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EDITORIAL
Mintea captivă în vremuri de urgie sau lupta
pentru limpezirea minții
[The captive mind in terrible times or the fight
for clearing the mind]
Anton CARPINSCHI
Abstract: This essay serves as an Introduction to a future editorial project about
the captive mind in terrible times. Inspired by the reading of The Captive Mind,
the book by the Polish anti-communist writer Czesław Miłosz, the author
explores the syndrome of the captive mind through his own life experiences in
Romanian society before and after the fall of the totalitarian communist regime.
Confronted, however, with post-Soviet political-military expansionism in search
of a new world order, we are once again exposed to a cognitive war of conquest
and manipulation of minds and, implicitly, to the captive mind syndrome. Using
the therapeutic resources of self-reflexivity, the author outlines seven steps in the
personal fight for clearing his mind.
Keywords: captive mind, cognitive warfare, therapeutic self-reflexivity, seven
steps in the fight for clearing the mind.

Introducere sau întâlnirea cu
Tânărul filosof
În urmă cu câțiva ani scriam o
carte pe care, într-un elan plin de
optimism, am intitulat-o, oarecum
pretențios, Ieșind din mintea captivă.
Marcat de lectura Minții captive –
cartea celebrului scriitor anticomunist
polonez Czesław Miłosz –, demersul
meu se dorea o pledoarie pentru
securizarea (inter)personală prin
explorarea orizonturilor minții în
exercițiul liber al gândirii. Discutând,

însă, într-una din întâlnirile noastre
de minte și suflet despre tribulațiile
intelectuale ale celor din generația
mea în vremea comunismului, bunul
meu prieten – Tânărul filosof – făcu
o remarcă interesantă. „Dar ce-ar fi,
îmi spuse el cu o străfulgerare în
priviri, să transformați într-o viitoare
carte
demersul
sistematic
al
cercetătorului obiectiv în discursul
personal al observatorului participant?!”. Rostite cu sinceritate și bună
intenție, vorbele Tânărului filosof mau atins din plin. Într-adevăr, pentru a
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mă apropia de zona rarefiată a
autenticității, o temă atât de complexă și personală precum cea a minții captive nu putea rămâne în atenția
unui singur tip de discurs, fie acesta
unul elaborat într-o manieră sistematică, științifică. Trecerea de la un
demers impersonal despre mintea
căzută în capcana limitelor, erorilor și
manipulărilor la un discurs personalizat presărat cu accente confesive
despre avatarurile propriei gândiri pe
drumul dificil al (re)găsirii vocii sale
interioare presupune onestitate și o
anumită doză de curaj.
La sfârșitul întâlnirii, vorbele
Tânărului filosof îmi stăruiau în
minte. Întrebări din ce în ce mai neliniștitoare și mai provocatoare mă
asaltau în valuri. Cum aș putea descrie cât mai fidel propriile-mi căutări pe drumul fără sfârșit al scoaterii
minții din capcana iluziilor și
prejudecăților? Dar, pot eu să mă
eliberez complet de iluzii și prejudecăți? Oare limitele mele de cunoaștere și înțelegere, afectivitate și voință mă condamnă, din capul locului
și pentru totdeauna, la sindromul
minții captive? Cum aș putea sesiza
starea de captivitate a minții mele?
Sesizând captivitatea propriei minți
nu înseamnă, oare, că ies din mintea
captivă? Altfel spus, conștientizând
starea de captivitate a minții mai pot
spune că mintea mea este, într-adevăr, captivă? Ce este, atunci, mintea
captivă? S-ar putea, totuși, ca simptomele minții captive să fie generate și
de altceva decât limitele și erorile
minții mele? Atunci, cum aș putea
contracara avalanșa zvonurilor și
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hățișul știrilor false întrețesute în
mod deliberat și sistematic de centrele de putere și dezinformare? Cum
aș putea ridica vălul minții captive
dincolo de limitele mele informaționale și de manipulările propagandistice? Sau, mai grav, unele dintre
simptomele minții captive nu scot,
cumva, la iveală propriile slăbiciuni
de comportament și caracter?
Repetând neîncetat aceste întrebări întortocheate și incomode, simțeam cât de dificilă și riscantă este
asumarea unui discurs la persoana
întâi despre mintea captivă. Simțeam,
însă, și cât de viu și autentic putea fi
un asemenea demers. Simțeam că
rescrierea personalizată a unui discurs despre tribulațiile minții captive
în vremuri de urgie este, în fond,
povestea eliberatoare a înfruntării
propriilor temeri și slăbiciuni. Simțeam, totodată, că această poveste
eliberatoare nu înseamnă, nicidecum,
asigurarea unei stări în care aș putea
trăi în linişte şi automulţumire, ferit
de acum încolo de propriile iluzii și
erori sau de zvonuri și manipulări.
Lupta pentru limpezirea minții este o
aspiraţie permanentă şi o căutare
continuă. Această situaţie nu diminuează, însă, miza aspiraţiei şi nici importanţa căutării. Sub semnul acestor
interogații s-au desfășurat lungile
dialoguri cu bunul meu prieten, Tânărul filosof. Decantându-se în timp,
aceste dialoguri m-au ajutat să reconstitui propriii pași în lupta pentru
limpezirea minții. Dar, rescrierea
personalizată a unui asemenea discurs avea să fie brusc tulburată. Veniseră, din nou, vremuri de urgie...
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Veniseră, din nou, vremuri de
urgie și vălul minții captive a întunecat mintea multora dintre
noi
Vremurile de urgie s-au abătut
periodic asupra omenirii de-a lungul
istoriei sale zbuciumate. Așa s-a
întâmplat și acum. Mai întâi, teribila
pandemie de COVID-19 care ne-a
readus brutal în atenție vulnerabilitatea biologică a speciei umane și riscul
permanent al utilizării armei biologice într-un conflict politico-militar.
Apoi, acel fatidic 24 februarie 2022
în care armata Federației Ruse a invadat Ucraina, împingând în câteva zile
omenirea spre marginea prăpastiei.
După 30 de ani de la prăbușirea
URSS și a comunismului sovietic
reizbucnea, astfel, războiul geopolitic
dintre blocul euroasiatic și blocul
euroatlantic. Miza este uriașă: disputa
pentru o nouă ordine mondială prin
reconfigurarea de către marile puteri
a zonelor de ocupație și influență.
Aflată în epicentrul acestui conflict,
Ucraina – fostă republică sovietică,
țară cu o identitate național-statală
puternic înrădăcinată în mentalul
colectiv, dar mult disputată de-a lungul istoriei – urma să fie, conform
planului de refacere a imperiului
postsovietic, prima victimă. Dar
rezistența eroică a poporului ucrainean a complicat mersul evenimentelor, spre neplăcuta surpriză a
conducătorilor Federației Ruse, rămași captivii unui plan politico-militar revanșard și criminal. Ororile și
crimele săvârșite în orașele și satele

Ucrainei sunt proba cea mai evidentă
a vălului minții captive care a cuprins
toate straturile societății ruse, de la
oficialii Kremlinului, obsedați de
refacerea imperiului sovietic prin
reîmpărțirea zonelor de ocupație și
influență, până la oamenii obișnuiți
din estul îndepărtat al Siberiei, seduși
de puterea Conducătorului suprem și
de
lozincile
mincinoase
ale
propagandei oficiale.
De fiecare dată, însă, când mă
gândesc la părerile politice ale unei
bune părți a oamenilor obișnuiți din
Rusia îmi vine în minte experiența pe
care am trăit-o la începutul anilor
1990 în conversațiile cu mai mulți
interlocutori din Republica Moldova.
În acea perioadă, în cadrul programelor de colaborare cu instituțiile de
învățământ superior din fosta republică sovietică, țineam cursuri de
științe politice la Universitatea de
Stat din Chișinău. Discutând cu colegii de acolo, am sesizat mândria
nostalgică a unora dintre ei atunci
când vorbeau despre faptul că, altădată, în calitate de cetățeni sovietici,
cetățeni ai unei superputeri, se simțeau importanți atunci când discutau
cu străinii sau când puteau călători
direct la Moscova, la Kazan, Ulan
Bator sau Havana. Era și aceasta o
reminiscență a sindromului minții
captive ce se manifesta la niște oameni frustrați și dezorientați pe fondul crizei postsovietice.
Revenind însă în actualitate, ororile
și crimele de la Bucha și Borodianka,
de la Mariupol și Irpin, masacrarea
civililor așteptând trenurile speranței
în gara de la Kramatorsk, incredibilul
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mesaj „для детей” (dlia detei/pentru
copii) scris pe bombele ucigașe mi-au
confirmat, încă odată, convingerea că
mintea captivă poate fi percepută
dintr-o dublă perspectivă. Percepută
de la distanța unui observator extern,
mai mult sau mai puțin implicat, mintea captivă este un fenomen, o apariție îndepărtată care nu afectează pe
observatorul extern și nici pe altcineva. Vorbim despre fenomenul minţii captive atunci când o persoană sau
un grup mai mare sau mai mic nu pot
conştientiza sau nu vor să conştientizeze, din motive variate, starea de
dependenţă mentală şi aservire (in)voluntară faţă de alte persoane, grupuri de interese şi centre de influenţă.
Mintea captivă este, aşadar, o stare
de insecuritate şi neregăsire de sine
ce se manifestă în grade şi forme
variate, în plan intelectual-cognitiv,
emoţional-afectiv, volitiv-acţional în
viaţa publică şi în viaţa personală.
Privind, însă, manifestările și urmările fenomenului minții captive printr-un transfocator imaginar obținem,
precum în cinematografie și televiziune, efectul de apropiere/ îndepărtare.
Mintea omenească, încremenită în
captivitatea propriilor erori, prejudecăți, resentimente, disfuncționalități
comportamentale și carențe caracteriale, ni se dezvăluie prin efectul
transfocator de apropiere în toată
gravitatea și grozăvia sa. Prim-planul
cu fețele impasibile ale decidenților
politico-militari de la Kremlin și ale
executanților din Ucraina, dar și cele
cu cadavrele azvârlite pe drumuri, cu
gropile comune, cu privirile inocente
ale copiilor orfani, cu fețele înlăcri-
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mate ale mamelor și soțiilor disperate, ne sensibilizează profund, facilitând transpunerea fiecăruia dintre noi
în situația de la fața locului. Prin
efectul transfocator de apropiere,
impactul fenomenului minții captive
este personalizat în trăirile noastre,
fiind resimțit ca un sindrom al patologiei umane în plan cognitiv, afectiv,
volitiv. Și, așa a început totul pentru
mine! Făcând exercițiul mental al
transfocării, al aducerii în orizontul
conștiinței sinelui a amintirilor dintrun trecut îndepărtat, cercul s-a închis
și în mintea mea au început să se
perinde imagini din anii copilăriei
într-o Românie sub ocupație sovietică, căci vremurile de urgie nu ne
ocoliseră nici atunci, la sfârșitul celui
de-al Doilea Război Mondial și
începutul sovietizării țării.
Prin fața ochilor minții îmi trec
aievea frânturi de amintiri: anunțul
solemn în limba rusă, Govorit
Moskva! (Vorbește Moscova!), de
câteva ori pe zi, atunci când se transmiteau buletinele de știri de la Radio
Moscova în limba română; atmosfera
puternic încărcată emoțional pe fondul muzicii funebre la funeraliile
conducătorului suprem, generalisimul
Iosif Vissarionovici Stalin; raziile
amenințătoare ale miliției în lumina
puternică a reflectoarelor ce brăzdau
în noapte cerul Dunării; imaginea
impunătoare a ofițerului sovietic și a
familiei sale care, vreme de câțiva
ani, au locuit pe strada copilăriei
mele;
acronimele
TARS
–
Transporturile Aeriene RomânoSovietice –, inscripționat pe autobuzul care făcea regulat cursa dintre
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centrul orașului și aeroport, și
ARLUS, Asociația Română pentru
strângerea Legăturilor cu Uniunea
Sovietică. În ceea ce privește buletinele de știri, primele informații se
refereau întotdeauna la activitatea și
întâlnirile politice importante ale
liderilor sovietici, la superioritatea
comunismului sovietic în raport cu
decadența imperialismului american
și criza țărilor capitaliste, la succesele
oamenilor muncii din marile uzine și
din colhozuri, la performanțele științei, artei, sportului din Uniunea
Sovietică. Îmi amintesc, de asemenea, cum vizionam filmele și citeam
romanele de război care glorificau
victoriile Armatei Roșii în marele
război pentru apărarea patriei. Îmi
amintesc și lecția Stația Tamarei din
manualul de Citire. Și eu, și colegii
mei nu puteam să nu rămânem
impresionați de bunătatea tovarășului
Stalin care, deși atât de ocupat cu
treburile statului, citea în noaptea
târzie în biroul său de la Kremlin
scrisoarea micuței Tamara, o fetiță
cam de vârsta noastră, care îl ruga să
facă astfel încât să oprească trenul și
în cătunul ei pentru a ajunge mai ușor
la școală. Bineînțeles, și eu și colegii
mei am fost nespus de bucuroși când,
la sfârșitul lecturii, am aflat că trenul
oprea acum și în stația Tamarei. Îmi
amintesc, de asemenea, că la orele de
dirigenție și la cele speciale de educație comunistă, în organizația de pionieri se organizau lecturi din lucrările
„clasicului” pedagogiei staliniste,
Anton Semionovici Makarenko.
Urma vizionarea de filme documentar-propagandistice în care îi vedeam

pe tinerii sovietici reeducați în lagărele de muncă, încolonați și cântând
cu entuziasm imnuri de slavă marelui
conducător,
generalisimul
Iosif
Vissarionovici Stalin.
Astfel, prin repetare și stereotipie,
începeau să se contureze în mințile
noastre de copii imaginea omului
sovietic și a lumii acestuia, omul cel
mai bun în cea mai bună lume dintre
toate lumile. Educați conform
principiilor pedagogiei sovietice, noi,
generaţiile născute imediat după
instaurarea regimului comunist în
România, am trăit inocența copilăriei
și primii ani de școală în vâltoarea
unui război cognitiv regizat ideologico-propagandistic, având drept
obiectiv cucerirea și aservirea minților noastre în formare prin mijloace
specifice. Impresionați de ritualul
pionieresc în sunetul pătrunzător al
trompetelor și bătutul ritmic al tobelor, organizați în tabere de instruire
politică, încolonați pentru a merge la
munca patriotică, supravegheați
permanent eram, astfel, privați de
timpul liber, necesar pentru formarea
personalității și cultivarea spiritului
autonom. Aplicată sistematic, această
strategie politico-pedagogică de „spălare a creierelor” în formare nu avea
altă menire, după cum aveam să îmi
dau seama mai târziu, decât
ideologizarea
tinerei
generații,
atomizarea persoanei într-o masă
amorfă de executanți dogmatici ai
politicii partidului comunist. Dar
primele încercări timide de ridicare a
vălului minții captive aveau să apară
curând.
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În zodia minții captive. Din
amintirile unui student la filosofie în vremea comunismului
Înfruntarea propriilor temeri și
aventura emancipatoare a minții au
început pentru mine spre sfârșitul
liceului și anii facultății. În pofida
vremurilor
nefavorabile
pentru
România, intrată după al doilea război mondial în zodia comunismului,
aș putea spune că unii dintre elevii și
studenții acelei epoci au avut șansa
de a beneficia de experiența și nivelul
ridicat de cultură al unor profesori
excelent formați în perioada interbelică. Supraviețuitori ai terorii comuniste, aceștia au fost profesorii care,
pe mine și o parte din colegii mei, neau învățat principiile logicii și regulile gramaticii, ne-au pus bazele
culturii generale, ne-au familiarizat
cu universul limbilor străine, ne-au
îndrumat spre tărâmurile profesionale
la care năzuiam. Dar, mai presus de
toate, ne-au învățat să prețuim valoarea dialogului în fluxul gândirii libere și critice. Am putut să îmi dau
seama de avantajul unei asemenea
pregătiri intelectuale atunci când,
student la filosofie fiind, am realizat
că o serie de formulări pretențioase –
„baza și suprastructura”, „determinismul și necesitatea istorică”, „contradicțiile antagoniste și contradicțiile
neantagoniste”, „libertatea ca necesitate înțeleasă”, „tendințele obiectiviste”, „deviaționismul de dreapta”,
„ascuțirea luptei de clasă”, „creșterea
vigilenței revoluționare” etc. –, repetate obsesiv în cursurile de filosofie
marxistă și socialism științific, nu
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reușeau să ofere o înţelegere a lumii
din perspectiva experienţei reflexive
personale. Recepţionat ca un dat,
ceva ce trebuia preluat și repetat ca
atare, „catehismul” marxist-leninist
nu putea reda experienţa reflexivă a
cercetătorului în actul gândirii.
Îngrămădite în texte dogmatice străbătute de un puternic cult al personalității și un virulent mesaj antidemocratic și antioccidental, cursurile
de materialism istoric și, mai ales,
cele de socialism științific nu aveau
cum să încurajeze exegeza critică,
nici experienţele reflexive în orizontul conștiinței de sine.
Ce puteam resimți, de pildă, la
lectura primelor rânduri din Prefața
cărții intitulate Materialism și empiriocriticism. Însemnări critice despre
o filozofie reacționară? „Materialism
și empiriocriticism” este principala
operă filozofică a lui V. I. Lenin. Însemnătatea ei istorică rezidă în aceea
că în cuprinsul ei V. I. Lenin a dezvoltat mai departe filozofia marxistă,
a răspuns la problemele filozofice
fundamentale care se puneau în fața
partidului în acea perioadă și a generalizat pe plan filosofic noile cuceriri
ale științelor naturii. În această lucrare, Lenin a supus unei critici atotcuprinzătoare filozofia idealistă burgheză reacționară și revizionismul
filozofic. Lucrarea Materialism și
empirio-criticism este un model de
partinitate bolșevică în lupta împotriva dușmanilor marxismului, luptă
în care pasiunea revoluționară se
îmbină în mod organic cu rigoarea
științifică. Dezvoltând în mod creator
învățătura lui K. Marx și F. Engels, V.
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I. Lenin a elaborat sub toate aspectele, potrivit noilor condiții istorice,
toate părțile constitutive ale marxismului, inclusiv materialismul dialectic și istoric. Fiecare lucrare a lui
Lenin, chiar dacă nu este consacrată
unor probleme strict filozofice, reprezintă un model de aplicare a dialecticii materialiste – cea mai profundă
și multilaterală teorie a dezvoltării –
la analiza situației istorice și a fenomenelor economice și politice ale
vieții sociale1. Obligați să reproducă
mecanic asemenea formulări stereotipe și clișee lozincarde, o bună
parte dintre studenți, și nu numai de
la filosofie, dar și de la alte facultăți,
precum și numeroși membri de partid
și sindicaliști înregimentați în sistemul învățământului ideologic riscau
să devină ascultători pasivi și executanți docili sau, de multe ori, personaje duplicitare și oportuniste.
Supuși unor asemenea rigori de
ideologizare forțată, unii dintre studenții de la filosofie căutau căi de
ieșire. Dar cum să ieși din captivitatea dogmatică a discursului marxistleninist cadențat propagandistic? Unii
dintre noi și-au căutat mici refugii în
spații culturale mai puțin controlabile
ideologic: istoria filosofiei, logica și
epistemologia, psihologia. Din fericire, în a doua jumătate a anilor 1960
am avut șansa audierii la Universitatea din Iași a unor profesori formați
în perioada interbelică. Nu pot uita
eleganța și rafinamentul prelegerilor
profesorului Ernest Stere la cursul de
Istoria filosofiei antice, profunzimea
și claritatea expunerilor profesorului
Petre Botezatu la cursul de Logică

sau incursiunile emoționante în marea literatură ale profesorului Vasile
Pavelcu la cursul de Psihologie. Pentru mine, însă, spațiul cultural care
mi-a deschis o primă posibilitate de
contracarare a ideologizării marxistleniniste a fost reintroducerea sociologiei în universitățile României comuniste.
„Un balon de oxigen”!
Reintroducerea sociologiei în
universitățile României comuniste
În a doua jumătate a anilor 1960,
pe fondul unei relative și scurte
destinderi ideologice inițiate din rațiuni tactico-pragmatice de partidul
comunist, la universitățile din
București, Iași și Cluj s-a reintrodus
studiul sociologiei. După două decenii de la eliminarea brutală din
programele universitare, sociologia,
decretată în perioada stalinistă, alături
de cibernetică și genetică, „pseudoștiință burgheză reacționară”, revenea
în universitățile românești. Tradiția
învățământului
sociologic
la
Universitatea din Iași era una ilustră.
Aici se succedaseră, începând din
1897, anul primului curs de sociologie susținut de profesorul Constantin
Leonardescu, personalități marcante
ale culturii românești: Dimitrie Gusti,
Petre Andrei, Ștefan Zeletin,
Alexandru Claudian. Așteptările
noastre, ale studenților de la filosofie,
erau mari. După cursurile preponderent ideologice de materialism istoric
și socialism științific, eram curioși și
nerăbdători să audiem un curs de
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sociologie. În mințile noastre își făcea loc ideea că un asemenea curs ar
trebui să ne deschidă o nouă perspectivă asupra vieții sociale. Aflaserăm,
între timp, că prelegerile cursului de
Sociologie generală aveau să fie
susținute
de
profesorul
Iosif
Natansohn.
Și iată, a sosit și ziua mult așteptată a primei prelegeri. În amfiteatrul
unde urma să audiem cursul de
Sociologie generală și-a făcut apariția
un domn distins, mic de statură, cu
ochelari și barbișon. Era profesorul
Iosif Natansohn. A început să ne vorbească pe un ton scăzut, care devenea, treptat, tot mai puternic și înflăcărat, despre constituirea și evoluția
sociologiei ca știință; obiectul și metoda sociologiei în raport cu filosofia,
psihologia,
istoria,
etnologia;
dezvoltarea sociologiei în contextul
modernizării capitaliste a României.
Începeam să ne familiarizăm, totodată, cu numele unor mari personalități ale sociologiei, de la A. Comte,
E. Durkheim, M. Mauss, M. Weber,
G. Simmel până la H. Spencer, G. H.
Mead, T. Parsons sau R. Merton.
Auzeam pentru prima dată, atunci, un
discurs despre gândirea socială diferit
de verbiajul canonic, declarativ și
repetitiv cu care eram obișnuiți.
Ascultam din ce în ce mai captivat
prelegerea inaugurală, conștient de
efortul profesorului Natansohn de a
ne familiariza cu distincția dintre
discursul partizan-ideologic și demersul obiectiv-științific. Conștientizam,
în direct, momentul istoric al reapariției sociologiei în mediul universitar
ca un act de emancipare a gândirii
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sociale din captivitatea dogmatică a
materialismului istoric și socialismului științific.
Mai târziu, pe parcursul semestrului, profesorul Natansohn ne-a introdus în tainele realității sociale vorbindu-ne despre specificul, criteriul și
semnele socialului; faptul social;
formele sociabilității; status, rol și
integrare socială; structuri și stratificări sociale; clase și grupuri sociale.
La toate acestea s-au adăugat
prelegerile despre morfologia socială,
sociologia geografică urban-rurală,
demografia socială, sociologia regiunilor subdezvoltate, politicul în
viața socială, tipologia regimurilor
politice, sociologia acțiunii umane,
sistemul controlurilor sociale, cultură
și civilizație. Am realizat, astfel, la
sfârșitul semestrului, că profesorul
Iosif Natansohn ne învăța să ne
îndreptăm atenția spre cercetarea
universului social cu ajutorul unui
aparat conceptual nou pentru noi, dar
atât de operațional și eficient. Ne
învăța, totodată, să vedem societatea
altfel decât prin prisma tezelor și
lozincilor ideologiei marxist-leniniste
și, mai mult, să ne raportăm la
aceasta prin actul liber al gândirii
critice și constructive.
Cu profesorul Iosif Natansohn neam întâlnit și la un alt curs, care - pe
atunci nu aveam cum să știu - urma
să mă pregătească pentru viitoarea
specializare. Este vorba despre istoria doctrinelor politice. Am parcurs
la acel curs câteva din operele clasice
ale filosofiei politice, de la antici la
moderni, de la Platon și Aristotel,
prin Augustin și Toma din Aquino,
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până la Machiavelli, Hobbes, Locke,
Rousseau, Burke și Constant. Mă
preocupau atunci câteva teme majore: condiția umană și constituirea
polis-ului; constituția mixtă ca sinteză a monarhiei (consulatul), aristocrației (senatul), democrației (adunarea poporului/vox populi) în epoca
Republicii în Roma antică; teoria ciclică a evoluției politice (anacyclosis);
libertatea, egalitatea și justiția socială; ordinea politică și sensul istoriei
etc. În aceste circumstanțe formative
nu a fost deloc întâmplătoare opțiunea mea pentru asumarea unei teze de
licență. Am elaborat, astfel, sub îndrumarea profesorului Iosif Natansohn, o
lucrare despre Polybios, filosof al
politicii (1970), iar, după alți câțiva
ani, am finalizat, la întâlnirea paradigmei structuralismului funcționalist cu
dinamica informațional-cibernetică a
sistemelor politice, o teză de doctorat
focalizată pe tema sociologiei și
conducerii politice (1976). După
trecerea atâtor ani, îmi amintesc cu
emoție acea perioadă a specializării
postuniversitare. Conversațiile consistente, deschise, pline de implicare
intelectuală și umană cu profesorul și
omul Iosif Natansohn s-au dovedit de
mare ajutor pe parcursul evoluției
mele profesionale înainte și după
căderea regimului comunist.
Într-o altă etapă a vieții mele academice l-am cunoscut pe profesorul
Iosif Natansohn în calitate de coordonator al Centrului de sociologie al
Universității „Alexandru Ioan Cuza”
din Iași. Înființat odată cu Secția de
sociologie-psihologie
în
cadrul
Facultății de istorie și filosofie

(1969), Centrul de sociologie a coagulat un colectiv de tineri orientat
spre cercetarea aplicată într-o serie de
ramuri ale sociologiei, de la sociologia urban-rurală, a populației sau a
politicii până la sociologia educației
și a culturii. Racordat la activitatea
facultăților și centrelor de cercetare
similare din țară, preocupat de activitatea cercurilor științifice studențești și campaniile de cercetări în
practica sociologică de vară, Centrul
de sociologie a organizat conferințe și
simpozioane naționale pe teme de
interes. În pofida constrângerilor ideologice, au apărut numeroase studii și
rapoarte de cercetare, cele două
volume intitulate Sociologia în
acțiune (1972, 1973) fiind o dovadă
concludentă în acest sens.
Dar, atunci când mă gândesc la
moștenirea intelectuală pe care ne-a
lăsat-o profesorul Iosif Natansohn, nu
pot să nu mă refer la acea carte
controversată, semnificativ intitulată
Sociologia în impas?2. Densă, scrisă
la persoana întâia pe un ton conversativ, uneori polemic, această carte
mărturisește căutările și opțiunile culturale ale unui intelectual democrat
căruia experiența ororilor dictaturii –
și nu numai ale dictaturii comuniste,
ci și ale dictaturii legionar-antonesciene – nu i-a fost străină. Îmi
amintesc că, încă de la prima lectură,
m-a frapat titlul. Interogația din titlu
referitoare la situația sociologiei, o
știință cu un destin atât de problematic și zbuciumat în regimul comunist, mă ducea cu gândul, încă de
atunci, la o șaradă cu un mesaj
subliminal subversiv. La ce te poți
gândi, în fond, când din primele rân13
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duri ale Prefeței citim următoarele:
„Dacă în urmă cu decenii cartea
sociologică era un eveniment rar pe
întinse regiuni ale globului, astăzi
prezența ei este cât se poate de firească pe toate meridianele și la toate
paralelele. Odată cu ea cuvântul ‘magic’ de sociologie se asociază cu alte
cuvinte în infinite combinații, sub
formă de substantiv și adjectiv, îmbogățind dicționarele și discuțiile ‘de
nivel’. Să luăm de pildă cuvântul
contestație (subl. mea). Prin asociere
cu sociologia pot apărea, fie o sociologie a contestației, fie o sociologie contestatară, fie o contestație
sociologică, fie, în sfârșit, chiar contestația sociologiei. Se poate ca
asemenea combinații să nu impresioneze prea mult pe cei care le aud
prima dată, dar suntem siguri că
sociologia erorii, sociologia eșecului,
sociologia devianței, sau sociologia
imposturii au șocat și scandalizat pe
cei care le auzeau pentru prima dată.
O reacție asemănătoare a provocat și
titlul încercării prezente”3. Într-adevăr, la numai un an de la publicarea
Tezelor din iulie – documentul
Comitetului Executiv al Partidului
Comunist Român prin care Nicolae
Ceaușescu lansa cele 17 „propuneri
de măsuri pentru îmbunătățirea activității politico-ideologice, de educare
marxist-leninistă a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii” –,
apariția unei cărți intitulate, interogativ, Sociologia în impas? putea șoca
și scandaliza.
De orientare maoistă, Tezele din
iulie (1971) au marcat încheierea
scurtei și relativei destinderi ideologice inițiate prin Declarația din apri-
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lie (1964) a Comitetului Central al
Partidului Muncitoresc Român și,
totodată, începutul atacului dur împotriva autonomiei culturale, prin
întoarcerea la restricțiile realismului
socialist. Acesta era începutul minirevoluției culturale în România
comunistă, care avea să culmineze
prin dictatul ideologiei în științele
socio-umane. Competența profesională și estetică urmau să fie înlocuite
cu restricțiile ideologice, profesioniștii urmau să fie înlocuiți de activiști și
agitatori, iar cultura urma să devină
din nou un instrument al propagandei
politice. Atunci când, în aceste circumstanțe ideologico-politice, combina cuvintele sociologie și contestație, enumerând într-o succesiune amețitoare o serie de urgențe, precum
sociologia contestației, sociologia
contestatară, contestația sociologică,
contestația sociologiei, alături de
sociologia erorii, sociologia eșecului,
sociologia devianței, sociologia imposturii, profesorul Iosif Natansohn
știa prea bine care era miza celor
afirmate.
Și, tocmai pentru că știa prea bine
care era miza apariției unei cărți precum Sociologia în impas? într-o
Românie reintrată în epoca ideologizării forțate și reactivării cenzurii
comuniste, profesorul Natansohn a
resimțit nevoia unei replieri tactice,
spunând că în această lucrare se
referă la „o criză profundă a sociologiei nemarxiste contemporane,
care, la rândul ei, reflectă criza
socială a capitalismului”4. Dar există
două sociologii, o sociologie ancorată
în teoria marxistă a societății și o altă
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sociologie în afara teoriei marxiste?
Reflexul cercetătorului onest l-a
îndemnat pe profesorul Natansohn să
afirme că, „în pofida scindării lumii
în două sisteme, în pofida contextelor
diferite, nu există două sociologii, ci
o singură știință sociologică. Rezultatele valoroase ale cercetărilor de teren, deși se circumscriu clar într-un
complex de determinat de structura
socială în care s-au desfășurat, pot și
trebuie să îmbogățească teoria sociologică unică”5. Dar, imediat, sub
presiunea constrângerii ideologice,
profesorul ieșean adaugă: „Este
sociologia în impas? Da, dar numai
pentru cei care refuză teoria marxistă”6. Și, acum, urmează un mic
pasaj de mare subtilitate hermeneutică și ambiguitate subversivă: „Cei
mai lucizi sociologi își dau seama de
superioritatea sociologiei marxiste,
dar nu se opresc la ea, ci caută alte
teorii (subl. mea), care să le fie mai
apropiate. Demersul obiectiv al investigației sociologice”, conchide
profesorul Natansohn, „ne poate da
însă soluția ieșirii din impas, înfrângerea crizei”7. Așadar nu concepția
marxistă este în măsură să scoată
sociologia din impas, ci acele „alte
teorii” mai apropiate de „demersul
obiectiv al investigației sociologice”.
De fapt, nici nu poate fi vorba despre
un impas al sociologiei în sine, al
sociologiei ca știință unică, căci
impasul este în mintea sociologilor.
Impasul este resimțit de un cercetător
sau altul ca o fundătură, o situație
dificilă din care nu poate ieși „pentru
că îi lipsește o teorie adecvată, pentru
că există o ruptură evidentă între

cercetare și generalizarea teoretică și
pentru
că
interesele
sociale
fundamentale, în condițiile actualei
crize, constituie o piedică în elaborarea teoriei care să răspundă
exigențelor cercetării”8. Am relatat,
aici, doar un episod din tribulațiile
minții unui gânditor onest în confruntarea cotidiană cu propaganda și
cenzura comunistă.
Conflictul dintre obiectivitatea
cercetătorului și partinitatea ideologică impusă acestuia prin aparatul de
propagandă și represiune al regimului
dictatorial a întreținut drama minții
umane în lupta contra propriei captivități nu numai în cazul profesorului
Natansohn, ci și în cazul altor reprezentanți onești ai gândirii sociale din
toate regimurile totalitare. Aceasta a
fost „drama sociologiei” trăită de
generația profesorilor noștri, a noastră și a studenților noștri în România
comunistă. Pentru mine, cel de acum
o jumătate de veac și cel de astăzi, replierea profesorului Iosif Natansohn a
fost una calculată, un pas lateral tocmai pentru că potențialul critic, contestatar al sociologiei fusese anunțat.
La orizontul unei sociologii a contestării se întrezăreau deja intervențiile iminente ale sociologiei erorii,
sociologiei eșecului, sociologiei devianței, sociologiei imposturii. Pe
fondul disfuncțiilor regimului dictatorial și crizei sociale a comunismului ai căror martori eram, bomba
contestării fusese deja detonată. Și,
parcă pentru a confirma impactul sociologiei contestării, profesorul Iosif
Natansohn a făcut gestul contestării
publice a național-comunismului
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ceaușist atunci când, la mijlocul anilor 1980, a ales definitiv, împreună cu
distinsa sa familie, libertatea de gândire și expresie pe alte meleaguri. Eu
am rămas aici și mi-am continuat propria luptă pentru limpezirea minții.
Despre tristețea mărturisirilor
târzii. Reflecțiile unui intelectual est-european după căderea
comunismului
Pe la mijlocul anilor 1970, departamentele de filosofie și sociologie
ale Universității din Iași au beneficiat
de vizita profesorului Jean-William
Lapierre, reputat cercetător în arealul
filosofiei politice și sociologiei puterii. Intelectual distins, spirit progresist, profesorul francez a avut
atunci generozitatea de a ne împărtăși
din bogata sa experiență profesională
și de viață. Desigur, ne-au impresionat
prelegerile sale docte și profunde
despre analiza sistemică a vieții
politice, dinamica subtilă a formelor
pre-etatice ale puterii și inovației
sociale în comunitățile tribale din
Valea Nilului, sau despre maladiile și
contracțiile democrațiilor occidentale. Dintre lucrările profesorului francez, eram familiarizat cu L'analyse
des systèmes politiques, pe care o
folosisem în elaborarea tezei de
doctorat. Dar mai important este
faptul că în mai multe întâlniri private, pe lângă neprețuitele sugestii
vizând teza mea de doctorat, profesorul Jean-William Lapierre – combatantul din Rezistența anti-nazistă,
personalitatea învestită cu responsabilități în construcția democratică a
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celei de a V-a Republici franceze – a
vorbit despre rezistența civică în
vremea dictaturii. Drept „studiu de
caz”, profesorul Lapierre l-a prezentat pe Czesław Miłosz, scriitorul
polonez dizident care publicase la
începutul anilor 1950, la editura pariziană Gallimard, o carte cu un titlu pe
cât de atractiv, pe atât de ciudat: La
pensée captive. Essai sur les logocraties populaire. Cuvintele profesorului
Lapierre sunau, atunci, cumva din
depărtare și totuși de aproape pentru
un tânăr universitar în formare, trăitor
în zodia minții captive. De altfel,
numele lui Czesław Miłosz avea să
fie cunoscut în România abia după
primirea Premiului Nobel pentru
literatură în anul 1980.
Tulburătoare mărturie a unui intelectual care, străduindu-se să-şi apere
identitatea morală, refuză să abdice şi
să servească „Noii Credinţe” venite
de la Moscova, Mintea captivă este,
totodată, o superbă lecţie de conştientizare şi decodificare a mecanismelor de capturare a gândirii şi
„înrobire a intelectului”. Mărturisirea
lui Czesław Miłosz se înscrie, alături
de cele ale lui André Gide, Leszek
Kołakovski, Arthur Koestler sau
Panait Istrate, în familia spirituală a
acelor idealişti care, simpatizând sau
aderând în tinereţe la un ideal justiţiar, au trăit dezamăgirea provocată
de distorsionarea principiilor și valorilor morale prin ideologizare şi manipulare propagandistică. Apreciată
de Karl Jaspers drept „un document
şi totodată o interpretare de prim
ordin”9, probând „un sens al justiţiei
refuzând orice alibi”10, Mintea
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captivă îi apărea filosofului german
drept relevarea plină de autenticitate
a variantei poloneze de aservire a
spiritului prin instrumentele totalitarismului comunist şi, totodată, un
avertisment la adresa sofisticii şi subterfugiilor gândirii ce şi-a abandonat
condiţia morală. Cartea scriitorului
polonez nu ar trebui privită, însă,
doar ca o superbă lecţie de conştientizare şi decodificare a mecanismelor
de dominare şi insecurizare, dezinformare şi manipulare din perioada
comunismului stalinist. Mai mult,
Mintea captivă nu este numai o carte!
„Mintea captivă” este o metaforăavertisment, iar „dincolo de mintea
captivă” – o chemare adresată tuturor
celor care, resimţind gravitatea acestui
fenomen, îşi dau seama de riscurile
aservirii (in)voluntare şi creşterii insecurizării interpersonale.
Mărturia intelectualului captivat
cândva de mesajul idealizat şi antiplutocratic al unei stângi politice
romantice şi cosmopolite, dar care,
decepţionat de distorsionarea principiilor și valorilor morale în timpul
dictaturii staliniste, a avut curajul recunoaşterii publice a propriilor greşeli şi amăgiri, începea să devină o
temă cunoscută unora dintre noi.
Aventura politică a intelectualilor, artiştilor, poeţilor, muzicienilor, sinceri
şi valoroşi, bine intenţionaţi, dar de
multe ori naivi, captivaţi de mituri
ideologico-politice înşelătoare şi insecurizante, era resimțită dureros în
sufletele unora dintre noi. În aceste
circumstanțe, tema minții captive
avea să mă însoțească vreme îndelungată, modulând laitmotivul gânduri-

lor mele în epoca comunismului
târziu și mult timp după aceea. Nu
întâmplător, peste ani, într-un eseu
intitulat Eliberarea „gândirii captive” sau ieșirea din totalitarism,
scriam următoarele: „Czesław Miłosz
a optat. După amăgiri și ezitări, la
începutul consolidării comunismului
în țara sa, atunci când realitățile au
dezmințit brutal propaganda, dar mai
ales propriile valori și principii,
Miłosz a ales libertatea. Și-a autoanalizat meandrele gândirii, cu o exemplară putere intelectuală și morală șia mărturisit public greșeala și, astfel,
și-a salvat sufletul”11.
Mai tristă și împovărătoare mi se
pare, însă, soarta acelora care, născuți
în comunism, îndoctrinați în spiritul
ideologiei marxiste, dar cultivați, în
același timp, la marile surse ale gândirii universale, conștienți de aberațiile comunismului, nu am avut
curajul și puterea de a ne elibera
sufletul atunci, denunțând public erorile și ororile comunismului. Numeroasele trasee ale evoluțiilor individuale, de la duplicitatea mai mult sau
mai puțin vinovată la marginalizarea
mai mult sau mai puțin asumată, nu
fac decât să certifice, odată în plus,
condiția precară a intelectualului prizonier în zodia minții captive. Dar
zodia minții captive nu se sfârșește
odată cu ieșirea din dictatura comunistă. Zodia minții captive nu este
doar un interval de timp cu un început și un sfârșit bine determinate.
Zodia minții captive nu se suprapune
unei perioade istorice nefaste, fie
aceasta (neo)fascistă, (neo)nazistă,
(neo)comunistă sau islamist-jihadistă
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etc. Zodia minții captive transcende
epocile istorice, clivajele de gen,
vârstă, etnie sau rasă, căci simptomele minții captive apar în forme
variate, mai grave sau mai puțin
grave, uneori pe nesimțite, alteori în
mod intempestiv, nu numai în regimurile politice nedemocratice și în
societățile conservatoare. În pofida
spiritului modernizator și a deschiderii interculturale, chiar unele dintre
percepțiile globalizării și multiculturalismului contemporan nu sunt scutite de exagerări și distorsiuni ce
amintesc de anumite fixații și idiosincrazii comparabile, uneori, cu
simptomele minții captive. Din păcate, o serie de simptome ale minții
captive – iluzii și prejudecăți, dependențe, duplicități și inerții – întreținute prin războaiele cognitive gestionate de mașinăriile propagandistice și
multiplicate prin imitație și automatisme cu ajutorul rețelor sociale devin
mai insidioase, mai viclene și amarnic de înșelătoare. În aceste circumstanțe atât de nefavorabile, ce mai
putem face? Cultivarea autoreflexivității terapeutice în scopul limpezirii
minții ar putea contribui, în opinia
mea, la contracararea războaielor
cognitive pentru cucerirea minții.
Războiul cognitiv,
autoreflexivitatea terapeutică și
lupta pentru limpezirea minții
În știința militară, dar și în limbajul comun se vorbește tot mai mult
despre războiul cognitiv. Astfel, întrun articol intitulat „Combaterea
războiului cognitiv: conștientizare și
reziliență”, publicat într-unul din
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numerele recente ale Revistei NATO
(NATO Review) de un colectiv de
autori supervizat de profesorii Lawrence Aronhime și Alexander Cocron,
putem citi următoarele: „În războiul
cognitiv, mintea umană devine câmpul de luptă. Scopul este de a
schimba nu numai ceea ce gândesc
oamenii, ci și modul în care gândesc
și acționează. Efectuat cu succes,
modelează și influențează convingerile și comportamentele individuale și
de grup pentru a favoriza obiectivele
tactice sau strategice ale agresorului.
În forma sa extremă, are potențialul
de a fractura și fragmenta o întreagă
societate, astfel încât să nu mai aibă
voința colectivă de a rezista intențiilor unui adversar. Un oponent ar putea supune o societate fără a recurge
la forță sau la constrângere”12.
Războiul cognitiv este perceput, așadar, ca un proces de dezinformare și
slăbire psihologică prin controlarea
proceselor cognitive și direcționarea
defetist-perdantă a discursului public
al adversarului13.
Analize recente au demonstrat că
pentru controlul proceselor cognitive
și manipularea opiniei publice din
țările democratice, strategii războaielor cognitive din țările cu regimuri
nondemocratice apelează la stratageme retorice menite să deformeze
principiile și valorile democrației liberale, să compromită instituțiile și
procesele esențiale ale regimurilor
democratice, să vicieze procedurile și
mecanismele electorale, speculând
vulnerabilitățile persoanelor implicate. Astfel, Rechizitoriul depus de
Departamentul de Justiție al Statelor
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Unite pe 16 februarie 2018 împotriva
a 13 cetățeni ruși și a trei companii
ruse cu privire la încercările de
promovare a candidaturii lui Donald
Trump la președinția SUA a adus în
atenția opiniei publice o serie de
interferențe în „conștiința” publică
americană sub forma „subversiunii
cognitive”. În general, strategiile vizând subminarea modului în care
gândește și acționează o populațiețintă profită de unul dintre principiile
de bază ale democrației: libertatea de
exprimare. Fenomenul subversiunii
cognitive este favorizat și de faptul că
rețelele sociale facilitează, paradoxal,
chiar prin participarea publicului,
răspândirea știrilor false, înșelând
astfel, din interior, opinia publică și
buna credință14. Alte cercetări au
adus în atenție manevrele din domeniul cognitiv și cel al comunicării
care urmăresc întreținerea ignoranței,
confuziei și prejudecăților în rândul
unui public-țintă în vederea câștigării
unui avantaj în fața adversarului15,
sau „înarmarea” opiniei publice cu
zvonuri și știri false în scopul
influențării politicii guvernamentale
și destabilizării instituțiilor publice16.
Așadar, o trăsătură specifică a războiului cognitiv este influențarea sau
modificarea teatrului de operațiuni
prin controlarea modului în care
oamenii gândesc și acționează.
Strategii de propagandă și influență specifice războiului informațional-comunicațional au existat dintotdeauna, dar progresele pragmaticii
cognitive, neuroștiințelor și imagisticii mentale, învățarea neuro-simbolică, rolul inteligenței artificiale,

sofisticarea tehnologiilor digitale,
efectele paradoxale ale multiplicării
rețelelor sociale au atras tot mai mult
atenția asupra impactului decisiv al
proceselor cognitive în actul politicomilitar și, implicit, asupra importanței
cercetării și optimizării acestora în
teatrele de operații ale războaielor
politice, informațional-comunicaționale, militare, economico-financiare,
comerciale. Calitatea proceselor cognitive, intensitatea stărilor emoționale, puterea determinării motivaționale transpare întotdeauna în activitatea persoanelor implicate în planificarea tactico-strategică politico-militară, informațional-comunicațională, propagandistică. Fie că ne referim
la războaiele napoleoniene, agresiunile Germaniei naziste sau invazia
Federației Ruse în Ucraina, în fiecare
dintre aceste cazuri și în atâtea altele
este vorba, în esență, despre procesele cognitive, stările emoționale, determinarea motivațională din mintea
conducătorilor politico-militari și proiecția acestora în planurile tacticostrategice, transpuse apoi, cu mai mult
sau mai puțin succes, pe teren. Domeniul conceptual-operațional este
determinant și edificator în fiecare
dintre exemplele anterioare: cuceririle teritoriale și zonele de influență
ale Franței imperiale sub steagul
revoluției burghezo-liberale în războaiele napoleoniene; doctrina superiorității rasiale ariene și ocupării
spațiului vital (Lebensraum) bogat în
resurse naturale în cazul agresiunii
Germaniei naziste în Europa de est;
„denazificarea” și dezucrainizarea în
numele expansionismului naționalist
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rusesc învelit într-o aură misticomesianică în cazul invaziei Federației
Ruse în Ucraina.
Proces mental de dobândire a cunoștințelor și înțelegere a realității prin
procesarea informațiilor, cunoașterea
este percepută tot mai mult în lumea
războaielor și confruntărilor în care
trăim drept domeniul conceptualoperațional al unui război profund,
de maximă importanță. Operaționalizarea politico-militară a domeniului
cognitiv este, în fond, substratul
mental al oricărui război. Percepute
prin prisma cognitivității și comunicării, războaiele ne apar ca niște
confruntări conceptual-operaționale
între doi sau mai mulți actori politico-militari ideologic angajați care
urmăresc cucerirea minții adversarului(-rilor). Așadar, războiul cognitiv
este războiul minții pentru cucerirea
minții adversarului, iar mintea captivă este mintea capturată în urma
războiului cognitiv. Remarcăm, aici,
strânsa legătură dintre războiul
cognitiv și mintea captivă, faptul că,
în calitate de act mental, războiul
cognitiv vizează cucerirea și aservirea minții adversarului prin aducerea acesteia în starea de captivitate,
dependență și insecuritate.
În siajul acestor idei, avansez următoarea ipoteză: lupta pentru limpezirea minții în vâltoarea războiului
cognitiv presupune contracararea
sindromului minții captive prin cultivarea autoreflexivității terapeutice.
Denumesc autoreflexivitate terapeutică, terapia eului prin explorarea
sinelui, mai precis, responsabilizarea
eului manifest prin explorarea
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reflexivă a stărilor experiențiale ale
conștiinței de sine. Generată de
experiențele existențiale în plan public și privat, autoreflexivitatea terapeutică se prezintă ca o explorare
reflexiv-terapeutică a orizonturilor
propriei minți în exercițiul gândirii și
acțiunii. Aceasta înseamnă responsabilizarea manifestărilor eului meu în
viața publică și în cea personală
printr-un examen de conștiință. Un
astfel de examen presupune interogarea sinceră și evaluarea onestă a
stărilor cognitive, afective și volitive
resimțite în intimitatea sinelui profund. De pildă, reflecțiile referitoare
la lipsa curajului de a fi denunțat
public erorile și ororile comunismului
înainte de prăbușirea acestuia. Invocarea faptului că exprimarea publică
a unui asemenea protest individual nu
ar fi avut niciun efect real mi se pare
un subterfugiu penibil care nu poate
ascunde, de la caz la caz, frica, lașitatea, oportunismul, arivismul cuibărite
în mințile noastre captive. De cele
mai multe ori evoluțiile individuale
în plan public/profesional au probat,
odată în plus, condiția precară a intelectualului prizonier în zodia minții
captive. Din păcate, iluziile, prejudecățile, duplicitățile și inerțiile întreținute prin războaiele cognitive
gestionate de mașinăriile propagandistice și multiplicate prin imitație și
automatisme cu ajutorul rețelelor
sociale ne urmăresc și astăzi, în
vremurile de urgie ale expansionismului politico-militar postsovietic.
În aceste circumstanțe, nu pot să
îmi reprim următoarea întrebare: ce
șanse mai are, în vremurile pe care le
trăim, lupta pentru limpezirea minții?
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Potrivit ipotezei anterioare, autoreflexivitatea terapeutică este motorul
luptei pentru limpezirea minții, deoarece, în vâltoarea războiului cognitiv
de dezinformare și manipulare, autoreflexivitatea terapeutică se dovedește prin responsabilizarea conștiinței de sine o armă eficientă pentru
oamenii rezonabili, angajați în contracararea sindromului minții captive.
Cuprinzând manifestările eului meu
fenomenal, conștiința sinelui lăuntric
este resimțită ca o trăire profundă,
comprehensivă şi securizantă. Întâlnirea eului manifest cu sinele lăuntric
conferă fiinţării umane, prin trăirea
stării de identitate, autenticitatea și
consistența personală. Prin raportarea
la sinele lăuntric, perceput ca reper
major în construirea identităţii, autoreferenţialitatea permite raportarea
eului la celălalt, precum și orientarea
responsabilă a eului în lume. Răspunzând cerințelor de orientare în lume,
acest demers terapeutic ghidat prin
autoreflexivitate propune o modalitate de percepere şi învăţare prin
experienţele de viaţă şi, implicit, o
modalitate de proiectare a unor scenarii și strategii pentru limpezirea
minții prin cultivarea și responsabilizarea conștiinței sinelui.
În loc de concluzii sau șapte pași
în lupta pentru limpezirea minții
„Nu vă lăsaţi mintea înrobită!”, ne
îndemna acum aproape două milenii
filosoful stoic Marcus Aurelius, deoarece dintre cele trei părţi din care
suntem alcătuiţi – corpul, suflul şi
intelectul – „numai a treia este în

sensul propriu al cuvântului a ta”17.
Pentru a nu ne lăsa mintea înrobită de
erori, prejudecăţi şi iluzii, ar trebui,
potrivit îndemnului împăratului-filosof, să explorăm puterile intelectului.
Doar prin puterea analitică a
intelectului și forța motivațională a
voinței putem cerceta propriile limitele de cunoaștere, corecta erorile de
comportament, contracara slăbiciunile de caracter. Doar prin luciditatea
autoevaluativă a intelectului și puterea voinței putem examina sindromul
minții captive și converti prin asumare failibilitatea propriei noastre
naturi, vulnerabilitățile modului nostru de a fi. O chemare la lupta pentru
limpezirea minții prin cultivarea minții în orizontul conștiinței de sine se
adresează, aşadar, oamenilor normali
sub aspectul sănătăţii mentale, dar
failibili prin limitele naturii umane și
condițiile social-politice ale existenței
lor.
Având în minte nobilul îndemn al
împăratului filosof, trebuie să recunosc că doar șapte pași am reușit în
lupta pentru limpezirea minții. Anunțați acum, cei șapte pași urmează a fi
analizați în capitolele unui viitor proiect editorial dedicat Minții captive în
vremuri de urgie. Primul pas a fost
acela în care am trecut de la studierea
din bibliotecă a fenomenului minții
captive la evaluarea sindromului
minții captive așa cum l-am resimțit
în societatea românească (Primul pas,
„Czesław Miłosz la București” sau
mintea captivă în societatea românească). Pasul următor m-a purtat
spre explorarea chipurilor și simptomelor minții captive (Pasul al doilea,
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Mintea captivă: chipuri și simptome).
Din poziția observatorului care
explorează chipurile și simptomele
minții căzute în captivitatea propriilor
erori, iluzii și tentații, pasul al treilea
m-a condus spre proiectarea unui
demers autoreflexiv vizând limpezirea minții prin responsabilizarea sinelui (Pasul al treilea, Autoreflexivitatea
terapeutică și lupta pentru limpezirea
minții). În vederea operaționalizării
autoreflexivității terapeutice am mai
făcut un pas spre orizonturile sinelui
și spre ceea ce am denumit spectrul
conștiinței poliscopice (Pasul al
patrulea, Orizonturile sinelui și spectrul conștiinței poliscopice). Având o
finalitate terapeutică, autoreflexivitatea nu putea rămâne în sfera eterată a
stărilor conștiinței sinelui. Provocările vieții publice și ale vieții private
cer soluții practice. Prin „cotitura
pragmatică” spre actul comunicării și
interacțiunea comunicativă, pasul al
cincilea a făcut trecerea de la conștiința sinelui la inițierea acțiunii (Pasul
al cincilea, De la conștiința sinelui la
inițierea acțiunii). Astfel, a devenit
posibilă proiectarea unor strategii
reflexiv-terapeutice. Este vorba despre armonizarea vocilor politicii prin
cultivarea ideologicului „bine temperat” (Pasul al șaselea, Vocile politicii
și ideologicul „bine temperat”) și
despre securizarea interpersonală prin
cultura recunoașterii (Pasul al șaptelea. Cultura recunoașterii și securizarea interpersonală). Parcurgerea
celor șapte pași nu este ușoară, dar
primează rostul acestora: prezența
autoreflexivității terapeutice în lupta
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fără sfârșit pentru dejucarea minții
captive prin limpezirea minții.
Cei șapte pași, afirmam mai înainte, vor fi analizați într-un viitor
proiect editorial, dar o întrebare presantă a prietenului meu, Tânărul filosof, avea să mă scoată din ritmul
editorial proiectat. „Cum aplicăm cei
șapte pași în efortul de a ieși din
captivitatea în care ne absoarbe acum
războiul informațional? Aduceți-ne în
concretețea evenimentului major al
prezentului și dați-ne cheia utilizării
celor șapte pași ca temă pentru
acasă!”. Trebuie să recunosc, încă o
dată, că Tânărul filosof avea dreptate.
Vechea mea meteahnă, tentația conceptualizării uneori excesive, mi-a
jucat din nou feste. Am identificat cei
șapte pași ai autoreflexivității terapeutice, dar care este cheia utilizării
acestora? Cum ne-ar putea ajuta cei
șapte pași ai autoreflexivității terapeutice să ne menținem mintea
limpede și cugetul treaz în noianul
știrilor false, contradictorii, adesea
puerile, hilare și senzaționaliste cu
care suntem bombardați în vâltoarea
războiului ruso-ucrainean? Altfel
spus, cum ne-ar putea ajuta autoreflexivitatea terapeutică să descifrăm,
dincolo de zvonurile și scenariile fanteziste aruncate pe piața unui spectacol derizoriu și mincinos, adevărata
miză a tensiunilor dintre adepții
modelului societății închise, naționalist-xenofobe, nedemocratice și adepții modelului societății deschise,
interculturale, democratice?
Pentru a răspunde la această întrebare, propun următorul exercițiu de
imaginație: dacă ne transpunem în
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situația unei persoane care trăiește
direct experiența ororilor și crimelor
de la Bucha și Borodianka, de la
Mariupol și Irpin sau de la masacrarea civililor așteptând trenurile speranței în gara de la Kramatorsk,
obținem un efect de apropiere sau de
prim plan. Așa cum în cinematografie
și televiziune cu ajutorul obiectivului
cu distanța focală variabilă continuă
denumit transfocator obținem, de la
caz la caz, efectul de apropiere sau de
depărtare, în viața reală putem obține
același efect de apropiere sau de
depărtare mulțumită capacității de
focalizare variabilă a percepției și
atenției. Denumesc capacitatea de
poziționare variabilă a percepției și
atenției prin apropierea sau distanțarea focală continuă, transfocare mentală. Privind lucrurile astfel, mintea
omenească, blocată în captivitatea
propriilor erori, prejudecăți, resentimente, disfuncționalități comportamentale, carențe caracteriale, ni se
dezvăluie prin efectul transfocator de
apropiere în toată gravitatea și grozăvia sa. Prin efectul transfocator de
apropiere, fenomenul minții captive
este personalizat în trăirile noastre,
fiind resimțit ca un sindrom al sociopatologiei umane ce se manifestă prin
ideile preconcepute și limitele
cunoașterii, fluxul emoțiilor negative,

lipsa motivării și slăbiciunile voinței
sau, dimpotrivă, degringolada acțiunilor necontrolate și iraționale. Sau,
parafrazând cuvintele Tânărului
filosof, aș putea spune că transfocarea mentală și apropierea de
concretețea evenimentului trăit îmi
oferă cheia utilizării celor șapte pași
ai autoreflexivității terapeutice. Nici
unul dintre cei șapte pași – trecerea
de la studierea din bibliotecă a
fenomenului minții captive la evaluarea sindromului minții captive în
societatea românească; explorarea
chipurilor și simptomelor minții captive; proiectarea unui demers autoreflexiv vizând limpezirea minții prin
responsabilizarea sinelui; operaționalizarea autoreflexivității terapeutice
prin orizonturile sinelui și spectrul
conștiinței poliscopice; cotitura pragmatică” spre actul comunicării și
interacțiunea comunicativă; armonizarea vocilor politicii prin cultivarea
ideologicului „bine temperat”; securizarea interpersonală prin cultura
recunoașterii – nu ar fi posibil în absența transfocării mentale și a efectului de apropiere. Desigur, aceasta
este o „cheie” personală pentru
pentru activarea autoreflexivității
terapeutice și, totodată, o sugestie
pentru cei motivați în lupta permanentă pentru limpezirea minții.
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FAKE NEWS. O ARMĂ
ÎN RĂZBOIUL INFORMAȚIONAL
Război (informațional) și pace?
[(Information) war and peace?]
Alina BÂRGĂOANU
Cătălina NASTASIU
Abstract: For the past few years, the issues surrounding the disinformation,
propaganda and hostile information campaigns have gained a lot of traction in
public conversations, along side with concerns around the technological megachanges in the information eco-system and the migration of social and political
discourse to digital platforms. The COVID-19 pandemic and the current
information war waged against the Western political and cultural space in the
context of the invasion of Ukraine have exposed these irreversible mega-changes,
thus raising more fundamental questions in public and elite conversations in
Western societies, such as: „is information peace the opposite of information
war?”, „is disinformation a problem to be resolved or managed?”, „does the
West have a disinformation problem or a functionality problem”?.
Keywords: disinformation, information eco-systems, propaganda, information
warfare.

Introducere. De la fake news la
dezordine informațională
În ultimii ani, interesul pentru
dezinformare, propagandă, război
informațional, campanii informaționale ostile, dezordine informațională
a crescut în mod constant. Termenul
popular sub care au fost reunite astfel
de fenomene și care s-a impus la
nivelul utilizării comune este cel de
fake news. Subiectele menționate au

devenit de interes global mai ales din
2016, odată cu rezultatul referendumului de ieșire a Marii Britanii din
Uniunea Europeană și cu rezultatul
alegerilor prezidențiale din SUA din
același an, mai ales că eticheta de
fake news a fost una frecvent utilizată
de candidatul, ulterior Președintele
Donald Trump, cu referire la mass
media mainstream ostile candidaturii,
respectiv mandatului.
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Totuși, termenul de „fake news” a
fost abandonat de literatura de specialitate și de documentele de politici,
pe considerentul că a fost foarte mult
politizat și transformat într-o armă
retorică de decredibilizare a partenerilor de discuție și, mai ales, a mass
media mainstream. Dar interesul
pentru fenomen s-a menținut și a
explodat pur și simplu în perioada
pandemiei, când amenințarea pe care
o poate constitui dezinformarea la
adresa sănătății publice și individuale
a fost puternic dezbătută, documentată și conștientizată.
În acest moment, fenomenul mai
amplu despre care se discută este cel
de dezordine informațională, iar, în
cadrul acesta mai larg, dezinformarea
este studiată cu înțelesul de informații sau conținuturi false, eronate, înșelătoare, puse în circulație cu bună
știință și în mod repetat pentru a induce în eroare, a aduce prejudicii
unei persoane, unui grup, unei
comunități sau societăți. O tipologie
cuprinzătoare a dezinformării din
mediul online pornește de la definiția1 folosită în documente programatice agreate la nivel european; potrivit acestei definiții, dezinformarea se
referă la „o serie de informații al
căror caracter fals sau înșelător poate
fi verificat”, mai mult, aceste informații sunt, în mod cumulativ,
„create, prezentate și diseminate pentru a obține un câștig economic sau
pentru a induce publicul în eroare în
mod deliberat” și au potențialul de a
„provoca un prejudiciu public”.
Astăzi, în mediul online, marcat
de transformări tehnologice majore,
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fenomenul dezinformării cunoaște
ipostaze dintre cele mai variate. Cercetătorii în domeniu includ în spectrul dezordinii informaționale mai
multe forme de manifestare ale sale.
Astfel de forme de manifestare ale
dezinformării (disinformation) și ale
informării eronate (misinformation)2
se referă, dar nu se limitează, la:
conținuturi false, complet sau parțial
fabricate, manipulare foto-video,
conținut impostor, care mimează
surse legitime de știri și informații.
Potrivit autorilor citați, o distincție
importantă trebuie operată între
misinformation (informații care pot fi
false, eronate, dar sunt puse în
circulație fără intenția de a induce în
eroare sau de a produce efecte dăunătoare), disinformation (cu înțelesul
precizat anterior) și malinformation
(informații care pot fi adevărate,
factuale, dar care sunt folosite în mod
strategic pentru a distorsiona sau a
induce în eroare; aici pot intra
scurgerile de informații către presă,
informațiile scoase din context, informațiile vechi reciclate și readuse în
spațiul public atunci când există un
interes3.
Dezinformarea și transformările produse de tehnologie
La originea fenomenului mai larg
de dezordine informațională și a celui
mai precis de dezinformare se află
schimbările produse de explozia platformelor digitale. Pe scurt, această
explozie a tehnologiilor online a
dislocat mass media mainstream din
postura de intermediari recunoscuți,
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legitimi, ai informației și a permis
producerea, diseminarea și amplificarea conținutului fără niciun filtru
editorial. Mai mult, felul în care
funcționează platformele digitale a
permis ca amplificarea să se facă nu
doar organic (ca urmare a participării
la conversațiile online a unor persoane reale), ci și prin amplificare și
personalizare algoritmice (bombardarea utilizatorului cu un conținut pe
care acesta deja îl preferă, preferințele fiind deduse din comportamentul
digital anterior) și prin amplificare
artificială (fabrici de troli, de boți,
soft-uri de amplificare a engagementului, fake crowds, fake followers,
dicționare și colecții de citate și de
răspunsuri prefabricate etc.).
După cum se arată și într-un raport publicat recent de Centrul pentru
Securitate și Tehnologii Emergente,
astăzi, o campanie de dezinformare
începe adesea cu „o analiză detaliată
a comunității sau a grupului-țintă și a
mediului său informațional, pentru a
se putea adapta mesajelor acestora”4.
Potrivit autorilor raportului, campaniile de dezinformare se desfășoară în
mai multe etape. Acestea încep cu
activitățile de supraveghere a mediului și de asigurare a unui flux neîncetat de conținuturi, de la postări, texte
voluminoase, până la fotografii,
mime și videoclipuri. Odată ce este
asigurată această „infrastructură”,
mesajele și narațiunile campaniilor de
dezinformare sunt amplificate cu
ajutorul rețelelor de boți, algoritmilor
și tehnicilor de inginerie socială5.
Ultimele tehnologii, în special
cele legate de Inteligența Artificială și

de posibilitatea de colectare, înmagazinare și prelucrare a seriilor mari
de date, au deschis oportunități care
nici nu puteau fi imaginate cu doar
zece ani în urmă. În același timp,
aceste tehnologii au deschis și calea
către posibilitățile de manufacturare a
realității, chiar de ștergere a granițelor dintre ceea ce este real și ceea ce
este hiper-real, noțiunea de „realitate
computerizată” fiind mai mult decât
o exprimare inspirată. Aici putem include și tehnologia deepfake, capabilă să genereze, cu ajutorul
Inteligenței Artificiale, fotografii și
conținut audio-video cu un pronunțat
aer de autenticitate, ca și cum ar fi
vorba despre fotografii sau video-uri
reale. Tehnologia este considerată
problematică, date fiind prejudiciile
pe care conținuturile audio-video
veridice, dar fabricate, le pot aduce
atât persoanelor aflate în poziție de
decizie, cât și persoanelor obișnuite.
Bătălia pentru interpretarea dominantă
În timpul pandemiei, mass media
mainstream/tradiționale din întreaga
lume occidentală s-au aflat sub atac
predilect, acuzate, în bloc, că fac parte
din „conspirația globală”, că sunt
„plătite sau corupte” pentru a susține
doar punctele de vedere oficiale,
„globaliste”, că „cenzurează” vocile
incomode, chiar că „dezinformează”,
transmit fake news. Aceste aspecte
reliefează potențialul de destabilizare
pe care îl prezintă informarea eronată,
înșelătoare, de tip clickbait sau
superficială (“cheap speech”), în spe-
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cial, în raport cu mass media mainstream profesioniste, cu știința, medicina sau tehnologia. Conceptul de
„cheap speech”, lansat de Eugene
Volock în 1995, se referă la fenomenul
prin care „tot mai multe persoane –
bogate sau sărace, populare sau nepopulare, banale sau originale, vor putea
pune în circulație, fără nici un obstacol, propriile lor mesaje”6. Astăzi, 25
de ani mai târziu, Richard Hasen extinde conceptul lui Volokh de „cheap
speech”, definindu-l drept „informații
care, pe de o parte, sunt ieftin de produs, iar, pe de altă parte, sunt ieftin de
consumat, dețin o valoare socială
semnificativ scăzută”.
În pandemie, am constatat că
efectul acestor forme de „informare
superficială” (forma mai beningă) și
informare eronată sau vădit înșelătoare poate fi devastator, ducând
chiar la pierderi de vieți omenești. Pe
lângă aceste costuri incalculabile ale
pierderii de vieți omenești, printre
cele mai insidioase efecte ale dezinformării, informării eronate și informării superficiale se numără neîncrederea, suspiciunea generalizată, lipsa
coeziunii, incapacitatea de acțiune
comună, aspecte care pot bloca o societate. Ideea dominantă a unui
articol publicat de Robert Misik7
relevă modul în care polarizarea
zguduie societățile din întreaga lume
(occidentală), afundându-le într-o
criză a încrederii, o criză a raportării
la fapte și adevăr și o criză de reprezentare. Această polarizare simultan
emoțională și cognitivă se poate
manifestă și poate izbucni pe orice
subiect mai mult sau mai puțin
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controversat, fie că vorbim despre
ideologii și opțiuni politice, migrație,
drepturile femeilor și ale minorităților,
energie, schimbări climatice, finanțe,
economie sau chiar stil de viață. După cum menționează Robert
Misik, sentimentul de înstrăinare față
de sistemul politic tradițional și neîncrederea masivă în reprezentanții
acestui sistem, chiar exasperarea la
adresa acestor reprezentanți, au și
izvoare legitime: „există o exasperare față de sistem din partea oamenilor care, adesea pe bună dreptate,
nu se mai simt reprezentați sau măcar
băgați în seamă de către acesta”. Cu
toate acestea, formele de manifestare
ale acestei exasperări sunt, adesea,
pervertite și se cuplează cu o adevărată „revoltă împotriva rațiunii”8, o
punere sub semnul întrebării a avansurilor tehnologice și științifice, o
subminare generalizată a încrederii în
știință, inovație tehnologică, în rațiune și cunoașterea de tip expert.
Pandemia ne-a arătat că, la nivel
global, există o uriașă competiție
pentru interpretare, pentru impunerea
perspectivei dominante: care sunt originile pandemiei?; cine a reacționat
mai prompt și mai eficient la această
provocare de proporții globale?; care
model politic este mai potrivit pentru
a face față unor astfel de provocări?
Această „competiție pentru interpretare” continuă, la cote dramatice, și în
contextul războiului din Ucraina, dublată fiind de utilizarea tacticilor ce țin
de dezinformare, propagandă și război
hibrid9: exploatarea tehnologiilor digitale și a rețelelor sociale pentru
subminarea adversarului, lansarea de
atacuri cibernetice cu scopul de a
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crea confuzie, panică și neîncredere,
cultivarea ambiguității, a incertitudinii, a suspiciunii, a haosului informațional și emoțional. Potențialele
rute pe care războiul informațional
poate înainta, mai ales în contextul
prelungirii, chiar și sub forme intermitente, a confruntării militare sunt,
printre altele: fragmentarea spațiului
public global; pierderea monopolului
asupra acestui spațiu global de către
lumea occidentală și interpretările
sale dominante; criza globală a
reprezentării politice (și nu doar
politice); nivelul de polarizare cognitivă și emoțională din unele societăți
occidentale; digitalizarea ca proces
ireversibil; migrația, tot aparent
ireversibilă, a discursului politic și
social în mediul digital, pe platformele digitale; instabilitatea instalată
la nivel regional și chiar global tocmai ca efect al hiperconectivității
care decurge din digitalizare.
Concluzii
Combaterea sau încetinirea fenomenelor complexe de dezinformare,
propagandă ostilă și război informațional reprezintă demersuri ce ar
trebui să implice întreaga societate,
de la autorități, lideri de opinie, specialiști din sfera educației, până la
jurnaliști și reprezentați ai companiilor tehnologice. În mod ideal, astfel
de demersuri ar trebui să evite polarizarea, demonizarea sau ostilizarea,
de cele mai multe ori din necunoaștere, a publicurilor susceptibile
la dezinformare. După cum se arată și
în Raportul Institutului Aspen despre
dezordinea informațională10, proble-

ma dezinformării și a știrilor false,
deși se manifestă concret în planul
comunicării, își are rădăcini adânci în
planul social, tehnologic și cultural,
iar o criză doar parțial înțeleasă, cum
este actuala criză a spațiului public,
nu poate fi rezolvată decât tot parțial.
Același raport arată și că o eventuală
ambiție de „eradicare” completă a
fenomenelor despre care vorbim este
problematică; în schimb, scopul ar
trebui să fie protejarea publicurilor
vulnerabile, a comunităților marginalizate economic și social; rescrierea
contractului social pentru a ține cont
de prefacerile economice, sociale,
culturale, tehnologice aflate în curs.
Pandemia și războiul din Ucraina
prilejuiesc formularea, din ce în ce
mai explicită, a unor interogații incomode, pe care conversațiile publice
sau conversațiile de la nivelul elitelor
le-au evitat până la confruntarea cu
aceste două discontinuități majore.
Dezinformarea este o problemă care
ar trebui „rezolvată”, „combătută” sau
doar „limitată”, „îngrădită”? Dincolo
de rădăcina tehnologică evidentă a polarizării cognitive și emoționale care
caracterizează unele societăți occidentale, cum explicăm, totuși, scindarea acestora până la stadiul de
imposibilitate de a mai împărtăși un
set chiar minimal de fapte, interese și
interpretări comune? Opusul războiului informațional purtat, de ceva timp,
împotriva modelului politic și cultural occidental poate fi pacea
informațională sau pășim într-o perioadă în care aceste categorii nu mai
reflectă neapărat o realitate binară, ci
mai degrabă un continuum? Sunt tot
atâtea dileme și întrebări, a căror
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dezlegare va trebui oferită sub presiunea tocmai a fenomenelor și discon-

tinuităților care le-au creat.
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Războaie informaționale, Fake News, Ministerul Adevărului
și provocările „deep fakes”
[Information Wars, Fake News, Ministry of Truth, and the
challenges posed by the „deep fakes”]
Alexandru LĂZESCU
Abstract: Information wars and disinformation have become essential tools in
the geopolitical battle which became extremely tense because of the Ukrainian
war. In this battle, Russia and China exploit the open character of the Western
societies, the deep societal faults created by the inner identity wars and the new
technologies, from Social Media to „deep fakes”.
Keywords: information wars, fake news, disinformation, subversion, Ukraine
war.

Discuțiile din Occident legate de
combaterea dezinformării și
Fake News și controversele care
le însoțesc
„Dezinformarea este la fel de veche ca umanitatea. Când șarpele i-a
spus Evei că nu se va întâmpla nimic
dacă va mânca mărul, aceasta a fost o
dezinformare”, scrie Richard Stengel
în capitolul introductiv al unei cărți
despre războaie informaționale apărută în 20191. „Însă astăzi, răspândirea minciunilor e mai ușoară ca niciodată. Pe rețelele de socializare, nu
există bariere la intrare și nu există
paznici (gatekeepers). Nu există nici
o verificare a faptelor și nici editori;
tu ești propriul tău editor"2. Richard
Stengel este un fost editor al revistei
Time și subsecretar de stat în
administrația Obama, așa că simpati-

ile sale politice și ideologice nu lasă
loc de dubiu. În acea vreme Donald
Trump, pe care liberalii americani,
dar și o parte a conservatorilor, îl considerau o adevărată amenințare pentru
democrație, era președinte. Așa că
frustrările sale erau în mare parte
alimentate de postările de atunci de
pe Twitter ale lui Trump. Numai că,
la relativ puțină vreme după aceea, în
2020, lucrurile s-au schimbat
semnificativ. Au apărut cerberi Social
Media care, după ce i-au dat câteva
avertizări președintelui, în cele din
urmă i-au suspendat definitiv contul
de Twitter.
Campania electorală și alegerile
din 2016, care l-au adus la Casa Albă
pe Donald Trump, au impus în spațiul
public conceptele de Fake News și
societate Post Adevăr. Dar pe cât de
limpede e definiția fake news, o
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informație falsă sau parțial falsă, care
în mod deliberat este livrată în spațiul
public pentru a dezinforma, manipula,
discredita, pe atât de controversată sa dovedit maniera în care ulterior a
fost utilizată eticheta în practică, mai
ales în perioada pandemiei. Au fost
inventați și păzitori, „gatekeepers”,
puși să decidă ce e adevărat și ce e
fals și, în cazul rețelelor sociale, ce
postări trebuie șterse, ce conturi de
utilizatori să fie suspendate sau chiar
blocate, câteodată complet, ca în cazul
conturilor de Twitter și Facebook ale
lui Donald Trump, când încă era
președinte în funcție. De aici apare o
dublă controversă. Pe de o parte,
rețelele sociale s-au comportat și se
comportă ca niște editori și nu ca
simple platforme tehnologice, similare companiilor de telecomunicații
(ceea ce le oferă protecție juridică în
baza Secțiunii 230, votată în
Congres). Pe de alta, deciziile luate
au avut un vădit caracter partizan, în
favoarea stângii liberale. Cu precădere în perioada pandemiei, aprecieri,
informații, opinii, etichetate la
început „false” și „dăunătoare”, drept
pentru care au fost blocate, iar emitenților lor le-au fost suspendate conturile, s-au dovedit ulterior adevărate.
Din acest motiv, demersurile
întreprinse în cadrul luptei pentru
combaterea dezinformării, care în
teorie ar trebui să fie salutate și unanim sprijinite, sunt privite de mulți cu
suspiciune. De pildă, Departamentul
pentru Securitate Internă din Statele
Unite a decis să suspende activitatea
unei structuri al cărei rol era
combaterea dezinformării, în urma
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criticilor
venite
din
partea
Republicanilor, dar și a altor asociații
pentru apărarea libertăților civilă,
care au comparat-o cu un Minister
Orwellian al Adevărului. Previzibil,
mass media liberale, între care The
New York Times și The Guardian, au
deplâns faptul că „această structură,
care își propunea să combată
dezinformarea, a căzut chiar ea pradă
dezinformării”, ignorând însă faptul
că una dintre probleme a fost aceea
că în fruntea acesteia a fost numită
Nina Jankowitz, care s-a compromis
prin pozițiile ei publice partizane din
trecut, precum susținerea pentru
Christopher Steele, autorul dosarului
discreditat referitor la colaborarea lui
Donald Trump cu Moscova în timpul
campaniei electorale din 2016, sau
aprecierea drept falsă, ca „intoxicare
rusească”, a unei investigații privitoare la informațiile despre laptopul
fiului președintelui Biden, dovedite
ulterior adevărate3.
Aceeași amprentă ideologică
explicită o regăsim și la Stengel, care
așează în același registru dezinformarea atribuită lui Trump cu cea pe
filieră Putin sau ISIS, pe care îi acuză,
la pachet, că „vor să puneți la îndoială nu numai informațiile pe care le
obțineți, ci și mijloacele prin care le
obțineți”, în timp ce dau exemple
despre „modul în care social media
otrăvește mințile tinerilor”. De ce, se
întreabă autorul? „Pentru că astfel
doresc să pună sub semnul întrebării
viabilitatea informațiilor pe care le
obținem, iar acest lucru subminează
democrația. Vor ca oamenii să vadă
faptele empirice ca pe o conspirație
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elitistă”. Este o trimitere directă în
special la Trump, care etichetează
constant mass media americane, de
orientare covârșitor liberală, drept
„Fake News media”. Numai că, deși,
neîndoios, fostul președinte american
se face vinovat de destule distorsionări sau interpretări cel puțin discutabile ale unor întâmplări sau informații, în multe alte cazuri fie a fost el
victima unor campanii masive ostile
de dezinformare din mass media, fie
aceleași mass media au ignorat sau
au expediat la periferie chestiuni
defavorabile adversarilor săi politici.
Această manieră asimetrică, impusă de curentul de opinie dominant
în interiorul celei mai mari părți a
elitelor din politică, mass media, din
spațiul academic, din corporații, complică semnificativ discuția extrem de
necesară despre dezinformare, războaie informaționale sau fake news.
În mod paradoxal, regăsim aici
principial același tip de gândire
dominantă în KGB, așa cum reiese
din parcurgerea Arhivei Mitrochin4.
Pentru arhitecții dezinformării din
perioada sovietică, operațiunile de
dezinformare ale KGB-ului erau
„progresiste”, fiind „destinate să inducă în eroare nu popoarele, ci pe
dușmanii acestora – cercurile conducătoare ale capitalismului”. Cu alte
cuvinte, aveam o „dezinformare bună”
și una „rea”.
În timp ce se apreciază, corect, caracterul nociv și destabilizator al
campaniilor de dezinformare orchestrate de Moscova, Beijing, Iran sau
Coreea de Nord, elitele progresiste
americane se feresc, de pildă, să

condamne faptul că, în cursul campaniei prezidențiale din 2020, peste 50
de foști înalți oficiali din serviciile de
informații americane, între care trei
foști șefi ai acestora, au etichetat în
mod fals dezvăluirile făcute de
cotidianul New York Post cu informații compromițătoare extrase din laptopul lui Hunter Biden drept o „acțiune
de dezinformare rusească”. Din punctul lor de vedere, ce au făcut ei era o
„dezinformare bună” pentru că
Donald Trump, descris drept un mare
pericol pentru democrație, trebuia
îndepărtat de la putere.
Acest comportament puternic
partizan a avut drept efect o decredibilizare în general a mass media, pe
falii ideologice, ceea ce a afectat
semnificativ și capacitatea acestora
de a expune și contracara campaniile
strategice de intoxicare cu fake news
de proveniență externă, care au
proliferat masiv, fiind facilitate de
noile tehnologii, în principal de
rețelele sociale care operează în
societăți deschise, așa cum sunt cele
occidentale. O altă explicație pentru
creșterea dezinformării la nivel mondial, dată de Stengel, este aceea că „a
duce un război informațional este
mult mai ieftin decât să cumperi
tancuri și Tridents”, mai ales că,
adaugă el, nu trebuie să câștigi neapărat, ci e suficient să creezi confuzie și haos. E mult mai ușor să faci
asta. Chiar dacă astfel de campanii nu
pot înlocui capacități militare precum
cele utilizate în Ucraina în acest
moment, ele pot aduce daune considerabile adversarilor, intervenind în
alegeri, amplificând clivajele din
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societate, discreditând inițiative defavorabile inițiatorilor acestor campanii.
Amenințările vor deveni și mai
serioase în viitor datorită evoluțiilor
tehnologice în urma cărora algoritmi
care utilizează Inteligența Artificială
fac posibile așa numitele deep fakes,
falsuri care, de pildă, pot asocia unui
clip video cu un personaj public de
prim rang o voce și cuvinte care îl pot
discredita. Sunt instrumente formidabile de manipulare și dezinformare la
dispoziția
regimurilor
ostile
Occidentului, și nu e vorba doar de
Rusia și China, ci și de țări ca Iranul
sau Coreea de Nord. „Aceste deep
fakes și democratizarea dezinformării
vor reprezenta provocări imense,
greu de contracarat, pentru guverne și
societatea civilă”5, avertizează Robert
Chesney și Danielle Citro în Foreign
Policy. „Deoarece algoritmii care
generează falsurile învață continuu
cum să reproducă tot mai eficient
realitatea, deep fakes nu pot fi detectate cu ușurință de alți algoritmi. Prin
urmare, pentru a face față democratizării dezinformării, guvernele,
societatea civilă și sectorul tehnologic nu se pot baza doar pe algoritmi,
ci va fi nevoie să investească și în noi
modele de verificare socială”, de
unde discuțiile continue despre reglementări și alte forme de supraveghere
a traficului de conținut din spațiul
public, mai ales prin intermediul rețelelor sociale. Numai că toate aceste
demersuri sunt îngreunate de suspiciunile, deloc lipsite de substanță,
privind maniera partizană în plan
politic și ideologic cu care se operează pe această direcție.

38

Războiul informațional împotriva Vestului
Nu doar Rusia ci și China, Coreea
de Nord sau Iranul privesc dezinformarea drept o componentă strategică a războiului multidimensional
cu Occidentul. De fapt nu este nimic
nou sub soare, căci încă din perioada
Uniunii Sovietice KGB-ul a derulat
sofisticate campanii de dezinformare
și subversiune. Caracterul deschis al
societăților occidentale a facilitat evident gestiunea unor astfel de operațiuni complexe, iar în prezent
Internetul și mai ales rețelele sociale
oferă platforme extrem de versatile
pentru diseminarea mesajelor. Într-o
serie de conferințe ținute în Statele
Unite în anii 1980, Yuri Bezmenov,
un fost membru KGB refugiat în Vest,
a explicat maniera de operare și
țintele acestei campanii de subversiune, între care se numără sistemul
de educație, sistemul de justiție,
armata, sindicatele6, obiectivele strategice fiind demoralizarea populației
și inflamarea tensiunilor sociale. El,
însă, făcea o observație importantă,
care este în general ignorată sau
privită astăzi drept doar o chestiune
periferică, aceea că un astfel de
demers nu poate avea succes decât
dacă există condiții favorabile la
destinație, dacă țintele sunt „receptive”. Or, din acest punct de vedere,
spațiul occidental este cu mult mai
vulnerabil acum decât în acea perioadă, nu doar datorită noilor tehnologii de comunicare, ci și din cauza
enormelor falii din societate, induse
de războaiele identitare interne. În
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plus, perioadele de criză globală
majoră, precum cea cauzată de
pandemie, oferă un teren extrem de
favorabil pentru exploatarea și
exacerbarea tensiunilor deja existente
în societate.
Rusia și China pleacă de la
convingerea că aceste campanii active de subversiune, un termen mai
cuprinzător decât conceptul de dezinformare, vor afecta grav capacitatea
Occidentului de a susține bătălia
geopolitică cu puterile revizioniste
autoritare. Există diferențe de abordare în cazul celor două țări.
Moscova are ca mesaj fundamental
faptul că democrația occidentală nu
se dovedește cu nimic mai bună decât
Rusia în plan moral, ba din contra, și
că Vestul este afectat de decadență și
de crize sociale.
China, deși utilizează și ea acest
gen de atacuri, promovează în prim
plan ideea superiorității sistemului
său de guvernare în raport cu cel din
Occident. De fapt, chiar dezastruoasa
politică „Zero COVID” merge inerțial pe ideea de a demonstra obsesiv
cât de eficient este Beijingul în stoparea pandemiei, în raport cu
Occidentul. În cazul pandemiei,
China a depus eforturi enorme (propagandă plus intimidare, în cazul
Australiei, și dezinformare, cum ar fi
acuza privind americanii care au participat la Jocurile Sportive Militare că
ar fi fost sursa virusului) pentru a
bloca sau discredita orice discuții
privind laboratorul din Wuhan ca
sursă potențială a virusului.
În esență, Rusia acționează pe trei
mari fronturi strategice din punctul

de vedere al mesajelor-cadru ca parte
a campaniei de subversiune. În exterior, în spațiul extra-occidental, cum
ar fi de pildă în Turcia, țară NATO,
unde website-ul Sputnik este extrem
de influent, sau în India, exploatează
resentimentele anti-occidentale, ceea
ce face ca audiența locală să fie
permeabilă chiar la mesaje care contrazic flagrant realitatea. În general, oamenii tind să dea crezare lucrurilor care sunt în acord cu convingerile lor politice și ideologice, cu
simpatiile și resentimentele lor. În
interiorul spațiului occidental, mesajele transmise exploatează neîncrederea unei bune părți din populație față
de canalele media tradiționale, ostilitatea acesteia față de elitele progresiste, pentru a favoriza acceptarea
unei realități alternative favorabile
Moscovei și în special pentru a
amplifica tensiunile grave, oricum
existente în societate. Sunt vechile
formule utilizate de KGB în perioada
sovietică. În fine, în interior, se
creează cu adevărat o amplă realitate
alternativă, și în timpul pandemiei
dar mai ales acum în contextul
războiului din Ucraina, exploatând de
această dată nostalgiile unei populații
care regretă pierderea statutului de
mare putere și speră că acele vremuri
s-ar mai putea întoarce.
Rusia face apel frecvent, prin fluxuri de fake news, la strategii bazate
pe crearea unei realități alternative.
Se vede mai bine asta în cazul
războiului din Ucraina decât în cazul
pandemiei. Este o formulă în care,
într-un mod adesea bulversant , „faptele” sunt pur și simplu alterate radi-
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cal, prezentate răsturnat cu 180 grade.
Moscova se bazează pe faptul că,
chiar și atunci când nu convinge,
măcar creează îndoieli în rândul unei
părți a audienței. Am auzit și în
pandemie, și acum, expresii de genul
„toată lumea minte”, ceea ce din start
pune sub semnul întrebării aproape
orice informații, chiar și cele în teorie
verificabile.
Există diferențe între maniera de
abordare pe plan intern, atât în ceea
ce privește canalele utilizate (în interior, rolul dominat îl joacă televiziunea de stat), cât și mesajele. În exterior, televiziunea RT, inclusiv prin
canalul său de YouTube care este
masiv vizualizat, agenția de videoștiri
Ruptly din Germania și rețeaua de
site-uri Sputnik sunt vectorii mai
importanți, mesajele emise de acestea,
dar și altele, fiind apoi intens circulate pe rețelele sociale. Sunt inventate
conturi false pe Twitter sau Facebook,
care sunt apoi utilizate pentru intoxicare mediatică și pentru a crea și
amplifica controverse. Un astfel de
cont fals devenise atât de activ și
notoriu în Statele Unite, încât ajunsese să fie citat de BBC și alte surse
media cunoscute.
În afară de asta, în general mesajele cu rol strategic, cele care pot
amplifica tensiunile sociale, se bazează parțial pe chestiuni reale, ceea
ce le face și mai eficiente. De mare
ajutor este și faptul că mass media
occidentale sunt decredibilizate prin
excesele de partizanat ideologic, mai
ales în Statele Unite, dar și în Europa,
ceea ce creează premise favorabile
emiterii unor mesaje care sunt agre-
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ate automat de o parte importantă a
publicului. De pildă, blocarea (și în
mass media tradiționale, și pe rețelele
sociale) a oricăror discuții legitime
despre eficiența măsurilor luate în
pandemie, precum carantinarea excesivă, închiderea școlilor, efectele secundare ale vaccinurilor, chiar sursa
COVID-19, care ulterior s-au dovedit
a fi decizii eronate și abuzive, au facilitat acceptarea unor teorii conspiraționiste absolut ridicole. Nu e clar
dacă procedând altfel nu s-ar mai fi
emis astfel de teorii, însă cu siguranță
combaterea acestora ar fi fost
semnificativ ușurată.
Rusia beneficiază din plin de crizele interne care afectează societățile
occidentale: demoralizare, războaiele
identitare, trimiterea în derizoriu a
patriotismului, degradarea jurnalismului și erodarea credibilității
mass media din cauza partizanatului
politic și ideologic (există chiar un
curent care pledează pentru abandonarea principiilor fundamentale ale
jurnalismului tradițional în favoarea
unui așa-numit jurnalism „în cheie
moral corectă”). Sunt controverse
serioase și în privința celor care își
asumă calitatea de fact checkers.
În mod evident, actuala atmosferă
culturală de relativism moral și de
denigrare a valorilor occidentale, de
autoculpabilizare, dominantă în
America și în parte și în Europa de
Vest, facilitează campania de dezinformare a Rusiei. Discreditarea modelului social occidental, a instituțiilor sale, a întregii civilizații occidentale, este un rezultat al penetrării
masive a mediului academic de către
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curentul neo-marxist aflat sub influența Școlii de la Frankfurt. Nu este
nici pe departe ceva de dată recentă,
însă în cursul pandemiei contestarea
a devenit mult mai virulentă. Pe diferite canale, Biserica Ortodoxă Rusă
fiind unul dintre cele mai importante,
Rusia exploatează faliile din societățile occidentale, create în bună măsură de acest curent progresist radical.
Mesajul transmis, cel al decadenței
din Occident, este preluat de partide
populiste de dreapta, dar și de o parte
mai largă a populației, care se opune
noii revoluții culturale.
Previzibil, rezultatul este erodarea
capacității Vestului de a face față
competiției geopolitice cu puterile revizioniste. Cum se întâmplă acum, în
cazul războiului din Ucraina. „Preocuparea curentului woke privind sclavia și presupusa «crimă» unică a
colonialismului britanic face dificilă
încadrarea conflictului Occidentului
cu Rusia în cel mai evident mod:
între suveranitate și imperiu”, scrie
cotidianul londonez Telegraph. „Cum
putem să ne spunem nouă înșine convingător o poveste în care Marea
Britanie și aliații săi se opun răului
provocat de un imperiu, atâta timp
cât rămânem captivi într-o dezbatere
unilaterală și ideologică care decretează că Occidentul trebuie să ispășească pentru istoria sa?”7.
Un detaliu interesant relevat de
studiul GLOBSEC Vulnerability
Index (2021)8, care analizează
influența campaniei de dezinformare
a Moscovei în opt țări din Europa
Centrală și de Est, este acela că țările
slave din regiune sunt mai vulnera-

bile la propaganda Kremlinului, în
principal
Serbia,
Bulgaria,
Muntenegru și Macedonia. Cehia este
o excepție, din acest punct de vedere,
iar în România impactul există, dar
nu la același nivel. Nu este deloc
surprinzător, un factor fiind chiar
influența în regiune a Bisericii
Ortodoxe din Rusia.
În aceste condiții, este mult mai
ușor pentru puteri ostile, cum ar fi
Rusia, să găsească chiar în Occident
actori (canale mediatice, formatori de
opinie) care să devină vectori pentru
diseminarea campaniilor de dezinformare. Am văzut și în pandemie, dar și
acum, pe fondul războiului din
Ucraina, cum din cauza bătăliei interne împotriva curentului radical de
stânga, actori conservatori influenți
din spațiul mediatic au adoptat, inclusiv în România, mai mult sau mai
puțin explicit, poziții relativ favorabile, sau măcar neutre, față de
Kremlin9. Se ajunge astfel să fie tot
mai greu să separi realitatea de zgomotul de dezinformare, situație
extrem de favorabilă campaniei de
subversiune a Kremlinului.
Aparatul de dezinformare
al Kremlinului
Principala preocupare a lui
Vladimir Putin după ce s-a instalat la
Kremlin în locul lui Boris Elțîn a fost
aceea de a prelua controlul asupra
principalelor canalelor de comunicare
în masă deținute de oligarhii care
practic îi oferiseră lui Boris Elțîn un
al doilea mandat prezidențial. La doar
câteva săptămâni după inaugurarea sa
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ca președinte, a ordonat arestarea lui
Vladimir Gusinsky, care deținea un
adevărat imperiu mediatic, al cărui
piesă de bază era televiziunea NTV
(care era în mod constant critică față
de autorități și iritase mai ales prin
maniera în care relatase despre războiul din Cecenia). Acuzat de malversațiuni financiare, după o schemă
utilizată și în alte cazuri, un exemplu
fiind Mihail Hodorkovsky (la un moment dat cel mai bogat om din Rusia),
Gusinsky a fost nevoit să cedeze
către Gazprom controlul asupra
holdingului Media-Most pe care îl
deținea, refugiindu-se în Spania.
Aceeași schemă a fost aplicată în
cazul celuilalt mare mogul media din
perioada Elțîn, Boris Berezovsky,
oligarh, politician, matematician,
membru al Academiei Ruse de Științe,
un vocal critic al lui Vladimir Putin,
care era proprietarul celui mai important canal de televiziune din
Federația Rusă. Sub presiunea
procurorilor, a fost și el nevoit să-l
vândă lui Roman Abramovici, care,
prompt, a cedat controlul editorial al
acestuia Kremlinului. Mai târziu,
presiuni similare i-au forțat pe frații
Durov, care dețineau cea mai populară rețea socială din Rusia,
VKontakte, să o cedeze unui oligarh
apropiat de Putin, implicat în domeniul telecomunicațiilor.
După eliminarea acelor oligarhi
care îl deranjau și preluarea grupurilor media ale acestora, Putin a trecut
în 2013 la reforma din temelii a agenției de presă RIA Novosti, ale cărei
poziții în comentarii erau considerate
a fi prea apropiate de punctele de
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vedere și de linia ideologică occidentală10. A fost creat un nou holding
media, Russia Today, care trebuia să
promoveze cu prioritate imaginea
Rusiei în străinătate. În fruntea acestuia a fost plasat Dmitri Kiseliov, un
campion activ al Kremlinului, care
imediat după preluarea mandatului a
subliniat că principala misiune a noii
structuri nu va fi aceea de a promova
„obiectivitatea” ci „dragostea față de
Rusia”. În Germania, o țintă prioritară a propagandei rusești, Russia
Today a înființat ulterior o agenție de
știri video, Ruptly, cu sediul la Berlin,
misiunea acesteia fiind aceea de a alimenta mass-media germană, la prețuri puternic subvenționate, așa cum
procedează și chinezii de la agenția
Xin Hua, cu materiale care, mai mult
sau mai puțin explicit, servesc interesele de propagandă ale Moscovei.
Agenția a devenit extrem de activă în
contextul primului conflict din
Ucraina, din 2014.
Canalul TV Russia Today a fost
rebotezat „RT” și a fost integrat într-o
nouă structură instituțională media
destinată străinătății, din care face
parte și rețeaua de website-uri
Sputnik, structură pe care purtătorul
de cuvânt al lui Vladimir Putin o
descria atunci drept „un instrument
de propagandă care este parte integrală a statului”, dar „propagandă în
sensul bun al cuvântului". Alături de
programele în limbile engleză, spaniolă, arabă, în 2017 a fost lansată
versiunea franceză RT. Mesajul general este acela că RT „va aborda subiecte, perspective și voci ignorate
sau cenzurate de mass-media din
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țările respective”11. Ceea ce face
acest aparat mediatic extrem de eficient și i-a permis să capete o largă
audiență este faptul că materialele
produse sunt de foarte bună calitate
profesională și în bună parte sunt
bazate pe surse și informații reale,
exploatând și subiecte ignorate
deliberat, din rațiuni ideologice, de
presa occidentală. Printre acestea,
mai ales în zona unor interese speciale, așa cum este Ucraina, sunt
strecurate fake news care promovează
discursul Kremlinului și discreditează
informațiile livrate de mass media
occidentale. Acum, din cauza
războiului din Ucraina, o parte dintre
aceste canale au fost blocate în Europa, însă impactul acesta s-a făcut
deja simțit timp de mulți ani.
Aparatul de dezinformare al
Rusiei este completat în spațiul rețelelor sociale de troli, virtuali sau cu
existență fizică, prin intermediul unor
structuri precum Internet Research
Agency de la St. Petersburg, care în
2015 avea peste o mie de angajați,
printre instrumentele utilizate fiind
conturi false înregistrate pe principalele site-uri de rețele sociale, forumuri de discuții sau site-uri ale unor
ziare online. Cohorte de troli falși au
acționat masiv în timpul referendumurilor pentru independența Scoției și
Cataloniei, dar și în Orientul Mijlociu.
Și, bineînțeles, mai ales începând din
2014, în Ucraina.
În paralel s-a conturat la Moscova,
pentru prima oară după discreditarea
și căderea comunismului, o agendă
ideologică proprie, în contrapartidă
cu „liberalismul occidental decadent”,

prin care Rusia și Vladimir Putin s-au
profilat drept „apărători ai valorilor
tradiționale conservatoare”. În acest
fel, Vladimir Putin a câștigat nu doar
sprijinul entuziast al Bisericii
Ortodoxe Ruse (patriarhul Kiril i-a
conferit un certificat pentru a-l onora
în calitate de campion al Marii Rusii),
ci și o considerabilă simpatie externă,
nu doar în spațiul ortodox din Estul
Europei, ci și printre criticii și
oponenții curentului progresist de pe
ambele maluri ale Atlanticului.
Dezinformarea și subversiunea au
fost încorporate de Rusia în așa-numita strategie de „război hibrid”, care
din perspectiva Kremlinului este un
război multidimensional în care sunt
utilizate mijloace convenționale și
neconvenționale prin care să provoace daune considerabile adversarilor din Vest, fără a intra într-o
confruntare militară directă. Conceptul este pentru prima dată descris în
2013 de generalul Valery Gerasimov,
șeful Marelui Stat Major al armatei
Rusiei, într-un articol în care discută
despre maniera în care pot fi atinse
obiective militare prin mijloace nonmilitare12. Conștientă că nu are resurse comparabile cu cele de care
dispun Statele Unite, Rusia a acționat
pe două direcții. Pe de o parte, a
investit într-o serie de tehnologii de
vârf precum rachetele hipersonice, cu
care i-a surprins pe americani, în
sateliți anti-satelit, în cosmos, și în
arme nucleare tactice, domeniu în
care deține o superioritate numerică
în proporție de 8-10 la 1. Deși importante, inclusiv prin impactul lor
psihologic, astfel de resurse nu pot,
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totuși, restabili echilibrul de forțe în
teren, de unde importanța pe care
Moscova o acordă capacităților asimetrice, parte a „războiului hibrid”
descris de generalul Gerasimov13,
între care se numără dezinformarea,
subversiunea politică, presiunile economice, corupția politică, influențarea prin intermediul legăturilor de
afaceri (fostul cancelar german
Gerhard Schroeder ilustrează foarte
bine acest ultim tip de demers).
Cum a utilizat Rusia
dezinformarea în perioada pandemiei
Pandemia a oferit Kremlinului,
dar și Chinei, un teren fertil pentru
derularea unor campanii active de
dezinformare. Un studiu CEPA din
decembrie 202114 (printre autori
aflându-se Edward Lucas, un cunoscut expert în Rusia) identifica trei
narațiuni principale ale propagandei
Moscovei legate de pandemie:
• Vaccinul Sputnik V este o dovadă a valorii cercetării științifice
din Rusia, deși au existat destule
controverse în legătură cu eficiența
acestuia. Vaccinul a fost utilizat masiv și ca vector de influență pe plan
global, mai ales în America de Sud
(Mexic, Argentina, Chile, Brazilia
etc.), dar și în alte părți ale lumii, dar
cu rezultate limitate, pentru că au fost
probleme și în ceea ce privește
respectarea termenelor de livrare, și
în ceea ce privește eficiența.
• Guvernele occidentale s-au
dovedit incapabile să gestioneze
criza pandemică. Aici Rusia a avut
un teren bun de joc pentru că, într-

44

adevăr, guvernele din Europa, Statele
Unite, Australia, nu se pot lăuda cu
rezultate neapărat pozitive, au fost
multe măsuri discutabile, cu un impact încă neclar. Însă e adevărat că
Rusia nu a stat deloc mai bine, dar a
beneficiat de faptul că informațiile
din interior au fost și sunt mult mai
greu de obținut și, deci, au fost mult
mai puțin mediatizate.
• Vestul a subminat eforturile
globale de combatere a pandemiei.
Aici este o dezinformare evidentă,
dar este vizat în principal spațiul extra-occidental, unde există resentimente semnificative față de Vest, în
special față de Statele Unite. Însă
problema de care s-au lovit și Rusia,
și China, este că vaccinurile oferite
de ele s-au dovedit mai puțin eficace
decât cele occidentale, ceea ce a făcut
ca unele țări să renunțe la ele.
Privitor la ultimul punct, regăsim
aici același tip de dezinformare vehiculată de Moscova asociată războiului din Ucraina. Pentru că blocada
rusească din Marea Neagră împiedică
livrarea de grâne din Ucraina către
unele țări din Africa (de exemplu,
Egipt), ceea ce le creează acestora
mari probleme alimentare, Moscova
a acuzat Occidentul, prin ambasadorul său la ONU, că deturnează în
folosul său aceste transporturi.
Strategia și vectorii de influență
ai campaniei de dezinformare
care acompaniază „operațiunea
militară specială” din Ucraina
Strategia de propagandă și dezinformare adoptată astăzi de Moscova
în Ucraina nu e, în fapt, diferită de
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cea aplicată acum șapte ani, în cursul
primei criză ucrainene și după
doborârea deasupra Donbasului a
avionului Malaysia Airlines. Nu e
diferită nici de cea utilizată ulterior în
cursul intervenției militare rusești din
Siria. Și atunci, ca și acum (nota
bene), erau mulți care prevedeau că
tragedia aviatică va fi fatală pentru
regimul Putin. Nu s-a întâmplat asta,
după cum și astăzi astfel de așteptări
sunt nerealiste. E adevărat, sancțiunile aplicate Rusiei în 2014 au fost
mult mai palide față de cele de astăzi,
însă deocamdată, datorită prețului
ridicat al petrolului și gazelor naturale, veniturile obținute de Rusia din
exportul acestora sunt semnificative.
Din perspectiva Rusiei, scriam
atunci într-un articol din Revista „22”
că bătălia pentru Ucraina se desfășoară pe mai multe fronturi (diplomație, gaze naturale, armament pentru
rebelii din Donbas, manevre ale
serviciilor secrete, utilizarea unor
oligarhi ca vectori de influență), notând, în același timp, citând săptămânalul german Der Spiegel, că probabil cele mai importante instrumente
utilizate erau „Internetul, ziarele și
televiziunile, inclusiv jurnaliștii și
analiștii așa-ziși neutri, împrăștiați
prin toată lumea pentru a promova
poziția Kremlinului”. Pe aceeași linie,
Carl Bildt, fostul ministru de externe
al Suediei, scria într-un articol din
Financial Times despre „o propagandă brutală, ceva ce nu am mai
văzut de decade întregi în Europa,
destinată să provoace frica și diviziunea în Ucraina și să acopere acțiunile
Rusiei. În timp ce în trecut un război

începea printr-un tir de artilerie, astăzi
începe printr-o campanie de dezinformare”.
Atunci Moscova a încercat să
contracareze problemele de imagine
cu care se confrunta în urma doborârii avionului Malaysia Airlines mutând cu 180 de grade responsabilitatea, în ciuda dovezilor copleșitoare
privind un scenariu destul de clar,
acela că au tras „separatiștii pro-ruși”
cu rachete puse la dispoziție de Rusia:
„guvernul de la Kiev este de vină
pentru că nu a închis spațiul aerian și,
în general, pentru că întreprinde acțiuni militare provocatoare în estul
țării”, poziție exprimată personal de
Putin. În paralel, pe plan extern,
agenții de influență ai Kremlinului,
sau „idioții utili”, după caz, exprimau
dubii cu privire la ceea ce s-a întâmplat și cine e responsabil („să nu ne
grăbim cu concluziile!”). Făcând un
arc peste timp, asistăm astăzi la același gen de „argumentație” privitoare
la masacrul civililor de la Bucha sau
din alte zone din Ucraina. „Zvonurile
și speculațiile presei occidentale, din
păcate, des replicate și în România,
despre boala Șefului Statului rus”, se
scria pe site-ul Ambasadei Federației
Ruse de la București, „sunt la fel de
neadevărate ca și falsurile care apar
constant despre, să zicem, «masacrele» efectuate de către trupele ruse
asupra civililor din Bucea, Borodianka
și alte localități ale Ucrainei”.
Vedem aici o tehnică abilă a propagandei ruse. După ce foarte
probabil plantase în presa italiană
speculații privind o boală gravă de
care ar suferi Vladimir Putin, care l-

45

POLIS

ar face indisponibil, dezmințite imediat după apariția publică a acestuia,
folosește acest element ca un levier
pentru a discredita acuze grave, de
data asta bine documentate, la adresa
Rusiei. După cum din nou, pe același
model clasic, agenții de influență sau
„idioții utili”, de regulă simpatizanți
ai lui Putin, de la noi sau din afară,
care continuă să vadă în el un apărător al valorilor conservatoare tradiționale, deși nu merg atât de departe ca
propaganda moscovită spunând că
civilii au fost uciși chiar de ucraineni,
pun în discuție responsabilitățile privind masacrele, plecând de la aserțiunea generică „toată lumea minte în
cursul unui război”. Sigur, așa e, numai că sunt situații și situații, în unele
cazuri nivelul de credibilitate e unul
ridicat, în alte cazuri e zero.
Filosofia cu care operează Rusia
în materie de dezinformare combină
abordări clasice utilizate de-a lungul
istoriei cu tehnici puse la punct de
KGB în perioada sovietică. Din acest
punct de vedere, la fel ca Uniunea
Sovietică, și Rusia de astăzi se dovedește remarcabil de eficientă în
motivarea și alimentarea cu argumente a „idioților utili”, de regulă
prin exploatarea clivajelor ideologice
din societățile occidentale sau a
resentimentelor puternice anti-occidentale, în principal anti-americane,
existente, de pildă, în Africa sau
America de Sud. În acest sens, este
interesantă voluta care a marcat din
punctul de vedere al propagandei
trecerea de la perioada sovietică la
cea de după încheierea primului Război Rece, care, în ciuda aparențelor, e
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mai degrabă una de formă decât de
substanță. În perioada sovietică „idioții utili” erau atrași de partea
Moscovei prin aderența lor la ideologia comunistă și ostilitatea față de
guvernanții capitaliști și imperialiști
din Occident. Astăzi, lucrurile s-au
inversat complet. În rândurile elitelor
occidentale există pronunțate simpatii
neo-marxiste, de unde și apariția unor
falii ideologice majore în societate,
pe care Kremlinul nu putea să rateze
să le exploateze, prezentându-se
drept un apărător al valorilor tradiționale conservatoare, având un sprijin
consistent și din partea Bisericii
Ortodoxe Ruse15.
Așa se explică și ce anume stă în
spatele simpatiilor pro-putiniste, exprimate mai mult sau mai puțin explicit, și la noi, și în Europa occidentală,
și în America. „Atât progresismul
agresiv cultivat intens în Occident de
o parte a elitelor politice, academice
și din mass-media, cât și putinismul
îmbrăcat în hainele ortodoxismului
mesianic moscovit au în fond aceeași
țintă de atac: valorile fundamentale
ale civilizației occidentale. Primii o
fac din orbire ideologică, fiind convinși în mod arogant că au un fel de
drept divin să modeleze societatea și
lumea după cum cred ei de cuviință.
Același tip de orbire i-a determinat pe
mulți intelectuali din Vest să cadă în
admirație față de Uniunea Sovietică
condusă de Stalin în perioada interbelică. Ceilalți, pentru că speră să exploateze erodarea valorilor fundamentale și clivajele sociale din
Occident pentru a-și extinde dominația”16. Și asta deși, după cum scrie
Eric Kaufmann în UnHerd, o analiză
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lucidă a retoricii religioase creștinortodoxe și a eurasianismului lui
Putin și Alexandr Dughin adoptate
astăzi de Rusia ne arată că, în realitate, aceasta ar fi oricând dispusă „să
tranzacționeze omogenitatea culturală pentru mai multe teritorii”17.
Eficiența propagandei nu depinde
de soliditatea argumentelor, ci de calitatea scriiturii, de inspirația cu care
sunt alese cuvinte, remarcă jurnalistul
rus Alexandr Podrabinek, fost deținut
politic în perioada sovietică. „În
esență, propaganda poate friza nonsensul, însă, dacă este împachetată
într-o formulă ușor de înțeles, un
număr semnificativ de oameni vor
considera non-sensul adevărat”18.
Sigur, pare absurd ca un președinte
evreu să fie un promotor al nazismului sau ca un partid de extremă
dreapta care a luat 2 procente la ultimele alegeri „să fi pus mâna pe țară”,
„să fi spălat pe creier milioane de
ucraineni”, dar o mulțime de oameni
cred asta. Din acest punct de vedere,
pe măsură ce conflictul trecea prin
diferite faze, deși s-au păstrat elementele de bază, eticheta de „nazism”, cât și respingerea „conceptului
de națiune ucraineană”, care nu ar
avea acoperire în realitate, restul
mesajului a fost ajustat pentru a-l
adapta situației.
În faza triumfalistă inițială, când
se credea că rezistența ucraineană va
claca repede și o bună parte a populației va ieși în întâmpinarea forțelor
rusești cu flori, bucurându-se de
„eliberare”, se pedala pe ideea că o
clică nazistă, sub influența Vestului,
ar fi pus mâna pe țară, subjugând
„poporul-frate ucrainian”. După ce

ofensiva s-a împotmolit și armata
rusă a trebuit să se retragă din zona
Kievului, devenise clar că, oricât de
abil ar fi mânuite cuvintele, era
imposibil să faci abstracție de realitatea de pe teren. „Se dovedea că «întreaga masă a populației este nazistă»”19, scrie Françoise Thom,
profesor de istorie la Sorbona, o fină
cunoscătoare a spațiului rus și sovietic, într-o analiză a discursului
Moscovei, livrat prin analize cvasioficiale publicate de agenția de știri
RIA Novosti sau chiar la vârf, de
către Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al
Federației Ruse, fost președinte și
prim ministru. „Ca urmare, «denazificarea» nu putea fi redusă la
lichidarea guvernului ucrainean, așa
cum a fost planificat inițial. Era o
întreprindere pe termen lung care va
dura cel puțin 25 de ani pentru a fi
finalizată, deoarece «durata denazificării nu poate fi în nici un fel mai
mică decât o generație care trebuie să
se nască, să crească și să se maturizeze în condițiile denazificării.
Nazificarea Ucrainei va dura mai
bine de 30 de ani». Și, prin urmare,
Rusia va trebui să pună în aplicare
«schimbări ireversibile» pe teritoriul
eliberat de «naziștii» ucraineni, fără
nici un fel de compromis de genul
NATO – Nu, UE - Da”20. Pentru că,
după mesajele Moscovei, „nazismul
ucrainian” și Vestul, care ar fi
„creatorul, sursa și sponsorul” nazismului ucrainian, reprezintă pentru
Rusia o amenințare existențială, mai
mare decât cea care a fost la vremea
ei Germania nazistă.
Cu greu se poate găsi o înșiruire
mai lipsită de sens de acuze artificiale
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pe care se bazează o astfel de narațiune, o operațiune tipică de dezinformare. Dar, cu toate acestea, are impact, și nu doar în plan intern, deși
acolo este ținta principală. Acuzația
de „nazism”, ridicolă din orice
perspectivă ai privi lucrurile, are o
dublă motivație: 1. pe de o parte face
trimitere la un episod din istoria Rusiei, deopotrivă tragic, dar și eroic, și
prin asta prezintă miza conflictului
drept una existențială pentru destinul
Rusiei, ceea ce justifică orice sacrificii făcute în numele ei; 2. eticheta de
„nazism”, ca simbol absolut al Răului,
te scutește de efortul de a căuta
justificări, argumente, împotriva
adversarilor declarați. Discursul despre „denazificarea Ucrainei” este util
și în context extern, mai ales în zona
a ceea ce numeam în trecut Lumea a
treia, fiind echivalată cu „decolonizarea”, eliberarea acestor țări de sub
ocupația și opresiunea Vestului, demers în care, ni se spune, Uniunea
Sovietică a avut un rol de frunte.
Concluzii
Războaiele informaționale și
dezinformarea au devenit instrumente
esențiale în bătălia geopolitică a cărei
intensitate a crescut considerabil
acum când, nu doar prin războiul din
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Nevoia de instrumente și abordări adecvate.
Teoria inoculării, un vaccin pentru fake news
[The need for appropriate tools and approaches.
Inoculation theory, a vaccine for “fake news”]
Alexandru MURARU
Abstract: The article reconsiders the ways in which false news can be countered
and proposes a new approach as a solution. The phenomenon of "fake news" is a
large-scale one and this suggests a very important dispute for people's minds.
The hypothesis of the article is that all the ways tested so far to combat false
news have a limited effect and that the solution, far from being a rational
strategy, to correlate the news with the facts (fact-checking), is rather a subtle
one, comparable to what which in espionage services is called counterintelligence. The methodological tools are the documentation, the reflective
observation on the national media and the narrative analysis of the main
volumes that approach the phenomenon of false news. The conclusion is that in
order to start gaining ground against the spread of false news, we must consider
the phenomenon as an information or psychological war and apply strategies
borrowed from the arsenal of the secret services and social psychology.
Keywords: fake news, fact-checking, inoculation theory, counterintelligence.

Un concept actual, problematic
și periculos
Conceptul „fake news” a devenit
din ce în ce mai răspândit și a ajuns o
adevărată modă, adică exact la acel
nivel la care este în pericol să devină
aproape gol de conținut. Începând cu
2016, termenul a invadat redacțiile
instituțiilor media, a suscitat curiozitățile cercetătorilor, a fost manevrat și
utilizat de politicieni și este presărat
deseori în conversațiile zilnice.
Aproape că nu există dezbatere la
care să nu apară acuzații sau

caracterizări sau fie și doar explicații
privind una dintre poziții ca apelând
la fake news. La o căutare cantitativă
și generică pe Google Scholar după
expresia „fake news”, motorul de
căutare oferă nu mai puțin de
701.000 de rezultate, iar la căutarea
după „fake news România” sunt
generate 19.700 de rezultate1. Termenul a fost folosit intens și ca acuzație
împotriva instituțiilor media legitime
de către fostul președinte american
Donald Trump2, pentru a le decredibiliza și aici este probabil una
dintre cele mai spinoase probleme pe
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care le induce fenomenul „fake news”
– confuzia totală privind sursele
credibile de informare, incertitudinea
pe scară largă și neîncrederea extinsă
social, politic și instituțional.
Acuzațiile constante ale unui lider
de stat precum Donald Trump la
adresa unor giganți media cum că
aceștia ar răspândi fake news reprezintă una dintre cele mai complicate
lovituri pe care a primit-o mass-media în ansamblu, ca actor social cu
relevanță semnificativă în jocul
democratic. Explicația este aceea că,
în ecosistemul câmpului de comunicare, așa cum este el constituit,
instituțiile media de mare tradiție
reprezintă și un vector al credibilității
dobândite de-a lungul timpului prin
mijloacele specifice jurnalismului
precum verificarea faptelor din surse
diferite, prin apelul la experți, prin
documentare asiduă, prin disciplină
etică și deontologică, prin plasarea în
exteriorul intereselor partizane sau
financiare directe privind subiectul
abordat. Or, acuzații repetate constant
și venite de la „cel mai puternic om
de pe planetă”, cum se spune deseori
despre președintele Statelor Unite ale
Americii, nu au alt efect decât acela
de a stârni neîncrederea în instituții
care, de obicei, erau privite de copleșitoarea majoritate a actorilor sociali
drept garant al informării corecte și
lipsite de partizanatul comunicării
unilaterale pe care o au în mod natural instituțiile, politicienii, partidele
politice sau statele în ansamblu în
cazul relațiilor internaționale.
Conceptul de „fake news” a devenit periculos sau tot mai gol de conți-
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nut, estimează cercetătorii, în bună
măsură pentru că este folosit inflaționist, în nenumărate situații și ca panaceu explicativ. Pe de altă parte, după
anul 2016, termenul a făcut carieră,
au apărut nenumărate volume care
tratează această tematică, cercetători
de pe tot mapamondul l-au luat în
considerare în activitatea lor, sunt
conferințe, dezbateri, numere speciale ale unor reviste științifice, editoriale și analize care se opresc sau
pleacă de la „fake news” și cu toții
încercăm în acest fel să înțelegem
cum de s-a răspândit atât de rapid,
cum acționează, de ce nu găsim soluții să îl contracarăm, ce ne așteaptă în
viitor etc.
Noutatea care generează pericolul fenomenului „fake news”
Dintr-o perspectivă tehnică, știrile
false nu sunt o noutate, dezinformarea face parte din istoria omenirii, iar
zvonurile sunt „cel mai vechi mijloc
de comunicare în masă. Înainte de
apariția scrisului, informația circula
din gură în gură, singurul canal de
comunicare al societății”3. Însă
noutatea pe care o aduce conceptul
de „fake news” este legată de mediul
de răspândire și de modalitatea tehnologică complet inedită de propagare. „Chiar dacă dezinformarea
instituționalizată este veche de cel
puțin o sută de ani, noutatea este
adusă de rețelele sociale care propagă
exponențial fake-ul, permițând celulelor de propagandă să se multiplice
malign în corpul sănătos al societății
virtuale. Mesajul fake generat cu
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intenție este repostat de armatele de
troli și boți implicate în războiul
informațional”4. Cu alte cuvinte, „ce
s-a schimbat este capacitatea de a
răspândi informații false rapid și
eficient în rândul unor audiențe din
ce în ce mai mari”5. În plus, în opinia
lui Marian Voicu, fenomenul amplu
cunoscut acum pe scurt drept „fake
news are rădăcini mai vechi decât
Brexit sau alegerile prezidențiale din
SUA din 2016 și reprezintă o parte a
războiului de dezinformare dezvoltat
de către Federația Rusă și care a fost
vizibil accentuat de evenimentele din
Ucraina din 2014 cunoscute sub
denumirea de Euromaidan6.
„Fake news” reprezintă acele
informații care au formă de știri și
sunt prezentate ca atare, dar care nu
doar că sunt false, ci sunt generate în
mod expres cu intenția de a fi răspândite în această manieră. În universul
cultural anglo-saxon au mai fost
denumite junk news, pseudo-news,
alternative facts, false news, hoax
news, mock news sau bullshit, dar aici
toate aceste eforturi de categorisire
sunt văzute ca diferite fațete ale
aceluiași fenomen amplu și care a
devenit notoriu ca „fake news”. În
momentele în care s-a constatat cât
pot fi de nocive și cum pot influența
decizii majore, au devenit necesare și
explicații privind modul în care
funcționează, de ce sunt atât de greu
de contracarat, de ce aceste fake news
sunt acceptate cu atât de multă ușurință de largi categorii ale populației
și sunt distribuite mai departe. Miza,
de o importanță copleșitoare pentru
viitorul politicii, al comunicării și al

jurnalismului, este aceea de a găsi o
modalitate prin care fenomenul „fake
news” să poată fi diminuat, stopat,
încetinit. Dar sub această umbrelă a
unui concept generic intră fragmente
care se combină din cei mai importanți inamici ai libertății și democrației: dezinformarea, calomnia, falsul,
zvonul, teoriile conspirației, goana
după audiență prin orice mijloace. „În
ultimele două secole presa nu s-a
schimbat foarte mult, în esență. Ce sa schimbat însă este apariția ecosistemului digital, un mediu perfect pentru propagarea și amplificarea dezinformării, propagandei, teoriilor conspirației și a știrilor fake, un adevărat
ecosistem al dezinformării”7.
Adevărul este dezavantajat
După Brexit și alegerile prezidențiale din SUA au apărut probe tot
mai multe și mai concludente că „armate” de boți și „ferme” de troli de
origine rusească au generat știri false
cu scopul de a destabiliza și de a
influența rezultatul acestor scrutine.
Se știe că, spre exemplu, comunitatea
de informații din Federația Rusă și
instituții cheie au beneficiat, după
invazia din 2014 asupra Ucrainei și a
ocupării Crimeii, de bugete enorme,
de sute de milioane de euro, pentru
propagandă, atacuri de tip cyber și
construcții de fake news. În contexte
complicate, știrile false își cresc aderența, iar pandemia de COVID-19 și,
mai nou, invazia Ucrainei de către
armata Federației Ruse au constituit
cadre aproape ideale în care fake
news să înceapă să domine terenul
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știrilor. Numeroși cercetători au arătat că fake news au un grad de răspândire mult mai mare decât știrile clasice, verificate și verificabile. „Din
nefericire, adevărul este în general
mai complicat decât poveștile amăgitoare, care adesea implică simplificări considerabile. Ceea ce face ca
adevărul să fie mai dezavantajat,
întrucât e mai dificil de procesat, de
înțeles și de amintit”8.
Care este soluția și cum ne apărăm? Înainte de a ne gândi la soluții
trebuie să identificăm de ce atrag
atenția atât de mult aceste știri fabricate și false. „În primul rând, informațiile false au ajuns să facă parte
din viața de zi cu zi. […] În al doilea
rând, în măsura în care oamenii cred
informațiile false și acționează pe
baza acestora, fake news pot avea
consecințe serioase [...]. În al treilea
rând, interacțiunile umane pașnice și
prosperitatea individuală și socială
depind în mare măsură de încrederea
interpersonală. Știrile false despre un
guvern au potențialul de a eroda încrederea societății și constituie astfel
o amenințare, în special la adresa
democrațiilor”9.
Slaba eficiență a soluțiilor raționale și tradiționale în lupta cu
fake news
O primă variantă de luptă împotriva fake news este o educație în
acest sens, prin introducerea în programe specific educaționale a unui
set de reguli de bază de evaluare a
informațiilor noi la care sunt expuși
oamenii, pentru dobândirea unor
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deprinderi care să supună la adevărate teste de verosimilitate știrile care
par spectaculoase și care atrag atenția.
Deși nu pare a fi o soluție viabilă și
efectivă imediat, poate avea rolul său
în combaterea știrilor false, dar în
niciun caz imediat și sub nicio formă
lipsită de un ansamblu de măsuri.
Totuși, această cale presupune mult
prea mult timp și sistemele de învățământ presupun perioade extinse de
timp pentru a implementa programe
noi. Or, în această adevărată bătălie a
minților care este căutarea soluțiilor
care să contracareze efectele fake
news, suntem contratimp și viteza
este un factor cheie – să conștientizăm că alarma generală privind breșa
creată de știrile false a debutat doar
cu circa șase ani în urmă. În plus,
apelul la instituții și la sistemul de
învățământ reprezintă o piedică pentru știrile false care își revendică
ascensiunea tocmai din poziționări
împotriva instituțiilor.
O a doua variantă de contracarare
a știrilor false este „înarmarea”
instituțiilor media prin programe
țintite de educare publică. Una dintre
principalele acțiuni ale Programului
Internațional
UNESCO
pentru
Dezvoltarea Comunicării (IPDC) este
Inițiativa Globală pentru Excelență în
Educația Jurnalistică (Global Initiative for Excellence in Journalism
Education), care, între alte activități,
a conceput și un manual pentru
educație media10. Oricât de util, de
practic și de interactiv este un astfel
de instrument, el este limitat la
câmpul jurnalistic, care, în principiu,
oricum este „în gardă”, înzestrat cu
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instrumente și cunoștințe necesare
pentru a evita fake news. Însă publicul este vulnerabil la știrile false, la
dezinformare și manipulare. „Utilizatorii de știri necesită, în general,
competențe media și informaționale
sofisticate, dar și un oarecare nivel de
înțelegere filosofică. De exemplu, ar
trebui să înțeleagă că știrile autentice
nu constituie întregul «adevăr» (ceea
ce reprezintă doar ceva aproximativ
în interacțiunile interumane și ale
oamenilor cu realitatea de-a lungul
timpului)”11.
Altă variantă este dată chiar de
decizii ale actorilor din câmpul jurnalismului de a atrage mereu atenția
asupra pericolului și de dezvolta variante de fact-checking. Exemplele
sunt numeroase, dar ne vom opri asupra câtorva exemple din media românească. Între emisiunile sau articolele
periodice care au ca temă fake news,
notabilă este o emisiune specială și
dedicată exclusiv fenomenului analizat – este vorba despre emisiunea
intitulată „Breaking Fake News”,
realizată de Marian Voicu la TVR.
Emisiunea a debutat în iunie 202012
și încă se desfășoară cu regularitate și
are în mod constant invitați (experți)
care explică părți ale aspectelor false
din tot ce înseamnă aria comunicării
jurnalistice, precum și un montaj cu
știri false deconspirate ca atare. Totodată, televiziunea publică a mai lansat în decembrie 2021 o amplă
campanie de informare corectă privind infectarea cu SARS-CoV-2 cu
titlul „Tu știi adevărul. Pandemia nu
este Fake News!”13. Sunt mai multe
site-uri de știri din mainstream care

au dedicat secțiuni combaterii știrilor
false în special în contextul pandemiei COVID-19. Merită menționată
publicația Veridica.ro, specializată în
„monitorizarea, analiza și demontarea campaniilor de fake news, dezinformare și manipulare din Europa
Centrală și de Est […]. Proiectul a
fost lansat în contextul crizei sanitare
și infodemiei, este asumat de Alianța
Internațională a Jurnaliștilor Români
și realizat împreună cu jurnaliști,
experți și cercetători”14. Această enumerare nu se vrea una exhaustivă, ci
are scopul de a ilustra că mediul
jurnalistic face eforturi de a contracara fenomenul „fake news”. Însă,
încă o dată, problema principală este
în „terenul” utilizatorilor de știri, al
publicului. Toate aceste proiecte de
combatere a știrilor false au rolul lor,
dincolo de dubii, dar fenomenul
„fake news” nu pare să se diminueze
atât de ușor.
Încă o variantă este responsabilizarea giganților mondiali IT, a
platformelor de social media. Și aici
este un teren complicat. „Platformele
sociale nu se consideră responsabile
pentru conținutul postat. Știrile fake,
spun Facebook și Twitter, sunt efectul
nedorit al pluralismului și libertății de
exprimare, inerent în democrațiile
liberale”15. Lucrurile s-au schimbat,
însă, după ce s-a aflat că „mecanismele de verificare despre care a
vorbit Mark Zuckerberg eșuaseră și
că activitatea așa-numiților „fact-checkers neutri” nu era decât PR”16,
după care au apărut dezvăluirile
privind colectarea datelor a 87 de
milioane de utilizatori de către Cam-
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bridge Analytica și neîncrederea în
capacitatea de autoreglementare a
rețelelor de socializare cu privire la
eliminarea știrilor false și a manipulărilor a crescut. Totodată a crescut
și presiunea entităților statale asupra
acestor platforme; de exemplu,
Uniunea Europeană amenință Google,
Facebook și Twitter cu amenzi de
milioane de euro dacă nu vor respecta un Act legislativ privind serviciile digitale17 care ar urma să
devină parte a legislației europene18.
În fine, o ultimă variantă luată în
discuție este cea a unor programe
dezvoltate special pentru a detecta
fake news. „Deși este atrăgătoare perspectiva de a lăsa problema în seama
altora (e.g. organizațiilor care se
ocupă de verificarea faptelor, ca
Politi-Fact sau Snopes) sau în seama
algoritmilor care analizează conținutul și avertizează dacă sursa are o
credibilitate scăzută, astfel de soluții
sunt probabil incomplete. În măsura
în care astfel de etichete opresc
oamenii de la a citi conținutul, pot fi
de ajutor, însă, odată ce informația a
fost procesată, este improbabil să fie
de ajutor o strategie bazată pe evaluarea sursei”19. De altfel, întreaga teorie
(și practică) privind verificarea informațiilor, a textelor, imaginilor și a
materialelor video a website-urilor, a
modelelor de fact-checking, fake
news detection sau automated
deception detection20, cu toate bunele
intenții, rezolvă problema știrilor
false doar parțial.
Dincolo de faptul că tot demersul
interferează cu ceea ce criticii reglementărilor spun că reprezintă dreptul
la libertatea de expresie (o temă care
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poate fi o cercetare aparte), este mai
mult decât descurajant să observăm
că soluțiile vehiculate pentru a contracara fenomenul „fake news” au un
efect limitat.
Trebuie să schimbăm unghiul
de abordare
Această concluzie ne poate îndruma spre o altă abordare și pentru
descoperirea unei strategii diferite.
Problema centrală a fenomenului
„fake news” este mai curând la nivelul utilizatorilor (adică a consumatorului de știri, nu a generatorilor de
știri false) și întrebarea cheie este „de
ce știrile false au succes?”. În această
direcție, cercetările de psihologie a
comunicării sunt esențiale, iar acestea
arată că „demascarea (știrilor false,
n.a.) nu este atât de simplă cum poate
părea inițial” și „nu suntem prea
optimiști în privința intervențiilor
centrate exclusiv asupra credibilității
sursei”21.
Miza este prea mare pentru a ne
rezuma la variantele „cuminți” încercate până acum. În joc este modul în
care va arăta chiar politica viitorului,
modul în care tehnologia digitală
modifică societatea22.
Spre terenul de tehnici
caracteristice serviciilor de
informații
Există o opinie larg răspândită
conform căreia, dacă te informezi
foarte corect și ai date reale și precise
despre o situație anume, atunci vei fi
capabil să iei cele mai bune decizii cu
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privire la ce urmează să faci. Acesta
este și un principiu de bază al
jurnalismului, care spune că informează populația și oferă cele mai
corecte știri, așa încât oamenii să fie
informați și să știe ce au de făcut în
cunoștință de cauză. Pe același principiu funcționează și serviciile
secrete – să aflăm, să avem informații
adecvate, în așa fel încât să nu ajungem în situația de a face strategii
paralele cu realitatea, deci total greșite. Însă în domeniul serviciilor secrete funcționează și principiile
contrainformațiilor, de a contracara și
a induce adversarul în eroare prin
diverse tactici. Păstrând proporțiile
comparației, același lucru îl fac și
agenții (mai mereu sunt secreți, nu îi
cunoaștem) care apelează la dezinformare, la emoție în dauna informației,
la fake news. În fața unui curent care
spune și demonstrează că emoțiile
sunt cele care prioritizează pe care
informații le considerăm corecte și pe
care le desconsiderăm, confruntați cu
asaltul fake news pe care le acceptăm
doar pentru că ne confirmă predispozițiile sau opiniile, ori pentru că le
auzim foarte des, soluția pare a fi de
a adopta postura unui general militar
care, dacă acceptă doar informațiile
care i-ar confirma opiniile, aceasta lar conduce spre pierderea bătăliilor.
Așadar, trebuie să găsim modalitățile prin care să evaluăm informațiile nu din prisma opiniilor pe
care le avem, ci din perspectiva unei
eficiențe a deciziilor. De exemplu,
dacă un politician crede că este foarte
îndrăgit de alegătorii unei comunități,
în ciuda faptului că este ignorat în

marea majoritate a evenimentelor la
care participă, și dacă acceptă doar
știrile din media care îi confirmă
propria opinie, atunci șansele de a-și
construi o strategie câștigătoare
pentru viitoarea campanie electorală
sunt minime. În schimb, dacă vrea să
fie eficient, va căuta să afle cum stau
lucrurile în realitate și nu va rămâne
blocat în opiniile care îi dau un
confort psihic și care, practic, îl
înșeală și îi vor cauza virtuala înfrângere. Concluzia ar fi că, dacă vrem să
luăm decizii eficiente, avem nevoie
nu de informații care ne confirmă
starea emoțională, ci de situația reală.
Fake news nu ne ajută, ci trebuie să
luăm în considerare rapoartele și
știrile care au cea mai mare aderență
la situația de fapt. Dacă un lider nu se
desprinde de informațiile care îi
confirmă opiniile și dacă respinge
toate celelalte știri care îi expun o
situație neplăcută (chiar dacă este
soluționabilă, dacă ar putea fi
corectată sau rezolvată), atunci e ca și
cum acel lider nu ar face altceva decât să cadă în capcana contrainformațiilor pe care le dezvoltă serviciile secrete ale altor state. În acest
sens, orice campanie de dezinformare
de tipul răspândirii tactice a unor fake
news reprezintă un efort de a infesta
opinia publică într-un mod similar în
care lucrează un departament de contrainformații: înșelarea adversarului
cu informații denaturate, cu scopul ca
acesta să ia decizii eronate. „Studiile
științifice demonstrează că expunerea
la fake news, dezinformare sau teorii
ale conspirației duce la alterarea
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percepției, iar deciziile luate devin o
consecință a acestui fapt”23.
Concluzia și soluția: teoria
rezistenței la persuasiune, teoria
inoculării
În consecință, dacă este vorba
despre un război informațional, nevoia de pragmatism ne obligă să utilizăm tot tactici și strategii de război,
adică să îmbunătățim prevenția
răspândirii de narațiuni false prin
fortificarea atitudinilor. Cum? Prin
ceea ce psihologii numesc „teoria
originară a rezistenței la persuasiune”:
teoria inoculării, care se bazează pe o
analogie cu procedura imunologică.
Conform acesteia, „prezentarea preventivă a unei versiuni atenuate de
informație eronată declanșează un
proces cognitiv analog cultivării de
«anticorpi mentali», făcând persoana
imună la încercări (nedorite) de
persuasiune. De-a lungul anilor au
fost strânse din ce în ce mai multe
dovezi care arată că inocularea
funcționează în cazul atitudinilor
publicului în privința mai multor
domenii, printre care sănătatea și
politica [...]. Procesul de inoculare
constă în două componente esențiale,
și anume (1) un avertisment care activează perceperea amenințării de către
receptori (baza afectivă) și (2) refutare
preventivă (baza cognitivă)”24.
Note
1
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Generarea de rezultate pe Google
Scholar, 18 mai 2022.

În aceeași manieră în care un consumator de știri nu va ști (cel puțin nu
de la început) cine este cel care a
lansat o știre falsă, cine este agentul
zero, tot așa trebuie să tratăm astfel
de fenomene, ca și cum ar fi opera
unor agenți secreți – pentru că nu
sunt cunoscuți. Și mai mult, la fel
cum în cazul unei infecții virusologii
caută pacientul zero pentru a putea
dezvolta un vaccin, într-o manieră
similară trebuie să funcționeze teoria
inoculării în cazul fake news.
„Răspândirea fake news poate fi
modelată în mare parte similar
răspândirii unui virus contagios. Astfel, teoria inoculării reprezintă un
cadru intuitiv care ne poate ajuta să
dezvoltăm metode de imunizare cu
spectru larg împotriva fake news […].
Dacă noua știință a predemascării
este atât de eficientă pe cât pare, viitoare cercetări sociale și comportamentale vor putea contribui la cultivarea imunității sociale împotriva
fake news”25. Deși pare un fenomen
copleșitor dacă privim din perspectiva jurnalismului, în momentul
în care schimbăm perspectiva și
înțelegem cu adevărat că fenomenul
„fake news” are mai puțin de-a face
cu câmpul jurnalismului, fiind un
veritabil război (dez)informațional, și
ne adaptăm tacticile și mijloacele în
consecință, ajungem la o concluzie
pozitivă: există speranță că din acest
război am putea ieși învingători.
2

Robert Ackland, Karl Gwynn,
„Adevărul și dinamicile difuzării de
știri pe Twitter”, în Psihologia Fake
News: acceptarea distribuirea și
corectarea
informațiilor
false,
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Marian
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Editura
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Fenomenul fake news și manipularea informațională în
declanșarea marilor catastrofe din secolul XX
[The fake news phenomenon and information manipulation in
triggering the great catastrophes of the twentieth century]
Enache TUȘA
Motto: „Păzeşte-te de mincinosul care amestecă și puţin adevăr în
spusele lui”. (Al. Vlahuţă)
Abstract: In history we can identify many untruths that various entities and
governments have used to implement certain regional plans and strategies. We
know today that the pretext for the outbreak of World War II was an alleged
attack on the German border by a Polish commando unit. After the end of the
war, information appeared about this event, which was practically a staging of
the attack that would provide the pretext for the invasion of Poland by the
German army. Another environment in which the phenomenon of fake news is
present as well as that of manipulation is the political environment and, in this
context, we bring into discussion the contemporary political environment in
relation to global events that are often part of manipulation and lies.
Keywords: fake news, manipulation, disinformation, communication techniques,
strategy.

Introducere
Așa cum se știe în prezent, marile
probleme pe care le-au creat evenimentele secolului al XX-lea au fost
declanșate de adevăruri trunchiate ori
spuse pe jumătate, de știri false sau
pur și simplu de minciuni sfruntate.
Gândite în cele mai mici detalii,
aceste narațiuni au fost menite pentru
a livra un discurs public care să fie
acceptat de mase. În alt registru,
putem afirma că toate aceste narațiuni „liniștesc” corpul social și oferă

motive deținătorilor de putere politică
pentru a acționa în propriul interes,
evident în detrimentul societății sau
al interesului general. Cel mai recent
eveniment tragic în Europa, declanșat
prin invocarea unei minciuni, este
războiul sângeros din Ucraina.
Început prin invocarea unei „operațiuni speciale fulger”, acest conflict
a fost declanșat prin livrarea către
poporul rus a unei minciuni gogonate
despre o presupusă „denazificare a
Ucrainei”. Încă de la începutul conflictului, întreg aparatul politic al
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guvernului Federației Ruse a publicat
și a diseminat neadevăruri legate de
conflict și de situația reală din teatrul
de operațiuni militare. Minciunile
sfruntate despre războiul sângeros din
Ucraina au intrigat presa internațională în cadrul tuturor conferințelor de
presă organizate de ministrul de externe al Federației Ruse, Serghei
Lavrov, practic cel mai toxic membru
al guvernului rus. Mințind cu o
nonșalanță enervantă, Serghei Lavrov
a distorsionat complet adevărul despre agresiunea pe care Rusia a
declanșat-o în Ucraina, manipulând
cu bună știință întreg poporul rus.
Întorcându-ne în istorie, putem identifica multe neadevăruri pe care
diferite entități și guverne le-au folosit pentru a-și pune în practică anumite planuri și strategii regionale.
Știm astăzi că pretextul declanșării
celui de-al Doilea Război Mondial a
fost un presupus atac asupra graniței
germane de către o unitate de comando poloneză. După sfârșitul
războiului au apărut informațiile legate de acest eveniment, care practic
a constituit o înscenare pentru a oferi
pretextul invadării Poloniei de către
armata germană. Autorul britanic
Max Hastings ne oferă un text relevant despre acest episod al istoriei
secolului al XX-lea: „În sfârșit, pe
data de 30 august (1939, n.n.) Hitler a
dat ordinul de atac. În seara următoare la ora 20, cortina s-a ridicat și a
început primul act - sordid, cum altfel?
- al acestui conflict. Sturmbannfurerul Alfred Naujocks din serviciul german de Securitate, aflat în fruntea
unui grup îmbrăcat în uniforme mili-
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tare poloneze, din care făceau parte și
12 infractori condamnați (germani
n.n.), cu nume de cod disprețuitor,
«Konserven» (conserve), a încercat
un atac împotriva postului de radio
german de la Gleiwitz din Silezia
Superioară. S-au tras focuri de armă,
s-au transmis lozinci patriotice poloneze, după care «atacatorii» s-au
retras. Mitraliorii SS au executat
„conservele”, cadavrele însângerate
fiind așezate frumos spre a fi văzute
de corespondenții străini drept mărturie a agresiunii poloneze”1. Acesta a
fost episodul care a oferit pretextul
izbucnirii celui de-al Doilea Război
Mondial, cea mai mare catastrofă a
secolului al XX-lea.
Înainte de izbucnirea războiului,
minciunile, manipularea și știrile
false au mai fost utilizate și în alte
operațiuni de consolidare a puterii
politice a grupului din jurul lui Hitler.
Una dintre aceste operațiuni este
legată de masacrul foștilor aliați ai lui
Hitler, intitulată „noaptea cuțitelor
lungi”. Acțiunea a fost justificată ca
fiind dejucarea unei lovituri de stat pe
care ar fi organizat-o Ernst Rohm2
(vechi camarad al lui Hitler) împotriva ordinii politice instaurate în
ianuarie 1933. În realitate nu a existat
nicio conspirație, „probele” fiind
fabricate de către Heinrich Himmler,
Reinhard Heydrich și Hermann
Goring, care voiau eliminarea lui E.
Rohm, considerându-l incomod,
periculos, dar și mult prea apropiat de
Hitler. Prin urmare, între 29 iunie - 2
iulie 1934 au fost asasinați în mod
sumar zeci de colaboratori ai lui
Hitler pentru o acuză de trădare care
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nu a fost dovedită niciodată. A fost
doar o altă minciună, dar și o manipulare minuțios orchestrată de către
cei din cercul puterii germane.
Dezinformare și manipulare în
discursul public
Referindu-ne la cel de-al Doilea
Război Mondial, este interesant de
observat cum cei doi „parteneri” ai
Pactului Ribentropp-Molotov din
1939 încercau să se inducă în eroare
unul pe celălalt prin strategii și minciuni bine ticluite. Practic Hitler și
Stalin s-au mințit reciproc și ambii au
lansat campanii de dezinformare.
Istoricul britanic Norman Stone
descrie modul în care Hitler, utilizând
propaganda și minciunile, a comasat
trupe și tehnică de luptă, pregătinduse pentru declanșarea Operațiunii
Barbarossa din 22 iunie 1941. Autorul consemnează: „Hitler nu aprovizionase armata cu haine călduroase
de iarnă și nici cu alte articole
elementare pe câmpul de luptă, spre
exemplu antigelul. Cele trei milioane
de soldați germani și cele 3400 de
tancuri, împreună cu 3000 de avioane,
au fost deplasate destul de eficient
până la granițele cu Polonia și
România. Dacă observatorii sovietici
se întrebau ce se întâmplă, erau amăgiți cu o scuză absurdă: manevre”3.
Practic, Hitler și-a manipulat chiar
propria armată, pe care nu a dotat-o
cu echipament de iarnă, pentru a nu
induce ideea că va fi nevoită să lupte
iarna în stepa rusească. În același
timp l-a mințit și pe Stalin în legătură
cu mișcările de trupe, care erau, de

fapt, pregătite pentru atac. Interesant
este modul în care a procedat Stalin
în ajunul invaziei germane, alegând
să ignore toate avertismentele pe care
le primise de la spionii săi (inclusiv
informările de la Richard Sorge4) cu
privire la atac.
Aceste exemple de manipulare și
minciună reprezintă doar câteva dintre evenimentele întâmplate de-a
lungul secolului al XX-lea. Minciuna
și manipularea au existat și există în
viața publică a sistemelor sociale și
politice.
În cadrul aceleiași conflagrații
mondiale, pretextul invadării regiunilor chineze a fost reprezentat tot de
un posibil fake news, așa cum descrie
Margaret MacMillan într-o lucrare
recent publicată în limba română5.
Autoarea prezintă un episod controversat, despre care istoricii încă au
opinii diferite, în care soldații
japonezi care treceau pe un pod din
Beijing au fost atacați de un tir de
mitralieră. A doua zi ei au prezentat
publicului un trup neînsuflețit îmbrăcat în uniformă militară japoneză.
Zvonurile din Beijing erau că trupul
presupusului soldat japonez aparținea,
de fapt, unui cerșetor chinez pe care
soldații l-au îmbrăcat în uniformă
militară pentru a invoca provocarea și
atacul, dar cert este că incidentul de
la podul Marco Polo din 1937 a oferit
pretextul Japoniei pentru a invada regiunile chineze. Analizând dezinformarea și minciunile, Margaret
MacMillan susține că „există nenumărate motive diferite de a porni un
război, acestea depinzând de momentul istoric și de zona geografică.
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Răpirile, poveștile de dragoste, religia, luptele dinastice, cuceririle, imperialismul, asasinatele, minciunile
sau manipulările. Însă anumite motive sunt recurente: lăcomia, autoapărarea, dar și ideile ori sentimentele au început războaie”6. Practic,
minciunile și dezinformările au fost
prezente în toate marile conflicte din
diferite zone ale globului, episoade
care au atras după ele conflicte armate.
Un alt mediu în care este prezent
fenomenul fake news, precum și cel
de manipulare, este mediul politic.
Amintesc aici de campaniile denigratoare, dar și de campaniile negative
pe care le organizează grupurile și
partidele politice pentru a-și submina
adversarul/competitorul. În acest context, considerăm necesar de analizat
şi sentimentul electorilor în relația cu
partidele, animați de credința că deţin
controlul asupra sistemului electoral
sau, altfel spus, că votul lor poate
schimba planurile multor politicieni.
În această relație de comunicare
publică și politică există și un procent
important de manipulare și fake news.
Acest sentiment este legat de
presa partizană de opoziţie, cea care
dorește schimbarea politică şi care a
avut, de regulă, cele mai multe avantaje de pe urma campaniilor negative
și a manipulării ori a dezinformării.
Cu alte cuvinte, efectul campaniei
negative a principalului adversar din
opoziţie este contrar, determinându-i
pe alegători să evalueze critic şi preponderent negativ strategia folosită
de aceştia7. Alegătorii și masele în
general sunt conduse de perspectiva
relaționării cu sistemul propriu de
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valori ca proiecție fundamentală a
elementelor comunicării. În susținerea
acestei
teorii,
Lawrence
Freedman invocă opinia unui jurnalist influent și inteligent, Walter
Lippman, alarmat de modul în care
presa populară insista mereu pe conspirații și dezvăluiri senzaționale8.
Într-o lucrare publicată în 1922,
Walter Lippmann susținea un aspect
legat de „pseudomediul” din mințile
oamenilor și de ceea ce indivizii
percepeau prin „sistemul de stereotipuri”, dat fiind faptul că acestea oferă
o imagine mai mult sau mai puțin
adevărată a lumii9.
De asemenea, în opinia unui alt
autor, Gabriel Thoveron, „scopul propagandei este de a ne schimba ideile.
Ea urmăreşte să ne impună noi convingeri, aspiraţii, care ne vor modifica atitudinea şi comportamentul”10.
Pornind de la aceste opinii, considerăm importante conceptele utilizate,
cele cu care operăm în analiza
noastră, precum: dezinformare, campanie negativă, propagandă politică,
manipulare, minciună. Prin urmare,
campania negativă este definită ca
fiind „o campanie în care este denigrat un anume candidat sau partid”11.
Un alt autor, Andrei Stoiciu, prezintă fenomenul comunicării politice
în forma distribuirii „unui flux continuu de informaţii dinspre structurile
politice spre public. Ea include
procedurile, normele şi acţiunile prin
care este organizată şi folosită informaţia politică. A asimila comunicarea
politică cu o simplă propagandă
electorală nu este doar greşit, ci şi
complet irelevant pentru înţelegerea
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evoluției evenimentelor în domeniul
competiţiei politice”12. Dorin Suciu
consideră comunicarea electorală „în
esenţă tot o comunicare politică, dar
care are loc în timpul unei campanii
electorale şi cuprinde toate informaţiile şi mesajele elaborate prin diferite
metode care urmăresc să convingă
oamenii să sprijine şi, în final, să
voteze un partid şi candidaţii
acestuia”13. Într-o perspectivă diferită
observăm practic că în multe situații
comunicarea politică devine un proces de manipulare într-un sens sau
altul.
Mai mult decât atât, Viorica
Roşca este de părere că „marketingul
electoral desemnează, în egală măsură, un set de tehnici de comunicare,
dar care sunt utilizate în perioada
electorală (puternic reglementată de o
serie întreagă de coduri socio-politice)
cu scopul de a atrage un număr cât
mai mare de voturi pentru un lider
sau un partid politic. Contextul
electoral face obiectivele de marketing mult mai clare (obţinerea victoriei electorale). Activitatea politică
este caracterizată de un grad mare de
acţiune. Dacă în perioada dintre alegeri, acţiunea politică este strategie
de comunicare, în timpul campaniei
electorale, politicul are un caracter, în
primul rând, acţional şi apoi discursiv”14. În definirea celui de-al doilea
termen, propaganda politică, vom
avea în vedere, în primul rând, opinia
lui Jean-Marie Domenach, iar în al
doilea rând, pe cea a lui Călin Hentea.
Aşadar, o primă opinie pe care o
prezentăm este cea evocată de JeanMarie Domenach înntr-un volum de

referință: „Propaganda politică, aşa
cum o examinăm aici, adică o întreprindere organizată pentru a influenţa
şi dirija opinia, nu apare decât în
secolul al XX-lea, la capătul unei
evoluţii care îi creează totodată câmpul de acţiune – masa modernă – şi
mijloacele proprii de acţiune – noile
tehnici de informare şi de comunicare”15. Un demers pentru definirea
propagandei și manipulării politice
care merită amintit este și cel al lui
Călin Hentea, opinie prin care autorul
distinge propaganda de un alt fenomen, de manipulare: „Ideea de propagandă continuă să fie imediat asociată în conştiinţa publică actuală
(îndeobşte în cea românească din
cauza tragicelor antecedente comuniste) cu minciuna (ceea ce este fals,
deoarece dintotdeauna prin elementele reale s-a dovedit a fi dintre cele
mai eficiente), cu intenţia adesea
subversivă, alteori nobilă, de manipulare a psihicului indivizilor dintr-un
anumit grup social”16.
Mai mult, adeseori, la nivelul percepţiei sociale şi a conversaţiei uzuale, propaganda este considerată un
sinonim al manipulării şi nu un complement al acesteia. Este adevărat că
cele două fenomene se află la „graniţă”, cu asemănarea: avem, în primul rând aceiaşi subiecţi - propagandişti/manipulatori, pe de o parte,
respectiv ţinte propagandistice/manipulaţi, pe de cealaltă parte - şi, în al
doilea rând, avem aceleaşi obiective modificări premeditate de atitudini şi
reacţii la nivelul unor mase semnificative de oameni. Evident că
acestor procese li se „atașează” și
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elementele știrilor false care circulă
nestingherit și au o putere mare de
difuzare.
Pe cale de consecinţă, o definiţie a
manipulării, astfel încât să ne permită
să facem distincţie între propagandă
şi manipulare, este mai mult decât
necesară. O definiţie destul de concisă a manipulării, ca fenomen psihosocial, a fost formulată de Bogdan
Ficeac: „situaţie socială creată premeditat pentru a influenţa reacţiile şi
comportamentul manipulaţilor în
sensul dorit de manipulator”17. Aşadar, „diferenţa majoră dintre propagandă şi manipulare constă în faptul
că propaganda operează cu mesajeinformaţii ca instrument de lucru
asupra comportamentului uman, în
timp ce manipularea se obţine, de
cele mai multe ori, prin crearea acelor situaţii sociale capabile să
schimbe, în sensul dorit reacţia
maselor”18.
Pentru a putea conchide acest demers teoretic, considerăm următoarea
afirmaţie a lui Bogdan Teodorescu
mai mult decât pertinentă: „După
cinci mii de ani (...) nu trăim într-o
lume fără manipulare şi (...) fără
propagandă. Nici nu putem afirma că
există o curbă descendentă a acestor
două fenomene. (...) Modernizarea
individului a dus mimetic la modernizarea propagandei aplicate lui,
astfel încât raportul dintre el şi sistem
să rămână, în fapt, mereu acelaşi”19.
Mass-media și distorsionarea
comunicării publice
Este mai bine să fii temut decât
iubit, propunea Machiavelli principe68

lui medieval. Experiența lumii contemporane demonstrează cât adevăr
conţine această afirmaţie şi în ce
măsură este valabil şi astăzi. Analizat
prin prisma teoriei comunicării politice, scopul campaniilor electorale
este acela de a informa alegătorii în
privinţa candidaţilor, a poziţiilor
acestora faţă de problemele momentului, a cauzelor pentru care militează
ei şi a partidelor de apartenenţă. De
cele mai multe ori, însă, acest scop
nu este atins, deoarece emiţătorii
mesajelor fie tind să ofere informaţii
superficiale, fie să deformeze realitatea prin intermediul manipulării, fie
preferă să accentueze latura spectaculoasă a lumii politice prin exagerări și
instigare. În același timp, dată fiind
„goana după senzaţional” a jurnaliştilor, o parte din vină este atribuită
şi presei. Se ajunge la concluzia că
„într-o campanie electorală e vorba
mai mult de manipulare decât de
informare”20. Pornind de la ipoteza
conform căreia campania electorală
este „un soi de olimpiadă a politicii,
în care persoane publice, mai mult
sau mai puţin cunoscute, desfăşoară
un întreg arsenal de forţe pentru a
convinge electoratul şi pentru a-i
obţine voturile”21, responsabilii de
campanie „aruncă în luptă” toate tehnicile deţinute: de la cele de publicitate, la cele de relaţii publice şi
lobby, până la campanii negative22.
Opusă campaniei pozitive, al cărei
mesaj vizează raţiunea alegătorilor
prin obiectivul ei, informarea, campania negativă este îndreptată spre latura emoţională, psiho-dramatică a
alegătorilor. Pe cale de consecinţă,
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campania negativă, pentru a răspunde
elementului emoţional al electoratului, se orientează mai degrabă către
„spectacolul politic”23, spre bârfe,
zvonuri, vorbe, calomnii, insulte,
ponegriri, clevetiri, poveşti, legende,
scandaluri24.
Un argument care susţine această
idee este cel prezentat de Viorica
Roşca: „Mediatizarea a obligat actorul politic să se adreseze unui public
extrem de diversificat, fapt care a
transformat discursul într-o conversaţie populistă şi demagogică. Comunicarea cu conţinut raţional şi programatic a devenit neatractivă, în
schimb comunicarea cu conţinut
afectiv şi personal este apreciată tot
mai mult atât de media, cât şi de
electorat”25. Spoturile negative ale
unei campanii sunt ideale, de asemenea, pentru crearea de ştiri de impact,
pentru stârnirea interesului, chiar şi a
amuzamentului. „Nimic nu atrage
atenţia publicului mai bine decât
perspectiva scandalului politic”26.
Prin urmare, două ipoteze se pot construi: prima, cu cât un candidat atacă
mai mult, cu atât el creează mai
multe ştiri şi, de asemenea, cea de-a
doua, cu cât este mai intens scandalul,
cu atât mai mulţi oameni sunt atraşi
de el. Concluzia care reiese din
aceste ipoteze este că vizibilitatea
actorilor implicaţi creşte. Având ca
sursă enunţurile lui Jean-Noël
Kapferer: „politică fără zvonuri nu se
face”; „zvonul este în esenţă o afirmaţie pe marginea afirmaţiei oficiale.
Reprezintă o contraputere. (...) E
firesc ca zvonurile să prolifereze pe
terenul cuceririi şi gestionării puterii”.

De asemenea, „efectul zvonului
asupra oamenilor e asemănător cu cel
al hipnozei: fascinează, subjugă,
seduce, înflăcărează”27, iar strategii
campaniilor negative „întrebuinţează” zvonul, pe de o parte, pentru
„destabilizerea candidaţilor supărători”28, iar, pe de altă parte, pentru
construirea unei imagini a candidatului, imagine care îi asigură vizibilitatea în spaţiul mediatic. Această
situație generată de zvonistică poate
avea o paralelă, deoarece poate fi
legată de și asimilată fenomenului
fake news.
Tot prin intermediul zvonului este
redusă şi atacată credibilitatea adversarului, un alt motiv, deci, pentru care
se realizează campanii negative.
„Sunt atacate moralitatea candidatului, profesionalismul său, chiar
dreptul de a vorbi. Se induce ideea că
el vorbeşte, dar, de fapt, el nu are
acest drept. Aceste ansambluri se fac
cu scopul de a măcina posibilitatea
adversarului de a rezista. Este ca un
fel de artilerie care pregăteşte apariţia
infanteriei. Cine porneşte la timp
artileria, adică înaintea celuilalt, nu-i
mai lasă acestuia timp să atace, ci
doar să se apere”29. Un „îndemn”
asemănător pentru strategii campaniilor negative regăsim şi în cartea lui
Dick Morris: „loveşte primul”30.
Presa scrisă, la rândul ei, are un
efect la fel de important ca şi cel al
grupurilor de interese asupra modului
în care se derulează campaniile
electorale însoțite de manipulare,
dezinformare și fake news. „Gazetarii
și jurnaliștii relatează elementele și
modul în care se duc campaniile cu
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verva comentatorilor sportivi care
transmit o luptă pentru un titlu naţional. Misiunea lor este, până la urmă,
vânzarea ziarelor şi atragerea
publicului, iar alegerile oferă material
consistent pentru critică: greşelile şi
slăbiciunile candidaţilor, populismul
și demagogia, mişcările opiniei publice, conflictele care marchează
dezbaterea publică”31.
Teoreticienii strategiilor de comunicare descriu rolul mass-media din
perspectiva punerii în scenă a evenimentelor pe care o face dramaturgia
socială32 privind „gestionarea impresiilor”, propunere extrem de importantă pentru manifestaţiile cu conţinut politic şi electoral. Altfel spus,
avem un model-grilă de interpretarea
perspectivei dramatice introduse în
circuitul științific de Erving Goffman:
„viaţa e un spectacol, iar individualităţile reprezintă actorii ei”33. În
accest context, este foarte complicat
ca publicul să discearnă elementele
de fake news în procesul de comunicare publică. Este nevoie de filtre
eficiente pentru a putea discerne
adevărul de minciună. În opinia
aceluiași autor, spațiul public joacă
rolul unei scene de teatru în care :
„Dramaturgia socială este un mod de
abordare a comunicării cotidiene intermediate de limbajul verbal şi
nonverbal, dar şi o teorie a comunicării sociale în general”34.
Fenomenul fake news poate fi
analizat în această perspectivă pornind, pe de o parte, de la complexitatea relaţiei existente între mass-media
şi mediul public al politicii. Pe de altă
parte, putem pleca de la premisa con-
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form căreia modelul clasic al comunicării este insuficient pentru a oferi
înţelegerea aspectului vizat de
fenomenul care încurajează fluxul de
știri false în ceea ce unii autori numesc: spectacularizarea politicului35.
Prin urmare, conceptele cu care operează comunicatorii politici, dar și cei
specializați în dezinformare, sunt cele
„specifice spectacolului teatral: de la
actor, personaj, mască şi spectacol –
la scenă, culise, decor şi spectator
(auditoriu). În altă perspectivă putem
pleca de la expresivitatea actorului(lor) la gestionarea impresiilor”36.
După cum precizează Erving
Goffman, „analogia teatrală trebuie
privită în parte ca retorică, în parte ca
manipulare și deziformare”37.
Rezumând, ajungem la următoarea concluzie: „personajul politic”,
aflat pe „scena politicii” şi având ca
„decor” televiziunea poate impresiona prin prestaţie, conduită personală,
vestimentaţie şi printr-o expresivitate
actoricească în scopul influenţării
opiniei publice. Așadar, în funcţie de
situaţia în care interacţionează, acest
„personaj politic”, îşi adaptează rolul:
este „victimă” sau „călău”. Ce are de
câştigat mass-media din tot acest
spectacol? ... Mass-media câştigă o
cotă de audienţă impresionantă, iar
prin această influență poate contribui
enorm la dezinformare, manipulare și
propagandă.
O altă autoare, Rosemarie Haineş,
prezintă opinii asemănătoare: „televiziunea fabrică o realitate prin simulacru. (...) Mediumul televizual produce o hiper-realitate care instituie o
ordine spectaculară prin manipularea
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semnelor. Realitatea trăită este în
mod material invadată de contemplarea spectacolului şi integrează în
ea însăşi ordinea spectaculară”38.
Aceeași Rosemarie Haineş compară politicul cu un „serial dramatic”,
alcătuit din episoade ale căror subiecte au ca sursă personalităţile politice. Altfel spus, fiecare episod se
constituie ca o „minidramă” derulată
după schema clasică: în primul rând,
se desfăşoară într-o ordine cronologică - inceput, cuprins şi încheiere şi, în al doilea rând, are în structura
sa dihotomia bine-rău, asemeni unei
piese de teatru. Atenţia telespectatorului, susține autoarea, se focalizează asupra eroului, cu care acesta
se identifică. „Verosimilitatea şi nu
adevărul constituie condiţia credibilităţii discursului. Realul nu este
cunoscut ca atare decât dacă el satisface codurile culturale existente, în
funcţie de care este perceput. Se
naşte un adevăr al percepţiei care se
substituie logicii şi reflexivităţii, bazat pe sentimentul impresiei”39.
Concluzii
În concluzie, pornind de la premisa manipulării prin intermediul
fake news și prin campania negativă
ca spectacol, putem afirma că massmedia se implică tocmai pentru a
putea răspunde aşteptărilor diferitelor
tipuri de public. Toate aceste așteptări
sunt legate de scandal, conflict, bârfă,
calomnie, minciună și răsturnări
spectaculoase de imagine. De asemenea, pentru a concluziona, putem
spune că utilizarea unui nivel prea

ridicat de agresivitate şi violenţă în
campania negativă generează neîncrederea în politică, frustrări, cinism,
îndoieli datorate manipulărilor şi
mecanismului „spiralei tăcerii”40.
Aşadar, mass-media reprezintă factorul care „accentuează mai mult jocul
politic decât dezbate procesul politic,
ceea ce a generat cinismul public
atunci când se discută despre partide
şi candidaţi. (...) Presa, ca mijloc
intermediar, nu mai poate genera
angajamentul civic, lărgind ne-comunicarea (lipsa comunicării) dintre
oamenii politici şi electorat”41. Concluzionând asupra celor expuse mai
sus, putem afirma că prin utilizarea
manipulării, dezinformării, minciunii
în politică și în luarea deciziilor
câștigă doar grupul restrâns și liderii
care fac jocul politic, avantajând un
grup restrâns de oameni.
Toată această derulare a evenimentelor conduce la crearea unor
prejudicii enorme ale societății supuse dezinformării, manipulării și
minciunilor. Prin urmare, marii perdanți sunt: regimul democratic, comunicarea politică, jurnalismul politic, dezbaterea publică de idei, în
definitiv pierdem cu toții noi, cei
administrați. Este ceea ce se întâmplă
în acest moment în Federația Rusă,
unde spaţiul public este supus unei
dezinformări uriașe într-o campanie
de manipulare cinică, în care sunt
difuzate narațiuni absurde, livrate
cetățenilor ruși care consideră deciziile politice în avantajul societății. În
realitate lucrurile sunt complet diferite: deciziile sunt luate de către un
individ sau un grup restrâns de indi-
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vizi, iar aceste decizii sunt împotriva
societății ruse profund izolate și mințite cu un mare cinism și ipocrizie.
Epilogul acestui proces de alterare a
mediului politic în cazul ultimului
exemplu poate fi explicat într-o perspectivă analitică de tip cauză-efect.
Cauza este lipsa de intervenție a
societății în cadrul consolidării puterii unui individ și a grupului care-l
susține și acapararea tuturor mecanismelor puterii, care conduce către
dictatură. Efectul este explicat de
situația critică în care se află o societate ținută captivă de conducători
corupți și abuzivi. Acest proces este
prezent azi în Federația Rusă, implicată într-un război catastrofal, aberant
și inutil, început datorită ambițiilor
imperiale ale unui dictator: Vladimir
Putin.
Rezumând, putem observa unele
dintre consecinţele cele mai importante ale campaniilor negative, precum: criza reprezentativităţii şi a criteriilor legitimării, subminarea dimensiunii democratice a comunicării
politice, criza jurnalismului politic,
fragmentarea spaţiului public, diminuarea interesului public sau apariţia
„culturii cinismului public” prin
manipulare, dezinformare și minciună42. Ajunși la finalul expunerii
noastre, putem afirma că primul
„învins” al campaniilor negative este
reprezentat de politica tradiţională,
bazată pe consens şi raţiune, pe ritual
şi pe un puternic simbolism politic.
Putem spune că acest model devine
„victima” personalizării politicii, a
noilor criterii de reprezentativitate şi
legitimare: spectacolul politic, legiti-
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mitatea informală. Cu alte cuvinte,
„criteriile vechi de legitimare: programe, sobrietate, notorietate, performanţă politică” nu mai sunt pliabile
sau performante în „noile condiţii de
mediatizare a politicului”. Ideologiile
politice îşi pierd consistența și importanţa strategică într-o societate dezinformată, dominată de reprezentare
negativă. Vechile valori și calități
politice sunt înlocuite de imaginea
actorilor politici, de „vedetism” şi
„star-system”. Prin urmare, urmărind
modelul „decăderii” modului în care
se guvernează și se face jurnalism
politic în anumite state – prin critici,
prin demascarea diferitelor forme de
manipulare la care apelează candidaţii – ajungem la concluzia că așa se
amplifică, inevitabil, lipsa de încredere a alegătorilor în oamenii politici
şi, astfel, se generează o formă de
„cinism” faţă de procesul electoral43.
Un alt efect al manipulării și
dezinformării, precum și al campaniilor negative, este cel referitor la fragmentarea spaţiului public, efect care
are drept „sursă” logica de marketing
a campaniilor negative, precum şi
nevoia de adaptabilitate a mesajului
mediatic în funcţie de interesele şi
motivaţiile publicului ţintă44. Tocmai
de aceea, această adaptare se poate
materializa, pe de o parte, prin apel la
tehnicile folosite de actori publici (și
politici), iar, pe de altă parte, prin
poziţionarea pe scena politică a
candidaților într-un rol dihotomic: fie
ca personaj în slujba „binelui”, fie ca
personaj aflat în slujba „răului” (pentru adversar).
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Provocările jurnalismului în era digitală:
dezinformare, militantism, propagandă.
Cenzură și fake news în timpul războiului din Ucraina
[The challenges of journalism in the digital age:
disinformation, militancy, propaganda.
Censorship and fake news during the war in Ukraine]
Antonio MOMOC
Abstract: The pandemic crisis and the Ukraine war have generated fear,
incapacitated the official communication, and accelerated the spread of rumours
and conspiracy theories. The digital environment and social media were the
channels where disinformation, urban legends, myths, folk tales and high-tech
online propaganda campaigns have been orchestrated to persuade, deceive, or
explain the absurd that the Romanian authorities did not know how to manage or
how to make sense out of. While competing with the digital platforms, the
traditional press lost the public trust and was impacted by decreasing
advertising incomes. However, during the pandemic crisis, people’s lives
depended on the righteousness of the information provided by professional
journalists. Today, the lives of those who fight in Ukraine and those who run
from the war depend on the supply of correct information.
Keywords: journalism, digital communication, disinformation, fake news,
propaganda war.

Introducere
Libertatea presei din România a
avut de suferit în mod dramatic în
contextul pandemiei și al izbucnirii
războiului din Ucraina. Potrivit
Indexului Libertății Presei (World
Press Freedom Index) întocmit de
Reporteri fără Frontiere, România a
căzut 8 poziții și a ajuns în anul 2022
pe locul 56 în ierarhia celor 180 de
țări evaluate1, după ce se situase doi
ani la rând, în 2020 și 2021, pe locul

48. În 2022 statul român a ieșit din
categoria țărilor cu o „situație satisfăcătoare” a presei și se clasează în
categoria guvernelor cu o „situație
problematică”2.
Raportul care însoțește World
Press Freedom Index semnala în
2021 că viziunea autorităților statului
român asupra jurnalismului și libertății de exprimare încurajează cenzura
și auto-cenzura3. Finanțarea presei
este lipsită de transparență și, în
multe cazuri, suspectă de corupție, iar
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politicile editoriale sunt subordonate
intereselor patronilor care folosesc
media ca instrumente de propagandă.
Potrivit raportului RSF, informațiile
despre cei care dețin entități media
sunt ascunse publicului, iar Consiliul
Național al Audiovizualului a blocat
transmiterea acestor informații cu
argumentul că dezvăluirea identității
ar încălca legislația cu privire la
protecția datelor personale.
În timpul pandemiei, lipsa transparenței și comunicarea defectuoasă
a autorităților statului a afectat accesul la informații de interes public.
Autoritățile au blocat sau au întârziat
informațiile despre materialele sanitare și cheltuielile care vizau efectele
răspândirii virusului. Pentru a combate dezinformarea și pentru a sprijini presa, Guvernul a alocat peste 40
de milioane de euro unor campanii de
informare publică, inițiativă care a
fost criticată pentru criteriile invocate
în alocarea fondurilor către organizațiile media, arată analiza Reporteri fără Frontieră: principalii beneficiari ai ordonanței au fost televiziunile și radiourile cu audiență
măsurată, iar presa locală, cea care a
fost cea mai afectată de efectele
financiare provocate de criza medicală, a primit cel mai puțin sprijin.
În fapt, cea mai afectată financiar
de pandemie a fost tocmai presa
scrisă, „aflată deja pe marginea
prăpastiei din cauza erodării modelului de business, a presiunilor economice și politice și a unui management
suboptimal. [...] Rând pe rând,
majoritatea săptămânalelor tipărite cu
acoperire națională și-au suspendat
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edițiile pe hârtie, iar multe dintre
cotidienele tipărite din local și-au
redus numărul de pagini pentru a ține
costurile sub control. Editorii din
presa locală au spus că, în martieaprilie 2020, încasările lor au scăzut
cu 70-90%”4.
Pandemia a lovit în special
presa locală: „intrarea în starea de
urgență și restricțiile de circulație au
închis majoritatea micilor afaceri care
și-au tăiat costurile cu publicitatea și
au făcut ca vânzările directe de ziare
să scadă aproape de zero”, subliniază
Raportul Centrului pentru Jurnalism
Independent. Profesia de jurnalist
independent este în pericol, potrivit
Raportului CJI din 2021: „...de la
tăcerea surselor intervievate, cărora
le este prea teamă să vorbească despre ceea ce știu, la vârtejul dezinformării cauzat de opinia «vândută»
pe post de știre, până la lipsa de
transparență a instituțiilor publice sau
chiar la politicieni care dau în
judecată jurnaliștii pentru că publică
adevăruri incomode”5.
În Ucraina vecină, afectată de război, presa locală joacă un rol esențial
pentru viața oamenilor, a căror supraviețuire depinde de difuzarea de
informații corecte din proximitate.
Natalia Ryabinska, profesoară de
jurnalism de origine ucraineană care
predă la Universitatea din Varșovia,
subliniază că în vreme de război a
crescut interesul publicului pentru
știrile din presa locală ucraineană:
„Numărul celor care citesc site-uri
locale a crescut de peste trei ori, în
timpul războiului. Jurnaliștii se concentrează pe verificarea mai atentă a
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informațiilor, știu că viețile cititorilor
lor depind de calitatea informațiilor
pe care ei le transmit. Caută fiecare
informație care îi poate ajuta pe oameni să supraviețuiască atacurilor
armatei sau ocupației ruse. Uneori
jurnaliștii își riscă viața pentru a obține, folosi și distribui informații"6.
Presa online și libertatea de exprimare pe internet au fost afectate în
pandemie. Centrul pentru Jurnalism
Independent, în raportul editat de
Ioana Avădani, atrăgea atenția că în
timpul stării de urgență din martie
2020, Guvernul României a luat decizia neconstituțională de a interzice
paginile de internet care propagau
știri false și teorii ale conspirației, dar,
în realitate, măsura controversată a
condus la creșterea notorietății celor
15 site-uri de știri suspendate de
Autoritatea
Națională
pentru
Administrare și Reglementare în
Comunicații (ANCOM)7.
World Press Freedom Index din
2022 descrie starea dramatică a presei internaționale sub aspect economic, al calității și al profesionalismului, amestecul opiniei cu informarea
după „modelul Fox News”, mai ales
în mediul digital, unde efectele unui
spațiu informațional globalizat și
nereglementat încurajează fake news
și propaganda: „The 2022 edition of
the World Press Freedom Index
highlights the disastrous effects of
news and information chaos – the
effects of a globalised and unregulated online information space that
encourages fake news and propaganda. Within democratic societies,
divisions are growing as a result of

the spread of opinion media following the «Fox News model» and
the spread of disinformation circuits
that are amplified by the way social
media functions. The ‘Fox Newsisation’ of the media poses a fatal
danger for democracies because it
undermines the basis of civil harmony and tolerant public debate. At
the international level, democracies
are being weakened by the asymmetry between open societies and
despotic regimes that control their
media and online platforms while
waging propaganda wars against
democracies”.
Criza modelului de business al
presei tradiționale
Pandemia din 2020-2022 a amplificat criza jurnalismului tradițional
din România. Criza de încredere în
jurnaliști vine din publicarea de informații incorecte, trunchiate sau
insuficient verificate, sau din opiniile
hazardate, pozițiile partinice sau
exagerările unor ziariști-vedetă care
își prezintă părerile și le livrează
publicului drept fapte8. Partizanatul,
polarizarea, politizarea mass-media,
militantismul
și
subiectivismul
ziariștilor de cele mai multe ori
autodidacți9, formați în redacții și mai
puțin în școli de jurnalism, au
decredibilizat media tradițională. Absolvenții școlilor și facultăților de
jurnalism, unde sunt insuflate neutralitatea, deontologia și obiectivitatea
ca valori tradiționale ale breslei, sunt
percepuți adeseori în piața media ca
teoreticieni ai mediului profesional,
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iar confuzia dintre jurnaliști și producătorii de conținut media (entertainer,
pamfletar, influencer, blogger) intensifică criza presei tradiționale10.
Modelul liberal al presei se află într-o
criză majoră odată cu explozia rețelelor sociale și a conținutului generat
de utilizator pe platformele digitale.
Competiția economică cu companiile
big tech este provocarea majoră a
publisherilor și a jurnalismului actual11.
În goana după audiență, organizațiile media mainstream au intrat în
competiție cu social media, iar jurnaliștii profesioniști cu producătorii
amatori de conținut digital, cu influenceri online și cu citizen journalists.
Jurnalismul cetățenesc (citizen journalism sau participatory journalism)
este un jurnalism amator practicat de
cetățeni obișnuiți, care au acces la
internet și care se exprimă pe blog ori
pe conturi de rețele sociale dintr-o
poziție părtinitoare, partizană, participativă. Jurnaliștii-cetățeni nu se conformează standardelor sau deontologiei profesionale. Publicul ridică
semne de întrebare (uneori întemeiate)
cu privire la etica ziariștilor clasici
din media tradițională, dar se arată
prea puțin îngrijorați de lipsa de etică
sau de morală a „jurnaliștilorcetățeni”12. Mediul digital este ultrafavorabil
jurnalismului
amator
cetățenesc în condițiile dispariției
gatekeeper-ului sau editorului clasic,
care filtra informația înainte de a fi
publicată. Internetul, cu promisiunea
libertății absolute de exprimare, se
propune ca spațiu necenzurat pentru
proliferarea zvonurilor, minciunilor
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sau exagerărilor de tot felul, un no
man’s land pentru amatori sau pentru
actorii statali sau non-statali care au
pe agendă intenția de a induce în
eroare, dezinformarea publicului sau
propaganda.
Pandemia a accentuat tendința de
consum media online, iar marii câștigători ai profitului din publicitate au
fost companiile big tech. Adevărul
documentat al jurnaliștilor de investigație poate părea plicticos unui public educat media mai degrabă pe
rețele sociale populate cu pseudo-eroi,
povești fabricate, troli, deep fake,
bârfe, ficțiune și fantezie împachetate
drept news. „85-90% din banii de
publicitate online se duc în aceste
platforme, nu în jurnalismul de calitate și responsabil, nu în site-urile de
știri locale. [...] Google sau Facebook,
giganții de acest tip profită de lipsa
unor reglementări”13 referitoare la
producția, distribuirea de conținut
digital și consum media online.
Acuratețea, verificarea faptelor,
adevărul, responsabilitatea față de
public, neutralitatea, obiectivitatea14,
valorile fundamentale ale jurnalismului tradițional, par abandonate în era
digitală. Jurnalismul militant, ziaristul critic, agresiv și activist este susținut de publicul erei digitale pentru că
implică audiența și mobilizează
comunitatea (pasivă în epoca media
tradițională) cititorilor, ascultătorilor,
telespectatorilor în cauzele civice,
politice sau sociale despre care relatează15.
Trunchierea, scoaterea din context,
citarea doar a unui punct de vedere,
invocarea unei singure surse, prezen-
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tarea exclusivă a dovezilor care
confirmă sentința pe care jurnalistul a
dat-o încă de la începerea investigației sale nu mai denotă doar lipsă
de profesionalism, cât partizanat,
tupeu și asumarea unei poziții ideologice obligatorii în logica jurnalismului militant, angajat. Practicat
astfel, jurnalismul nici nu mai are
nevoie să adauge minciuni pentru a
denatura adevărul faptelor pe care le
relatează. Decuplat de la valorile sale
tradiționale, jurnalismul militant,
subiectiv și senzaționalist este nu
doar o consecință a tehnologiei internet și a modelului de business, ci o
derivă de la jurnalismul de calitate:
jurnalismul de haită, churnalism-ul
sau jurnalismul copy-paste sunt consecințe ale deprofesionalizării massmedia: lucrători media care sunt
nevoiți să accepte venituri mici, amatorismul multor angajați din presă,
dispuși să muncească pe salarii derizorii, compromisul politic și corupția
patronatului, care afectează direct
calitatea actului jurnalistic și interesul
public.
Criza de încredere în mass media
a fost conectată în timpul pandemiei,
în percepția publică, cu pierderea încrederii în autoritățile statului și în
comunicatorii puterii politice. Cel
puțin jumătate dintre români suspectau în 2020 o conspirație între stat și
presă cu privire la ascunderea adevărului despre pandemia de COVID1916. Sondajele efectuate în anul
2020, sub impactul stării de urgență
asupra populației, arătau că 50%
dintre români credeau că „statul
român și presa au avut o înțelegere

pentru a trunchia sau denatura
informațiile în această perioadă”, iar
49% credeau în foarte mare și în
mare măsură că „statul le-a ascuns
informații importante”17.
Cenzură și Fake News în timpul
războiului din Ucraina
Starea presei este descrisă ca
„foarte proastă” în Indexul Libertății
Presei 2022 în țări ca Belarus (locul
153) și Rusia (poziția 155). În raportul RSF ce însoțește World Press
Freedom Index 2022, este subliniat
faptul că atacurile armatei ruse din
Ucraina au avut ca ținte precise
organizațiile de presă din teritoriile
ocupate18, militarii ruși având ca
misiune să-i convingă prin orice mijloace pe jurnaliștii ucraineni să
colaboreze cu armata invadatoare. În
același timp, pe teritoriul său, dictatura lui Putin a căpătat controlul
absolut asupra știrilor din Rusia prin
cenzurarea oricăror informații legate
de război. „Margarita Simonyan, the
Editor in Chief of RT (the former
Russia Today), revealed what she
really thinks in a Russia One TV
broadcast when she said, ‘no great
nation can exist without control over
information.’ The creation of media
weaponry in authoritarian countries
eliminates their citizens’ right to
information but is also linked to the
rise in international tension, which
can lead to the worst kind of wars”19.
De altfel, la scurt timp după invazia din Ucraina, Rusia lui Putin a
impus prin lege cenzura cu privire la
informațiile despre război. Orice știre
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despre teatrul de operațiuni din
Ucraina care iese din canonul adevărului de stat și al comunicării
oficiale stabilite de Kremlin este etichetat ca fiind fake news și se pedepsește cu 15 ani de închisoare. Propaganda rusă acuză de neofascism și
nazism autoritățile de la Kiev, iar
scopul „operațiunilor speciale” este
acela de „demilitarizare și denazificare” a regimului pro-european al
președintelui Volodimir Zelenski20.
Regimul de la Moscova a stabilit
două noi infracțiuni penale: una pentru difuzarea de informaţii care
discreditează armata rusă şi o alta
pentru răspândirea de informaţii false
despre trupele ruse21. În acest mod au
fost anihilați opozanții politici, criticii
din societatea civilă și media care ar
fi folosit termenul război şi nu pe cel
preferat de propaganda de stat, de
„operaţiune militară specială”, eufemism impus de narativul propagat de
la Kremlin încă de la declanșarea
invaziei ruse din 24 februarie 2022.
Legea prin care sunt pedepsiți cu
15 ani de închisoare pentru fake news
cei care prezintă date „neaprobate”
de oficialitățile statului despre pierderile de război a fost votată de Duma
de Stat, camera inferioară a
Parlamentului rus, confirmată și aprobată prin votul din Consiliul
Federației (camera superioară) şi
semnată de Vladimir Putin la începutul lunii martie 202222. Legea care
pedepseşte „fake-news” datează din
2019, dar în varianta iniţială cei care
aduceau prejudicii de imagine guvernului Rusiei riscau amenzi sau închisoare de până la 15 zile23. Legea face
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parte dintr-o serie mai amplă de măsuri aplicate de autoritățile de reglementare a mass-media din Rusia
împotriva presei independente. ONGul de monitorizare GlobalCheck a
anunțat că mai multe site-uri au fost
„parțial blocate” pe teritoriul Rusiei
la scurt timp după declanșarea războiului: Meduza, portal media independent din Rusia, Deutsche Welle sau
serviciul în limba rusă al postului
britanic BBC. Roskomnadzor, serviciul de control al mass-media din
Rusia, a restricționat accesul și la
pagina de internet a postului Radio
Liberty, „recunoscut în Federația
Rusă ca agent media străin”24.
Autoritatea rusă de reglementare în
domeniul
comunicațiilor,
Roskomnadzor, a blocat Facebook-ul
Meta Platform, citând 26 de cazuri de
„discriminare împotriva presei ruse”.
Agenția de știri TASS a raportat că
Rusia a restricționat, de asemenea,
accesul la Twitter. De altfel, doctrina
militară a Federației Ruse include
„platformele digitale printre cele mai
puternice arme ale propagandei, pe
care le compară cu armele nucleare
în termeni de eficiență, informare și
control”25.
Introducerea acestei legi a instaurat auto-cenzura și a condus la autosuspendarea unor instituții media din
Rusia26. Procurorul general al Rusiei
a ordonat organului de control al
presei să „restricționeze accesul” la
postul de televiziune Dozhd, cunoscut și sub numele de TVRain, și la
postul de radio Echo Moskvy.
Angajații postului TV independent
Dozhd au demisionat în direct, după
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ce au declarat „nu războiului”27, iar
Echo Moscova, postul de radio fondat de disidenţii ruşi în 1990, un simbol al libertăţii în Rusia, a fost închis
de board-ul său.
Companiile mass-media occidentale au anunțat că suspendă reportajele în Rusia pentru a-și proteja jurnaliștii de legea care pedepsește cu
închisoarea răspândirea de „știri
false”. BBC a întrerupt temporar
reportajele în Rusia, jurnaliștii Canadian Broadcasting Company și
Bloomberg News și-au întrerupt activitatea. CNN și CBS News au anunțat că vor înceta să mai transmită în
Rusia, iar alte instituții au eliminat
semnăturile jurnaliștilor din Rusia, în
timp ce evaluau situația28. Ziarul
New York Times și-a retras reporterii
de teren din Rusia, ca urmare a aceleiași legi29.
În România, după lecția pe jumătate învățată a blocării site-urilor
dubioase, suspendate în pandemie de
către ANCOM30 pentru diseminare
de fake news31, autoritățile statului au
avut o reacție mai rezervată în confruntarea cu propaganda de război și
cu amenințarea știrilor false în
contextul invaziei Ucrainei. La inițiativa unui ONG, Global Focus Center32, un grup de lucru creat de
Departamentul pentru Situaţii de
Urgenţă (DSU), Guvernul României
împreună cu câteva organizații nonguvernamentale33 (care s-au dezis
ulterior)34 au avut ca intenție o platformă informatică care ar fi scanat
presa online, bloguri şi reţele sociale,
pentru a identifica fake news, surse
de dezinformare şi propagandă pe

fondul războiului din Ucraina35.
Potrivit proiectului, Departamentul
pentru Situații de Urgență, condus de
Raed Arafat, ar fi trebuit să reacționeze la datele pe care platforma
informatică le-ar fi interpretat ca
dezinformare sau propagandă în mediul online prin contracararea rapidă
prin comunicate oficiale de presă,
intervenții în studiourile TV, opinii
ale experților etc.
Încadrarea discreționară a unor
materiale de presă sau organizații
media de către autoritățile statului în
categorii precum fake news sau „propagandă pro-rusă” a generat câteva
situații abuzive, chiar dacă proiectul
nu a fost implementat: site-ul
aktual24.ro a fost blocat împreună cu
Sputnik și Russia Today, după ce
Directoratul Național de Securitate
Cibernetică (DNSC), care nu are
nicio atribuție legală în blocarea
accesului la internet, l-a trecut pe lista
publicațiilor care ar dezinforma în
contextul invaziei Rusiei în Ucraina.
Ulterior, după proteste publice, site-ul
a fost deblocat, iar purtătorul de cuvânt al Guvernului a afirmat că „a
fost vorba despre o eroare”36. Ovidiu
Albu, ziaristul care deține site-ul
aktual24.ro, a acuzat Guvernul de
cenzură.
ONG-ul Global Focus Center,
Departamentul pentru Situaţii de
Urgenţă (DSU) și Guvernul României au renunțat la proiectul de combaterea știrilor false și a dezinformării online, care ar fi afectat implacabil activitatea jurnaliștilor, ar fi
implicat un risc de cenzură și ar fi
fost foarte probabil respins de

83

POLIS

societatea românească post-comunistă37. Inițiativa a apărut pe fondul
intensificării zvonurilor alarmiste, a
știrilor false și a teoriilor conspiraționiste imediat după izbucnirea războiului din Ucraina: isteria38 și psihoza
care au generat cozi la pompă din
cauza scumpirii benzinei39, panica
generată de fake news-ul despre
creșterea prețurilor la o stație de benzină din Bihor40, cozi la pașapoarte
după invazia Ucrainei41, zvonurile
despre lipsa stocurilor, care au generat cozi imense la ulei42 și la alte alimente de bază43.
Fricile oamenilor, temerile și
angoasele lor sunt adesea vulnerabilități care sunt instrumentalizate în
campaniile de dezinformare. În absența unei comunicări strategice eficiente din partea autorităților, zvonurile, presupunerile cetățenilor, imaginația oamenilor, teoriile conspiraționiste generate de surse alternative
de informare intensifică panica și
isteria. „Dacă oamenii într-o societate
au temerea că ceva se va întâmpla,
actorii care orchestrează astfel de
campanii de dezinformare se vor
folosi de aceste frici. În contextul
crizei financiare și energetice exista o
temere în societate, chiar și înainte de
război, că prețurile vor crește. Propagandiștii vor exagera aceste frici”44
pentru a submina încrederea oamenilor în autoritățile care trebuie să
gestioneze afacerile publice.
„Propaganda, dezinformarea, erorile de comunicare, panicile, zvonurile, isteriile colective, intoxicările,
diversiunile, conspirațiile, partizanatul sunt fenomene mai vechi, posibil
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de când există omenirea”45. Autori ca
Alina Bârgăoanu explică dezinformarea 2.0 prin „cuplarea unor fenomene
mai vechi propagandă, minciună,
dezinformare, zvonuri – cu o nouă
infrastructură tehnologică de amplificare exponențială, cu un nou ecosistem ale cărui componente sunt
platformele digitale, tehnologiile
bazate pe internet, algoritmii,
metadatele, motoarele de căutare, și
mai nou, tehnologiile reunite sub
denumirea de inteligență artificială.
[...] Platformele digitale încurajează
enclavizarea digitală; creează nu satul
global (profeția lui McLuhan), ci
adevărate triburi digitale puțin predispuse schimbului; permit derularea
unui tip de monolog interactiv, în
care dai atenție doar lucrurilor care îți
confirmă părerile anterioare, interacționezi doar cu cei din aceeași cameră
de rezonanță informațională; tranzacționează atenția și emoțiile utilizatorilor, ceea ce creează o cursă nebună pentru câștigarea atenției și
exacerbarea emoțiilor; oferă infrastructura pentru indignări morale,
care suspendă spiritul critic și duc la
un gen de «furiocrație»; cultivă astfel
etosul anti-autoritate, anti-sistem și
anti-instituțional”46.
Statele liberale din democrații cu
tradiție nu recurg automat la cenzură
pe internet prin etichetarea pozițiilor
critice sau adverse ca fake news, ci
sprijină libertatea de exprimare și
jurnalismul independent, redacțiile de
știri și societatea civilă prin livrarea
de informații oficiale de interes public. La rândul lor, jurnaliștii independenți și responsabili, precum și
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presa liberă și de calitate sunt garanții
ale informării corecte, pe baza cărora
cetățenii își fundamentează luarea

deciziilor raționale în democrațiile
liberale.
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Camuflarea dezinformărilor Kremlinului
în narațiuni aparent românești
[The camouflage of the Kremlin's disinformation
in apparently Romanian narratives]
Marian VOICU
Abstract: There were three waves of fake news in the last decade, the first one
being developed during the crisis in Ukraine, the refugees, Brexit and the US
presidential elections. The coronavirus pandemic was doubled by a second wave,
and now the war in Ukraine is doubled by an information war, which is the third
wave of fake news, part of hybrid warfare. The false narratives of these waves
have been adapted, and the disinformation is disguised so as to appear to be
about local issues and concerns. Because of the propagation of local narratives,
it is difficult to demonstrate the causal links between the primary source (the
Kremlin) and the target state (Romania) through classical techniques of
dismantling false news. However, the analysis of the morphology of local
narratives and the idiolect of disinformation, of the domestic sources and the
channels of propagation can highlight relations of subordination to the primary
narratives generated by Moscow. Some primary, secondary and endemic
narratives, together with the related topics of public debate that they try to
validate are exemplified in the article.
Keywords: fake news, disinformation, endemic narratives, Russia, Romania.

Introducere
Războiul din Ucraina este dublat
de un război informațional, care l-a
precedat. Este al treilea mare val de
fake news din ultimul deceniu.
Pandemia de coronavirus a fost dublată de un al doilea val, primul fiind
cel cu privire la criza din Ucraina (în
jurul anului 2014), refugiați, Brexit și
alegerile prezidențiale din Statele
Unite. Narațiunile false din aceste
valuri au fost resemantizate și autoh-

tonizate: dezinformările pe care le
conțin sunt camuflate astfel încât să
pară că este vorba de teme și de
preocupări locale. Amorsarea acestor
narațiuni este urmată de dezbaterea
publică și câteodată de cea politică.
Kremlinul și-a adaptat astfel strategia
de diseminare a dezinformării la rusofobia notorie a românilor.
Propagarea unor narațiuni autohtone face dificilă demonstrarea unor
relații de cauzalitate între sursa primară (Kremlinul) și statul țintă
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(România) prin tehnici clasice de
demontare a știrilor false. Și totuși,
analiza morfologiei narațiunilor autohtone și a idiolectului dezinformării,
a surselor domestice și canalelor de
propagare și amplificare poate stabili
relații de subordonare față de narațiunile primare generate de Moscova.
Cele trei valuri de fake news
Fenomenul Fake News este astăzi
unul global. A crescut numărul statelor sursă, diversitatea canalelor de
propagare și amplificare, s-a modificat morfologia și idiolectul narațiunilor fake. Pandemia a fost o oportunitate pentru unele state de a angaja
campanii de fake news și dezinformare, un context excepțional de
instrumentalizare și resemantizare a
narațiunilor. Așa se explică apariția
Chinei ca sursă de dezinformare la
nivel global.
Rusia rămâne însă, în continuare,
cea mai importantă sursă de dezinformare. În plan strategic, campaniile
sale de dezinformare sunt asumate ca
strategie a războiului politic, în care
măsurile active sunt menite să dividă,
să distragă atenția, să demoralizeze și
submineze societatea, fiind pregătite
în termenii strategiei militare, cu obiective, tactici și bugete clar definite.
Măsurile active pot preceda războiul
convențional, ca în cazul Ucrainei și
Georgiei, sau îl pot substitui.
Mobilizarea presei, a mediului
academic și a celui politic din statele
țintă nu a reușit să oprească răspândirea știrilor false, a teoriilor conspirației, dezinformării, „adevărurilor al-
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ternative”. Virusul dezinformării s-a
adaptat, suferind mutații. Am intrat
astfel în cel de-al treilea val global de
fake news.
În primul val, apărut în Ucraina
odată cu Euromaidanul, anexarea
Crimeii și războiul din Donbas,
dezinformarea era însoțită de propaganda brutală a Kremlinului, menită
să acopere zgomotul mașinii de război. Războiul informațional a dublat
războiul convențional, poten-țându-l
letal. Au urmat criza refu-giaților,
Brexitul, referendumul pentru independența Cataluniei, scrutinele din
SUA și Franța. Sursa principală era
Federația Rusă, care a purtat un război
informațional în Ucraina și un război
politic în Occident – Noul Război
Rece. Dacă în Ucraina scopul a fost
acela de a potența agresiunea rusă și
de a o legitima intern, în Occident
obiectivul a fost interferența în scrutine, delegitimarea procesului electoral și a instituțiilor democratice.
În valul al doilea, campaniile de
fake news și dezinformare au fost
declanșate în contextul pandemiei de
COVID-19. Ancorele emoționale
erau altele, dar obiectivele au rămas
aceleași. De această dată, sursele
principale sunt China și Rusia, diferențele de abordare fiind majore.
Scopul campaniilor de fake news
duse de Rusia în Occident este de a
submina încrederea în autorități, în
modul de administrare a crizei sanitare, Rusia promovându-se, în schimb,
ca un furnizor global de sănătate publică. Campania Chinei a încercat să
vectorializeze mesajul că originea virusului nu este China, ci Occidentul
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și că Beijingul a administrat exemplar criza sanitară.
În valul al treilea, Rusia duce un
război hibrid împotriva Ucrainei:
război convențional, cibernetic, informațional și politic. Undele acestui al
treilea val se propagă la scară globală.
În anii care au trecut de la declanșarea primului val de fake news,
lumea a traversat schimbări profunde,
de la crize politice și economice la
cele de sănătate, unele fiind amorsate
sau potențate de campaniile de fake
news. Ecosistemul dezinformării acoperă astăzi toate zonele sferei publice.
În toate cele trei valuri, Rusia a
rămas principala sursă de dezinformare.
Diversificarea mediului de proliferare a conținutului fake generat de
Moscova nu s-a produs de la vârf, ci
prin
multiplicarea
exponențială
a intermediarilor – asociații de prietenie, fundații, politicieni, oameni de
afaceri, ziariști, experți, lideri religioși, ofițeri de informații, care pot genera creșterea exponențială a grupurilor țintă. Motivația implicării acestora poate fi de natură financiară,
ideologică, de putere, nevoia de a
aparține unui grup, unei cauze, de a
da un sens propriei vieți sau apetența
pentru conspirații și lectura paranoidă
a realității.
Instrumentalizarea campaniilor de
fake news ale Rusiei în termenii
războiului politic nu asigură randament de la sine, în condițiile în care
statele-țintă au produs strategii de
contracarare. Nu este suficient să
schimbi metoda de abordare și să
optimizezi propagarea – ecosistemul

dezinformării are propria sa viață.
Ceea ce contează este abilitatea de a
înțelege etosul națiunii sau comunității țintă. Asta face ca diferența între
principalele state-sursă de fake news,
Rusia și China, să fie semnificativă,
în favoarea Rusiei.
În România, dezinformarea rusă
s-a dovedit a fi eficientă datorită
schimbării fundamentale a strategiilor de propagare. Impactul este dat de
declinarea narațiunilor fake primare
produse de Moscova, dar mai ales de
hibridizarea și autohtonizarea acestora. Narațiunile sunt resemantizate
astfel încât să pară a fi subiecte legitime de dezbatere publică, fără nicio
legătură cu statele sursă, devenind
endemice și autonome.
În ecosistemul global al dezinformării, înțelegerea tiparelor mentale, etosului, contextului și mizei
geopolitice a statului țintă este esențială. Moscova și-a adaptat tacticile
cu abilitate, spre deosebire de China
sau de alte state-sursă. România este
membră a UE și NATO, situată întrun spațiu al mentalităților fluid, central-est-european și balcanic, care a
ieșit în 1989 din național-comunismul ceaușist de factură stalinistă întrun mod violent, erodată de corupție și
prinsă încă în mecanismul unui
capitalism de sorginte neocomunistă.
În România, sursele care se revendică explicit de la Lumea rusă sunt
aproape absente cu totul. Explicația
ține nu de lipsa resurselor rusești, ci
de kremlinofobia românilor; propagarea dezinformării prin surse locale
este mai eficientă. Sursele sunt partidele eurosceptice, suveraniste, oame-
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nii de afaceri și politicienii corupți,
liderii religioși, mișcările de extremă
dreapta, presa afiliată oligarhilor,
mișcărilor suveraniste și celor pseudo-ortodoxe.
Din cauza „fricii de ruși” a
românilor, camuflarea surselor de
dezinformare ca domestice a fost
vitală pentru Moscova, după tiparul
implantării clandestinilor. Pentru a
înlătura orice suspiciune privind
eventualele asocieri ale surselor cu
Moscova, acestea trebuiau să propage
narațiuni
autohtone,
endemice.
Dezinformarea rusă este mai eficientă decât a altor actori statali datorită strategiilor de diseminare, prin
declinarea narațiunilor fake primare
în narațiuni secundare, specifice unui
spațiu geopolitic mai larg, de exemplu cel al estului postcomunist, dar
mai ales prin hibridizarea acestora și
transformarea lor în narațiuni autonome, endemice, prin resemantizare
și legitimarea narațiunilor fake ca
teme de dezbatere publică în România.
Marile narațiuni ale Kremlinului
sunt pliate pe etosul local, integrate în
dezbaterea publică de idei, ceea ce le
face să pară oportune și fără nicio
legătură cu Moscova. Campaniile de
fake news autohtone speculează temele principale de dezbatere publică
sau le anticipează. Amorsarea succesivă a dezbaterii în plan public și apoi
politic legitimează narațiunile – referendumul
pentru
modificarea
Constituției, inițiat de Coaliția pentru
familia tradițională, este un exemplu.
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Narațiuni primare, secundare și
endemice
Kremlinul promovează mai multe
narațiuni primare (NP), concepute
pentru uz intern sau extern, și declinate prin fake news și dezinformare
în narațiuni secundare (NS), specifice
unui spațiu civilizațional și geopolitic
mai larg, cum ar fi, de exemplu, cel
balcanic sau cel al estului postcomunist. Unele din narațiunile secundare
prind viață proprie, devin autonome,
adevărate metanarațiuni, fiind legitimate ca forme autohtone, endemice
(NE), cu miză în dezbaterea publică
internă, fără legătură aparentă cu narațiunile primare lansate de Kremlin.
Vom evalua câteva narațiuni primare, secundare și endemice și temele de dezbatere publică (TD) pe
care le validează ca legitime și oportune.
NP:
UE se dezintegrează, statele
membre nu mai acceptă să
fie tratate drept colonii.
NS:
România a fost acceptată în
UE pentru forța de muncă,
materii prime ieftine și pentru a fi transformată în piață
de desfacere; pentru fi acceptată în UE, a trebuit să vândă
ieftin corporațiilor occidentale resursele și proprietățile.
De la aderare, românii trăiesc
mai prost.
NE:
România este o colonie a UE,
condusă de statul paralel.
NE:
Suveranismul este singura
soluție pentru a anula statutul
de colonie.
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TD:

Ieșirea din Uniunea Europeană.

NP:

Rusia a traversat cele mai
bune perioade când la conducere s-au aflat lideri puternici, precum Ivan cel Groaznic, Petru cel Mare sau
Stalin. Liderii slabi, precum
Nicolae al II-lea sau Elțîn, au
fost manipulați de Occident
și au scufundat Rusia în
haos. Putin este un astfel de
lider puternic, iubit și respectat de popor și de liderii pacifiști ai lumii.
Țările foste comuniste nu au
parte de lideri puternici,
patrioți, de aceea traversează
vremuri tulburi. Sub pretextul unor alegeri democratice,
Occidentul instalează la putere marionete pe care le
controlează.
În România, în numele luptei
anticorupție, structurile de
forță sunt folosite de
Occident pentru a reduce la
tăcere patrioții adevărați,
fabricându-le dosare și înscenându-le procese.
Anularea proceselor de corupție, a sentințelor, restructurarea DNA și subordonarea
acestuia ministrului Justiției.

NS:

NE:

TD:

NP:

NS:

Vestul este decadent, promovează
homosexualitatea,
identitatea de gen, legalizarea pedofiliei, adopțiile de
către cuplurile gay.
Uniunea Europeană impune
noilor state membre, foste

NE:

TD:

NP:

NS:
NE:

NE:

comuniste, valorile sale
decadente.
Ortodoxia este singura rezistență întâlnită în România de
lobbyul gay, neomarxist, de
la Bruxelles, așa se explică
atacurile împotriva Bisericii.
În timpul pandemiei, statulantihrist a suspendat libertățile religioase, a închis bisericile, a interzis pelerinajele;
se încearcă modificarea ritualului botezului și interzicerea predării religiei în
școli, în numele corectitudinii politice.
Coaliția pentru familia tradițională a inițiat referendumul pentru modificarea
Constituției în sensul definirii căsătoriei ca fiind
uniunea dintre un bărbat și o
femeie.
Lumea rusă este o mare
civilizație, a III-a Romă, un
spațiu al toleranței, al întâlnirii culturilor, un pod între Est
și Vest.
Rusia a contribuit dezinteresat la propășirea statelor vecine.
Rusia a fost alături de
România în momentele esențiale ale istoriei sale, a participat la edificarea statalității și câștigarea independenței.
România face parte din Lumea rusă prin ortodoxie, prin
limba liturgică – slavona,
prin relațiile de rudenie între
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TD:

principi, prin cultură; viitorul
va apropia din nou cele două
țări, despărțite acum temporar de interesele egoiste și
violente ale Occidentului.
Interzicerea promovării culturii ruse și rescrierea istoriei
sunt expresii ale șovinismului și rusofobiei conducătorilor de la București.

NS:
NE:
NE:

NP:
Occidentul vrea să distrugă
Rusia, prin război convențional și
informațional.
NS:
Occidentul a cooptat fostele
state comuniste în NATO
pentru a amplasa baze militare mai aproape de Rusia și
a pregăti un atac.
NE:
Românii își riscă viață inutil,
pentru ca cei de la putere să
facă pe plac americanilor. Un
război va începe în curând,
iar românii vor plăti prețul
slugărniciei – riposta rusă va
fi neiertătoare. România nu
își poate permite cheltuielile
militare la care e obligată.
Americanii se comportă ca
niște stăpâni în România.
TD:
Ieșirea României din NATO.
NP:

Ucraina este un stat artificial, nu există o limbă și o
națiune
ucraineană.
Guvernul ucrainean este

TD:

ilegitim și fascist. Ucraina
trebuie denazificată. Crimeea
a revenit la Rusia ca urmare
a voinței democratice exprimată prin referendum.
Teritoriul Ucrainei ar trebui
împărțit de statele vecine.
Bucovina de Nord și sudul
Basarabiei ar trebui să revină
României, de drept.
Românii și moldovenii ar
trebui să urmeze exemplul
rușilor din Crimeea și să decidă prin referendum unirea.
Nu Moscova se opune unirii,
ci Bruxellesul.
Anularea tratatului politic cu
Ucraina din 1997, care recunoaște pierderea teritoriilor.
Respingerea asocierii cu
Ucraina ca partener de securitate la Marea Neagră –
Ucraina este un stat inamic,
nu prieten.

România poate dezvolta reziliența
față de aceste interferențe. Primul pas
ar fi identificarea vulnerabilităților și
anticiparea consecințelor. Este extrem de dificil de imaginat un răspuns
la aceste campanii fără a aduce atingere libertății de exprimare. Cu toate
acestea, coordonarea instituțională și
abordarea multidisciplinară este vitală.

Notă: Textul de față reprezintă o variantă prescurtată și modificată a articolului ”Cum sunt camuflate dezinformările Kremlinului în narațiuni aparent românești”, publicat în Veridica, https://www.veridica.ro/analize/cum-sunt-camuflatedezinformarile-kremlinului-in-naratiuni-aparent-romanesti.
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Narațiuni ale dezinformării și fake news utilizate de Rusia
până la invadarea Ucrainei
[Narratives of disinformation and fake news used by Russia until
the invasion of Ukraine]
Marin GHERMAN
Abstract: Until the invasion of Ukraine by Russia, the Russian government press
and high-ranking politicians in Moscow participated in the distribution of
disinformation and fake news stories, which prepared informally and mentally
the aggression, called by the Kremlin a „special operation”. The study is based
on weekly analyzes of the Russian-language press in Russia, Ukraine, the
Republic of Moldova and Belarus, conducted between December 2020 and
February 2022. It is worth mentioning the double role of false narratives
distributed by the pro-Kremlin press during this period. The purpose of the
disinformation was to change the perceptions of Ukrainians regarding relations
with the EU and with NATO, based on sowing nostalgia for friendly relations
with Russia. On the other hand, a lot of disinformation and fake news were
addressed directly to the Russian public. The Kremlin continues to fund
information campaigns to justify its actions against neighbouring states. A series
of false narratives aimed to exonerate Russia over the Donbass conflict and the
killing of civilians. Unfortunately, both European and Euro-Atlantic security
strategies have so far not provided clear answers to some new phenomena such
as hybrid warfare, the process of hybridization of socio-political life, the
asymmetry between information attack and defence.
Keywords: Ukraine, Russia, disinformation, fake news, war.

Introducere
Până la invadarea Ucrainei de către Rusia la 24 februarie 2022, presa
guvernamentală rusă și politicienii de
rang înalt de la Moscova au participat
la distribuirea unor narațiuni de
dezinformare și fake news, care au
pregătit informațional și mental agresiunea, numită de Kremlin „operațiune specială”.

Acest studiu se bazează pe analizele săptămânale ale presei de limba
rusă din Rusia, Ucraina, Republica
Moldova și Belarus, realizate în perioada decembrie 2020 – februarie
2022, care au avut ca scop să demonteze narațiunile false identificate1. Ne
bazăm pe analiza discursului presei,
comparată cu mărturii, documente,
cercetarea declarațiilor politicienilor
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și alte surse care sunt utile pentru
demontarea narațiunilor false.
De fapt, narațiunile false lansate
de Rusia au un număr limitat de teme
și abordări, în special privind Ucraina.
„Este imposibil să combați și să demontezi toate știrile false, din simplul
motiv că scrierea uneia ia cu mult
mai puțin timp decât demontarea sa”2,
observă Marian Voicu. În același
timp, toate narațiunile false se bazează pe un limbaj comun în baza
căruia putem diferenția dezinformarea de fake news sau propagandă.
După declanșarea războiului împotriva Ucrainei, în spațiul media rus au
început să domine narațiunile de
propagandă, până atunci fiind folosite
ca unelte în atingerea obiectivelor
Rusiei în Ucraina dezinformarea și
fake news.
Dacă dezinformarea reprezintă
difuzarea de informații voit false, cu
scopul de a deruta opinia publică cu
privire la poziția proprie sau cu scopul de a distorsiona unele informații
reale, atunci fenomenul de fake news
presupune difuzarea unei știri reale,
valide, dar care este prezentată
distorsionat, exagerat, scoasă din
context şi plasată într-un alt tablou în
scopuri politice. Ținta ambelor tipuri
de narațiuni false este distorsionarea
percepţiei auditoriului sau crearea
unui nou curent de opinie cu intenţia
de a crea confuzie şi a destabiliza
sentimentul de securitate3.
Narațiuni false în spațiul sud-est
european
În 2017, analiștii Milena Iakimova
și Dimitar Vatsov au publicat un stu100

diu în care, în baza metodologiei semantice, sunt analizate 598 de publicații din Bulgaria. Perioada de realizare a cercetării a fost 2013-20164.
Concluziile oamenilor de știință au
fost o adevărată surpriză pentru
mediul academic: presa controlată de
Kremlin, dar și cea independentă,
diverse grupuri în rețelele de socializare și pagini web, au promovat
narațiuni anti-liberale și anti-occidentale, unele dintre acestea devenind
dominante în anumite perioade. În
contextul agresiunii Rusiei în Ucraina
din 2014, presa din Bulgaria amintea
din ce în ce mai des despre „imperialismul american”, „NATO învechit”,
„declinul UE” ș.a.
Narațiunea de bază se reducea la
ideea că SUA, UE și NATO au ambiții imperiale, sunt agresive, iar Rusia
se luptă de una singură pentru „valorile ortodoxe”, în pofida problemelor
pe care le creează „imperiul occidental”. Cu alte cuvinte, se observa o
subminare în spațiul media a ambițiilor neoimperialiste ale Rusiei din
regiune, prezente latent și în doctrina
sa militară5, cu o demonizare a statelor din Occident. Argumentul ascuns
al mesajelor distribuite pe rețelele de
socializare este că Rusia trebuie să
devină imperiu pentru a se proteja de
„agresiunea occidentală”. După 2008,
în contextul intervenției militare în
Georgia, Moscova susține în mod
activ narațiunile anti-occidentale,
slăbind solidaritatea interstatală în regiunea Marea Baltică – Marea Neagră.
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Canale de difuzare a narațiunilor false
Presa guvernamentală rusă a
distribuit cele mai multe narațiuni
false până la declanșarea războiului
din Ucraina. Publicațiile cele mai des
citate de specialiștii care analizează
dezinformarea și fake news privind
Ucraina sunt RIA Novosti6 (agenție
rusească de presă cu sediul în
Moscova), Sputnik7 (rețea de radio
rus pentru străinătate), Russia 18
(post guvernamental de televiziune)
și Ukraina.ru9 (care aparține trustului
de presă Russia Today), dar și alte
organe de presă guvernamentale ruse.
Narațiunile de dezinformare și știrile false au încercat să destabilizeze
situația din Ucraina, să împiedice
construirea unor relații de parteneriat
între Kiev și vecinii săi din vest, să
blocheze procesul de vaccinare, să
semene neîncredere în autoritățile
ucrainene, să convingă opinia publică
din Rusia că ucrainenii sunt „naziști”,
iar statul ucrainean se transformă
într-o colonie a Occidentului, să-i
convingă pe ucraineni că apropierea
de UE este pentru ei o catastrofă.
Narațiunile false despre
Ucraina în presa rusă
Dezinformarea și știrile false
distribuite de presa rusă au un limbaj
comun și pot fi grupate într-o serie de
narațiuni de bază, numite metanarațiuni. Acestea au fost materializate în
forma mai multor știri, reportaje,
emisiuni publicate de presa proKremlin și preluate de parteneri. Să

analizăm principalele narațiuni false
privind Ucraina distribuite de presa
rusă.
„Ucraina este un stat fals”.
Majoritatea narațiunilor false promovate de Rusia s-au bazat, în perioada
decembrie 2020 – februarie 2022, pe
metanarațiunea „Ucraina – stat fals”.
Articolele de presă au arătat cititorului de limba rusă și ucraineană că
cele două „state-surori” sunt strâns
legate între ele, iar eforturile
Occidentului de a „despărți” aceste
foste republici sovietice nu vor avea
succes. „Ucraina nu poate exista fără
Rusia, fiind o creație a URSS, iar
limba ucraineană este, de fapt, un
dialect al limbii ruse”, potrivit
narațiunii respective10.
La 12 iulie 2021, pe website-ul
Kremlinului a fost publicat un articol
semnat de Vladimir Putin, intitulat
„Despre unitatea istorică a rușilor și
ucrainenilor”11. Narațiunile de dezinformare care au fost difuzate după
apariția acestui articol s-au aliniat
tezelor politice ale liderului de la
Kremlin. Articolul repetă narațiunea
clasică despre Ucraina ca „un stat
fals”. Ucraina europenizată este pentru Putin o anti-Rusie, pe care președintele rus în articolul său își dorește
să o combată. Vladimir Putin consideră că rușii și ucraineni sunt apropiați din punct de vedere istoric, iar
statul ucrainean a apărut în urma
inițiativelor
liderului
bolșevic
Vladimir Lenin.
Ucraina este un stat nazist,
încurajat de Occident12. Refuzul
Ucrainei de a celebra o serie de
sărbători civice după modelul Rusiei
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sau al fostei Uniuni Sovietice a fost
analizat de presa guvernamentală
rusă ca o „înflorire a nazismului” în
Ucraina. De exemplu, în contextul
celebrării în Rusia a Zilei Victoriei în
Marele Război pentru Apărarea
Patriei la 9 mai și a refuzului
Ucrainei de a mai recunoaște narațiunile dominante ale Moscovei privind
cel de al Doilea Război Mondial,
presa rusă a scris că în Occident este
cultivat neonazismul, iar în Ucraina
„ideologia nazistă este inclusă în
sistemul de învățământ”. În baza
acestor discuții istorice a apărut și s-a
consolidat mitul despre nazismul din
Ucraina, devenind o justificare din
spațiul media pentru invadarea statului ucrainean de către Rusia.
Ucraina persecută populația
rusofonă13. Narațiunea a fost distribuită săptămânal de presa guvernamentală rusă până la declanșarea
războiului. În același timp, Rusia și-a
prezentat acțiunile sale în Donbass, în
Crimeea, Transnistria, Osetia sau
Abhazia ca fiind determinate de „necesitate politică” și „adevăr istoric”.
Rusia se prezintă ca eliberatoare, iar
Occidentul este arătat ca ocupant.
Narațiunile de deculpabilizare a
Rusiei și de transfer a vinii pentru
situația din Donbass pe SUA și
NATO au fost preluate și de unele
organe de presă din România prin
intermediul portalului de limba română Vești din Rusia14, care se bazează în principal pe informațiile furnizate de mass-media din Federația
Rusă, având ca parteneri Russia 1,
Sputnik, RIA Novosti ș.a.
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Ucraina devine o colonie a
Occidentului, iar oamenii mor de
foame15. După ce președintele prorus Viktor Ianukovici a fugit în Rusia,
iar noile autorități ucrainene au semnat un Acord de asociere cu UE,
presa finanțată de Kremlin a promovat direct sau indirect narațiuni false
despre transformarea Ucrainei într-o
colonie agrară a Occidentului, despre
copii ucraineni care suferă de foame
și despre rolul salvator al Rusiei în
acest spațiu geopolitic. Scopul acestei
narațiuni este de a inocula ideea că
după ruperea legăturilor economice și
politice vechi cu Rusia, Ucraina s-a
transformat într-o colonie subdezvoltată a Occidentului. Opinia publică
din Rusia a fost alimentată cu temeri
privind politica „colonială” a
Occidentului, care „lasă fostele state
sovietice jefuite și înfometate”.
NATO, UE și SUA au ca scop să
distrugă Rusia16. De cele mai multe
ori presa guvernamentală rusă a utilizat subiectul conflictului din Donbass
pentru a genera temeri și frustrări în
interiorul societății ruse. Presa proKremlin a scris pe parcursul anului
2021 că Occidentul vrea un nou război în Donbass pentru a „nu permite
dezvoltarea Rusiei pe scena mondială”. NATO, UE, SUA și alte state
occidentale, potrivit presei ruse, vor
să distrugă Rusia, care a devenit o
cetate asediată din punct de vedere
militar și informațional. Presa rusă
mai amintește că Ucraina este o
unealtă în mâinile Occidentului în
procesul de încercuire și distrugere a
Rusiei.
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Dezinformarea ca element al
războiului informațional
Limbajul comun al narațiunilor de
dezinformare și fake news a stat la
baza mai multor știri false. Principalele narațiuni de dezinformare din
presa rusă în perioada decembrie
2020 – februarie 2022 privind
Ucraina au avut ca scop să inducă în
eroare opinia publică din statele postsovietice, să determine atitudini antioccidentale în Ucraina și să prezinte
politica externă a Kremlinului ca
fiind determinată de necesitatea de a
proteja rusofonii din întreaga lume.
Rusia salvează Donbass-ul de
genocid17. Presa pro-Kremlin a prezentat pașii făcuți în noiembrie 2021
pentru consolidarea legăturilor cu
republicile separatiste pe care Rusia
le susține în Donbass drept o măsură
luată pentru a opri un așa-zis genocid
comis de Ucraina și Occident în regiune. În realitate, ajutoarele umanitare
ale Rusiei au fost în anii 2014-2017 o
metodă perfectă de camuflare a armelor și munițiilor livrate separatiștilor.
Analiștii politici și posturile de
televiziune deseori constatau că fazele fierbinți ale confruntărilor începeau imediat după transmiterea unor
ajutoare umanitare din Rusia. Din
acest punct de vedere, narațiunea în
cauză denaturează adevărul, prezentând partea care își propune să preia
controlul asupra propriului teritoriu
ca pe un agresor, iar agresorul real –
ca pe un salvator și pacificator.
Moscova se pregătește să se
apere de o agresiune din partea
NATO18. Occidentul ar putea orga-

niza o agresiune în Donbass, potrivit
unei serii de dezinformări din presa
pro-Kremlin. În realitate, nici NATO
și nici SUA nu și-au propus să
organizeze o agresiune împotriva
Donbass-ului sau a Rusiei, ci dimpotrivă au condamnat, începând cu
2014, anexarea Crimeii de către
Rusia și lansarea războiului din estul
Ucrainei. Anume Rusia a fost cea
care a mobilizat efective importante
la granițele Ucrainei, amenințând
Kievul și Occidentul, urmând războiul din 24 februarie 2022.
Acordul de asociere cu UE este
o catastrofă pentru Ucraina19.
Ucraina și UE și-au reconfirmat în
2021 disponibilitatea de a continua
cooperarea în cadrul Acordului de
asociere, în special vizând integrarea
economică și politică a Ucrainei. În
același timp, părțile au discutat despre unele modificări ale prevederilor
Acordului de asociere, ceea ce a fost
un prilej pentru o nouă campanie de
dezinformare lansată de presa rusă
împotriva Ucrainei și UE, care a făcut comentarii ca: „o catastrofă care
durează deja cinci ani în toate sferele”, „o opțiune externă greșită a
Ucrainei”. Au fost amintite, printre
altele, elemente ale unor narațiuni
tipice: „stat fals”, „lovitură de stat”,
„rusofobie”, „sărăcie” ș.a.
Kievul „distruge” limba rusă și
nu permite dezvoltarea „limbii
galițiene”20. Kremlinul a lansat o
serie de narațiuni de dezinformare în
ultimii ani, acuzând Kievul că persecută rusofonii și „distruge” limba
rusă. În paralel, au fost lansate mesaje de dezinformare pentru a semăna
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disensiuni și scindări în interiorul
societății ucrainene. Agențiile de
presă din Rusia au scris că „limba
galițiană”, vorbită în vestul Ucrainei,
este diferită de ucraineană, însă
autoritățile recurg la intimidare și
șantaj pentru a-i împiedica pe specialiști să dezvăluie existența acestei
limbi. Narațiunea a apărut în presa
guvernamentală din Rusia în contextul unor grupaje de analize despre
rusofobia din Ucraina și încercările
Kievului de a „privatiza limba rusă”.
Au existat și alte încercări de a crea
clivaje inventate în interiorul societății ucrainene cu ajutorul dezinformării.
Fake news – o armă a războiului informațional
Dacă dezinformarea nu era cea
mai eficientă metodă de formare a
opiniei publice din Ucraina, atunci pe
teritoriul Rusiei aceste narațiuni s-au
dovedit a fi dominante în spațiul
informațional. Mult mai multe daune
a adus societății ucrainene fenomenul
de fake news. Prezentarea unor știri
veridice într-o manieră manipulatoare, scoaterea unor citate din context, trucarea unor documente sau
fotografii – toate aceste componente
ale narațiunilor false de tip fake news
au creat mult mai multe probleme în
interiorul societății ucrainene. Un
mecanism de amplificare a acestui
fenomen social negativ au fost rețelele de socializare.
Ucraina a doborât zborul MH17, însă Occidentul ascunde vina
Kievului21. La șapte ani de la doborârea deasupra Donbass-ului a avionu104

lui Boeing 777 care efectua zborul
MH-17, au fost reluate o serie de
narațiuni menite să îi disculpe pe
rebelii care au lansat racheta rusească. Teza principală este că
Ucraina e responsabilă de tragedie,
dar Occidentul a căutat să ascundă
vina acesteia. Știrea falsă se bazează
de fapt pe date corecte, scoase din
context și prezentate intenționat greșit, astfel încât să fie minimizată orice
încredere a ucrainenilor în propriul
guvern.
Începând cu anul 2014, Rusia a
lansat o serie de narațiuni false despre doborârea acestui avion. Potrivit
unei versiuni, în avion ar fi tras armata ucraineană, presupunând că la
bord se află președintele Vladimir
Putin. La Moscova s-a precizat că
racheta face parte din seria de
producție 9М38, cu care era dotată o
unitate militară din regiunea Ternopil,
Ucraina. Rusia a mai prezentat un
film în 2018, în care militarii ruși
susțin că imaginile cu sistemul de
rachete „Buk” sunt montate22. Astfel,
reprezentanții
Moscovei
acuză
Ucraina de implicare în doborârea
avionului și de falsificarea probelor.
Studenții care provin din
Crimeea și Donbass vor fi persecutați în Ucraina23. Presa rusă s-a mai
ocupat în perioada de până la invadarea Ucrainei cu semănarea unor temeri în mediul comunităților rusofone din Crimeea și republicile autoproclamate Donețk și Lugansk față
de Kiev. Potrivit unor narațiuni false,
studenții care provin din Crimeea și
Donbass riscă să fie persecutați în
Ucraina. Scopul Rusiei a fost de a ză-
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dărnici orice efort al Kievului de
recuperare și reintegrare a acestor
teritorii.
Rusia a încercat să rupă orice
legături ale populației locale cu
Ucraina și a promovat în acest scop o
narațiune falsă, potrivit căreia statul
ucrainean ar avea o atitudine rusofobă, alimentată de Occident, și că
această atitudine se vede chiar și în
modul în care îi tratează pe ucrainenii
rusofoni. Este o continuare a metanarațiunii clasice despre rusofobia din
Ucraina, Polonia și statele baltice,
întâlnită în mai multe formule pe
portalurile de știri finanțate de
Moscova.
ONU a denunțat crimele
Ucrainei24. O serie de fake news au
fost distribuite de presa rusă pe tema
criticilor aduse de ONU conducerii
ucrainene. Presa rusă a încercat să
manipuleze opinia publică prin
folosirea selectivă a informațiilor din
raportul Înaltului Comisar al ONU
pentru drepturile omului. Acesta ar fi
criticat Kievul pentru încălcările
grave ale drepturilor omului, menționând, potrivit presei din Rusia, că
Ucraina „își ucide populația”, „aplică
torturi” și „limitează libertatea cuvântului”. În realitate, majoritatea cazurilor de încălcare a drepturilor omului,
analizate în raportul ONU se referă la
Crimeea și teritoriile din Donbass,
care nu sunt sub controlul Kievului,
fapt trecut sub tăcere de presa rusă.
Mai mult decât atât, ONU critică în
același raport Rusia25 pentru că nu
îndeplinește recomandările experților
Națiunilor Unite și laudă Ucraina

pentru că ține cont parțial sau total de
aceste sfaturi.
Belarusul respectă normele
internaționale, iar Ucraina e nazistă și rusofobă26. Deseori nu presa
producerea fake news, ci persoanele
de la conducerea Rusiei. Mass-media
îndeplinea rolul de amplificare a
narațiunilor false. Ministrul de
Externe al Rusiei a produs o sumedenie de narațiuni false. Potrivit unui
fake news, prezentat de șeful
diplomației ruse, Belarusul a gestionat corect criza migrației din 2021 și
nu face decât să respecte normele
internaționale în criza refugiaților de
la granițele sale cu UE. Spre deosebire de Ucraina, care încalcă dreptul
internațional și persecută rusofonii,
Belarusul este corect în tot ceea ce
face pentru securitatea migraților.
Această narațiune falsă a fost promovată atât de presa guvernamentală
rusă și belarusă, cât și de oficiali de la
Moscova sau Minsk.
Declarațiile lui Serghei Lavrov
despre Belarus sunt o adevărată manipulare a opiniei publice. Șeful
diplomației ruse a menționat că
vameșii belaruși trebuie să contribuie
la ajungerea refugiaților sirieni în
UE, pentru că așa prevede dreptul
internațional. În realitate, autoritățile
sunt obligate să nu permită cetățenilor trecerea ilegală a frontierei dacă
aceștia nu pot demonstra cum au
intrat pe teritoriul statului și cu ce
scop se îndreaptă spre alte țări. Criza
refugiaților de la granița dintre Belarus și vecinii săi a fost un prilej de
distribuire a unor narațiuni anti-occidentale de către presa rusă.
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Spațiul informațional ucrainean
și european
Doar o mică parte din narațiunile
false lansate în spațiul public de
Rusia au fost luate în serios de societatea ucraineană, o excepție fiind
locuitorii peninsulei Crimeea și cei
din
republicile
autoproclamate
Donețk și Lugansk. După protestele
pro-europene din Ucraina, rămase în
istorie ca Euromaidan, autoritățile
ucrainene au blocat accesul cetățenilor la website-urile guvernamentale
de știri din Rusia, la rețelele de
socializare ruse, la posturile rusești
de radio și televiziune. De aceea,
narațiunile de dezinformare și fake
news ajungeau la ucraineni prin intermediari (presa pro-rusă din Ucraina)
sau prin rețeaua de interacțiune socială Facebook.
Din aceste considerente, narațiunile false ale presei pro-Kremlin erau
cu sensuri și scopuri duble. Chiar
dacă nu ajungeau la marea majoritate
a ucrainenilor, aceste narațiuni false
trebuiau să justifice acțiunile autorităților ruse în Ucraina, Belarus,
Kazahstan, Siria sau alte state. Autorii narațiunilor de dezinformare încercau să atingă mai multe ține informaționale concomitent.
Politologul ucrainean Evhen
Maha precizează că scopul narațiunilor false ale Rusiei privind Ucraina
este obținerea unui control total asupra țării, dar cu păstrarea unei suveranități formale27. În acest război hibrid
sunt utilizate atât instrumente informaționale, cât și cele militare, cibernetice sau psihologice. Ținta acestui
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război nu este doar Ucraina, ci și
toate statele din Occident.
Din păcate, atât strategiile europene, cât și cele euroatlantice de
securitate nu au prevăzut până acum
răspunsuri clare față de unele fenomene noi cum ar fi războiul hibrid,
procesul de hibridizare a vieții socialpolitice, asimetria între atacul informațional și apărare. Nici în momentul de față nu există strategii
eficiente de securitate europeană, iar
metodele de apărare împotriva
fenomenului de fake news28 par a fi
mai mult niște acțiuni intuitive, care
continuă strategiile clasice de apărare
din secolul al XX-lea.
Concluzii
Dezinformarea și fake news au
fost utilizate de Rusia ca unelte în
războiul informațional împotriva
Ucrainei și a Occidentului. În perioada decembrie 2020 – februarie
2022, temele antioccidentale și antiucrainene s-au contopit în narațiuni
false comune. Opinia publică din
Rusia era activ pregătită pentru un
posibil război.
Merită menționat rolul dublu al
narațiunilor false distribuite de presa
pro-Kremlin în această perioadă. Pe
de o parte, acestea aveau ca scop să
modifice percepțiile ucrainenilor
vizavi de relațiile cu UE și cu NATO
în baza semănării unor nostalgii față
de relațiile prietenoase de odinioară
cu Rusia. Pe de altă parte, foarte
multe narațiuni ale dezinformării și
fake news se adresau în mod direct
publicului rus. Kremlinul continuă să
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finanțeze campanii informaționale
care justifică și „legitimează” acțiunile sale față de statele din jur. În altă
ordine de idei, o serie de narațiuni
false au avut ca scop să deculpabilizeze Rusia privind conflictul din
Donbass, uciderea civililor, doborârea aeronavei olandeze în estul
Ucrainei și altele.

Rusia s-a pregătit minuțios pentru
invadarea Ucrainei. Dezinformarea
presei ruse demonstra că Moscova
punea la cale o confruntare militară,
având loc procesul de creare a imaginii de inamic extern și de aprofundare
a mitului privind Rusia ca o cetate
asediată.
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How much the war in Ukraine affects Romanians and how
much of it is fake news: the panic over product prices
Radu Gheorghe MAGDIN
Abstract: The paper analyses the economic impact that the war in Ukraine has
on the Romanian economy and the way citizens have acted when faced with a
high rise in product prices. By exploring people’s behaviour, the essay finds that
people did not only exhibit normally expected reactions, such as decreasing private consumption, but their actions were influenced by the ample spread of fake
news and led to mass panic, queuing and buying large quantities of certain products which were erroneously believed to experience a sudden and sharp increase
in price. The paper then examines potential aspects explaining why Romanians
become victims of price-related disinformation, such as historical aspects, past
experiences, their media diet, low trust in institutions, and the malign narratives
circulating in Romania’s informational space.
Keywords: Romania, war, inflation, panic, fake news.

Introduction
One of the best ways to manipulate a group of people or to generate
mass panic by spreading fake news is
if you base your statements and theories on something real or true and
then you further exploit already existing fears with lies and exaggerations.
In the West, the recent years have
been plagued by successive crises:
the financial crisis, the migrant crisis,
the withdrawal of the United
Kingdom from the European Union,
the Covid-19 pandemic, and more
recently, the war started by Russia in
Ukraine. All of these impacted societies and increased their collective
vulnerability. Crises have also been
fertile ground for foreign disinfor-

mation campaigns with the scope of
weakening countries, dividing EU’s
member states, exacerbating societal
tensions, influencing election outcomes and reducing trust and support
towards Western values.
Romania has not been an exception. Already tensioned by the pandemic years which have not spared it
by health and economic concerns, the
Romanian society is in quite a fragile
emotional state. Although this can’t
be measured specifically, it can be
argued that this is the case by looking
at the high percent of citizens believing things in their country are going
rather in the wrong direction, the
weak trust in institutions, citizens’
worries and disappointment about the
economic situation, the high rate of
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people leaving to work in other countries, and, in addition, the general
negative effect that the pandemic had
on people’s mood and their mental
health. The war in Ukraine added
fuel to the flames. However, it can be
argued that not all of Romanians’
reactions were based purely on factual and truthful economic realities,
but that these were distorted and manipulated in order to exacerbate tensions, change opinions and create
panic.
This essay will explore the data
behind the impact that the war and its
ramifications have on Romania’s
economic situation. It will then assess
citizens’ behaviour in this regard,
pointing out instances when Romanians did not act in a rational manner,
but were influenced by the propagation of fake news. The essay will then
review aspects which could possibly
explain why citizens became victims
of disinformation and were so easily
manipulated, before concluding with
its main findings.
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The economic outlook
In 2021, Romanian economic
activity recovered after the downturn
triggered by the Covid-19 crisis, in
line with the global trends. Real GDP
grew at 5.9% due to strong private
consumption and investment.1 Even
if private consumption was affected
in late 2021 especially due to rising
energy prices and inflation, the Report on inflation of Romania’s
National Bank released in February
2022 highlighted an expectation of
consolidating the country’s economic
recovery this year.2 Nonetheless, after
Russia’s invasion of Ukraine, consequences were deeply felt on the
geopolitical and economic level and
thus the economic forecasts changed,
showing a slowdown of economic
activity and a rapid rise of inflation.
Real GDP is now projected to grow
just above 2% in 2022 and 2023, as it
can be seen in the graph below, and it
is mainly supported by investments
from several EU funds, including the
Recovery and Resilience Facility.3
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Graph 1. GDP growth forecast

Source: European Commission’s 2022 Country report on Romania

The change in prices now represents one of the main aspects which
affects the daily lives of Romanians
and puts pressure on the society as a
whole. The inflation rate, which
reached 4.1% in 2021, climbed to
almost 13% in April 2022, and is set
to increase even further. After the
war in Ukraine started, the National
Bank in Romania reviewed its
predictions, and its report from May
shows that the inflation peak will be

reached in June at over 14%, and it
will be around 12,5% towards the
end of the year,4 as it is depicted in
the graph below. The main determinant of this upsurge was the increase
in production costs, a combined
result of the energy crisis which
began during the previous year and
the shock wave transmitted by the
Russian-Ukrainian conflict on commodity markets, especially on the
energy and agri-food ones.5
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Graph 2. The forecast of the inflation rate

Source: Romania’s National Bank’s May report on inflation

According to the newly released
Country Report on Romania by the
European Commission, Russia’s
invasion of Ukraine is expected to
negatively impact Romania’s economy.6 The direct effects are slim due
to the fact that Romania’s trade and
financial exposure in bilateral relations with Russia and Ukraine is low.
However, the indirect effects are not
to be dismissed, especially higher
inflation which will dampen private
consumption in spite of government’s
intervention to cushion households
and SMEs from the impact of
electricity and gas bills.7
Prices: how fake news
weaponized Romanians’ main
worry
A survey carried out by The
Center for Urban and Regional
114

Sociology (CURS) in March and
April showed that 53% of Romanians
identified the increase in prices as
their main worry, compared to 18%
whose main concern was the war in
Ukraine.8 One of the reasons could
be that inflation is already affecting
people, and therefore citizens are
certain of this aspect impacting their
lives, versus the potential threat coming from the conflict in Ukraine spilling to Romania, which has a lower
chance of happening. As a result,
Romanians are more concerned about
issues which are already affecting
their lives directly and on a daily
basis.
However, citizens’ opinions and
behaviours cannot be understood
only from a purely rational lens. Behavioural economics teaches us that
people are not rational actors when it
comes to their economic, political
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and social choices and behaviour.
There could be many reasons at play,
such as their past, their already existing biases or their general mood, as
well as external influences, more
specifically disinformation efforts,
which can affect their opinions and
collective response.
A particular instance which was
named “a textbook case in mass disinformation”9 took place on March 9
in Romania, when a gas station close
to the Hungarian border artificially
increased the gas price with more
than 3 lei to 11 lei/litre. During that
evening endless queues formed at gas
stations across the country, with
drivers rushing to refuel, fearing that
fuel prices would explode overnight.
The reason was that a photo with the
high gas price at the original gas
station spread, alongside the rumour
that people should hurry to buy
cheaper gas while they still got the
chance, mainly through closed
WhatsApp groups and created mass
panic. Although prices were higher
than they used to be a year ago, the
hysteria was not justified by the real
market situation. People not only
refuelled their cars, but they bought
petrol in unsafe and inappropriate
containers, such as plastic bags and
garbage bins, actions which show
how desperate some people seemed
to be.10 The Minister of Energy,
Virgil Popescu, declared that people
should not believe such rumours, and
threatened controls and fines in the
following days for enterprises which
overpriced gas. Even though the minister tried to calm down the popula-

tion by saying that the price of gas
will not double and there will not be
a shortage in fuel,11 it seemed that
people needed to see that with their
own eyes.
Romanians’ trust in officials and
official information is very low, and
therefore official statements rarely
change people’s opinions. A survey
conducted by the Romanian Institute
for Evaluation and Strategy (IRES)12
showed that 83% of people surveyed
heard rumours about a big increase in
fuel prices, and 55% of these people
trusted the information received.
However, 86% of participants believed that people who queued at gas
stations did not act in the right manner.
Similar examples to the one
regarding the queues at gas stations
took place around the country. Another instance is when Romanians
started buying large quantities of
sunflower oil, fearing that the price
would increase or that there would be
shortages on the market.13 Due to
large quantities being bought at once,
stores did encounter problems with
restocking the shelves quickly
enough, which led to supermarkets
capping the quantity of sunflower oil
bought per person, triggering more
fear among people spreading the
news on social media. The Minister
of Agriculture assured citizens that
Romania does not have a problem
with its supply of sunflower oil and
they should not panic and buy large
quantities.14
Disinformation efforts do not only
resort to causing or helping in creat-
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ing panic and destabilising societies.
Russian disinformation also sought to
promote narratives that blame
Ukraine for the global food insecurity
and thus undermine other countries’
support, as well as put Russia in a
better light. Regarding inflation and
food insecurity, the Kremlin's disinformation attempted to convince
publics that the international sanctions imposed on Russia are to blame
for the surge in food and fuel prices.15
Russia’s President himself declared
that “the sharp rise of inflation in
Europe which is close to 20% in
some countries” is the result of
Western governments’ actions “guided
by short-sighted, inflated political
ambitions and by Russophobia.”16
Other narratives promoted by the
Kremlin disinformation apparatus
implied that Ukraine is selling grain
to pay the West for weapons supply,17
that Washington is arranging a
famine in Ukraine,18 or that Ukraine
is blocking ships in its own ports,19
among others.
Romanian psyche and the
collective response to fake news
Inflation is an economic reality
which is currently happening, and
some citizens’ behavioural adjustments are normal, such as a decrease
in household consumption. However,
the panic, queuing and buying products engross are not rational responses, not only due to the fact that
collectively these behaviours drive
the prices upwards and reallocate
resources in an inefficient manner,
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but also because they do not stem
from real facts and are based on rumours and fake news spread on social media. Similar instances of
collective hysteria, although not related to prices, took place in the recent period after the war in Ukraine
started: some Romanians rapidly
bought iodine pills without receiving
doctors’ advice simply because they
thought they should possess some in
case of a nuclear bomb, after such
threats were implied by Russia; people queued to have their passports
done to be prepared if they need to
leave the country in case of an attack
on Romania, which was also increasingly speculated on social media;
people rushed to withdraw their
money from banks and change it into
foreign currencies, which depleted
the existing supply at that time, and
so on.
The economic outlook section
previously showed that the economic
impact of the regional and global
situation is indeed felt in Romania,
and citizens’ worries about inflation
have a real, solid base. However, this
fear is being manipulated and exacerbated by fake news and disinformation efforts. It can be argued that
one reason this type of fake news is
so “catchy” to the public is that, after
the pandemic, when people saw the
unexpected happening, citizens became even more cautious, risk-averse
and even paranoid when it comes to
potential threats. Therefore, due to
fear, people do not want to wait,
check the information, weight their
options and figure out what the best
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course of action would be, but instead they have irrational, knee-jerk
reactions, which lead not only to
inefficient outcomes from an economic perspective, but also to a decrease societal resilience and wellbeing.
In addition, it can be argued that
Romanians do not even perceive war
as an impossible-to-imagine event,
compared to a pandemic before the
Covid-19 one began. This is due to
the recent history and the geopolitical
reality of living in Eastern Europe.
Even though the young generation
has lived so far in times of peace,
stories from older generations about
World Wars, and from adults who
have lived under Communism, are
still being told first-hand.
The trauma inflicted on those
generations because of extreme violence, fear and poverty has left
wounds still open today and it has
been passed down involuntarily to
descendants. That is not to say other
countries did not get through their
own trauma and have had a process
of societal recovery. However, especially in Romania and in other countries living in a Communist regime,
the fear of not having enough provisions inside your own home, of not
being able to find or buy certain
foods and products runs deep. As it
could be observed at the beginning of
the pandemic, people living in
Western countries similarly queued
and bought large quantities of items
such as toilet paper. Therefore, the
instinct which seeks this type of
preparedness can only be at least as

great in a country which not long ago
had a state-planned economy.
A report published in December
2021, entitled “Disinformation, societal resilience and Covid-19” on
Romania, developed by Aspen
Institute Romania and Eurocomunicare with the support of NATO’s
Public Diplomacy Division, found
three key vulnerabilities of Romanian
society.20 The first one is related to
citizens’ media diet, which excessively relies on social media, thus
increasing the permeability to low
credibility sources and misleading
information. The second key vulnerability is dilettantism, meaning that
Romanians prefer to rely on personal
experience and on the information
received from family and friends
rather than experts, reinforcing preexisting biases and increasing their
chances of being victims of disinformation. The third one is the low
trust in institutions that Romanians
exhibit, prominently seeing the
Church and Army as the most trustworthy actors, and the Government,
Parliament, Presidency and Political
Parties as the least trustworthy ones.
Romanian society is quite reluctant to pro-Russian narratives, due to
the country’s history. A survey conducted by INSCOP showed that Russia's war against Ukraine has eroded
Romanians' confidence in Russia,
which was not spectacular anyway,
from 16-18% as it fluctuated in 2021
to just 7.5% in April 2022.21 Nicolae
Țîbrigan, a Romanian expert on
disinformation, pointed out that instead of a blunt Putinism, what can
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be seen in people spreading Russian
propaganda in Romania is what he
calls a “pro-American Putinism”.22
More specifically, narratives are being translated from far-right radical
groups in the US, accusing Ukraine
of promoting globalism, and thus
supporting the so-called fight that
Putin is waging against globalists and
neo-Marxists. These narratives are
not translated from Russian, but from
English, and their packaging and
origin are American. Therefore, its
promoters can affirm that their opinion is not coming from the East, but
from the West, and they tend not to
receive such a strong backlash as if
they would openly admit they are
Russia’s supporters.23 These narratives which centre on globalisation
can also fuel citizens’ resentment
towards the ones they deemed
responsible for their personal or the
country’s economic situation, including a rise in product prices.
According to some surveys,
around 14% of Romanians blame
either the West or Ukraine for starting the war, which is not to be disregarded and considered too small to
trigger dangerous implications for
Romania. What is even more
concerning is that around 67% of
citizens consider their own government as being responsible for the
level of inflation in Romania.24 Although Romania’s President, Klaus
Iohannis, firmly stated that “the only
culprits for price increases and inflation are Vladimir Putin and his war.
Do not look for the culprits in the
Romanian Government,”25 it can be
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argued that this has almost no impact
on Romanians’ already formed opinions. Also, considering that 77% of
Romanians believe that things in
their country are going rather in the
wrong direction,26 the situation is
dangerously close to a recipe for
social unrest, mass protests and
destabilisation. There is an urgent
case for increasing societal resilience
to disinformation, but also raising
trust in institutions and more strategic,
transparent and honest communication from the leadership in Bucharest.
Conclusion
Romania, in line with the other
countries in the region and in the
world, is going through an economic
slowdown and experiences a high
inflation rate as a result of the economic and geopolitical implications
of Russia’s war in Ukraine. Citizens’
main worry is the rise in product
prices, which deeply affects their
daily life. However, besides normal
reactions which are to be expected,
such a decrease in private consumption, some people’s behaviours
culminated in mass panic. The main
reason for their actions is the extensive spread of fake news on social
media, even though officials made
clear Romania does not have a supply problem and that prices will not
explode overnight. Romanians’ psyche, due to their history and previous
events such as the pandemic, might
contribute to a constant tension, alertness, fear and instinct of preparedness, which overcomes their ability to
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correctly judge what is best in their
and their peers’ interest. Moreover,
the society is not very resilient to
disinformation, due to citizens’ media
diet and their distrust in experts and
governing institutions. False narratives circulating in Romania’s
informational space, although not
using a strong pro-Russian note, are
targeting topics such as globalisation,
and therefore increase disappoint-

ment regarding the economic situation, as well as resentment towards
the ones deemed responsible, oftentimes national governments, the EU
or, in the case of the war, Ukraine. In
the future, if these factors are not
properly addressed and they continue
to build up and fuel citizens’ complaints and dissatisfaction, they might
lead to social unrest and mass protests.
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INTERVIU
Alexandru Călinescu: „Să nu ne amăgim că toți oamenii vor
să afle adevărul: multă lume preferă falsul, minciuna”
[Alexandru Călinescu: „Let's not deceive ourselves that all people
want to know the truth: many people prefer the fake, the lie"]
Interviu realizat de Georgeta CONDUR

Georgeta
Condur:
Domnule
Profesor, ați scris de multe ori, de-a
lungul timpului, despre propagandă,
dezinformare, știri false. În trecut,
temele acestea erau abordate mai cu
seamă în medii interesate de știința
comunicării, jurnalism sau științe
politice. În prezent, aproape că nu
trece o zi în care să nu citesc sau să
nu aud măcar o dată termenul de
fake news. Pe rețelele sociale, la
televiziuni, în presa scrisă, în
discuțiile cotidiene, fake news a
devenit, mi se pare, aproape un laitmotiv. E mai frecvent fenomenul
astăzi, a devenit lumea mai conștientă de el sau e doar un termen la
modă?
Alexandru Călinescu: Termenul e
la modă astăzi (între altele și fiindcă
e la modă să folosești cuvinte englezești), fenomenul e mai vechi și e
acum amplificat grație televiziunii și
rețelelor sociale. Vă amintiți, cu
siguranță, de textele lui Caragiale în
care apar știri inventate. Reporterul

Caracudi se duce să bea o bere în
Cișmigiu și acolo scrie despre niște
teribile scene ce ar fi avut loc între
rege și prim-ministru, în alte schițe
vedem cum se răspândesc zvonuri
despre un ipotetic conflict românobulgar ș.a.m.d. Știrile false apăreau
atunci în presa scrisă și apoi circulau
din gură în gură. Efectul lor era limitat, totuși, la anumite categorii sociale. În zilele noastre, înregistrăm un
proces de democratizare a falsului și
a minciunii: toată lumea poate, practic, participa la răspândirea știrilor
false. Ați, văzut, nu-i așa, ce nebunie
a fost în timpul pandemiei, ce aiureli
circulau și ce aberații erau debitate
cu o tenacitate siderantă. Și e doar
un exemplu dintre multe altele.
G. C.: Care credeți că este impactul
social real al acestor știri false?
Sunt ele determinante în formarea
opiniei publice sau supraevaluăm
importanța unui fenomen marginal,
cu efect doar asupra unei categorii
reduse de public, care a avut dintot123
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deauna și va avea mereu apetență
pentru zvonuri, teoria conspirației
etc.?
A. C.: Ah, nu, stimată Doamnă
Profesoară, nu supraevaluăm câtuși
de puține efectele perverse ale acestui fenomen. Impactul social al știrilor false este, fără dubii, foarte
puternic. Îl putem intui atunci când
purtăm o discuție cu persoane întâlnite întâmplător, când conversăm cu
șoferul de taxi și, mai ales, când
„navigăm” pe rețelele sociale. Aveți
dreptate când precizați că e vorba de
categorii (dar nu „reduse”!) de public care au avut întotdeauna apetență pentru zvonuri și au îmbrățișat
teorii conspiraționiste de fiecare dată
când nu-și puteau explica rațional un
anumit fenomen. În regimul comunist, consecință a cenzurii, astfel de
zvonuri circulau „subteran” și dădeau naștere la fel de fel de mituri și
legende (mitul lui Ceaușescu bine
intenționat, generos, dar aflat sub
influența malefică a soției), unele
din ele promovate insistent de
propaganda de partid (Ceaușescu –
lider de anvergură planetară). Vă
dați seama câți români au fost (și
poate că mai sunt) convinși că prin
vaccin Bill Gates voia să ne implanteze cipuri? Sau câți cred că Uniunea Europeană și-a propus de la bun
început să ne distrugă economia și
să ne jefuiască bogățiile ? „Se sparie
gândul”, vorba cronicarului.
G. C.: Există opinia că oamenii cred
uneori în fake news nu pentru că nar avea posibilitatea să verifice
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informațiile sau pentru că nu ar fi
capabili să facă acest lucru, ci pentru că informația respectivă le convine, în sensul că le confirmă opiniile anterioare sau le servește intereselor. Astfel, oamenii ar încerca să
evite disonanța cognitivă prin refuzul de a afla informații sau de a se
expune unor medii pe care le identifică drept surse de disonanță. Cu
alte cuvinte, evităm uneori să aflăm
sau să credem ceea ce nu corespunde cu ceea ce vrem noi să credem. Dacă oamenii ar avea instinctiv tendința să caute activ informațiile pe care le doresc și să le evite cât
de mult pot pe cele neconvenabile,
ce șanse reale există de a reduce
dezinformarea într-o lume în care
informația este abundentă și transmisă instantaneu și cum am putea
face în mod eficace acest lucru?
A. C.: Sigur că da, de multe ori se
întâmplă să aflăm doar ceea ce ne
place să aflăm. Refuzăm adevărul
fiindcă e neconvenabil, fiindcă ne
scoate dintr-o indiferență comodă.
Clișeele, locurile comune au viață
lungă. Apare uneori și reflexul
instinctiv de apărare, refuzăm să
admitem niște lucruri așa cum există
cuvinte-tabù, interdicții religioase
etc. Să nu ne amăgim că toți oamenii
vor să afle adevărul: multă lume
preferă falsul, minciuna tocmai pentru că asta nu-i scoate din rutina lor
cotidiană. În lumea de astăzi e practic imposibil să reduci dezinformarea mizând pe setea de adevăr a
oamenilor. Asta e o naivitate. Putem
totuși imagina o strategie coerentă
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care să contracareze știrile false,
ceea ce nu înseamnă că acest demers
va avea sută la sută succes. Dar dacă
ar fi măcar într-o anumită măsură
eficient, tot e ceva.
G. C.: Vă puteți imagina și situații
în care știrile false ar putea avea, de
fapt, efecte pozitive?
A. C.: Au fost situații, mai ales în
cazul conflictelor armate. Când o
știre falsă contribuie la înlăturarea
unui dictator sau la înfrângerea unei
armate invadatoare, ești obligat să
admiți că minciuna a avut urmări
pozitive. Au mințit americanii în ce
privește armele de distrugere ale lui
Saddam Hussein? Evident. A fost
înlăturarea acelui dictator odios un
lucru bun? E la fel de evident. Asta e.
Se întâmplă. Totul e ca minciuna
„utilă” să nu devină o practică
obișnuită. Întrebarea dacă ea este și
morală nici nu are sens: morala și
politica…
G. C.: În cazul unor informații false
cu potențiale consecințe grave asupra indivizilor sau asupra societății
în ansamblu, cum ar fi posibilă
armonizarea nevoii de libertate de
exprimare cu nevoia de a limita întrun fel răspândirea acestora? Unde
tragem linia între libertatea de
exprimare și cenzură și cine poate fi
arbitrul care să tragă această linie?
A. C.: Atingeți aici o chestiune de
maximă importanță și totodată un
punct nevralgic. O cenzură exercitată din exterior este reprobabilă și

nimeni nu are dreptul să-și aroge
puterea de a cenzura. În principiu, în
țările democratice, libertatea de
exprimare este sacrosantă. Cenzura
este asociată, pe bună dreptate, regimurilor autoritare. Și totuși… Iată,
chiar rețelele de socializare impun
niște norme și sancționează (adesea
în chip abuziv, din păcate) pe cei
care le încalcă. Ca să revenim la
subiectul nostru: cine poate decide
ce este fake news și ce este știre
adevărată și, mai ales, cum se poate
ajunge ca această decizie să ducă la
interzicerea informațiilor false? Cenzura comunistă ar fi vrut să nu-i
scape nimic, așadar nici posibilele
informații false, fapt pentru care
lărgise considerabil sfera informațiilor ce erau „secrete de stat”: până și
banala descriere a unui utilaj industrial putea fi „secret de stat”. Țin să
remarc că, în timp ce avem această
discuție, niște proiecte de legi foarte
dubioase par să reintroducă acest tip
de cenzură, sigur, într-o formă mai
sofisticată, dar nu mai puțin periculoasă. Să sperăm că nu vom ajunge
acolo. Ca să vă răspund la întrebare
(nu, deși s-ar zice, după cum vă uitați la mine, că gândiți contrariul, nu
intenționez să eludez răspunsul):
singura cenzură pe care o accept este
o formă de autocenzură ale cărei
repere sunt bunul simț, decența,
onestitatea, luciditatea, dreapta măsură. Libertatea de exprimare nu
înseamnă că poți spune orice și oricum. Cer prea mult ? Așa este.
G. C.: Cred că avem de-a face aici
cu un dezechilibru. În cele mai multe
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țări există legi care pedepsesc
calomnia și defăimarea, cel mai
adesea prin plata de daune persoanei afectate, atunci când faptele
există. Putem spune că în astfel de
situații există un mecanism juridic
de responsabilizare ante factum
(riscul conștientizat al pedepsei) sau
de pedepsire post factum, chiar dacă
aceste mecanisme nu funcționează
întotdeauna perfect. În schimb, dacă
cineva scrie pe o rețea socială, de
exemplu, că morții ucraineni de pe
străzile din Bucha nu erau, de fapt,
morți și că totul a fost doar o înscenare, poate fi emitentul pedepsit în
vreun fel sau descurajat?
A. C.: Nu. N-ai cum. N-ai mijloace
să-l pedepsești. Singurul lucru care
se poate întâmpla este ca
„administratorul” rețelei să-i suspende contul pe o anumită perioadă.
Pedeapsă insignifiantă, plus că cel în
cauză va face scandal că este „persecutat”, că e o victimă a cenzurii.
G. C.: Știm cu toții că unele dintre
cele mai folosite rețele sociale sunt
astfel construite încât informațiile
cu care ceilalți interacționează cel
mai intens sunt promovate, printr-un
algoritm, cel mai mult. Din cauza
aceasta, lucrurile controversate, dar
și știrile false, au adeseori mai
multă expunere, fiindcă inclusiv
comentariile indignate sau care
ridiculizează postarea respectivă
contribuie la audiența sa crescută.
Rețelele creează astfel o spirală care
duce la mai multe aprecieri și distribuiri în mod preferențial pentru un
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anumit tip de conținut. Oamenii care
caută validare socială observă la ce
tip de postări primesc mai multe
aprecieri și continuă, conștient sau
inconștient, să ofere mai multe de
acel fel. Deși e cunoscut că
argumentul ad populum reprezintă o
eroare logică, în practică există o
tendință de a considera acele informații care au mulți susținători ca
fiind adevărate. În acest mod, informațiile false pot căpăta validare
socială sau cel puțin acceptabilitate.
Pare că societatea s-a tribalizat
non-teritorial, iar pe rețelele sociale,
pe care tot mai mulți le folosesc
pentru informare, există tot felul de
grupări, fiecare cu niște corifei/influencers ai lor, care susțin
inclusiv idei absurde. Trăim oare cu
adevărat în epoca post-adevărului și
factualitatea nu mai contează?
A. C.: Ați făcut o descriere în același timp foarte fină și foarte exactă
a fenomenului. Ca să fiu mai brutal,
aș spune că și aici acționează spiritul
de turmă. Epoca post-adevărului a
început la noi, în România, imediat
după 1990. Se vorbea enorm, în acei
ani, la televiziune, dezbaterile erau
agitate, dar nimeni nu ceda un centimetru din poziția pe care se instalase.
Replica miraculoasă, care încheia
discuția, era următoarea: „Asta e
părerea mea”. Simplul fapt de a exprima o părere o valida ca atare. Și
toate părerile trebuiau acceptate
fiindcă fiecare avea dreptul să aibă
una. Într-un fel, era de înțeles: tocmai ieșiserăm din noaptea comunistă
când nu-ți fusese îngăduit să ai pă-
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reri. Situația însă s-a perpetuat, s-a
amplificat când au apărut rețelele de
socializare, acum fiecare are opinia
lui, iar când opiniile coincid se formează acele grupuri a căror funcționare ați descris-o atât de bine. Ce
mai contează aici adevărul?
G. C.: În plus, dincolo de indivizii
„cu păreri”, cum putem împiedica
agenții rău-intenționați, inclusiv
statali, care pot beneficia de resurse,
inclusiv ferme de așa-numiți troli, să
exploateze în mod sistematic aceste
mecanisme?
A. C.: Prin cenzură. Prin interdicții.
Prin sancțiuni. Cu toate riscurile ce
decurg de aici (dar cine, și în ce context, își asumă aceste riscuri ?). Altă
soluție nu văd.
G. C.: Am constatat că însuși termenul de fake news a început uneori să
fie instrumentalizat ca armă împotriva adversarilor, fiind utilizat și
pentru a eticheta informații corecte,
dar care nu convin unei anumite
părți. Astăzi, cei care vor să
discrediteze o anumită știre sau să
se apere de acuzații, fie ele și justificate, au reflexul de a le califica imediat ca fiind „fake news”. Spre
exemplu, am găsit un site moscovit
care mimează activitatea de factchecking pentru știrile legate de
războiul din Ucraina. În fapt, însuși
site-ul respectiv are toate semnele
unei operațiuni de dezinformare, iar
ambasade ale Rusiei din întreaga
lume distribuie articole de pe acest
site-fantomă, pretinzând că „demon-

strează”, de exemplu, că teatrul din
Mariupol ar fi fost aruncat în aer
din interior de militarii ucraineni.
Așadar, după fake news, putem avea
și fake fact-checking. Din păcate,
am întânit, mai ales în perioadele
electorale, chiar și organizații occidentale serioase de fact-checking
care dădeau verdicte cel puțin discutabile. Până la urmă, este activitatea
de fact-checking realizată de organizații de profil o soluție eficace pentru limitarea răspândirii informațiilor false sau ajungem inevitabil la
întrebarea „cine face fact-checking
pentru afirmațiile fact-checkerilor?”, intrând astfel într-o spirală
fără sfârșit?
A. C.: Ceea ce semnalați aici este
relația dintre fake news și propagandă. Știm bine că propaganda s-a
bazat și se bazează în bună măsură
pe minciună. Propaganda comunistă
este un bun exemplu (nu e singurul,
firește) tocmai fiindcă a cunoscut o
amploare și o intensitate extraordinare și s-a exercitat de-a lungul unei
perioade lungi de timp. Și încă ceva:
să nu uităm că Putin vine dinspre
KGB, că el glorifică fosta Uniune
Sovietică, așa că propaganda și
dezinformarea îi sunt familiare. Ce
poate fi mai simplu decât să afirmi
că o anume informație este fake și să
vii cu un „adevăr” care e și mai fake?
Teatrul din Mariupol? Dar nu
susținuseră sovieticii că masacrul de
la Katyn era opera germanilor, minciună care a rezistat vreme de decenii? E o spirală, cum bine spuneți.
Fără sfârșit? Uneori, din fericire,
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lanțul minciunilor este stopat. Dar
mulți vor continua să creadă în
versiunea fake.
G. C.: În ultimele săptămâni ați
scris despre războiul pe care Rusia
l-a declanșat în Ucraina și despre
retorica agresivă și mincinoasă pe
care Rusia o folosește pentru a-și
justifica acțiunile. Deși sunt disponibile numeroase informații care arată
cum a funcționat propaganda sovietică în trecut și cum continuă Rusia
și acum să lucreze, cu ajutorul FSB
și al unor agenți de influență, pentru
a-și promova interesele, se pare că
încă există numeroși „idioți utili”
care cred și rostogolesc această
propagandă. Vă surprinde acest
lucru?
A. C.: Deloc. Am încercat, în mai
multe rânduri, să analizez cauzele
„kremlinofiliei” atât de răspândite în
Occident. La francezi, de pildă,
admirația pentru marea cultură rusă
se transferă, în chip aberant, asupra
liderilor ruși actuali. Apoi, cine nu a
cunoscut comunismul real nu realizează ce a reprezentat Uniunea
Sovietică, are o idee foarte vagă (sau
nu are nici o idee) despre Gulag,
despre Marea Teroare etc. La francezi, după ce i-am avut pe comuniști,
avem politicieni de dreapta simpatizanți ai Rusiei putiniste, dar fenomenul se întâmplă mai ales la extreme,
atât la extrema dreaptă – Marine Le
Pen – cât și la extrema stângă –
Mélenchon. Cât despre intelectualii
în postură de „idioți utili” – e o
lungă, bogată tradiție, ar trebui să
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facem o altă discuție pentru a aborda
subiectul.
G. C.: Atunci să-i lăsăm deocamdată deoparte pe „idioții utili” cu
blazon de intelectual și haideți să
trecem în revistă măcar câteva dintre minciunile și contradicțiile evidente ale Rusiei. Cu o săptămână
înainte de invazie, ambasadorul
Rusiei la Londra a declarat celor de
la BBC că nu va avea loc niciun
război în Ucraina și că e „100%
sigur” de acest lucru. Evident, după
atac, invazia inițial de neconceput e
promovată acum ca fiind... inevitabilă.
A. C.: Poate că ar trebui să începem,
iertați-mă că vă întrerup, cu acordul
de la Budapesta din ianuarie 1994,
semnat de Clinton, Elțîn și președintele ucrainean Leonid Kravciuc, prin
care Ucraina renunța la arsenalul ei
nuclear (al treilea cel mai important
din lume), iar în schimb Rusia se
angaja să nu atace niciodată Ucraina,
SUA fiind garantul acestui acord.
G. C.: Ah, da, interesant este că acel
memorandum poartă și semnătura
lui Serghei Lavrov, pe atunci reprezentant al Rusiei la ONU.
A. C.: Lavrov e îndreptățit,
neîndoielnic, să primească titlul de
Mare Mincinos cu colan!...
G. C.: Nici Putin nu e mai prejos.
Într-un editorial celebru din iulie
2021, acesta scria că „Ucraina va
deveni ceea ce cetățenii săi vor de-
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cide”. Peste mai puțin de un an,
Ucraina era invadată la ora 5 dimineața din trei părți, fără o declarație
formală de război, și se anunța că
va fi „demilitarizată” și „denazificată” cu forța. Într-un editorial al
agenției de stat RIA Novosti,
denazificarea era definită ulterior ca
dezucrainizare, iar la televiziunea
de stat Rossiya 1 un invitat afirma
recent, necontrazis, că „denazificat
înseamnă să fie distrus”.
A. C.: Această așa-zisă „denazificare” e o lovitură propagandistică
redutabilă. Viziunea istorică a lui
Putin are în centrul ei al doilea război mondial (Marele Război pentru
Apărarea Patriei, cum îi spun rușii),
cu glorificarea Armatei Roșii, care a
învins nazismul și a eliberat Europa.
Plus că și occidentalii sunt sensibili
când aud de „naziști” și de „fasciști”.
Iar naziștii, logic, trebuie distruși…
G. C.: Dacă îmi permiteți o paranteză, ce a făcut Stalin și ce face și
Putin îmi amintește de ceea ce spunea, cu o ironie de mare calitate,
dramaturgul italian Ennio Flaiano,
anume că fasciștii se împart în două
categorii: în fasciști și în antifasciști....
A. C.: Un eminent specialist în problemele Rusiei, Nicolas Werth,
amintea recent că Putin poate fi acuzat și de crimă împotriva Istoriei: el
a dat ordin să fie rescrisă istoria
Rusiei, cu eliminarea tuturor elementelor neconvenabile mitului și
cu accent pus pe invincibilitatea

Rusiei, o Rusie cu frontierele împinse cât mai departe.
G. C.: Crime împotriva Istoriei, dar
și împotriva legislației internaționale... Să ne amintim că în noaptea
de dinaintea invaziei Putin anunța la
televiziunea rusă că a decis
declanșarea unei „operațiuni militare speciale”, invocând tratatele cu
așa-zisele republici Donețk și
Luhansk și art. 51, partea a VII-a,
din Carta ONU. Culmea, articolul
invocat prevede dreptul inerent la
autoapărare individuală sau colectivă atunci când un atac armat intervine împotriva unui stat membru al
ONU. Ucraina este membru ONU,
pe când așa-zisele republici sunt
recunoscute doar de Rusia. Practic,
Rusia a invocat tocmai articolul
care ar permite altei țări să ajute
Ucraina să se apere.
A. C.: Alt tur de forță al propagandei. Important e să arunce praf în
ochi și să-i păcălească pe naivi. Câtă
lume știe ce prevede acel articol din
Carta ONU? Putin mimează legalismul tocmai pentru a încălca tratatele
și convențiile.
G. C.: În aceeași declarație, Putin
susținea că planurile sale nu includ
ocuparea teritoriilor ucrainene și că
„Nu vom impune nimănui nimic prin
forță”. Au urmat, după cum știm,
bombardamente în orașe, mii de
civili morți, ocuparea Hersonului, a
Mariupolului și a altor localități,
răpirea mai multor primari, introducerea rublei ca monedă oficială în
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paralel cu grivna, până și schimbarea unor panouri indicatoare de
pe marginea drumurilor...
A. C.: Putin e un maestru al dublului
discurs. Un dublu discurs grosolan,
dar nu mai puțin eficient. Și aici se
vede continuitatea cu URSS, care
pretindea că „bastion al păcii e”, că
apără pacea împotriva imperialiștilor
și în acest timp se înarma în draci.
G. C.: Se pot scrie volume întregi
dacă încercăm să inventariem toate
absurditățile și minciunile Kremlinului. Vedem că nu e doar eludare a
unor adevăruri, ci deseori avem dea face cu o metodă de răsturnare
totală: rușii fac exact ceea ce spun
că nu vor face și, mai mult, dacă
acuză partea ucraineană că a făcut
ceva rău, în mod sigur intenționează
să comită ei acele lucruri. De unde
a moștenit Federația Rusă acest
model de maskirovka? Și, în aceste
condiții, cum ar mai putea avea
cineva încredere să negocieze cu așa
un „partener”?
A. C.: L-a moștenit de la Uniunea
Sovietică și chiar de dinainte, de la
Rusia țaristă. Pentru că în Rusia
țaristă a apărut un fals faimos,
Protocoalele înțelepților Sionului, ce
a servit drept pretext pentru
antisemitismul virulent și pentru
pogromuri (Umberto Eco a scris
pagini de lucidă analiză a acestor
„protocoale”). Ce făcea Stalin? Inventa dușmani și trădători, după care
îi executa în urma unor simulacre de
procese. Abia în timpul lui
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Gorbaciov, la finele anilor ’80, Rusia
dă semne că vrea să rupă cu această
tradiție a minciunii și a falsificării
realității. Față de Gorbaciov, Putin
înseamnă mulți pași înapoi. Modelul
lui e Stalin, se știe. În rest, este de
domeniul evidenței că Rusia nu e un
partener în care să poți avea încredere. S-a dezmeticit Occidentul și
a văzut că Rusia îi este, de fapt,
dușman, un dușman periculos și
perfid? Să sperăm.
G. C.: În acest război de acum,
mulți occidentali au fost surprinși că
o mare parte din tehnica de război a
Rusiei e, totuși, foarte învechită și
prost întreținută. Mai interesant este
că și tacticile militare par la fel de
învechite, parcă neschimbate de pe
vremea URSS. Până la urmă, am
văzut și aici aceeași mentalitate ca a
lui Stalin: prost, dar mult. Viața propriilor soldați nu prea contează, a
civililor nici atât, iar cucerirea se
face prin tactica pârjolirii pământului. Cecenia, Georgia, Siria sau
Ucraina, victorii peste mormane de
moloz și cam atât...
A. C.: Să nu subestimăm capacitățile militare ale Rusiei. Eu nu știu ce
forțe au trimis în Ucraina, ce echipament militar, vedem însă că atunci
când vor să radă orașe de pe fața
pământului o fac fără ezitare și cu o
macabră tenacitate.
G. C.: Ah, da, capacitate de distrugere au, fără îndoială. Cum spuneam, „prost, dar mult”. Ba chiar
foarte mult. După Războiul de Iarnă
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din 1939, finlandezii au și o glumă
amară: un soldat finlandez face cât
zece soldați ruși, dar, din nenorocire,
întotdeauna apare și al unsprezecelea. Spre exemplu, în Ucraina rușii
au până în prezent pierderi, confirmate independent și probate prin
fotografii, de cel puțin 760 de tancuri, de trei ori mai multe decât are
Marea Britanie în total (bineînțeles,
de altă calitate). Dar tot mai găsesc
destule de scos din depozite, inclusiv
vechituri sovietice ca T-62, și le
înghesuie pe front, ca să sufoce
apărarea prin cantitate.
A. C.: Din păcate, dacă vor continua
așa, Ucraina nu are șanse, singura
variantă pozitivă ar fi să dispună de
un armament modern capabil să-i
oprească pe ruși. Deocamdată, livrarea de armament către Ucraina trenează, timpul trece, rușii bombardează cu furie și cuceresc noi bucăți
din teritoriul ucrainean. Vedem totodată că se laudă cu tot felul de arme
noi și amenință, fără complexe, cu
un război nuclear. Ceea ce e culmea
iresponsabilității și a tupeului!
G. C.: Oarecum surprinzător pentru
mine a fost că am constatat că și
propaganda lor oficială e cumva
învechită, grosolană, adesea stângace. Încercările de înscenări de tip
false flag au fost prost realizate,
străvezii, iar panourile publicitare
cu soldați americani din al doilea
război mondial pe post de soldați
sovietici și proiectarea imaginii tâlharilor Bonnie și Clyde drept cuplu
rus despărțit de război merită să

intre într-o antologie a gafelor de
comunicare. Pe scurt, mi s-a părut
propagandă pentru persoane cu
oarece deficit intelectual și cultural
și pentru mine e chiar uimitor că
reușesc să atragă pe cineva cu
această comunicare de... colhoz. Pe
dumneavoastră v-a surprins ceva în
acest război?
A. C.: Propagandă rudimentară?
Desigur, dar publicul-țintă pare
satisfăcut. În toată această nebunie,
pe mine m-a surprins capacitatea de
mobilizare a ucrainenilor. Admirabilă!
G. C.: Având în vedere influențele
sale marxiste, nu credeam că o să-i
dau
vreodată
dreptate
lui
Wallerstein, dar măcar a nimerit-o
cu predicția pe care a făcut-o în
1995, uimind pe vremea aceea
publicul unei conferințe din Rusia,
când a spus că viitorii președinți
ruși vor avea epoleți și că Rusia va
relua Războiul Rece cu America,
fiindcă e o țară semi-periferică
specializată în crearea de conflicte.
De fapt, cred că mulți alții au avut
dreptate când au caracterizat Rusia:
și Ronald Reagan, când vorbea despre „imperiul răului”, și John
McCain, când a spus că Rusia e o
stație de benzină travestită în țară.
Una peste alta, atitudinea Rusiei nu
m-a surprins prea mult, fiindcă nu
aveam așteptări pozitive, deși, întradevăr, nu mă gândeam chiar la un
război cu tranșee și câmpuri
bombardate de artilerie ca la Verdun
sau Pointe du Hoc. Până acum m-a
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dezamăgit, însă, atitudinea unora
dintre țările occidentale, care n-au
prea înțeles niciodată, se pare, nici
Estul Europei, nici Rusia și nici pe
Putin. În schimb, Polonia, Slovacia,
țările baltice – în mod special micuța și inimoasa Estonie - și
Finlanda, țări care au trăit pe pielea
lor „binefacerile” întâlnirilor cu
URSS/Rusia, au făcut, cred eu, o
figură frumoasă.

telefonice cu Putin. Bine a reacționat
Marea Britanie. Dar câți americani
mai sunt astăzi convinși că Rusia a
redevenit (admițând că la un moment dat nu a mai fost) „imperiul
răului”? Biden e prudent, poate excesiv de prudent.

A. C.: Așa este. Polonia, țările baltice, Finlanda au reacționat excepțional. Germania se chinuie să reducă
dependența energetică față de Rusia,
dependență pe care ea însăși a
provocat-o și a întreținut-o, cu o
perseverență sinucigașă. Franța „o
scaldă”, scuzați exprimarea neacademică, Macron vrea să pară (nu e
primul) un lider ce ia în mâini destinele lumii, fapt pentru care s-a specializat în interminabile conversații

A. C.: România, nici de data aceasta,
nu contează. S-a remarcat prin
primirea făcută refugaților ucraineni,
dar aici meritul principal nu e al
statului, ci al oamenilor simpli și al
ONG-urilor. Mai departe – neant.
Sprijin militar, logistic, economic?
Nu știm nimic. E o rușine ce se
întâmplă. O dată în plus, cei aflați în
România la vârful puterii se comportă lamentabil.
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G. C.: În tot acest context, cum
evaluați prezența, acțiunile și comunicarea pe subiect ale României?
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VARIA

George Călinescu, publicist în campania electorală din 1946
– „progresul” contra „partidelor istorice”
[George Călinescu, publicist in the 1946 electoral campaign - the
„progress” against „historical parties”]
Petre-Florian DRĂGHICI
Abstract: The aim of this paper is to present and discuss the 1946 electoral
campaign in Soviet occupied Romania as reflected in the editorials signed by
literary critic George Călinescu, director of the newspaper „Națiunea” (The
Nation). We focus on the political editorials and follow his growing devotion to
the communist cause that took place between March and November 1946.
Starting as a distant sympathizer in March, he will become by the time of the
November elections a loyal ally and gain a seat in the Parliament as a reward
for his effort.
Keywords: political parties, elections, progress, communism.

Introducere
Pentru Partidul Comunist Român
(PCR), anul 1946 a reprezentat anul
legitimării sale la guvernarea țării
prin organizarea și câștigarea alegerilor din 19 noiembrie 1946. În
scopul câștigării confruntării electorale, comuniștii au făcut uz de toate
mijloacele de presiune interne pe care
le aveau la dispoziție ca principal
partid de guvernământ, folosindu-se
și de sprijinul direct al URSS, prin
reprezentanții acesteia în Comisia
Aliată (Sovietică) de Control și trupele Armatei Roșii care staționau în
țară.

Acest an electoral a debutat sub
auspicii favorabile pentru comuniști:
la 5 februarie 1946, guvernele SUA și
Marii Britanii au recunoscut guvernul
Petru Groza și s-au declarat în favoarea reluării relațiilor cu România.
Acest act punea capăt unei lungi
perioade de incertitudine în care
regele Mihai I, încurajat de diplomația anglo-americană, a încercat
înlăturarea pe cale constituțională a
guvernului Petru Groza. Această
încercare cunoscută și sub numele de
„greva regală” (21 august 1945 – 8
ianuarie 1946) s-a concretizat prin
refuzul suveranului de a semna actele
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emise de guvern, care, pentru prima
dată în istoria constituțională a
României, refuzase să demisioneze
atunci când regele i-o ceruse.
Din păcate, întreruperea oricăror
legături oficiale între șeful statului și
guvern nu a avut efectul scontat de
rege, adică demisia guvernului, atât
din cauza lipsei unui sprijin ferm din
partea puterilor occidentale, cât și a
susținerii prin toate mijloacele a
guvernului Groza de către sovietici,
care erau atotputernici în cadrul
Comisiei Aliate (Sovietice) de
Control.
În urma Conferinței de la
Moscova a miniștrilor de Externe ai
URSS, SUA şi Marea Britanie (16 –
26 decembrie 1945), se ajunge la un
compromis, anglo-americanii recunoscând guvernul Groza în schimbul
includerii în guvern a câte un
reprezentant al PNL și PNŢ. Această
lărgire a componenței guvernului nu
a avut nicio însemnătate practică,
comuniștii români și mentorii lor
sovietici neadmițând decât primirea a
doi membri de importanță secundară
din cadrul „partidelor istorice”, cu
rangul de miniștri fără portofoliu.
În schimb, recunoașterea guvernului Groza de către aliații occidenttali a însemnat, în fapt, abandonarea
definitivă a României în sfera de influență sovietică, iar decizia, luată tot
la Conferința de la Moscova, de
organizare în cel mai scurt timp de
alegeri libere, în condițiile garantării
de către guvern a libertății cuvântului
și întrunirilor, părea doar un paliativ.
Având totuși în minte exemplul
Ungariei unde, la 4 noiembrie 1945,
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Partidul Micilor Proprietari câștigase
alegerile în detrimentul comuniștilor,
PCR a luat toate măsurile pentru a
preveni orice surpriză pe plan electoral. Începând de la neacordarea
unor cantități insuficiente de hârtie
pentru ziarele opoziției până la
înmânarea titlurilor de proprietate a
pământului în cadrul mitingurilor
electorale ale PCR ținute la sate,
comuniștii au uzat de toate mijloacele
legale şi mai ales ilegale pentru a
câștiga alegerile. Folosirea aparatului
de represiune al Ministerului de
Interne condus de Teohari Georgescu
a fost principalul instrument utilizat
pentru intimidarea opoziției și a
electoratului. Violențele fizice, arestările abuzive, dispersarea adunărilor
electorale ale „partidelor istorice” au
fost realități ale campaniei electorale
din 1946.
Pentru a ilustra climatul de teroare
ce domina în țară e de-ajuns să amintim că până și miniștrii PNŢ și PNL–
Brătianu din guvernul Groza au fost
molestați de bandele comuniste în
primăvara lui 1946. Acest climat a
fost întreținut și de presa comunistă și
filo-comunistă, în frunte cu ziarul
„Scânteia”, organul central de presă
al PCR, care prin articolele semnate
de Silviu Brucan („profetul” democrat al anilor ’90), Tudor Olaru, N.
Moraru ş.a. calomniau și instigau la
ură împotriva „partidelor istorice”.
Pe plan politic, pentru dezorientarea electoratului, PCR a încurajat
crearea de dizidențe în sânul partidelor naţional-ţărănist și liberal, cum au
fost: PNL–Tătărescu, PNŢ – Anton
Alexandrescu sau Partidul Țărănesc–
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Democrat al dr. Nicolae Lupu, precum și apariția de partide-satelit ale
PCR.
Un astfel de partid-satelit a fost și
Partidul Național-Popular, apărut în
urma transformării în partid politic a
Uniunii Patrioților, formațiune hibridă filo-comunistă, înființată în
ilegalitate în 1942. Această metamorfoză a avut loc la 11 ianuarie 1945 în
cadrul unui congres extraordinar al
Uniunii Patrioților.
Noul partid avea obligația de a explica „păturilor mijlocii” ale populației justețea măsurilor „revoluționare” luate de comuniști pe plan
social, economic și politic1. În
discursul ținut la congresul de
înființare al Partidului NaționalPopular (PNP), dr. Dumitru Bagdasar,
ministru al sănătății în guvernul
Groza și fruntaș al defunctei Uniuni a
Patrioților, precizează că nou-înființatul partid „se va adresa micii
burghezii și intelectualilor, adică
acelei pături din poporul nostru, care
prin poziția mai ridicată pe care o
ocupă în societate, prin exemplul
muncii lor cinstite, prin resursele sale
intelectuale de care dispun ar putea
constitui un pilon puternic în opera
de democratizare a țării”2.
Pentru atragerea micii burghezii și
a intelectualilor în Comitetul Central
al PNP au fost aleși importanți oameni de cultură ca Andrei Oțetea,
Petre Constantinescu-Iași, George
Călinescu, Constantin Balmuș ş.a. Sa încercat chiar atragerea lui Lucian
Blaga în rândurile PNP, dar poetul a
declinat invitația.

Programul partidului prevedea,
printre altele, etatizarea Băncii
Naționale a României, controlul statului asupra marilor monopoluri,
consolidarea situației economice a
micilor proprietari. Era consemnată
decizia de organizare a păturilor
mijlocii printr-o acțiune bine hotărâtă,
care necesita crearea unui partid bine
definit, care să-i dea posibilitatea să
lupte cu toată forța și prestigiul pe
linia năzuințelor naționale, economice și sociale.
În conferința pe țară a PNP, ținută
la sala „Aro” din București, în ziua de
23 martie 1946, Mitiţă Constantinescu,
președintele partidului, fost fruntaș al
Frontului Renașterii Naționale, a
anunțat aderarea PNP la Blocul
Partidelor
Democratice
(BPD),
alianță politică care mai cuprindea, în
afară de PCR și Partidul Social
Democrat (PSD), Frontul Plugarilor,
dizidenţele liberale și țărăniste,
Uniunea Democrată a Maghiarilor
(MADOSZ).
Deși oficial se vehicula cifra de
170000 de membri, PNP a avut o
activitate ștearsă în campania electorală, o sinteză a Direcției Poliției de
Siguranță din noiembrie 1946 notând
o participare de 50-150 de cetățeni la
întrunirile PNP, întruniri care aveau
mai mult scop organizatoric în vederea desemnării candidaților pentru
alegeri3.
Din cauza acestei prestații modeste, PNP-ului nu i s-a atribuit decât
portofoliul sănătății în noul guvern
Groza, constituit la 1 decembrie 1946,
Florica Bagdasar devenind prima
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femeie care a avut acces la această
demnitate în România.
În aceeași sinteză a Direcției
Poliției de Siguranță se fac aprecieri
şi asupra organului de presă al PNP:
„Prin presa de partid, ziarul Națiunea
duce o politică de lămurire a maselor,
avântându-se să dezvăluie scopurile
și dedesubturile politice duse de reacțiunea internațională, care lucrează
mână în mână cu clicile reacționare
de la noi, se pun de-a curmezișul
luptei pentru pace și reconstrucție”4.
Vom vedea în continuare cum a dus
această „campanie de lămurire a
maselor” ziarul Națiunea şi directorul
acestuia, G. Călinescu.
Partizanat politic mascat în
„rațiune”
În primul număr al Naţiunii, datat
20 martie 1946, G. Călinescu se proclama un partizan al „luptei prin
raţiune”. El se declară împotriva acelor „scriitori de articole ce puneau
interes personal şi pornire, a căror
cerneală era plină de insulte şi gunoaie, care căutau cel mai neînsemnat prilej spre a umple aerul cu fum,
acoperind astfel orice logică şi orice
drum către adevăr”5.
Deși vorbește la timpul trecut, G.
Călinescu putea găsi în ziarele
aliaţilor din BPD articole de felul
celor semnate în Scânteia de Silviu
Brucan (Saul Bruckner), a cărui
„pană era plină de insultă şi gunoaie”.
G. Călinescu dorea un nou model de
ziarist: „Eu cred că azi a venit timpul
unui altfel de ziarist, al aceluia care
are o convingere civică și un senti-
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ment al răspunderii personale, care se
respectă pe sine și-și respectă cititorii.
Un ziarist este nu un simplu ticluitor
de articole, un articlist, ci un cetățean
care a meditat asupra chestiunilor la
ordinea zilei și le-a găsit soluția fie
singur, fie prin alții mai pricepuți”6.
Iar în această adevărată profesiune de
credință, rolul omului de presă era
definit în următorii termeni: „ziaristul
cinstit cheamă pe cititor să-şi exprime nedumeririle, reexplică, ia cu
bună-credinţă în examinare datele pe
care nu le avea la îndemână.
Duşmanul adevărului este pasiune
oarbă. Cine aprinde pădurea în jurul
său moare asfixiat în ea. Vremurile
sunt severe, noduroase de probleme,
pentru a le dezlega ne trebuie un cap
rece şi decent chiar în polemică. Noi
vom duce lupta prin rațiune”7.
Într-adevăr, faţă de articolele ce
apăreau în Scânteia, editorialele
călinesciene par decente. Totuşi se
poate observa o înăsprire a tonului pe
măsura apropierii datei alegerilor, ca
să nu mai amintim despre articolele
lui G. Călinescu despre procesul PNŢ
din toamna lui 1947.
O primă lovitură politică este
aplicată de G. Călinescu liderului
social-democrat Constantin TitelPetrescu, dat afară din Partidul Social
Democrat de facțiunea ce dorea
colaborarea cu comuniștii. Constantin Titel-Petrescu este judecat pentru
faptul că nu a primit „adevărata
lumină de la Răsărit”: „Al doilea
indiciu era o prea mare paradă cu
portretele uriașe ale lui Marx și
Engels. Să fim înțeleși: acești pioneri
ai democrației sunt coordonatele
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momentului ideologic, însă omul de
stânga veritabil a arătat totdeauna
interes pentru doctrină și s-a folosit
de imagini în limitele utilului. Cu cât
chipul melancolic al d-lui Titel
Petrescu se proiecta pe efigiile din ce
în ce mai gigantice ale lui Marx și
Engles, pe atât lumea înțelegea că d.
Titel Petrescu nu are nimic de a face
cu pretinșii săi pionieri și că toată
parada aceasta e politică, mai exact
mistificație. Era un adevăr curent că
d. Titel Petrescu era mai liberal decât
d. Brătianu și mai național-țărănist
decât d. Maniu. Încât când s-a descoperit documentar că avea legături cu
ei, opinia publică nu afla nimic nou”8.
Primul atac împotriva „partidelor
istorice” scris de G. Călinescu în
Naţiunea are loc pe 24 martie 1946,
odată cu apariţia editorialului
„Partidul Brătianu”.
Autorul nu se fereşte de a recunoaşte „marele merit al lui Ion [C.]
Brătianu şi al lui I.I.C. Brătianu,
vocaţia eminentă de om de ştiinţă a
urmaşului lor direct (Gh. Brătianu –
n.n.), onorabilitatea şi chiar zelul
celorlalţi”9. Elogierea discretă a istoricului Gheorghe Brătianu, ostracizat
în acele zile pentru concepţiile sale
pro-germane din timpul războiului, îi
fac onoare lui G. Călinescu, mai ales
că asemenea gesturi de solidaritate cu
intelectuali persecutaţi vor deveni tot
mai rare.
În cadrul articolului, G. Călinescu
vrea să demonstreze că: „(…) un
partid controlat, condus de, şi, de fapt,
format dintr-o vastă familie este primejdios vieţii publice democratice”10.
De unde ar veni această primejdie ?

„Numeroşii domni Brătianu din partid (căci nu vorbesc de acei care
printr-un gest de luciditate s-au desprins de tirania colectivă) cred că
sunt patrioți şi sunt intenţional (sic!),
însă subconştientul lor lucrează în
sensul salvării bunurilor şi privilegiilor familiale. De aceea orice reformă
(pe care înaintașii lor ar fi încuviințat-o), orice gest al adversarului li
se arată ca o manoperă atroce de
minare a Patriei, când în fond pot fi
amenințate cel puțin interesele lor.
Căci Patria e o noțiune luminoasă în
conștiințele tuturor și nimeni nu o va
duce de râpă, cum n-au dus-o craii și
vagabonzii lui Ion Brătianu de la
1848. Prin urmare iată de ce partidul
(...) nu mai reprezintă o idee politică
şi un instrument folositor de guvernare, ci numai o solidaritate de
interese casnice. El se numeşte
impropriu partid liberal. Numele lui
just ar fi: Partidul Brătianu (sublinierea autorului)”11.
Peste două săptămâni, pe 8 aprilie
1946, este rândul lui Iuliu Maniu de a
fi „judecat” de G. Călinescu în editorialul intitulat Hieratismul d-ului
Maniu. Autorul începe prin a-şi declara stima şi chiar veneraţia pentru
liderul naţional-ţărănist, pentru ca
peste câteva rânduri să conchidă: „de
la dl. Maniu nu învăţam nimic pentru
că el n-a pus niciodată mâna pe marea cârmă a statului şi n-a clipit din
ochi şi n-a arătat cu mâna către nici
un port. El e un idol budist cu patru
capete şi doisprezece mâini, făcând
semne în toate părţile şi nicăieri, un
rac hieratic uriaş cu mişcări negative”12.
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Rezerva şi demnitatea bătrânului
politician îl fac pe G. Călinescu să
creadă că „Așa face politică d. Maniu,
fără responsabilități, cu mari satisfacții literare și cu agitarea spiritelor
naive. Întrebați-l de pildă: unde este
răspunsul problemelor noastre internaționale? La izvorul sau la gurile
Istrului? D. Maniu tace, pentru
simplul motiv că n-are nici o părere,
ci numai voința de a rezista enigmatic
oricărei. Aș vrea să știu ce părere are
d. Maniu despre civilizația României,
dacă știe că avem o artă și o literatură,
dacă își dă seama că București e un
oraș mai mare ca Sibiul. Aș dori să-l
văd evocând viitorul, visând pe
țăranul de mâine, consolându-se la
imaginile monumentelor noastre
viitoare. Aș mai dori să știu dacă
crede că trebuie să ne înmulțim sau
să stăm pe loc, să ne tragem la sate
ori să ridicăm cetăți uriașe. Întrebări
zadarnice. D. Maniu tace zâmbind
ambiguu ca masca din Micene. Toată
lumea crede că d-sa are o părere, dar
eu susțin că în fond d-sa nu are niciuna, cum nu are Sfinxul, care nici
nu ştie că există”13.
În comparaţie cu epitetele cu care
liderul ţărănist era gratulat în
Scânteia, articolul lui G. Călinescu
este „apă de trandafiri”, dar nu trebuie uitat faptul că G. Călinescu se
adresa unui public format din intelectuali şi mic-burghezi care nu ar fi
preferat pamfletul vulgar de tip brucanian.
Într-un număr ulterior, G.
Călinescu se ocupă şi de violenţa de
limbaj din presă, violenţă pe care o
detectează numai la cele două gazete
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oficiale ale opoziţiei, Dreptatea şi
Liberalul. G. Călinescu se întreabă
retoric: „Cum e cu putință ca partidele în chestiune, conduse de oameni
care se presupun a avea noțiunea
polemicei înalte, să sufere în gazetele
lor asemenea nerozii? Lămurirea e
aceasta: libertatea ce li s-a dat, de
care mai mult uzează, abuzează, libertatea pe care o au deplină fiindcă
nu numai îşi exprimă toate părerile în
materie de politică internă ori externă,
dar le dau o formă agresivă, libertatea
aceasta le-a devenit intolerabilă. Ei
țipă că vor libertatea, pe care de fapt
o au, fiindcă în fond n-o mai vor”14.
Justificând măsurile de cenzură a
presei, G. Călinescu continuă:
„Redactorii gazetelor în chestiune în
nădejdea de a fi corectați, ca ei să
zică: insultați. Ei comit neeleganțe de
presă de resortul codului penal spre a
fi dați în judecată și a triumfa ca martiri. Ei atacă într-o formă ignobilă pe
miniștri spre a fi măcar avertizați și
cenzurați. Și în fine fac și mai mult:
îndrăznesc a întinde aluzia într-o direcție atât de îndepărtată și de gingașă încât orice om cu responsabilitate ar avea un gest de retenție. Dar ei
nu-l au, simțind că n-au ce pierde.
Țelul vădit al gazetelor lor este de a
se pune în situația legitimă de a fi
suprimate”15.
Deja în gazetăria călinesciană
apare cinismul specific comunist de a
susţine împotriva tuturor evidenţelor
că negrul e, de fapt, alb. În condiţiile
în care presa de opoziţie era supusă
tuturor persecuţiilor, începând de la
stocarea unei cote insuficiente de
hârtie până la refuzul sindicatelor de
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tipografi, controlate de comunişti, de
a tipări ziarele PNŢ şi PNL, persecuţii coroborate cu cenzura strictă a
guvernului şi a Comisiei Aliate
(Sovietice) de Control, a spune în
aceste condiţii că ziariştii opoziţiei
„abuzează de libertatea pe care o au
deplină” pare o glumă proastă.
Avertizarea electoratului să fie
„cuminte”
O profeție extrem de cinică, dar,
din păcate, adevărată, este conținută
în articolul din 7 iunie 1946, în care G.
Călinescu își imaginează ce s-ar
întâmpla dacă „opoziția condusă de d.
Iuliu Maniu ar izbuti în alegeri și că
ar fi cu putință un guvern naționalțărănist-liberal. Ce s-ar întâmpla
oare?”16. Divinul critic profețește cu
mare acuratețe ceea ce aliații occidentali știau deja, anume abandonarea României în brațele URSS:
„Așadar, de ar veni la guvern d. Iuliu
Maniu nu s-ar întâmpla nimic prea
deosebit. Însă d. Maniu nu poate
forma un guvern. Politica pe care a
dus-o a trezit nemulțumiri legitime și
de toată lumea auzite și citite din
partea marelui nostru aliat de la
răsărit, lângă care destinul ne-a așezat
și cu care oricând și orice-ar fi noi
trebuie să ne aflăm în termenii cei
mai buni. Prin urmare dacă printr-o
eroare regretabilă de opinie publică
(dar asta nu va fi) s-ar alege un parlament cu majoritate din opoziția de azi,
aliatul nostru ar fi îndreptățit să interpreteze asta în sensul unei atmosfere
ostile față de el din partea spiritului
public român”17. Dar în final suntem

cu toții liniștiți deoarece: „Țara
noastră are nevoie de un parlament,
de un guvern responsabil și agreat în
afară, motive pentru care Blocul
Democratic va câștiga aceste alegeri,
pentru că țara noastră e cuminte”18.
Tot la fel de cinic este şi conținutul unui articol din 26 iunie 1946,
având ca subiect „epurările” din
Ministerul Justiţiei. Răspunzând unui
articol din Dreptatea în care se punea
problema obiectivităţii noilor magistraţi, numiţi de guvern, în supravegherea alegerilor, G. Călinescu
scrie senin: „Cel fel de concepție a
vieții de stat are partidul care amenință cu anularea numirilor făcute de
la o anume dată? La Departamentul
Justiţiei, ca şi în alte sectoare, s-au
făcut şi se fac mereu numiri în
măsura vacanţelor. Numirile le-a
semnat nu tovarăşul Pătrăşcanu ca
membrul unui partid politic ci
ministrul (sublinierile autorului)
Pătrăşcanu ca exponent al statului
etern şi nepărtinitor. Ce vină are
tânărul care abia după 23 august i-a
venit rândul, prin vârstă, să solicite
un post devenit vacant? Chiar dacă
locul pe care l-a primit a fost liber
prin epurarea unui altuia, numirea lui
este fără pată şi de nezdruncinat”19.
La afirmația Dreptăţii că numirile
în Ministerul de Justiţie s-au făcut
după recomandările PCR, „divinul
critic” exclamă: „Auzi vorbă! De
când există slujbe solicitanţii umblă
după recomandări, dar nu e demonstrat deloc că miniştrii ascultă de ele şi
renunţă la spiritul critic. În chestiune
nu e niciodată dacă un candidat,
dintr-o omenească nerăbdare, a cerut
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vreun sprijin, ci dacă a respectat
condițiile cerute de lege și-și îndeplinește funcția corect. Ne-am sălbătici cu totul dacă, prin confundarea
partidelor cu guvernele exprimate de
partide, am socoti că funcţionarii sunt
numiţi nu de către guverne (...) ci de
către cluburi de partid. Atunci
răsturnarea unui guvern ar însemna
concedierea întregului aparat de
stat”20.
Desigur că G. Călinescu era
conştient că numai lipsa de cadre
pregătite i-a împiedicat pe comunişti
să treacă, imediat după 6 martie 1945,
la „concedierea întregului aparat de
stat”, iar politica de epurări masive
începută atunci, epurări efectuate în
toate instituţiile statului, nu avea ca
scop final decât formarea unei noi
administraţii de stat supusă PCR.
Pe măsură ce guvernul Petru
Groza amâna data alegerilor, tensiunea politică era în creştere şi G.
Călinescu anunţa sentenţios: „Alegerile acestea nu sunt apoi alegeri de
timpuri obişnuite. Compunerea parlamentului cel nou va determina în cea
mai mare măsură şi trecerea noastră
la starea legală de pace. Cetăţeanul
va avea să deosebească în deliberarea
lui punctele vital naţionale de cele
secundare”21.
Printre rânduri se poate citi o
invitaţie adresată electoratului de a
vota cu BPD-ul apropiat de Moscova,
în vederea susţinerii intereselor
noastre de către URSS la Conferinţa
de Pace de la Paris, unde trebuie să
obţinem un verdict favorabil al Marilor Puteri în problema Transilvaniei
de Nord. De altfel, Naţiunea va
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urmări cu maximă atenţie lucrările
Conferinţei de Pace, iar întoarcerea
delegaţiei române de la Paris va fi
reflectată în tonuri elogioase. Prima
pagină a Naţiunii din 21 septembrie
1946 va fi rezervată în întregime articolelor laudative la adresa delegaţiei
române, în special la adresa lui
Gheorghe Tătărescu, ministrul de
externe. În editorialul Meritul lor, G.
Călinescu critică poziţia Liberalului
faţă de Tătărescu în discordanţă cu
cea din presa BPD, unde liderul
liberal este prezentat ca cel care a
recuperat Ardealul de Nord.
În presa „partidelor istorice” se
demonstrează faptul că retrocedarea
nord-vestului Transilvaniei României
a fost mai degrabă rezultatul negocierilor dintre Marile Puteri decât al
activităţii diplomatice a delegaţiei
româneşti. Dar să vedem ce osanale îi
înalţă G. Călinescu ministrului de
externe: „D. Gh. Tătărescu împreună
cu delegaţia au binemeritat de la patrie fiindcă ne-au reprezentat cu
iscusinţă şi au susţinut ridicarea unei
pietre de pe sufletul nostru. Fie
binevenit d. Gh. Tătărescu. Este de la
sine înţeles că cetăţenii îşi vor exprima recunoştinţa votând lista BPD,
fiindcă va fi absurd să blamezi un
regim care ne-a dat Transilvania,
aducând indirect o atingere morală
puterilor care ne-au sprijinit”22.
Aluzia la URSS este străvezie. De
altfel, în toate articolele dedicate
delegaţiei române se menţine în substrat ideea legăturii dintre retrocedarea
Transilvaniei de Nord, guvernul
Groza şi URSS, deşi „marele vecin”
şi viitor „frate mai mare” de la răsărit
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nu este nominalizat decât o singură
dată!
„Partidele istorice trebuie să
moară, pentru ca țara să
trăiască”
Deja în 1946 jurnaliştii români
deprinseseră arta de a scrie printre
rânduri, artă pe care şi-o vor
perfecţiona în deceniile următoare. În
schimb, când scrie despre climatul în
care se desfăşoară campania electorală, G. Călinescu adoptă alte procedee introduse de „activiştii” comunişti, cum ar fi ignorarea adevărului
sau răstălmăcirea lui.
În editorialul Martirii, din 20 septembrie 1946, G. Călinescu scrie:
„Nu s-a luat nici o măsură, nu va fi
nimeni martir, nici cu voie nici fără
voie şi poate oricine să voteze fără
risc, dacă ţine cu tot dinadinsul să-şi
exprime sincer (s. aut.) poziţia
politică”23.
Dacă este negată lipsa oricăror
presiuni efectuate de guvernanţi asupra electoratului, de ce nu ar fi negată
însăşi activitatea politică de două
decenii a PNŢ ca în editorialul Demisiile din 26 septembrie 1946:
„Partidul Naţional Ţărănesc a condus
puţin, dar împrejurările au ajutat
temperamentul nepolitic al d-lui
Maniu şi partidul s-a specializat întro aparenţă de obstrucţie. Rezistând
regelui Ferdinand pe o idee ardelenească deformată, partidul a putut
veni la cârmă numai sub Regenţă,
însă îndată ce a avut norocul a-şi
acoperi suficienţa printr-o atitudine

ostilă noului regim regal. Apoi a
venit dictatura lui Antonescu. Astfel,
fiindcă nici un partid nu putea
participa nestânjenit la viaţa politică,
PNŢ, lipsit de concurenţă serioasă, a
rezistat prin negaţie. Asta însă la
suprafaţă. Căci membrii partidului,
individual şi cu dezlegare de la căpetenie, colaborau cu regimurile tari şi
trăgeau foloase fugind de răspunderi.
O astfel de politică a durat două
decenii și nu mai poate continua. Neam întors la niște vremuri, care,
oricât de dificile, cer din partea
oamenilor politici o răspundere activă.
Pasivitatea e un joc depășit”24.
După atacul la adresa partidului şi
a liderului său, acuzaţi de colaborare
cu regimul Antonescu, G. Călinescu
trece şi la atacarea personalităţilor
reprezentative din PNŢ. Astfel, în
numărul din 28 septembrie 1946 este
justificată decizia guvernului de a
respinge înscrierea lui Ion Mihalache
pe listele electorale sub pretextul
participării acestuia la războiul
antisovietic: „Un om politic care a
aderat la ideea războiului devine
inoportun şi ne primejduieşte bunele
noastre relaţii de prietenie cu marele
nostru vecin. Ceea ce se întâmplă dlui Mihalache nu e o mârșăvie, ci o
sentință, istoricește, justă. D. I.
Mihalache îmi pare un om cu deliberația incertă, răsucindu-și căciula
în mână, victimă a stilului sibilic al dlui Maniu. Însă d. Maniu e subtil și
din fericire nemobilizabil. Vrea să
știe d. Zaharia Boilă, exact, care este
păcatul lui Ion Mihalache? De a fi
voit să stea cu cămașa în două
luntri”25.
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Este amintit și faptul că liderul
ţărănist a participat doar la campania
pentru eliberarea Basarabiei în iunieiulie 1941, provincie românească
ocupată samavolnic de marele nostru
vecin, dar și acest lucru nu îl face mai
puțin „vinovat” pe Ion Mihalache:
„De altfel ce i-a spus d. Mihalache
Mareșalului? I-a spus așa: Punctul de
vedere al Partidului N.Ț. este ca armata română să se oprească la Nistru.
Într-un cuvânt, partidul nu osândește
războiul în răsărit, ci extinderea razei
lui”26.
În următoarele două numere ale
Naţiunii, G. Călinescu îşi îndreaptă
oprobriul asupra secretarului general
al PNŢ, Nicolae Penescu, descris ca
o „eminenţă cenuşie” şi conducătorul
aripii de dreapta din PNŢ. Ce-i
reproșează G. Călinescu fostului
ministru de interne din al doilea guvern Sănătescu? În primul rând
condiţia socială, faptul că este un
moşier „pe o moşie în care generalul
Antonescu a descoperit într-o zi că
proprietarul plăteşte prea puţin ziua
de lucru”27 şi că în perioada interbelică a fost membru în consilii de
administraţie la diferite bănci şi
întreprinderi. Mai grave sunt acuzaţiile privind ministeriatul său: „La
Ministerul de Interne a încercat să
aplice deja nişte socoteli politice care
trebuiau să se dovedească sterile şi
puteau să dea nădejdi absurde doar
celor ce fuseseră activi în regimul
trecut, măsuri de sabotare a oricăror
schimbări: menţinerea prefecţilor ori
înlocuirea lor cu alţii de aceeaşi
structură, eludarea epuraţiei şi a criminalilor de război, prevenirea prin
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comunicate a legionarilor ca să poată
fugi şi altele de acestea”28.
Concluzii
Aceste ultime trei articole citate
sunt cele mai agresive dintre cele
scrise de G. Călinescu în timpul campaniei electorale.
Naţiunea apărută în ziua alegerilor poartă pe frontispiciu deviza :
„Pentru Pace, o viaţă mai bună, cultură, împotriva mizeriei, speculei şi
uneltirilor de război”, iar în josul
primei pagini o altă deviză : „Pentru
Rege, Biserică, Proprietate, Armată
democrată şi Pace votaţi lista no. 2 cu
semnul Soarele”. Editorialul, semnat
Naţiunea, proclamă: „Azi trăim ultima zi a României vechi”, iar în
articolul Verdictul, G. Barbu decretează în stilul lui Robespierre : „Ţara
Românească alege azi sub lozinca:
«Partidele istorice trebuie să moară,
pentru ca ţara să trăiască»29.
Cât de departe suntem de profesiunea de credinţă din primul
număr al Naţiunii, când G. Călinescu
se revolta împotriva „scriitorilor de
articole care puneau interes personal
şi pornire, a căror cerneală era plină
de insulte şi gunoaie, care căutau cel
mai neînsemnat prilej spre a umple
aerul cu fum acoperind astfel orice
logică şi orice drum către adevăr”30.
Chiar dacă au ieşit înfrânte în alegeri în urma fraudelor electorale care
încep să fie dovedite abia după
199031, partidele istorice nu au murit,
ci au supraviețuit celor aproape cinci
decenii de comunism. Din nefericire,
foarte mulţi din membrii acestor par-
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tide au murit în închisorile comuniste
în „condiţiile” create de Gheorghe
Gheorghiu-Dej şi Teohari Georgescu.
Alegerile din 1946 au constituit, în

mod teoretic, o ultimă şansă a
României de a se salva de sub tutela
vecinului de la Răsărit.

Note

16

1

17

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Gheorghe
Ţugui,
„Contribuţia
Partidului Naţional Popular la lupta
pentru transformări democratice”, în
Analele Institutului de Istorie al
PCR, nr. 1, 1965, pp. 55-65.
I. Scurtu (coord.), România, viaţa
politică în documente, 1946, A.S.R.,
1996, doc. 7, pp. 76-79.
bidem, doc. 98, p. 407.
Ibidem, p. 408.
„Lupta prin rațiune”, în Naţiunea,
anul I, nr. 1/1946, p. 1.
Ibidem.
Ibidem.
„Titel Petrescu”, în Națiunea, anul I,
nr. 2/1946, p. 1.
„Partidul Brătianu”, în Naţiunea,
anul I, nr. 5/1946, p. 1.
Ibidem.
Ibidem.
„Hieratismul d-ului Maniu”, în
Naţiunea, anul I, nr. 18/1946, p. 1.
Ibidem.
„Libertate apăsătoare”, în Naţiunea,
anul I, nr. 26/1946, p. 1.
Ibidem.

Bibliografie
CĂLINESCU, George, „Alegerile”, în
Naţiunea, anul I, nr. 131/1946, p. 1.
CĂLINESCU, George, „Amenințări”, în
Naţiunea, anul I, nr. 77/1946, p. 1.
CĂLINESCU, George, „Ce s-ar
întâmpla?”, în Națiunea, anul I, nr.
62/1946, p. 1.
CĂLINESCU, George, „Demisiile”, în
Naţiunea, anul I, nr. 155/1946, p. 1.

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

„Ce s-ar întâmpla?”, în Națiunea,
anul I, nr. 62/1946, p. 1.
Ibidem.
Ibidem.
„Ameninţări”, în Naţiunea, anul I,
nr. 77/1946, p. 1.
Ibidem.
„Alegerile”, în Naţiunea, anul I, nr.
131/1946, p. 1.
„Meritul lor”, în Naţiunea, anul I, nr.
151/1946, p. 1.
„Martirii”, în Naţiunea, anul I, nr.
150/1946, p. 1.
„Demisiile”, în Naţiunea, anul I, nr.
155/1946, p. 1.
„Păcatul lui Ion Mihalache”, în
Naţiunea, anul I, nr. 157/1946, p. 1.
Ibidem.
„O eminenţă cenuşie”, în Naţiunea,
anul I, nr. 159/1946, p. 1.
Ibidem.
Naţiunea, anul I, nr. 203/1946, p. 2.
Naţiunea, anul I, nr. 1/1946, p. 1.
Cristian Preda, Rumânii fericiți. Vot
și putere de la 1831 până în prezent,
Editura Polirom, Iași, 2011, pp. 218219.

CĂLINESCU, George, „Hieratismul dului Maniu”, în Naţiunea, anul I, nr.
18/1946, p. 1.
CĂLINESCU,
George,
„Libertate
apăsătoare”, în Naţiunea, anul I, nr.
26/1946, p. 1.
CĂLINESCU, George, „Lupta prin
rațiune”, în Naţiunea, anul I, nr.
1/1946, p. 1.
CĂLINESCU, George, „Martirii”, în
Naţiunea, anul I, nr. 150/1946, p. 1.

143

POLIS
CĂLINESCU, George, „Meritul lor”, în
Naţiunea, anul I, nr. 151/1946, p. 1.
CĂLINESCU,
George,
„O
eminenţăcenuşie”, în Naţiunea, anul
I, nr. 159/1946, p. 1.
CĂLINESCU,
George,
„Partidul
Brătianu”, în Naţiunea, anul I, nr.
5/1946, p. 1.
CĂLINESCU, George,„Păcatul lui Ion
Mihalache”, în Naţiunea, anul I, nr.
157/1946, p. 1.
CĂLINESCU, George, „Titel Petrescu”,
în Națiunea, anul I, nr. 2/1946, p. 1.
BĂLU, Ion, Viața lui George Călinescu,
Editura Libra, București, 1994.
IONESCU, Ghiţă, Comunismul în
România, Editura Litera, Bucureşti,
1994.

144

NIțESCU,
Marin,
Sub
zodia
proletcultismului Dialectica puterii,
Editura Humanitas, Bucureşti, 1995.
PREDA, Cristian, Rumânii fericiți. Vot
și putere de la 1831 până în prezent,
Editura Polirom, Iași, 2011.
SCURTU, Ioan, România – viaţa
politică în documente – 1946,
Bucureşti, A.S.R., 1994.
TERIAN, Andrei, A cincea esență,
Editura
Cartea
Românească,
Bucureşti, 2009.
ŢUGUI, Gheorghe, „Contribuţia
Partidului Naţional Popular la lupta
pentru transformări democratice”, în
Analele Institutului de Istorie al
PCR, nr. 1, 1965.

Fake news. O armă în războiul informaţional

Posibile modificări structurale ale comunicării
în era digitală post-COVID-19
[Possible structural changes in communication in the postCOVID-19 digital age]
Elena PRODAN
Abstract: The Covid-19 pandemic has generated globally a series of structural
changes in multiple business plans, both economic and social or communication.
This new type of health crisis, unprecedented in the modern period of humanity,
has impacted, from my point of view, in an irreversible way, the universe of
current communication, generating for the present and the future, fundamental
transformations and, we could say, with effects which can only be fully
understood in the future. When I refer to the communication universe, I mean
both the spheres of advertising and PR, as well as other types of public
communication that have been reset and transformed by the new requirements
imposed on the professional environment by the new type of one-way
communication developed, in a way accelerated by the peculiarities generated
by the global pandemic. If until then, the digital age was evolving relatively
predictably, the transition almost exclusively to the online environment during
the Covid-19 crisis radically changed the way customers, companies, politicians,
the media had to communicate. So, it became necessary the adaptation both to
the particularities of communication in the online environment and to reprofessionalize in the IT-digital area. It is interesting to follow and understand,
as much as possible, what are the transformations that the digital sphere brings
to the forefront today and what are the possible effects of going online on the
creative and communication industries.
Keywords: communication, advertising, digital, public relations, crisis.

Desfășurându-mi activitatea, timp
de aproape 15 ani, exclusiv în universul comunicațional, referindu-mă
atât la PR și marketing, cât și la
mass-media, realitățile aduse în primplan de primele zile ale crizei
COVID-19 mi-au sugerat faptul că,
la nivelul industriilor creative, va
urma o restructurare fără precedent,

iar experiențele acumulate în acest
mediu m-au obligat, într-o oarecare
măsură, să-mi activez calitățile referitoare la observația participativă și,
într-un mod asemănător documenttariștilor, să îmi notez multe dintre
elementele inedite sau nefirești pe
care eu, ca insider al acestui mediu,
le-am putut observa în cei peste doi
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ani de evoluție a complexei crize
pandemice.
Autoarea
Valentina
Marinescu teoretizează observația
participativă ca fiind „deseori considerată drept cea mai pură formă de
cercetare calitativă, pentru că ea
apare în localizările naturale și îi cere
cercetătorului să înțeleagă lucrurile
din punctul de vedere al participanttului la cercetare. În această abordare,
cercetătorul intră în locul de cercetare
și, observând, discutând și participând la aceleași activități ca participanții la cercetare, încearcă să înțeleagă lumea ca și ei”1.
În consecință, participând în mod
cotidian la activitățile derulate la
nivelul industriei comunicării, alături
de parteneri sau chiar și de concurenți,
am avut posibilitatea să trăiesc,
alături de aceștia, situații pe care am
încercat să le înțeleg și să mi le explic.
Adaptarea la comunicarea de
criză
Publicitatea și PR-ul au fost nevoite să se adapteze noilor provocări
generate inclusiv de modificările
sociale pe care situații de tipul
lockdown le implică la nivelul interacțiunii cu publicul consumator/beneficiar al campaniilor de comunicare integrate și să treacă din universul activităților offline spre zona
digitală. Întreaga industrie a trebuit să
își transforme mixul de comunicare și
să își focalizeze resursele pe canalul
de comunicare de masă Internet, ceea
ce a reprezentat atât o șansă, cât și un
beneficiu. Industria avea obligația de
a pune întrebări și de a obține
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răspunsuri rapid, pentru a adapta și
salva campaniile clienților. Întrebările
pe care le-am întâlnit cel mai frecvent
la profesioniști, în acea perioadă, au
fost cele referitoare la tipul de criză
pe care îl traversam. Experții se întrebau dacă este o criză financiară sau
doar una sanitară. Este evident faptul
că o criză financiară ar fi afectat
universal comunicațional modern
într-o altă manieră decât a făcut-o
actuala criză COVID-19.
De asemenea, experții firmelor de
comunicare și ai clienților se întrebau
cât va dura această criză, întrebarea
fiind firească, pertinentă și utilă pentru realizarea și implementarea bugetelor și nu numai. Este evident că
oamenii din industrie erau frământați
și de problema consumului, deoarece
asistam la o situație imprevizibilă,
unică, fără precedent, în care nu
știam, din punct de vedere sociologic
sau social, comportamental, dacă și
în ce mod consumul va continua să
existe și dacă nu cumva publicul,
speriat de consecințe și situația
generală, va înceta să mai consume,
pentru a se proteja și pentru a realiza
economii. Acestea fiind spuse, simt
nevoia să aduc în discuție cele
afirmate de Belch&Belch, privitor la
modificările priorităților pentru organizații și pentru comunicarea eficientă a acestora în situațiile de criză.
În mod clasic, din perspectiva
promovării, o organizație aderă la
două axe de obiective: economice și
de imagine2. Primele se referă la
obiective precum creșterea cotei de
piață sau a vânzărilor, în timp ce a
doua categorie de obiective abor-
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dează numărul de persoane care au
fost expuse la mesajul organizației
sau impactul promovării asupra
clienților și/sau a pieței. Obiectivele
reprezintă primul pas în organizarea
unei strategii de comunicare eficiente.
În timp de criză, acest mod de acțiune
este înlocuit de managementul comunicării de criză. Obiectivul devine
gestionarea crizei și managementul
daunelor. Într-un astfel de context,
succesul soluționării depinde de rapiditatea cu care o companie se reorganizează și demarează comunicarea
de criză adaptată la nevoile curente
ale consumatorului, care sunt
fundamental schimbate. Dacă inițial
consumatorul avea deschiderea de a
primi mesaje strategice de promovare
cu privire la beneficiile oferite de
produs sau serviciu sau cu privire la
caracteristicile acestora, pe timp de
criză clarificarea și soluționarea sunt
temele principale pentru construirea
mesajelor de comunicare.
Modificările structurale ale
procesului comunicațional în
contextul crizei pandemice
COVID-19
Acum, la mai bine de doi ani de la
debutul crizei COVID-19, cred că
avem nevoie să reflectăm, într-o
manieră pragmatică și aplicată, asupra modificărilor vizibile, dar și posibile, pe care noul tip de comunicare
online le-a impus la nivelul pieței.
Până în anul 2019, societatea părea
construită pornind de la un scenariu
al hiperconsumului, așa cum și Gilles
Lipovetsky îl descrie, în cartea sa,

Fericirea paradoxală3, scenariu bazat
pe deschiderea unor rețele de magazine și pe surprinderea clienților cu
oferte în orice moment al activităților
cotidiene ale acestora, fie că se aflau
în pauza de prânz, în drum spre serviciu sau într-un moment de recreere în
oraș alături de prieteni. În schimb,
noua dimensiune generată de criza
COVID-19 a închis marile mall-uri, a
blocat circulația persoanelor, interacțiunea directă între acestea, modificând, din punctul meu de vedere,
consumul în sine. Inclusiv comunicarea politică s-a dovedit anevoioasă și impactată în mod unic de
noua situație globală. Publicul,
cetățenii au fost expuși unor situații și
tensiuni fără precedent și, din punctul
de vedere al toleranței și înțelegerii
față de politicieni și universul adiacent al acestora, au început să apară
situații de nemulțumire și intoleranță
mult mai virulente și mai puternic
exprimate în mediul online și nu numai. Pentru publicul larg era evident
faptul că, de fapt, clasa politică era,
într-un fel sau altul, vinovată pentru
ceea ce se întâmplă. Din punctul meu
de vedere, și o parte a campaniilor de
fake news și a narațiunilor conspiraționiste au fost generate atât de
eliminarea bruscă a activităților cotidiene la nivel social, cât și de generarea de noi grupuri de dialog
social, în cadrul platformelor online
existente.
Am asistat la o criză globală,
complexă, în care industriile creative
au fost obligate să se adapteze. Trăiam în direct atât o criză a umanității,
cât și de comunicare. Cel puțin la
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nivelul PR-ului, dezvoltarea sferei
digitale, anterior momentului pandemic, a demonstrat faptul că dezvoltarea rapidă și viralizarea oricărei
crize cere o adaptare aproape instantanee a specialiștilor în combaterea
acestor noi crize propulsate în mediul
online. Odată cu trecerea cvasi-totală
a comunicării în online, specialiștii și
colegii din industrie au realizat
pericolul generat de acest nou influx
al vitezei cu care se pot propaga
știrile, informațiile, comunicatele, dar
și fenomenul de fake news sau
dezinformarea.
M-am întrebat ce este nou față de
anii anteriori și de ce este posibil ca
aceste comunicări cu o valoare
negativă să impacteze mai puternic,
mai evident, societatea și am înțeles
faptul că există două elemente noi, pe
care nicio altă perioadă anterioară nu
le dezvoltase. În primul rând, am
asistat la o masificare a comunicării
în mediul online. În al doilea rând,
limitările sociale impuse de pandemia mondială au impus publicului
utilizarea preponderentă a televiziunii
și a mediului online, anulând orice alt
canal de comunicare existent anterior.
În consecință, în cei peste doi ani de
pandemie, nivelul utilizatorilor de
online a crescut exponențial.
Asociaţia Română a Magazinelor
Online estima, în toamna lui 2021, că
până la sfârșitul acelui an comerțul
electronic din România urma să
atingă valoarea de 6,9 miliarde euro,
ceea ce reprezenta o dublare a cifrei
de afaceri a comerțului în zona online
față de anii anteriori4. Într-o oarecare
măsură, prin intermediul blocajului
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pandemic generat artificial și prin
crearea contextului în care expunerea
populației la mediul online și la
comerțul din zona digitală au fost
accelerate, se obține o formă de control al consumului asemănătoare celei
descrise de romancierul Aldous
Huxley în romanul său, Minunata
lume nouă. Înțelegând compoziția și
dinamica acestui nou univers
informațional creat, observăm și de
ce este mai importantă ca oricând
înțelegerea și rezolvarea unei crize în
mediul online, față de crizele anterioare, cele existente în offline.
Explicația este simplă și rezidă din
impactul instantaneu al mesajelor
transmise. În consecință, propagarea
unei crize în mediul offline se
realizează într-un timp măsurabil în
ore sau zile, în timp ce criza din mediul online poate fi declanșată și
dezvoltată în secunde.
Posibile soluții în comunicarea
de criză în mediul online
În criza comunicațională generată
de contextul pandemic, consider
argumentele autorului Mats Eriksson5
a fi utile, pertinente și aplicabile contextului comunicațional descris până
în acest moment în prezenta lucrare.
La baza studiului realizat de Eriksson
se află o cercetare cantitativă realizată în mediul online, pe Twitter.
Autorul identifică cinci pași, pe care
îi denumește lecții pentru gestionarea
unei situații de criză în mediul online,
pași pe care, în construcția strategică
a campaniilor pe care le-am realizat
în acea perioadă, i-am urmărit și apli-
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cat ori de câte ori am considerat că
este benefic și necesar acest lucru.
Cei cinci pași identificați de Eriksson
sunt: „(1) exploiting social media’s
potential to create dialogue and to
choose the right message, source and
timing; (2) performing precrisis work
and developing an understanding of
the social media logic; (3) using social media monitoring; (4) continuing to prioritize traditional media in
crisis situations; and finally, (5) just
using social media in strategic crisis
communication”6.
Inițiativa și structurarea pașilor
mai sus amintiți, chiar dacă materialul realizat de Eriksson este anterior pandemiei COVID-19, a avut o
mare putere de predicție, prefațând,
intrinsec academic, rețeta soluționării
crizei comunicaționale generate de
pandemie. Întreaga industrie – agenții,
profesioniști – s-a văzut obligată să
aplice exact și imediat toți pașii
descriși de Eriksson în anul 2018, dar
mai ales pasul 2 și pasul 5, cei
referitori la adaptarea mesajelor de
comunicare pe care companiile au
fost forțate să le preia din offline și să
le reactualizeze pentru mediul online.
Acest tip de transformare nu are la
bază doar o modificare stilistică,
grafică și vizuală, ci, cu siguranță, și
una strategică. În mediul online, se
pot realiza campanii de microtargetare, imposibile în mediul offline,
campanii la baza cărora se află informații și criterii demografice importante pentru realizarea unei targetări profesioniste și alți parametri
socio-umani ce necesită cunoaștere și
o documentare aprofundată.

Dispariția unor canale de
comunicare
Așa cum am putut constata,
pandemia COVID-19 a generat disfuncții grave la nivel social, a afectat
profund industrii, precum industria
HORECA, a turismului sau a aviației.
Totodată, la nivelul agențiilor de
publicitate și PR, a anulat existența
oricărui tip de campanie de BTL.
Astfel, au dispărut concertele, evenimentele stradale, reuniunile culturale,
evenimentele mass-media, conferințele de presă offline etc. Fiecare
dintre aceste evenimente își are rolul
său specific la nivelul industriei
comunicaționale și utilizează predilect anumite canale de interacțiune
pentru a atinge publicul. Chiar dacă
și anterior crizei COVID-19 au existat transformări și modificări la nivelul presei scrise, multe din publicațiile existente în formă fizică
transferându-se în mediul online,
criza COVID a accelerat și mai mult
dezintegrarea acestui tip de media
tradițională, amenințând, evident,
universul presei scrise cu extincția.
Criza pandemică a sistat și contactul
cu cinematografele, drept urmare
canalul de distribuție publicitară al
cinematografelor a dispărut. De
asemenea, pentru perioada pandemiei,
în care circulația a fost limitată, sensul și existența promovării prin intermediul panourilor OOH a fost puternic afectată. În afară de dispariția
acestor canale clasice, utilizate
preponderent la nivelul campaniilor
de comunicare, a mai existat și o altă
provocare nemaiîntâlnită în nicio
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perioadă anterioară la nivelul publicității și aici mă refer la readaptarea
structurală a mesajelor, pe care toată
industria și toți clienții au trebuit să le
modifice și reorganizeze, pentru că,
așa cum era și firesc, atenția și
agenda publicului erau centrate pe
criza sanitară mondială, interesul
audienței trebuind să fie captat prin
intermediul unor mesaje și campanii
noi, aflate în consonanță cu stările
psiho-emoționale ale publicului din
acel moment.
Anterior
declanșării
crizei
COVID-19, canalele de comunicare
conviețuiau în mod armonios, internetul și presa scrisă sau radioul
funcționând împreună, fără discriminare în campaniile de tip 360. În
acest sens, autoarea Delia Balaban
afirmă: „În ciuda apariției internetului și a posibilităților multiple, majoritatea agențiilor utilizează, în continuare, cu precădere, presa scrisă,
televiziunea și radioul pentru a își
face cunoscute mesajele publicitare”7.
Concluzii
Dacă până la criza pandemică
existau și adversari ai promovării
produselor prin intermediul mediului
online, consider că acest canal și-a
demonstrat eficiența și vizibilitatea,
industria publicității, în ansamblul ei,
reușind să deruleze campanii strategice de comunicare care au menținut
economia mondială pe linia de plutire
în foarte multe dintre domeniile de
activitate, salvând, astfel, existența
multor organizații și clienți.
Mediul online, cel în cadrul căruia
s-au dezvoltat și se dezvoltă comu150

nități globale pe diferite arii de interes și de activitate, a reușit să suplinească sincopa de comunicare
existentă la nivelul primelor luni ale
crizei COVID-19. Așa cum am afirmat și anterior, companiile și profesioniștii din sferele comunicaționale s-au aflat în imposibilitatea
de a se adapta noilor nevoi strategice
instantaneu, în unele cazuri șocant,
brusc (spre exemplu, în universul
hotelier și turistic), moment în care
mediul online a facilitat generarea de
relații interumane, de emoție, de
dialog, acest tip de conectare umană
înlocuind absența unei strategii de
comunicare în acel moment.
Consider că, de multe ori, mediul
profesional, lucrând într-un mod rutinat, pierde din vedere importanța
teoriilor și literaturii de specialitate în
care autorii consacrați, precum
Belch&Belch, Dagenais, Kotler,
Coombs, Gruning, explică și teoretizează funcționarea interioară, efectele și motivațiile unor metode de
comunicare și marketing pe care
orice profesionist al acestui mediu ar
trebui să le cunoască, mai ales în
momente de criză. Lectura aprofundată, parcurgerea și asimilarea materialelor teoretice ne-ar fi oferit posibilitatea ca actuala criză pandemică
să nu ne surprindă nepregătiți. Există
o multitudine de teorii și articole ce
susțin faptul că strategiile referitoare
la situațiile de criză, respectiv planul
de criză, ar trebui pregătite din timp,
pentru viitor. Astfel, o organizație,
ajunsă în situație de criză, va avea
instrumentele necesare gestionării
efectelor oricărei crize și va putea

Fake news. O armă în războiul informaţional

propune o modalitate de comunicare
eficientă, adaptată, compatibilă cu
acea situație de criză.
Consider că, dacă actualul trend
de utilizare a mediului online se va
menține sau se va amplifica, agențiile
de publicitate și PR vor fi obligate să
își diversifice activitatea și să realizeze noi servicii. După cum am
menționat anterior, prin utilizarea
intensivă a internetului au loc câteva
modificări ale universului comunicațional. Informațiile vor circula și mai
rapid, mediul online fiind propice
acestui tip de viralizare. Vor fi atinse
mase de oameni exclusiv prin intermediul internetului, mase care în
trecut utilizau canale diverse de
informare, această situație ducând,
într-o oarecare măsură, la uniformizarea surselor de informare. Toate
aceste elemente vor obliga agențiile
și comunicatorii să își desfășoare
activitatea 24 de ore din 24, 7 zile din

7. Nu cu mult timp în urmă, frecvența
comunicării era diferită, uneori
săptămânală. Astăzi, totul se întâmplă
instantaneu. Cu siguranță, mediul
profesional al agențiilor de publicitate și PR se va adapta noilor cerințe, însă va exista un decalaj de
timp până când uniformizarea și
implementarea soluțiilor va ajunge să
fie utilizată simetric la nivelul întregii
industrii a comunicării.
Nu în ultimul rând, consider că
prin toate aceste transformări și
modificări putem spune că se deschide un nou capitol de necontestat în
ceea ce privește profesionalizarea la
noi standarde a tuturor angajaților din
cadrul agențiilor de publicitate și PR,
pentru că este evident faptul că mediul digital, cu provocările și beneficiile pe care le lansează cotidian, ne
va obliga să ne readaptăm și să îi
evaluăm evoluția și potențialul de
dezvoltare în mod comprehensiv.
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Comportament electoral în mediul rural românesc
[Electoral behavior in Romanian rural environment]
Laura Maria VASILACHE
Abstract: Electoral behavior constitutes an extremely important component in a
democratic society, with a major impact on the whole country. This differs
according to the environment in which the voter lives, and the electoral behavior
of rural voters is important because rural Romania represents almost half of the
country. Residents of rural communities are guided by different values and standards than those in urban areas, because many factors such as poverty, poor
education, ageing population, traditional mentality intervene and make the rural
voter have different motivations when choosing to participate in voting.
Keywords: voting behavior, democratic society, voter, rural, poverty.

Introducere
Elementele ce țin de comportamentul alegătorilor, precum participarea electorală, alegerea candidaților, informarea asupra variantelor
electorale, reprezintă elemente extrem de importante într-o societate
democratică. Totuși, la nivelul statelor există numeroase probleme
precum absenteismul la vot, informarea precară a cetățenilor privind
alternativele electorale, lipsa unei
educații civice solide sau necunoașterea drepturilor, iar toate aceste
elemente cresc gradul de corupție,
pun sub semnul întrebării legitimitatea politică și duc în final la o societate dominată de probleme.
În România, aceste probleme sunt
prezente la nivelul întregii societăți,
însă ele sunt accentuate în mediul

rural, acolo unde principalele minusuri sunt reprezentate de sărăcie, generic vorbind, și de o educație slabă
calitativ. Oare putem vorbi despre o
democrație funcțională atunci când
prezența la nivel național este sub
50%? Sau dacă cetățenii nu dețin
suficiente informații și sunt ușor de
influențat?1 Aceste elemente sunt
determinate într-o mare măsură de
comportamentul electoral al indivizilor.
Totuși ce înseamnă comportamentul electoral? Din punct de vedere
funcțional, alegerile reprezintă modalitatea de selecție a liderilor politici,
nu singura, dar una indispensabilă societății politice moderne. Rezultatul
alegerilor, generat de comportamentul electoral, oferă celor aleși legitimitate politică, în baza căreia
aceștia își exercită mandatul2. Lu-
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crarea de față își propune să analizeze
principalele elemente ale comportamentului electoral rural, dar și să
evidențieze profilul alegătorului din
mediul rural românesc, plecând de la
ipoteza conform căreia mediul de
proveniență al unui individ îi influențează votul.
Comportamentul electoral rural
Comportamentul electoral este
diferit în funcție de mediul în care
votantul își duce existența, iar în cazul de față vorbim despre votantul
din mediul rural. Diviziunea urbanrural este, fără îndoială, unul dintre
cele mai importante clivaje politice
care structurează viața politică în
toate democrațiile, și asta pentru că
traiul în mediul rural îi poate schimba
individului și motivațiile pentru care
votează, dar și modul în care gândește. În Europa, rădăcinile clivajului
politic urban-rural precedă introducerea votului universal. În statul
predemocratic, interesele urbane și
rurale erau recunoscute oficial în
parlament prin stări separate, nobilimea și (uneori) țărănimea liberă
reprezentând pământurile, iar burghezii reprezentând elitele urbane3. Mai
mult, așa cum a sugerat Seymour
Lipset, „revoluția industrială a intensificat diviziunile urban-rural cu
transferul bogăției și populației către
orașe”4. Influența numerică a alegătorilor din mediul rural variază de la o
țară la alta, ca o consecință a nivelului de urbanizare al unei țări. Utilizând date din 2010, doar 20% dintre
americani trăiesc în zonele rurale, o
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scădere de patruzeci la sută față de
începutul secolului al XX-lea datorată, fără îndoială, industrializării de
care vorbea Lipset, dar și creșterii
sectorului terțiar, care se dezvoltă și
el preponderent în mediul urban.
Potrivit Organizației Națiunilor Unite,
Departamentul
pentru
Afaceri
Economice și Sociale, Divizia
Populație (2014), Europa este aproximativ 27% rurală5.
Alegătorii din mediul rural au fost
remarcați, la nivel global, pentru
tendința lor de a avea opinii și atitudini mai conservatoare decât
compatrioții lor urbani. Cercetările au
arătat că alegătorii din mediul rural
au adesea mai multe șanse de a participa la procesul politic prin vot decât
omologii lor din mediul urban.
Acesta este oarecum uimitor, având
în vedere infrastructura în general
mai săracă din zonele rurale și un
nivel de educație de regulă mai scăzut la electoratul rural. Cu toate acestea, cercetătorii din științele politice
au subliniat, de asemenea, importanța
comunității politice ca factor determinant al participării politice. Participarea tinde să fie semnificativ mai mare
în ariile socio-economice omogene și
în cele cu rețele sociale mai strâns
legate. Astfel de locuri tind să fie
predominant cele rurale. În plus, alegătorii din mediul rural sunt adesea
proprietari de locuințe de lungă durată și mai puțin mobili decât alegătorii urbani, ceea ce le dă un sentiment
mai ridicat de apartenență la comunitate și îi face mai implicați în problemele comunității în care trăiesc6. În
cazul României, aceste aspecte sunt
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prezente în cazul comportamentului
electoral în cadrul alegerilor locale,
subiect pe care îl voi detalia în capitolul următor.
Clivajul rural/urban
Am menționat în introducere că
toate acele probleme enumerate (absenteismul, informarea precară a cetățenilor privind alternativele electorale, lipsa unei educații civice solide,
necunoașterea drepturilor, lipsa de
interes privind politica) sunt mai
accentuate în mediul rural. De ce
întâmplă acest lucru? În România,
aproximativ 43% din populația țării
trăiește în mediul rural, un procent
deosebit de important. De asemenea,
în România există o accentuată
inegalitate între mediul rural și cel
urban, satele rămânând mult în urmă
în ceea ce înseamnă modernizarea,
iar multe dintre acestea se confruntă
cu lipsuri semnificative: infrastructură deficitară, lipsa canalizărilor,
educație precară, lipsa locurilor de
muncă etc. Cu trecerea anilor, în
unele regiuni aceste probleme chiar
se accentuează, din cauza faptului că
nu există o implicare a autorităților,
nu există politici sociale consistente,
politici educaționale etc. Cu toate
acestea, locuitorii acestor sate votează, dar având un comportament
electoral relativ diferit de cei din
mediul urban.
Funcționarea optimă a unei societăți democratice (respectiv stabilitatea şi eficiența sa) depinde de existența şi afirmarea activă a unei anumite culturi politice, favorabile

funcționării corecte a mecanismelor
sociale, prin contribuția participativă
a cetățenilor. Un nivel scăzut al culturii, în general, și al culturii politice, în
special, favorizează manipularea şi
provocările politice, iar societatea în
ansamblu are de suferit din această
cauză7. În ceea ce privește România,
odată cu prăbușirea regimului totalitar în 1989, românii au trecut la
democrație, iar astfel comportamentul lor electoral a devenit, aproape
peste noapte, extrem de important.
Drepturile politice primite au venit la pachet cu responsabilități de
care românii nu erau conștienți în
momentul acela, deoarece mai bine
de patru decenii de regim comunist
au avut extrem de multe efecte negative la nivelul mentalului colectiv.
Românii au răsturnat o dictatură pentru că libertatea le era îngrădită, dar,
odată dobândită libertatea, nu și-au
imaginat că aceasta presupune și
responsabilitate. Din păcate, după
prăbușirea comunismului, în România nu s-a avut în vedere educarea
populației din perspectiva democrației, adică o așa-zisă alfabetizare
democratică sistematică, extrem de
necesară într-o societate educată în
perioada totalitară. Reprezentanții
clasei politice nu și-au propus nici ei
educarea propriul electorat și au
preferat manipularea emoţiei, utilizarea fricii și a urii drept metode de
obținere a votului. Mass-media, cu
toate păcatele ei, este cea care a reușit
parţial să educe publicul din perspectiva alegerilor într-o democraţie, dar
insuficient8.

155

POLIS

Pe măsură ce anii au trecut, odată
ce accesul la informație a devenit mai
facil, unii români au reușit, totuși, să
își dezvolte spiritul civic și să acționeze prin vot (chiar dacă prezența a
scăzut aproape constant de la scrutin
la scrutin în perioada postdecembristă). Dar cu toate acestea, cultura
politică românească a continuat să
aibă carențe, iar acest lucru are efecte
asupra întregii societăți. Adevărata
problemă o întâlnim în mediul rural
românesc, acolo unde cetățenii trăiesc adesea în sărăcie, educația este
precară, iar lipsa accesului la
informație încă este des întâlnită, mai
ales la persoanele vârstnice. Toate
aceste elemente au efecte directe
asupra culturii politice a cetățenilor
din mediul rural.
Factori care influențează votul
în mediul rural
Cetățeanul cu drept de vot, indiferent dacă trăiește în mediul rural sau
urban, poate fi comparat cu un consumator pe o piață, care la fiecare scrutin reacționează în funcție de „bunurile”, de „produsele” care îi sunt oferite, dar și în funcție de modul în care
aceste bunuri îi sunt oferite. În cazul
alegătorului, spre deosebire de consumator, este vorba de bunuri simbolice.
Astfel, „produsele” sunt reprezentate
de candidați, partide, programe politice, iar modul în care acestea sunt
oferite este reprezentat de campania
electorală, prin intermediul căreia
cetățenii își pot face o idee asupra a
ceea ce va urma în cazul în care un
candidat sau un partid iese învingător.
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În cazul alegătorilor din mediul rural,
un impact mare îl au liderii de opinie
din localitatea în care aceștia trăiesc.
Fie că este preotul, primarul,
proprietarul magazinului din sat etc.,
aceste persoane pot avea o influență
majoră asupra deciziei electorale.
Utilizând date privind prezența la
vot de la ultimele alegeri, respectiv
pentru alegerile locale (urban 3.912.348, rural - 4.508.393)9, pentru
alegerile parlamentare (urban 3.125.700, rural - 2.667.43510) și
pentru alegerile prezidențiale (urban
– 5.057.364, rural – 3.626.32411),
observăm că alegerile locale sunt
singurele la care prezența celor din
mediul rural o depășeşte pe cea a
celor din mediul urban. Acest lucru
poate fi explicat și prin faptul că
primarii, care, așa cum spuneam mai
devreme, au influență asupra alegătorilor, reușesc să-și mobilizeze
consătenii atunci când au nevoie
chiar ei de voturi și se străduiesc mai
puțin când e vorba de liderii județeni
sau naționali ai partidului, dar și prin
faptul că alegătorii din sate văd
alegerile locale ca fiind mai „aproape
de ei”, cu un impact mai rapid și direct asupra lor față de celelalte tipuri
de alegeri. Pe de altă parte, alegătorii
din rural pot fi mult mai informați și
interesați în legătură cu problemele
concrete ale localității, aduse în
discuții de candidați în mod direct,
prin intermediul campaniei electorale.
Nu puține sunt cazurile în care
unor familii le lipsesc elemente de
bază ale comunicării de masă, precum internetul, televiziunea prin cablu sau chiar curentul electric. Acest
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lucru îngreunează informarea cetățenilor din mediul rural cu privire la
candidați, partide sau programe politice de la nivel național (informații
necesare mai ales pentru luarea unei
decizii în cazul alegerilor parlamentare sau prezidențiale). Campaniile electorale desfășurate în timpul
alegerilor parlamentare sau prezidențiale au un impact mai mic asupra
alegătorilor din mediul rural și pentru
că nu se fac întotdeauna destul de
multe deplasări în teritoriu, astfel
încât cetățenii să se considere o parte
importantă a societății, să considere
că votul lor contează, având în vedere
că de regulă campaniile electorale de
la nivel național se concentrează pe
mediul urban. E posibil ca lipsa de
interes din partea autorităților din
această perspectivă, mai ales în
condițiile în care mediul rural românesc reprezintă aproape jumătate din
țară, să aibă un impact major asupra
comportamentului electoral al cetățenilor din zonele rurale (mai ales din
ruralul foarte mic sau îndepărtat de
centre urbane), ducând în principal la
absenteism, care reprezintă, și el, tot
un tip de comportament electoral.
Pe lângă campania electorală, alți
factori îl pot face pe individ să își
schimbe decizia de vot sau să își
exercite sau nu dreptul de vot. Unul
dintre acești factori este vârsta. S-a
constatat că tinerii, în special cei sub
25 de ani, sunt de obicei mai puțin
implicați în problemele generale ale
societății, fiind mai preocupați de alte
aspecte ale vieții personale și de micro-grupuri. Astfel, participarea electorală nu pare un lucru important sau

atractiv pentru ei, chestiunile politice
părând „abstracte și îndepărtate”12.
După finalizarea studiilor, odată cu
angajarea și deținerea de proprietăți,
aceștia devin plătitori de taxe și
impozite, iar astfel devin mai
interesați de subiectele politice, fiind
conștienți că votul lor poate schimba
anumite lucruri care îi afectează direct. Fenomenul are loc oarecum
natural în cazul în care aceștia aleg să
continue studiile și apoi să se angajeze în localitatea respectivă. În realitate, în satele din România populația
este destul de îmbătrânită și acest
lucru se întâmplă pentru că tinerii nu
consideră că pot evolua acolo, iar în
prezent mulți dintre ei emigrează, în
căutarea unui trai decent. În aceste
condiții, cei care rămân în mediul
rural, adică cei mai înaintați în vârstă,
sunt și cei care votează.
Genul poate fi de asemenea un
factor determinant asupra deciziei de
a vota. De-a lungul istoriei, în mod
tradițional bărbații au fost cei care
votau în aproape toate societățile și
asta din cauza faptului că femeile șiau câștigat dreptul de vot relativ recent. Astfel, Elveția a acordat dreptul
de vot femeilor abia în 1971, SUA în
1921, iar în cazul României, femeile
au obținut acest drept în 1938, dar
practic exercitându-l pentru prima
dată în condiții normale, de libertate,
abia în 1990, după căderea comunismului. În prezent, odată cu modernizarea societăților din perspectiva
egalității de gen, raportul femei/bărbați în ceea ce privește participarea
electorală este oarecum egal.
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Un alt factor care poate influența
votul este familia, în special în zonele
tradiționale, conservatoare, acolo
unde dominația masculină intervine
și în deciziile politice, astfel că femeile votează urmând modelul soțului
sau al tatălui. Aceste situații sunt mai
des întâlnite în societățile rurale. În
familiile din acest mediu, încă s-a
păstrat această gândire conform căreia femeia este supusă bărbatului,
acest lucru reflectându-se și asupra
deciziei electorale, femeile votând
deseori la fel ca bărbații din familie,
soți sau tați.
Venitul și educația pot fi de
asemenea factori extrem de importanți atunci când discutăm despre
participarea electorală. În general,
cetățenii cu un venit peste medie tind
să voteze în număr mai mare decât
cei cu un venit net mai mic, iar cei cu
o educație mai bună tind de asemenea să fie mai implicați din perspectiva participării electorale decât acei
cetățeni cu școlaritate scăzută. Acești
doi factori sunt de multe ori legați
unul de celălalt, pentru că o educație
mai bună aduce de obicei și salarii
mai bune. Venitul ridicat și stabilitatea financiară le conferă indivizilor o
miză în rezultatele alegerilor, iar educația, la rândul ei, crește interesul și
implicarea în problemele societății13.
Atunci când se dorește un nivel crescut de implicare politică, de dorință
pentru acumularea de cunoștințe, este
foarte important ca acei membri ai
societății să aibă satisfăcute nevoile
primare (un trai decent, loc de muncă
etc.). Atunci când aceste nevoi sunt
satisfăcute, individul poate „trece la
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următoarea etapă”, aceea în care este
interesat cum decurg lucrurile la
nivelul comunității în care trăiește
sau la nivelul întregii țări. În schimb,
atunci când indivizii au lipsuri numeroase, precum lipsa electricității, lipsa
locurilor de muncă, a cabinetelor
medicale, sau a infrastructurii necesare, pot deveni complet indiferenți
cu privire la vot sau să-l acorde numai în moduri tranzactive directe. În
astfel de situații, cetățeanul consideră
votul nesemnificativ, deoarece principalul său scop este altul: să aibă ce
mânca, să aibă grijă de copii, să-și
creeze strategii de supraviețuire. Astfel, problemele politice par îndepărtate, fără efecte și lipsite de prioritate,
pentru că de mai bine de 30 de ani
comunitățile rurale din România s-au
dezvoltat în ritm foarte lent, creânduse o inegalitate între societatea rurală
și cea urbană.
Prin urmare, sunt numeroși factori
care pot fi invocați pentru a explica
diferențele dintre alegătorul din mediul rural și cel din mediul urban,
educația (mai exact lipsa ei) și sărăcia
fiind cei mai importanți, dar și o
mentalitate conservatoare, tradițională, sau vârsta alegătorilor.
Concluzii
După cum am expus în lucrare,
alegerile reprezintă modalitatea de
selecție a liderilor politici, iar comportamentul electoral reprezintă actul
final al alegătorilor și este influențat
de motivațiile, nevoile și așteptările
fiecăruia. Dar comportamentul electoral este influențat și mediul în care
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alegătorul trăiește și asta pentru că
motivațiile și nevoile unui individ din
mediul rural sunt adesea diferite de
cele ale unui individ din mediul urban.
Sărăcia constituie un factor extrem de important atunci când vorbim
despre mediul rural românesc dintr-o
multitudine de perspective, inclusiv
al comportamentului electoral, fiindcă îl poate determina pe individ să
se concentreze pe găsirea resurselor
pentru a supraviețui. După cum am
menționat în lucrare, alegătorii din
mediul rural sunt mult mai axați pe
alegerile locale decât cele parlamentare sau prezidențiale, iar asta se
întâmplă pentru că aceștia se concentrează pe lucrurile „mai aproape de
ei” și cu un impact mai rapid și vizibil pentru comunitatea lor.
Educația reprezintă de asemenea
un element care îl diferențiază pe
alegătorul rural de cel urban din cauza faptului că mediul rural românesc
este dominat de o educație deficitară,
cu profesori mai slab pregătiți, clase
în care învață uneori copii de vârste
diferite (din cauza numărului mic de
copii din localitate), distanțe mari
față de școală, dar și familii care nu
valorizează la fel de mult educația,
iar acest lucru nu face decât să formeze niște viitori adulți cărora le
lipsește cultura, inclusiv cea politică,
dar care au drept de vot.
Atât sărăcia, cât și o educație precară îl fac pe individ mai ușor de
manipulat sau „cumpărat”, iar într-o
societate în care mediul rural reprezintă aproape jumătate din țară, acest
lucru este îngrijorător. O implicare
mai mare din partea autorităților pri-

vind mediul rural românesc, prin
intermediul politicilor sociale, educaționale etc., este extrem de necesară.
De asemenea, și o implicare mai mare
în timpul campaniilor electorale, prin
deplasări ale candidaților în comunitățile rurale și prin contacte directe cu
alegătorii și problemele lor, i-ar putea
face pe aceștia să se simtă importanți
și să li se activeze spiritul civic.
Totuși, în final trebuie să precizăm că toate aceste mecanisme, descrise de politologi și sociologi, pot
să nu funcționeze întotdeauna. Spre
exemplu, în România există scrutine
la nivel național în care nu se constată o diferență semnificativă între
participarea la vot în mediul rural și
urban sau chiar unele în care, din
motive care trebuie analizate în context, participarea este mai mare (procentual) în mediul rural decât la orașe.
De asemenea, există zone rurale care,
din diverse motive (migrație urbanrural dinspre marile orașe pentru
construcția de case, influențe culturale de la membrii emigrați în străinătate ai familiilor, valorificare economică a terenurilor etc.) au trecut prin
modificări marcante. Dezvoltarea
tehnologică (extinderea pe scară largă
a comunicațiilor prin servicii de
telefonie mobilă și Internet, utilizarea
crescută a smartphon-urilor inclusiv
în mediul rural ș.a.) au schimbat mult
anumite comune. Factorii menționați
în lucrare, precum importanța liderilor locali, cultura de dependență,
nivelul de trai mai scăzut, accesul
redus la educație și informație sau
mentalitatea conservatoare își au
rolul lor și pot explica anumite mo-
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dele de comportament electoral. Totuși, ar fi nevoie de cercetări care să
studieze în profunzime și în mod
sistematic comportamentul electoral
în mediul rural, astfel încât să nu

rămânem blocați în stereotipii și
prejudecăți și, mai ales, să găsim
soluții de reducere a decalajelor istorice între cele două medii de rezidență.
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Preferințele alegătorilor din Irlanda: comparație între Sinn
Fein și Fianna Fail la alegerile din 2020
[Voters Preferences in Ireland: Comparing Sinn Fein and Fianna
Fail in the 2020 Elections]
Bettina MITRU
Abstract: The 2020 general elections in Ireland were important for both citizens
and political parties since they were the first after Brexit got into effect. They
marked the surprising electoral success of Sinn Fein, a relatively small party,
which means relevant change of preferences compared to the previous election.
This article seeks to explain the electoral success of the two top parties
according to the received share of votes: Sinn Fein and Fianna Fail. The five
potential causes covered by this comparative analysis are the electoral system,
the competition with other parties and the type of campaign used, the internal
organisation of the party, the media reporting, and the party leader. The data
consists of official party, campaign and election documents, and comes from
databases, literature, press articles and election statistics. The results indicate
that the messages used in the campaign and a new charismatic leader were
important drivers for electoral success.
Keywords: elections, political parties, leaders, media, Ireland.

Introducere
Alegerile pentru parlamentul irlandez din februarie 2020 au reprezentat reorientări în dorințele alegătorilor și schimbări în clasamentul
partidelor cunoscute. În prezent,
Irlanda are trei partide majore - Sinn
Fein, Fianna Fail și Fine Gael –
dintre care primul a cunoscut o
ascensiune rapidă în ultimele două
decenii1. Această lucrare analizează
două dintre aceste partide și încearcă
să explice de ce au obținut susținere
electorală. Se concentrează asupra

partidelor Sinn Fein și Fianna Fail
deoarece acestea prezintă caracteristici diferite și au înregistrat schimbări majore comparativ cu precedentele alegeri. Raportat la alegerile din
anul 2016, în 2020 a existat o creștere
în preferințe pentru Sinn Fein și o
scădere pentru Fianna Fail2. În
particular, Sinn Fein este relevant
deoarece acesta obținea în mod
regulat aproximativ 10% din voturi,
iar în 2020 a obținut cele mai multe
voturi și locuri în parlamentul
irlandez3.
Analiza va fi realizată din per-
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spectiva mai multor factori precum
campania electorală, competiția
dintre partide, schimbarea liderului,
tipul de campanie utilizat și raportarea mass-media la liderii politici sau
cele două partide. Datele utilizate
pentru analiză sunt reprezentate de
documente text si provin din literatura de specialitate care abordează
tema sistemelor electorale și a sistemelor de partide, literatura secundară
provenită din analizele existente,
statistici privind rezultatele alegerilor,
articole de presă care prezintă
informații despre cele două partide
politice și liderii acestora.
Sistemul electoral
Alegerile reprezintă un moment
important pentru cetățeni, mass-media și politicieni. Sistemele electorale
– regulile care determină modul în
care preferințele alegătorilor sunt
transpuse în rezultatele alegerilor –
modelează profund rezultate politice
importante, inclusiv sistemele de partid, diversitatea funcționarilor publici
și opțiunile politice4. Sistemele electorale reprezintă setul de reguli
pentru obținerea voturilor în urma
oricăror alegeri și stabilirea locurilor
în adunarea reprezentativă sau în altă
instituție aleasă, inclusiv o președinție, când este aleasă una5.
Sistemele electorale sunt chestiuni de
concepție instituțională: acestea au
efecte mai mult sau mai puțin identificabile asupra funcționării sistemului politic, iar un sistem electoral
poate fi selectat sau respins în vederea obținerii sau evitării anumitor
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consecințe.
Reprezentarea proporțională este
sistemul electoral cel mai frecvent
utilizat, deoarece principala alternativă – împărțirea țării în circumscripții uninominale și acordarea locului în fiecare circumscripție candidatului cu cele mai multe voturi –
poate duce la rezultate flagrant de
inechitabile la nivel național. Acest
din urmă sistem, cunoscut în general
sub numele de pluralitate cu un
singur membru sau ca „primul trecut
de post” (First past the post), este
utilizat pentru alegerile pentru
Camera Comunelor din Regatul Unit
(fiind, de asemenea, utilizat în
Canada, India și Statele Unite).
Efectul câștigător la nivel de circumscripție tinde să fie cumulativ
între circumscripții și să ofere un
avantaj partidelor mai mari. Rezultatul este că un partid cu mult mai puțin
de o majoritate a voturilor poate
obține o majoritate clară a locurilor în
Parlament6. Argumentele în apărarea
acestui sistem subliniază noțiunea de
alegeri ca „dispozitive de a alege
guverne viabile și de a le da legitimitate”7 și susțin că bonusul care revine
celui mai mare partid este în continuare cel mai bun mod de a face
acest lucru.
Susținătorii reprezentării proporționale (PR) au propus o gamă largă
de idei și sisteme, principala distincție fiind între sistemele de liste, pe de
o parte, și PR-STV8, pe de altă parte.
Primele au fost în general favorizate
în Europa continentală, în timp ce
PR-STV a fost mult timp alternativa
preferată a reformatorilor electorali
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din Marea Britanie. Într-un sistem de
liste de reprezentare proporțională,
fiecare partid prezintă o listă de
candidați în fiecare circumscripție cu
mai mulți membri, iar alegătorul
alege între diferitele liste. Astfel,
decizia principală care trebuie luată
de alegător este alegerea partidului.
Locurile sunt apoi alocate partidelor
pe baza cotei lor din voturi9. Sistemele de liste variază în ceea ce privește metodele pe care le utilizează
pentru a acorda locuri candidaților
individuali din cadrul partidelor: în
unele, problema este decisă de organizația de partid și este determinată
de poziția candidaților pe o listă fixă,
în timp ce în altele, alegătorii își pot
exprima preferințele pentru anumiți
candidați de pe lista partidului ales.
Cu toate acestea, chiar și în sistemele
din urmă, votul exprimat este în
primul rând un vot pentru partid și
poate ajunge să asiste la alegerea
unui candidat căruia i se opune de
fapt alegătorul10.
Există trei sensuri distincte în care
se poate înțelege cum funcționează
PR-STV: se poate înțelege prin referire la ceea ce este implicat în actul
de vot, logica sistemului și mecanica
numărării voturilor. Din punctul de
vedere al alegătorului, înțelegerea
sistemului este destul de simplă.
Alegătorului i se prezintă o listă de
candidați și este obligat să indice
ordinea preferințelor sale dintre
aceștia. Alegătorii trebuie să indice o
primă preferință pentru ca votul lor să
fie valabil și, după aceea, pot continua să indice câte preferințe
suplimentare doresc. Trebuie subli-

niat faptul că fiecare alegător are un
singur vot – de aici și termenul de vot
unic transferabil. Logica PR-STV
este că, în comparație cu sistemul de
pluralitate, crește proporționalitatea
dintre ponderea voturilor și cota de
locuri prin: reducerea costului unui
loc prin introducerea circumscripțiilor cu mai multe locuri, fiecare loc
suplimentar determinând o reducere a
cotei și a procentului de voturi de
care are nevoie un candidat sau un
partid pentru a câștiga un loc;
obținerea de informații suplimentare
cu privire la dorințele alegătorului,
adică cu privire la ordinea de preferință a acestuia în rândul candidaților concurenți; utilizarea acestor
informații suplimentare privind preferințele atât pentru a redistribui
voturile celor mai mici candidați, cât
și pentru a distribui orice voturi
excedentare, adică voturi pe care un
candidat le poate avea peste cotă.
Distribuirea voturilor excedentare
este necesară pentru a face față a ceea
ce altfel ar fi subreprezentarea celor
care au susținut un candidat ale cărui
voturi depășesc cota11.
Modul de funcționare a sistemului
electoral din Irlanda și permiterea
orientării alegătorilor atât spre candidații din circumscripții, cât și spre
listele de partid facilitează intrarea în
parlament a tuturor partidelor. Însă,
alegerile din 2020 au dominate de
incertitudine, partidele fiind astfel
forțate să își aleagă candidații din
circumscripții într-un ritm alert.
Fianna Fail a avut cei mai mulți
candidați pe liste (84), urmat de Fine
Gael (82), iar Sinn Fein a avut

163

POLIS

jumătate din numărul de candidați ai
celorlalte partide importante (42)12.
Sistemul electoral de tip PR-STV
care permite transferul voturilor spre
alți candidați în momentul în care
primul ales a atins numărul de voturi
necesar pentru a ocupa un loc în
parlament a permis ca Sinn Fein să
fie declarat câștigător în urma alegerilor din 2020. Accentul pus asupra
candidaților din circumscripții a
permis ca cele două mari partide din
Irlanda și Sinn Fein să obțină procente apropiate, distribuția acestora
putând fi realizată la nivelul tuturor
circumscripțiilor. Alegerile din februarie 2020 s-au caracterizat printr-o
volatilitate interpartinică mai mică
decât alegerile din 2011 sau 2016, dar
au împins sistemul irlandez de partide peste unele praguri importante.
Sinn Fein a devenit pentru prima dată
cel mai mare partid după cota de vot,
nereușind să devină cel mai mare
partid din Camera Inferioară deoarece și-a subestimat propriul potențial
electoral și, prin urmare, a selectat
prea puțini candidați. Rezultatele au
dus la o lungă perioadă de formare a
guvernului13.
Competiția cu alte partide și tipul de campanie utilizat
Competiția dintre partide este
definită, în majoritatea democrațiilor
industrializate, în termeni de rivalitate generală stânga-dreapta. Acești
termeni ideologici, de stânga și de
dreapta, sunt înțeleși pe scară largă și
adânc incorporați în discursul politic
de zi cu zi14. Au ajuns să funcționeze
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ca prescurtări convenabile pentru
dispozițiile ideologice ale partidelor.
Partidele de dreapta sunt în favoarea
liberei întreprinderi, a impozitelor
mai mici și a valorilor sociale conservatoare, în timp ce partidele de
stânga sunt în favoarea redistribuirii
veniturilor, a reglementării de către
stat a industriei și adoptă poziții liberale cu privire la aspecte sociale precum avortul și egalitatea căsătoriei.
Această conceptualizare mai degrabă
reducționistă stânga-dreapta a competiției de partid s-a dovedit a fi un
prezicător puternic al comportamentului de vot15. Însă în Irlanda competiția de partid de-a lungul secolului al
XX-lea nu a pivotat pe o axă stângadreapta, ci între două partide de
centru-dreapta care au fost indistincte
ideologic16.
În timpul alegerilor parlamentare
din Irlanda din februarie 2020, cele
două partide alese, Sinn Fein și
Fianna Fail, se aflau în competiție
atât între ele, cât și cu Fine Gael.
Competiția dintre partidele Fianna
Fail și Fine Gael este tradițională,
acestea încercând constant să atragă
cât mai mult electorat de partea lor.
Alegerile generale care au avut loc
înaintea celor din 2020 au demonstrat
cât de strânsă a fost competiția dintre
acestea. În anul 2016, partidul Fine
Gael a obținut 51 de locuri în parlamentul irlandez, reprezentat de
25,52% din voturi, în timp ce partidul
Fianna Fail a obținut 44 de locuri și
24,35% din voturi. În același an,
voturile alocate partidului Sinn Fein
au fost de 13,85%, aceștia primind
doar 23 de locuri în parlament17. Cu
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toate acestea, în urma alegerilor din
2011, prima poziție a fost ocupată de
partidul Fine Gael, obținând 77 de
locuri și 36,10% din voturi, iar partidele Fianna Fail și Sinn Fein au ajuns
pe pozițiile trei și cinci, obținând 20,
respectiv 14 locuri și 17,45%, respectiv 9,94% din voturi18.
În timpul campaniei electorale,
Sinn Fein a condus o campanie puternică și care a combinat mesajele
axate pe problematici cu cele pe imagine. De exemplu, mesajele sale au
identificat problema vârstei de pensionare, forțând RTE să se răzgândească și să invite liderul partidului,
Mary Lou McDonald, în dezbaterea
finală a liderilor. Chiar dacă prestația
ei în acea dezbatere a fost slabă,
cifrele partidului au spus că simpla ei
prezență pe platourile RTE din acea
seară a fost suficientă. Acestea au
indicat faptul că după acel moment
Sinn Fein era la egalitate cu Fianna
Fail și Fine Gael. McDonald însăși a
fost vedeta campaniei, iar atacurile ei
repetate la adresa partidelor Fianna
Fail și Fine Gael, pentru că, așa cum
a susținut ea, au fost la putere
împreună timp de patru ani, au fost
brutal de eficiente19.
Pe lângă aparițiile în dezbaterile
publice la lui McDonald, partidul
Sinn Fein s-a axat foarte mult pe
campaniile din social media, reușind
să obțină un număr ridicat de vizualizări comparativ cu celelalte
partide cu care aceștia se aflau în
competiție. Pagina de Facebook a
partidului a avut cu aproximativ
350.000 mai multe interacțiuni (comentarii, distribuiri și aprecieri) decât

al doilea cel mai mare partid, People
Before Profit, în perioada de 30 de
zile de dinaintea alegerilor. Comparativ, cele două partide care au dominat
politica irlandeză în ultimul secol,
Fianna Fail și Fine Gael, au avut
fiecare mai puțin de 10% din voce pe
Facebook. Pe Instagram, Sinn Fein a
dominat, de asemenea, conversația,
cu o pondere de 46% din totalul interacțiunilor tuturor părților, ceea ce a
fost mai mult decât dublu față de al
doilea cel mai mare partid, Partidul
Verde din Irlanda20.
Campania condusă de partidul
Sinn Fein a avut la bază un manifest
lansat în timpul campaniei electorale,
care prezintă 10 puncte cheie pe care
aceștia doresc să le atingă. Aceste
puncte cheie făceau referire la venituri și locuri de muncă, locuințe, pensii, sănătate, crime, copii, educație,
unitatea irlandeză, agricultură și
climă21. Toate aceste elemente din
manifest au fost promovate de partid
pentru a atrage electorat din cadrul
unei singure categorii a populației:
oamenii din categoria de mijloc cu
venituri scăzute spre medii. Campania partidului s-a concentrat în principal pe o ofertă de politică economică
cu cheltuieli ridicate: partidul a construit o propunere de soluții conduse
de stat la criza locuințelor, pe fondul
credibilității personale a purtătorului
său de cuvânt pentru locuințe,
promițând în același timp un pachet
similar de reduceri fiscale, inclusiv
eliminarea impozitului pe proprietate
și reducerea vârstei de pensionare la
65 de ani22.
În ceea ce privește rezultatul
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obținut de Fianna Fail, implicit
campania electorală implementată,
liderii partidului au observat scăderea
în rândul susținătorilor partidului.
Directorul național al alegerilor a fost
numit prea târziu, chiar în ajunul
campaniei electorale. Acest lucru a
fost simptomatic pentru pregătirea
insuficientă pentru campanie, care a
apărut în mod repetat în mai multe
privințe. Structurile de desfășurare a
campaniei – nu a existat nicio supraveghere a celor care conduceau
campania zilnic – au fost eronate și
consideră că ar trebui schimbate
pentru următoarea campanie, odată
cu înființarea unui comitet electoral
permanent, pregătirea la timp a
manifestului, politicilor, strategiilor
de circumscripție și comunicărilor23.
Raportul realizat de partid la finalul alegerilor constată că manifestul propus a fost conservator și
precaut. Această abordare a însemnat
însă că politicile partidului nu aveau
prospețime, erau prea prudente și nu
captau
imaginația
publicului.
Problema pensiilor a fost neașteptată
și nu a fost gestionată bine. Acesta
spune că un proiect de manifest ar
trebui să fie întotdeauna în vigoare.
De asemenea, aceștia au reutilizat
sloganul campaniei din 2016, „An
Ireland for All”, care a arătat o față
nepregătită a partidului pentru alegerile din 2020. Campania la nivelul
circumscripțiilor, pe de altă parte, a
fost una energică, în care candidații sau implicat, însă partidul a recunoscut nevoia de a se axa pe votul
pentru partid în aceeași măsură cu
cea pentru candidat24. Manifestul a
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prezentat un amestec de reduceri de
taxe și de creștere a transferurilor de
bani în domeniul asistenței sociale,
promițând, în același timp, să abordeze criza locuințelor prin măsuri de
creștere a proprietății private25.
Organizarea internă a partidului: Schimbarea liderului
Din perspectiva organizării interne a partidului, această secțiune
face referire exclusiv la lider, având
în vedere că nu au avut loc alte
schimbări majore care să modifice
dinamica partidului. În anul 2017,
fostul președinte al partidului Sinn
Fein și-a anunțat retragerea de la
conducerea acestuia, fiind considerat
unul dintre cei mai controversați
politicieni irlandezi din ultimii 50 de
ani și, considerând că este timpul
pentru o schimbare, a menționat că
nu va participa la următoarele alegeri
parlamentare26. Mary Lou McDonald
a fost aleasă oficial ca noul lider al
partidului Sinn Fein în 2018, preluând de la Gerry Adams, care a condus partidul naționalist timp de peste
trei decenii, toate atribuțiile. Predarea
partidului ar putea ajuta ambiția lui
Sinn Fein de a guverna de ambele
părți ale frontierei irlandeze. Alegerea unei femei dintr-o generație mai
tânără, care nu a avut nicio implicare
directă în conflictul nord-irlandez de
30 de ani, reprezintă o ruptură majoră
de trecut pentru fosta aripă politică a
Armatei Republicane Irlandeze (IRA).
Schimbarea conducerii a fost văzută
ca o oportunitate pentru partidul de
stânga de a se repoziționa mai a-
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proape de mainstream-ul politic și de
a câștiga mai mulți susținători pe
întreaga insulă, pe care vrea în cele
din urmă să o unească. Sinn Fein
avea putere în provincia britanică
Irlanda de Nord din 2007 și a fost în
discuții pentru a restabili guvernul
deconcentrat acolo, dar nu a guvernat
niciodată în Republică, unde este al
treilea partid ca mărime27. După
înfrângerea suferită de McDonald în
urma alegerilor prezidențiale din
Irlanda și clasarea pe a patra poziție,
toate resursele au fost orientate spre
manifestul formulat și prezentat în
timpul campaniei electorale. Eforturile comune ale liderului politic și ale
partidului au atras susținere din partea cetățenilor, deoarece se concentrau asupra principalelor probleme
identificate, precum efectul Brexit
sau presiunea pentru reforma impozitului pe profit.
În cazul partidului Fianna Fail nu
au avut loc schimbări înainte de
alegerile pentru parlamentul irlandez
din februarie 2020. La acel moment,
Micheal Martin condusese partidul în
trei generații electorale și era singurul
lider care nu ocupase postul de primministru în cadrul guvernului, astfel
încât știa că acele alegeri erau ultima
lui șansă. Micheal Martin este membru al Camerei Inferioare a
Parlamentului din 1989 și a fost ministru de cabinet în guvernele Fianna
Fail din 1997 până în 2011. În
această perioadă a fost ministru
responsabil cu afacerile externe, sănătatea și copiii, educația și știința,
precum și comerțul și ocuparea forței
de muncă în întreprinderi. Din punct

de vedere politic, el se consideră ușor
de stânga, ceea ce ar trebui să fie un
atu când vine vorba de o posibilă
formare a guvernului de coaliție cu
Verzii, Laburiștii și alte partide sau cu
independenți care împărtășesc aceeași viziune. El a fost un critic consecvent și dur al lui Sinn Fein,
excluzând în mod repetat intrarea în
coaliție cu un partid despre care crede
că este controlat de figuri obscure cu
un trecut în IRA. În timp ce Sinn
Fein cere guvernului irlandez să
înființeze o formă de forum pentru a
se pregăti pentru un referendum privind o Irlandă unită, el spune că nu
este momentul28. Îndeplinirea promisiunilor formulate în manifestul prezentat în timpul campaniei electorale
din 2016 a făcut ca Martin să fie în
continuare susținut de către cetățeni
și de aceea partidul a decis să
păstreze elemente din timpul acelei
campanii29.
În urma alegerilor din Irlanda din
februarie 2020, Micheal Martin a
reușit să obțină poziția de primministru cu ajutorul coaliției istorice
create. Coaliția în fruntea căreia se
află este formată din partidele Fianna
Fail, Fine Gael și Partidul Verde.
Coaliția dintre cele trei partide este
considerată istorică deoarece cele
două partide, Fianna Fail și Fine Gael,
s-au aflat în competiție pentru o
perioadă îndelungată de timp și nu șiau mai unit forțele până în acel moment niciodată30.
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Raportarea mass-media la partid și la liderul politic
Apariția noului lider al partidului
Sinn Fein, Mary Lou McDonald, a
adus un val de simpatie din partea
cetățenilor, care s-a concretizat în
urma alegerilor din 2020. Perioada
2018-2020 a reprezentat un moment
de liniște în mass-media irlandeză, iar
singurele voci realizau o prezentare
succintă a noului lider. Astfel, partidul nu a mai fost criticat și prezent în
mass-media până în momentul
alegerilor, când a reușit să ocupe
prima poziție. Mass-media din
Irlanda menționează în continuare
asocierea dintre partidul Sinn Fein și
Armata Republicană Irlandeză, crimele comise nefiind uitate în trecutul
agitat al republicii. În timpul campaniei, asasinarea lui Paul Quinn, un
tânăr bătut până la moarte de presupuși membri ai IRA în 2007, a fost
readusă în discuție în timpul unei
dezbateri televizate. „The Troubles”,
conflictul nord-irlandez, este încă
prezent din punct de vedere politic,
iar mulți membri ai partidului consideră că mass-media răscolește aceste
întâmplări din trecut pentru a discredita politicile economice redistributive ale partidului31.
Cu toate că Sinn Fein a câștigat
ultimele alegeri, a fost în imposibilitatea de a forma un guvern.
Perspectiva ca partidul să formeze
guvernul a determinat critici din partea adversarilor săi, care su fost imediat preluate de mass-media. De
exemplu, fostul prim-ministru Leo
Varadkar, ce aparține Fine Gael, des-
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cria planurile partidului de a organiza
mitinguri post-electorale ca parte a
unei campanii de intimidare. Comisarul de gardă Drew Harris, numit în
funcție în 2018 de un guvern condus
de Fine Gael, care avea acord tacit cu
Fianna Fail32, a declarat că este de
acord cu o evaluare de securitate din
2015 care a susținut că partidul are
conexiuni puternice cu Armata
Republicană Irlandeză. Mass-media a
reiterat aceste puncte, subliniind că
Sinn Fein nu este potrivit pentru
guvernul de la Dublin33. Cu toate că
Sinn Fein a câștigat suportul cetățenilor prin manifestul promovat și
schimbările de la nivelul conducerii,
restul liderilor politici prezintă în
continuare o teamă care își are sursa
în evenimentele din trecut și implicarea IRA. În toată această agitație,
mass-media încearcă să prezinte ambele opinii și activitățile partidului
așa cum sunt ele implementate.
În ceea ce privește partidul Fianna
Fail și prim-ministrul Micheal Martin,
care este, de asemenea, lider al partidului, mass-media discută constant
despre aceștia, având în vedere
atribuțiile funcției pe care acesta o
deține. În urma alegerilor din 2020
din Irlanda, posibilele coaliții care ar
putea fi formate au ajuns în atenția
mass-media pentru o perioadă îndelungată de timp. Unicitatea colaborării dintre partidele Fianna Fail și
Fine Gael au atras păreri pozitive din
partea mass-media, încurajându-se
crearea cât mai rapidă a acesteia în
termenii stabiliți de partide34. Cu
toate acestea, criticile privind durata
negocierilor dintre partide nu au
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întârziat să apară, mass-media considerând că tot procesul este destul de
îngreunat de lipsa deciziilor de la
nivelul celorlalte partide și a candidaților independenți în privința unui
program de guvernare care să fie pe
placul tuturor. În urma formării
guvernului de către cele trei partide
în fruntea cărora se află Martin,
liderul partidului Fianna Fail, au
apărut alte critici privind rezultatele
obținute până în prezent în raport cu
cele mai importante aspecte. În ceea
ce privește Brexit-ul și implicarea
Irlandei în gestionarea efectelor acestora, mass-media consideră că unificarea Irlandei și a Irlandei de Nord
nu vor avea loc prea curând, având în
vedere haosul care domină colaborarea dintre cele două35. În ceea ce
privește politica privind vârsta de
pensionare, aceasta încă este un
subiect readus în atenția publicului de
către mass-media fiindcă liderii
politici nu au ajuns la un consens.
Concluzii
Această lucrare și-a propus să explice motivele pentru care Sinn Fein
si Fianna Fail au obținut susținere
electorală la cele mai recente alegeri
parlamentare din 2020. Mesajele
promovate și tipul de campanie pe
care au făcut-o, modul de organizare
internă și modul de funcționare a
sistemului electoral și a celui politic
irlandez au fost elementele care au
condus la traiectoriile lor electorale
diferite. Sinn Fein, condus din 2018
de Mary Lou McDonald, a reușit în
2020 să câștige suport electoral, ast-

fel încât să ajungă pe prima poziție,
prin campania condusă înaintea
alegerilor și prin schimbările de la
nivelul conducerii partidului. Un alt
element care a ajutat partidul să fie
susținut de cetățeni este axarea politicilor asupra acestora și nu asupra
ideii de unificare cu Irlanda de Nord
(utilizată foarte mult în trecut), cu
toate că există o legătură strânsă între
acestea. Sistemul electoral de tip
STV și concurența cu două partide
mari care nu au reformat multe în
plan intern sau al mesajelor față de
precedentele alegeri au conferit Sinn
Fein unele avantaje electorale. Acestea au existat în pofida unei atitudini
adversative din partea mass-mediei,
care a reprodus în mare parte criticile
formulate de celelalte două partide
majore irlandeze.
În ceea ce privește Fianna Fail,
acesta a suferit pierderi de susținători
comparativ cu 2016. Acest lucru a
fost în principal determinat de conservatorismul abordării sale în campanie și al organizării interne. Partidul a utilizat principiile competiției
clasice împotriva Fine Gael și a
menținut o linie stabilă de discurs în
perioada 2016-2020, când avea un
acord tacit cu guvernul minoritar
Fine Gael. Această strategie a
funcționat dacă se raportează la Fine
Gael, dar a însemnat pierderea alegerilor în fața Sinn Fein. Pe plan intern,
partidul a păstrat aceeași linie de
management ca în precedentele alegeri, mesajele sale au fost cele
tradiționale și a avut susținerea presei.
Fianna Fail a beneficiat de avantajul
oferit de sistemul STV partidelor
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mari cu candidați puternici în anumite circumscripții și a avut același
număr de parlamentari cu Sinn Fein,
deși a obținut cu 2,3% mai puține
voturi. Astfel, diferența dintre cele

două partide a fost făcută de dinamismul lor din timpul campaniei electorale, a mesajelor axate pe problematici contemporane și a unui lider activ
cu o imagine apreciată de alegători.
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Evoluția raportului public-privat în sistemul
de sănătate din România postcomunistă
[The evolution of the public-private relationship within the health
system of post-communist Romania]
Oana MIRON
Abstract: In this article, my intention is to analyse the way the national health
system of Post-communist Romania evolved from the relationship public-private
point of view. In order to attain such an analysis and to have a good
understanding of this sinuous evolution from Semashko to Bismarck model, I will
concentrate, in the first section of my article, over the specific manner that
allowed the metamorphosis of the legislative framework, so as to ensure the
phased transition from a centralized model of the public health system to a
liberal one. In the second section you will find an analysis of the reforms that the
health system in Post-communist Romania went through, the final section having
the role of emphasizing the role played, in this transitive context, by the National
House of Health Insurance.
Keywords: transitive model, health system, Semashko model, Bismarck model,
Post-communist Romania, reforms.

Introducere
Sistemul național românesc de sănătate a cunoscut o evoluție sinuoasă
după căderea regimului comunist,
parcurgând tranziția de la modelul
Semașko, adoptat de regimul comunist pe filieră sovietică, către modelul
Bismarck, cu adaptările specifice
„democrației originale”. În studiul de
față voi analiza evoluția raportului
public-privat în sistemul de sănătate
din România postcomunistă.
În prima secțiune voi prezenta
modul în care s-a metamorfozat cadrul legislativ astfel încât să permită

trecerea etapizată de la modelul
Semașko, specific unei societăți centralizate, la modelul Bismarck,
adoptat și de alte state din Europa
Centrală și de Est ieșite din comunism. Apoi, voi prezenta seria de
reforme prin care a trecut sistemul de
sănătate din România postcomunistă.
În final, voi analiza rolul jucat de
Casa Națională a Asigurărilor de
Sănătate.
Evoluţia cadrului legislativ
Sistemul de sănătate funcțional în
România anilor ’90 nu a cunoscut
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schimbări imediate, acestea fiind
realizate progresiv. Pentru început, a
fost necesară reglementarea noilor
realităţi din societatea democratică,
lucru realizat prin: Legea nr. 74/1995
privind exercitarea profesiunii de
medic, înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Colegiului Medicilor
din România1; Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998 privind Organizarea
cabinetelor medicale2, cu modificările şi completările ulterioare; Legea
46/2003, referitoare la Drepturile
pacientului; Ordinul nr. 914 din 26
iulie 20063 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie
să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de
funcţionare, Hotărârea Guvernului nr.
862/2006 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Sănătăţii
Publice4 etc. Însă Legea privind
asigurările de sănătate5, din anul
1997, şi Legea privind reforma în
sănătate6, din anul 2006, au
reprezentat pilonii rearanjării sistemului sanitar din România. După
cum se arată într-un raport din 2015,
„scopul reformei era acela de a crea
un sistem de asigurări sociale de
sănătate descentralizat şi pluralist, în
cadrul căruia cetăţenii urmau să
contribuie în baza veniturilor obţinute
de aceştia la fondurile pentru asigurări de sănătate care urmau să
achiziţioneze servicii de la furnizorii
de servicii de sănătate pe o piaţă pe
care calitatea şi siguranţa ar fi reglementată cu atenţie de către o entitate
independentă”7.
Totodată, s-a stabilit că asigurările
sociale, plătite, ca astăzi, atât de
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angajatori, cât şi de angajaţi, constituiau principalul mijloc de asigurare a
ocrotirii sănătății8, contribuţia celor
două categorii sociale reprezentând
„principalele componente ale fondului de asigurări sociale de sănătate”9.
Actul legislativ mai prevedea, la
Art.1, şi „posibilitatea organizării
altor forme de asigurări de sănătate
private”10, facultative.
În luna iulie 1999, a fost adoptată
Legea 146 privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea spitalelor, care
menţiona, la Art.13, că „spitalele
publice şi private funcţionează pe
principiul autonomiei financiare,
elaborează şi execută bugete proprii
de venituri şi cheltuieli”11. Totodată,
se specifica faptul că urmau să fie
supuse periodic la evaluări referitoare
la îndeplinirea cerinţelor de calitate a
serviciilor medicale și că unităţile
sanitare private se înfiinţează şi se
desfiinţează cu avizul Ministerului
Sănătăţii, conform legilor în vigoare.
Astfel, se deschidea un nou orizont de
aşteptare spre o îmbunătăţire a actului
medical, datorată de această dată
pieţei concurenţiale. Dacă în anul
2000, la nivel național, existau doar
trei spitale private, numărul acestora a
ajuns la 159 în 202012. Pe de altă parte,
a fost definită și delimitată sfera de
cuprindere a asistenței medicale,
faptul că aceasta este garantată de stat.
Se menționa că spitalele pot fi publice
sau private, că au personalitate
juridică și că este necesar să fie
supuse unei evaluări referitoare la
îndeplinirea cerințelor de calitate a
serviciilor medicale (Art. nr. 7).
O dată cu adoptarea Legii nr.
146/1999, spitalele au devenit furni-
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zori de servicii de sănătate, deschizând astfel calea spre o piaţă
concurenţială în care câştigă cele care
oferă un management eficient ce se
reflectă în utilizarea resurselor şi în
calitatea actului medical. Spitalele,
publice sau private, au ajuns în acest
moment să ducă o luptă acerbă nu
doar pentru contracte medicale încheiate cu Casa Naţională de Asigurări
de Sănătate, ci şi pentru pacienţi. Din
punctul nostru de vedere, o instituţie
spitalicească va fi mai atractivă pentru un pacient dacă pachetul de servicii propus va cuprinde o plajă cât mai
largă de specializări, de la examene
de laborator, investigaţii imagistice şi
specialităţi diverse.
Legea asigurărilor sociale de sănătate a reprezentat punctul de plecare
într-o reformă a sistemului sanitar ce
trebuia să se alinieze la aquis-ul
comunitar în perspectiva aderării
României la organismele europene. La
art. 1 şi 2, legiuitorul aprecia că „asigurările sociale de sănătate reprezintă
principalul sistem de ocrotire a sănătăţii populaţiei”, iar acestea „sunt
obligatorii și funcționează descentralizat, pe baza principiului solidarității și subsidiarității în colectarea și
utilizarea fondurilor, precum și a
dreptului alegerii libere de către asigurați a medicului, a unității sanitare
și a casei de asigurări de sănătate”.
Prin această lege, la articolul 52, s-a
introdus cota obligatorie de 7% aplicată la venitul brut al persoanei
asigurate.
În acelaşi timp, în acord cu prevederile Constituţiei României, legea
stabilea şi un principiu al solidarităţii

sociale, conform căruia toți cetățenii,
indiferent de venituri, au dreptul la
ocrotirea sănătății. Acest principiu al
solidarităţii sociale, larg răspândit în
lume, se referă şi la transferul de
răspundere comună între generaţii.
Legea deschidea, însă, calea şi spre o
alternativă la asigurarea obligatorie
de stat, respectiv asigurarea facultativă de sănătate, specificând faptul că
„pot funcţiona şi alte forme de
asigurări de sănătate care acoperă
riscuri individuale, în diferite situaţii
speciale. Se pot organiza şi societăţi
private de asigurări de sănătate.
Aceste asigurări nu sunt obligatorii”,
potrivit art. 1 alin. 3 al actului normativ.
Fiecare cetăţean salariat contribuie lunar la fondul asigurărilor de
sănătate, contribuția fiind plătită de
către angajator. Textul legii precizează, însă, că anumite categorii de
persoane beneficiază de asigurarea de
sănătate „fără plata contribuţiei: copiii şi tinerii până la vârsta de 26 de
ani, dacă sunt elevi, studenţi sau ucenici şi dacă nu realizează venituri din
muncă; b) persoanele cu handicap
care nu realizează venituri din muncă
sau se află în grija familiei; c) soţul,
soția, părinţii şi bunicii, fără venituri
proprii, aflaţi în întreţinerea unei
persoane asigurate; d) persoanele ale
căror drepturi sunt stabilite prin
Decretul-lege nr. 118/ 1990 privind
acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate din motive politice de
dictatura instaurată cu începere de la
6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate şi constituite în
prizonieri, prin Legea nr. 44/1994
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privind veteranii de război, precum şi
unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, precum şi persoanele
prevăzute la art. 2 din Legea nr.
42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi
luptătorilor pentru victoria Revoluţiei
din decembrie 1989, dacă nu realizează alte venituri decât cele
provenite din drepturile băneşti acordate de aceste legi, precum şi cele
provenite din pensii”13.
Administrarea fondului de asigurări sociale de sănătate se realizează,
potrivit legii, prin Casa Naţională de
Asigurări de Sănătate şi prin casele
de asigurări de sănătate judeţene şi a
municipiului Bucureşti. În schimbul
contribuţiei lunare, asiguratul are
dreptul la îngrijire medicală, în caz
de boală sau accident, până la vindecare14: „Îngrijirea medicală acordată
asiguraţilor se realizează prin servicii
medicale, după cum urmează: a)
servicii de asistenţă medicală preventivă şi de promovare a sănătăţii,
inclusiv pentru depistarea precoce a
bolilor; b) servicii medicale ambulatorii; c) servicii medicale spitaliceşti; d) servicii de asistenţă stomatologică; e) servicii medicale de urgență; f) servicii medicale complementare pentru reabilitare; g) asistenţa medicală pre-, intra- şi postnatală; h) îngrijiri medicale la domiciliu;
i) medicamente, materiale sanitare,
proteze şi orteze”15. Există, însă, și
servicii medicale care nu sunt decontate de Casa Naţională de Asigurări
de Sănătate, respectiv „servicii medicale în cazul bolilor profesionale, al
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accidentelor de muncă, unele servicii
medicale de înaltă performanţă; unele
servicii de asistenţă stomatologică;
asistenţa medicală curativă la locul
de muncă şi servicii hoteliere cu grad
înalt de confort”16.
Principiul solidarității în baza căruia funcționează asigurările sociale
de sănătate din România este similar
unui sistem larg răspândit în lume:
asigurările sociale prin transferuri în
flux, numite și „redistributive”, funcționând pe principiul „plătești pe
măsură ce câștigi”. Trebuie menționat
faptul că asigurările redistributive se
bazează pe solidaritatea atât între
generații, cât și între persoanele din
aceeași generație (generația activă
susține prin contribuții asigurările
beneficiarilor actuali, urmând ca și ea,
la rândul ei, să fie susținută de
generațiile active ce îi urmează).
Legea nr. 145/1997 a fost modificată succesiv prin OUG nr.30/1998,
OUG nr. 72/1998, OUG nr.180/2000,
iar în noiembrie 2002 a fost abrogată
de OUG nr. 150/2002, însă a reprezentat un punct de plecare în crearea
unui sistem de asigurări de sănătate
descentralizat, transformându-l într-un
sistem predominant de tip Bismarck,
caracterizat prin cote obligatorii de
asigurare fixate în funcţie de veniturile contributorilor.
Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003
sau Legea drepturilor pacientului17,
cu modificările ulterioare, defineşte
noţiunea de „pacient”, respectiv acea
persoană sănătoasă sau bolnavă care
utilizează serviciile de sănătate,
precum şi alte denumiri folosite în
actul normativ, precum „discrimi-
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nare”, „intervenţii medicale”, „îngrijiri terminale” sau „reprezentant legal”18. Pacientul are dreptul să fie
respectat ca persoană umană, fără
discriminare, să fie îngrijit la cele mai
înalte standarde de calitate „de care
societatea dispune, în conformitate cu
resursele umane, financiare și materiale”19, de a fi informat cu privire la
serviciile medicale disponibile, precum și la modul de a le utiliza, despre
identitatea și statutul profesional al
furnizorilor de servicii de sănătate şi
cu privire la regulile și obiceiurile pe
care trebuie să le respecte pe durata
spitalizării20. De asemenea, pacientul
are dreptul „de a fi informat asupra
stării sale de sănătate, a intervențiilor
medicale propuse, a riscurilor potențiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile
propuse, inclusiv asupra neefectuării
tratamentului și nerespectării recomandărilor medicale, precum și cu
privire la date despre diagnostic și
prognostic”. Un alt articol important
pentru pacienţi este acela care
subliniază că aceștia pot solicita şi
„altă opinie medicală”21. În acelaşi
timp, pacientul are dreptul să refuze
sau să oprească o intervenţie medicală, acest lucru fiind posibil doar în
scris, în nume propriu sau în numele
altei persoane, în calitate de reprezentant legal sau persoană desemnată în
anumite condiţii. De asemenea, pacientul are acces la datele medicale
personale sau poate desemna, prin
acord scris, o altă persoană care să
aibă acces deplin atât în timpul vieţii,
cât şi după decesul pacientului22.

Ulterior, actul legislativ a fost
completat cu mai multe articole referitoare la persoanele asigurate, astfel:
„pacienții asigurați prin Casa
Națională de Asigurări de Sănătate au
dreptul la investigații gratuite de
screening la justa solicitare proprie
din momentul încadrării în grupul de
risc sau pe baza unei trimiteri de la
medicul specialist”23. Informaţiile
aduse la cunoştinţa pacientului trebuie să se facă într-un limbaj respectuos şi clar, în limba maternă, iar
pentru cetăţenii străini într-o limbă de
circulaţie internaţională. Textul legii
a fost completat şi cu articolul 36.1,
potrivit căruia „niciunui pacient nu i
se va refuza dreptul la îngrijiri medicale din cauza neînregistrării nașterii
sale în actele de stare civilă”.
Odată cu adoptarea acestor legi
s-au realizat progrese semnificative,
însă multe dintre trăsăturile vechiului
sistem au continuat să persiste mai
ales din cauza subfinanţării acestui
sector şi a lipsei de viziune cauzată
de schimbările succesive ale miniştrilor Sănătății. În perioada ianuarie
1990-august 2005, spre exemplu, la
conducerea Ministerului Sănătăţii sau succedat nu mai puţin de 14 miniştri, membri ai partidelor de pe
întreg eşichierul politic. A urmat o
oarecare stabilitate la conducerea ministerului, timp de trei ani, începând
cu luna august a anului 2005, când
Eugen Nicolăescu a primit misiunea
de a reforma sistemul sanitar (mai
ales) în perspectiva aderării României
la Uniunea Europeană.
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Reformele sistemului de sănătate
Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006
privind reforma în domeniul sănătăţii
(cu modificările ulterioare) a
reprezentat „reglementarea domeniului sănătăţii publice, obiectiv de interes social major”24, deoarece au fost
stabilite politicile de sănătate publică
pe mai multe domenii de intervenţie:
a) prevenirea, supravegherea şi
controlul bolilor transmisibile şi netransmisibile; b) monitorizarea stării
de sănătate; c) promovarea sănătăţii
şi educaţia pentru sănătate; d) sănătate ocupaţională; e) sănătatea în
relaţie cu mediul; f) reglementarea
primară şi secundară în domeniul
sănătăţii publice; g) managementul
sănătăţii publice; h) servicii de sănătate publice. Actul normativ a trasat
principalele atribuţii şi responsabilităţi atât pentru Ministerul Sănătăţii
Publice, ca autoritate centrală în
domeniul asistenţei de sănătate publică, cât şi pentru autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi pentru inspecţia
sanitară de stat care se organizează pe
domenii specifice de activitate.
Asistenţa medicală profilactică şi
curativă se asigură, conform legii,
„prin cabinetele medicale ambulatorii
ale medicilor de familie şi de alte
specialităţi, centre de diagnostic şi
tratament, centre medicale, de sănătate, laboratoare, precum şi prin alte
unităţi sanitare publice şi private şi
prin unităţi publice şi private cu paturi”25 (spitale sau alte stabilimente).
Activitatea medicală de recuperare
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„se asigură prin unităţile de profil”,
iar asistenţa medicală de urgenţă „se
asigură de unităţi specializate de urgenţă şi transport public sau privat,
precum şi prin structurile de primire a
urgenţelor organizate în acest scop”26.
Asistenţa medicală preventivă din
colectivităţile de copii preşcolari, şcolari şi studenţi se asigură prin cabinetele medicale organizate, conform
legii, în unităţile de învăţământ, sau
prin cabinetele individuale ale medicilor de familie, după caz. Finanţarea
activităţilor de asistenţă de sănătate
publică se face, potrivit legii, de la
bugetul de stat, de la bugetul Fondului
naţional unic de asigurări sociale de
sănătate, de la bugetele locale, din
venituri proprii, fonduri externe rambursabile şi nerambursabile, contracte
cu terţii, precum şi din contribuţii
personale şi plăţi directe, după caz.
Asistenţa farmaceutică se asigură,
potrivit legii, „în cadrul sistemului de
sănătate publică”, prin prepararea şi
eliberarea medicamentelor şi a altor
produse stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii publice. Punerea pe
piaţă a medicamentelor și „activitatea
de farmacovigilenţă”27 sunt, şi ele,
reglementate conform legilor. Tot
prin legea reformei sanitare se stipulau programele naţionale de sănătate,
atribuţiile fiecărei instituţii responsabile de derularea acestora, precum şi
sursele de finanţare. Actul normativ
reglementa şi domeniul asistenţei
medicale primare asigurate prin reţeaua medicilor de familie; aceasta se
acordă în contextul unei relaţii continue cu pacienţii, în prezenţa bolii sau
în absenţa acesteia28.
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Deşi înfiinţarea cabinetelor individuale era deja reglementată în alt act
normativ (Ordonanţa nr. 124/1998
privind organizarea şi funcţionarea
cabinetelor medicale), Legea nr.
95/2006 aducea lămuriri cu privire la
metodologia şi criteriile după care se
pot acredita, la modalităţile de finanţare, la serviciile pe care le furnizează
pacienţilor asiguraţi şi neasiguraţi. În
aceeaşi lege este reglementat sistemul
naţional de asistenţă medicală de
urgenţă şi de prim ajutor calificat,
fiind trasate în mod clar şi diferenţiat
atât asistenţa medicală publică de
urgenţă, cât şi asistenţa medicală
privată de urgenţă. În ceea ce priveşte
asistenţa medicală publică de urgenţă,
sunt incluse serviciile mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare
(SMURD), care a cunoscut o dezvoltare majoră începând cu anul 2001,
când a fost deschis primul dispecerat
integrat 112, care deservea, ca acum,
Pompierii, Poliţia, Ambulanţa şi
SMURD. Cele mai multe staţii judeţene SMURD au fost înfiinţate începând cu anul 2007.
Un alt capitol important al Legii
nr. 95 îl reprezenta asistenţa medicală
comunitară, care cuprindea „ansamblul de activităţi şi servicii de sănătate organizate la nivelul comunităţii”
cu scopul de a soluţiona „problemele
medico-sociale” ale individului în
mediul său de viaţă, prin aplicarea
unor programe şi servicii integrate.
Organizarea, funcţionarea şi finanţarea spitalelor au fost şi ele reglementate în aceeaşi lege, în sensul că
managerul persoană fizică (sau reprezentantul desemnat de managerul

persoană juridică) „trebuie să fie
absolvent al unei instituţii de învăţământ superior şi al unor cursuri de
perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii Publice şi stabilite prin
ordin al ministrului sănătăţii publice”29. La începutul lunii iunie 2010,
Guvernul României, la propunerea
Ministerului Sănătăţii, aproba actele
normative privind derularea procesului de descentralizare a spitalelor, respectiv Ordonanţa de Urgenţă
pentru modificarea şi completarea
unor acte normative din domeniul
sănătăţii în vederea descentralizării şi
cel al Hotărârii de Guvern privind
aprobarea Listei unităţilor sanitare
publice cu paturi pentru care se
transferă managementul asistenţei
medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către
Primăria Municipiului Bucureşti. Se
dorea, astfel, transferul către autorităţile locale a peste 85% din unităţile
sanitare aflate în sistemul public. În
cifre, acest lucru însemna 373 de
unităţi dintr-un total de 435. În reţeaua Ministerului Sănătăţii rămâneau 62 unităţi sanitare de interes
naţional, respectiv institute publice şi
spitale clinice judeţene de urgenţă din
marile centre universitare. Managementul spitalelor era preluat de către
autorităţile administraţiei publice locale, care deţineau proprietatea imobilului. Prin descentralizare, Ministerul Sănătăţii „îşi consolidează
rolul firesc, acela de strateg şi formator de politici publice, şi va ceda rolul
de administrator comunităţilor care
cunosc şi sunt aproape de nevoile
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cetăţenilor pe care îi reprezintă”30.
Printre liniile trasate de modificarea
legislaţiei trebuie subliniat faptul că
managerul urma să semneze contractul de management cu conducerea
Consiliului Judeţean, respectiv a
Primăriei şi, foarte important, erau
achitate toate datoriile pe care le
aveau la acel moment unităţile sanitare, creându-se astfel premisa unui
„nou început cu responsabilitatea
aferentă”31.
Legea nr. 95 din 14 aprilie
2006 privind reforma în domeniul
sănătății a produs o schimbare la
momentul respectiv, ca urmare a
armonizării legislaţiei şi a adaptării ei
la acquis-ul comunitar, în perspectiva
aderării României la Uniunea
Europeană. În acelaşi timp, importanţa acestei legi deriva şi din faptul
că erau definite principalele domenii
de intervenţie ale asistenţei de sănătate publică (calificată ca fiind de
importanţă majoră), se stabileau anumite principii ale asistenţei de sănătate publică, iar în dreptul fiecărei
instituţii de sănătate publică erau
trasate atribuţii şi responsabilităţi.
Aşadar, se poate considera că impactul legii care reglementa domeniul
sănătăţii publice la vremea respectivă
a fost unul semnificativ, însă nu şi
suficient, după cum s-a putut observa
ulterior, date fiind modificările şi
completările survenite.
Din aceeași perspectivă a reformării sistemului de sănătate, la 1
ianuarie 2013 intra în testare programul pilot de introducere a cardului
electronic de sănătate, de la 1 mai
2015, acesta devenind unicul instru-
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ment de validare şi decontare a serviciilor medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate pentru
persoanele cu vârsta de peste 18 ani32.
Copiii cu vârsta de până la 18
ani beneficiază de servicii medicale
gratuite conform legii. Cardul naţional de sănătate primit de asigurat
conţine doar datele de identificare ale
asiguratului: numele şi prenumele,
codul unic de identificare în sistemul
de asigurări sociale de sănătate, numărul de identificare al cardului
naţional de asigurări sociale de sănătate (CID), data naşterii şi termenul
de valabilitate al cardului (5 ani).
Doar la cererea asiguratului, medicul
de familie poate inscripţiona pe
cardul de sănătate date medicale.
După activare, cardul de sănătate va
fi prezentat ori de câte ori asiguratul
apelează la furnizorii aflaţi în contract cu casa de asigurări de sănătate
pentru servicii medicale sau farmaceutice. S-a dorit în acest fel o transparentizare a actului medical, în
special a serviciilor medicale/farmaceutice furnizate asiguraţilor.
Cu excepția introducerii cardului
de sănătate (2015), a descentralizării
administrării spitalelor publice (2010)
şi a lansării sistemului integrat pentru
asigurările de sănătate (2010), în
perioada 2009-2015 au fost operate
modificări legislative al căror scop
principal a fost eficientizarea utilizării finanţărilor sistemului de sănătate
publică, dar şi corelarea acestora cu
bunele practici din statele Uniunii
Europene33. Ca exemple în acest sens,
pot fi menționate introducerea taxei
de claw-back și recalcularea prețului
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de referință pentru medicamentele
prescrise (2009), închiderea unor
spitale care nu îndeplineau standardele pentru desfășurarea activității
(2011) și introducerea rețetei electronice pentru medicamentele compensate (2012). Legea nr. 95/2006 în
domeniul sănătăţii, cu cele 863 de
articole, cu modificările şi completările ulterioare, a marcat nu doar o
reformă a sistemului de sănătate,
punând în acord toate reglementările
în vigoare până la acea dată şi anticipând, totodată, provocările odată cu
aderarea României la Uniunea
Europeană, ci a şi rămas până astăzi
baza legislativă pentru sistemul de
asigurări sociale de sănătate şi a
întregului sistem sanitar.
Rolul Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate
În anul 1997 a fost adoptată Legea
nr. 145 a asigurărilor sociale de
sănătate, act legislativ care a reprezentat începutul reformei sanitare şi
care a presupus reorganizarea serviciilor de sănătate şi a sistemului de
finanţare a acestora. Până la acea dată,
sistemul de ocrotire a sănătății a fost
coordonat în mod centralizat de către
Ministerul Sănătății prin cele 41 de
direcții sanitare județene și direcția
sanitară a municipiului București și
era constituit dintr-o rețea de spitale,
policlinici, dispensare și alte unități
sanitare34. Legea a fost construită pe
modelul de asigurări tip Bismarck,
bazat pe principiul solidarității, cu
asigurare de sănătate obligatorie. Întro primă fază, de tranziţie, pe parcur-

sul anului 1998, fondurile de asigurare au fost administrate de Direcţiile
Sanitare Judeţene şi Ministerul
Sănătăţii. La 1 ianuarie 1999, rolul de
administrator a fost luat de Casa
Naţională de Asigurări de Sănătate
(CNAS), instituţie publică autonomă,
de interes național, cu personalitate
juridică, al cărei principal obiect de
activitate îl reprezintă asigurarea
funcționării unitare și coordonate a
sistemului asigurărilor sociale de
sănătate din România35. Aşadar,
CNAS are misiunea de a realiza un
sistem de asigurări sociale de sănătate modern și eficient, în slujba cetăţeanului și de aceea poate „propune,
cu avizul Ministerului Sănătăţii
Publice, proiecte de acte normative
pentru asigurarea funcţionării sistemului de asigurări sociale de sănătate
şi acordă aviz conform proiectelor de
acte normative care au incidenţă
asupra Fondului”36.
Printre atribuţiile CNAS stipulate
prin lege se numără următoarele:
elaborarea şi actualizarea Registrului
unic de evidenţă a asiguraţilor;
asigurarea şi organizarea sistemului
informatic şi informaţional unic integrat pentru înregistrarea asiguraţilor
şi pentru gestionarea şi administrarea
Fondului; elaborarea strategiei sistemului de asigurări sociale de sănătate
cu privire la colectarea contribuţiilor
de asigurări sociale de sănătate care
se află în administrarea CNAS, potrivit competenţelor stabilite de lege,
precum şi cu privire la utilizarea şi
administrarea acestuia în condiţiile
legii; participă la stabilirea obiectivelor programelor de sănătate publică,
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în colaborare cu Ministerul Sănătăţii
Publice, Colegiul Medicilor din
România, Colegiul Farmaciştilor din
România, reprezentanţi ai asiguraţilor,
spitalelor şi clinicilor universitare, ai
unităţilor de cercetare, ai organizaţiilor neguvernamentale, ai sindicatelor
şi patronatelor, ai ministerelor şi
instituţiilor centrale cu reţea sanitară
proprie37.
De asemenea, CNAS „elaborează
şi stabileşte, împreună cu Ministerul
Sănătăţii Publice, prin comisiile organizate la nivel naţional, metodologia
şi nivelul de evaluare a furnizorilor
de servicii medicale, de dispozitive
medicale şi medicamente; elaborează
împreună cu Ministerul Sănătăţii
Publice criteriile privind calitatea
asistenţei medicale acordate asiguraţilor referitoare la diagnostic şi
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tratamentul medico-chirurgical şi
stomatologic; elaborează condiţiile
privind acordarea asistenţei medicale
din cadrul sistemului de asigurări
sociale de sănătate, cu consultarea
Colegiului Medicilor din România şi
a Colegiului Medicilor Dentişti din
România; participă anual şi ori de
câte ori este nevoie la elaborarea
listei de medicamente eliberate cu
sau fără contribuţie personală, pe
baza prescripţiilor medicale, pentru
persoanele asigurate; monitorizează
şi controlează modalitatea de eliberare a medicamentelor compensate şi
gratuite; acordă gratuit informaţii,
consultanţă şi asistenţă în domeniul
asigurărilor sociale de sănătate
persoanelor asigurate, angajatorilor şi
furnizorilor de servicii medicale”38.

Sursa: www.cnas.ro

Figura nr. 1. Organigrama Casei Naţionale a Asigurărilor de Sănătate (CNAS)
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În raport cu asiguraţii, CNAS are
stabilite prin lege o serie de relaţii
care „au la bază mai multe principii:
alegerea liberă de către asiguraţi a
casei de asigurări; solidaritatea şi
subsidiaritatea în constituirea şi utilizarea fondurilor; participarea obligatorie la plata contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate pentru
formarea Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate, denumit
în continuare Fond; acordarea unui
pachet de servicii medicale de bază,
în mod echitabil şi nediscriminatoriu,
conform legii; transparenţa activităţii
sistemului de asigurări sociale de
sănătate; confidenţialitatea datelor, în
ceea ce priveşte diagnosticul şi tratamentul”39.
Asiguraţii beneficiază de anumite
drepturi stabilite prin lege, respectiv
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dreptul de a fi informat cel puţin o
dată pe an, prin casele de asigurări,
asupra serviciilor de care beneficiază,
modalităţii de plată şi nivelul de contribuţie personală. În schimb, asiguratul are obligaţia să încheie contracte de asigurare cu casele, direct
sau prin intermediul angajatorului, iar
calitatea de asigurat şi drepturile care
derivă încetează odată cu pierderea
dreptului de domiciliu sau de şedere
în România40.
În subordinea CNAS sunt 43 de
case de asigurări de sănătate, 42
având statut judeţean şi o casă cu
statut special, anume Casa de
Asigurări de Sănătate a Armatei,
Ordinii Publice, Siguranței Naționale
și Autorității Judecătorești (CASA
OPSNAJ).

Sursa: www.cnas.ro

Figura nr. 2. Organigrama cadru a Casei Judeţene a Asigurărilor de Sănătate
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Concluzii
Evoluția sistemului de sănătate
din România postcomunistă a fost
una sinuoasă, depinzând contextual
de evoluția societală în ansamblu.
Adoptarea unui „model tranzitiv” a
implicat necesare adaptări de parcurs,
ceea ce a produs, în anumite momente, fie ambiguități legislative, fie
dificultăți procesuale în funcționalitatea sistemului ca atare. Au existat,
desigur, așa cum am încercat să relev
Note
1

2

3
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5
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Legea nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Colegiului Medicilor din România,
publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 149, din 14
iulie 1995.
Ordonanţa
Guvernului
nr.
124/1998 privind Organizarea şi
funcţionarea cabinetelor medicale,
publicată în M. Of., Partea I, nr.
328, din 29 august 1998. Acest act
normativ a făcut obiectul mai multor
modificări şi completări ulterioare.
Ordinul nr. 914 din 26 iulie 2006
pentru aprobarea normelor privind
condițiile pe care trebuie să le
îndeplinească un spital în vederea
obținerii autorizației sanitare de
funcționare, publicat în M. Of. nr.
695 din 15 august 2006.
Hotărârea
Guvernului
nr.
862/2006 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Sănătăţii
Publice, publicată în M. Of. nr. 590
din 7 iulie 2006.
Legea nr.145/1997 a asigurărilor
sociale de sănătate, publicată în M.
Of. nr. 178/31 din iul. 1997, art. 6.

pe parcursul acestui articol, și salturi
de etapă, mai cu seamă sub imperiul
condiționalității europene, care au
însemnat, totodată, și importanți pași
înainte spre dezvoltarea unui model
al sistemului de sănătate în acord cu
standardele occidentale. Cu toate
acestea, din perspectiva raportului
public-privat, sistemul românesc de
sănătate publică este încă în postura
de a necesita ameliorări în viitorul
apropiat.
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Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006
privind reforma în domeniul
sănătăţii, publicată în Monitorul
Oficial nr. 372/28 din aprilie 2006.
Marcelo Bortman (coordonator al
echipei Băncii Mondiale), Raportul
Analiza Funcțională a Sectorului de
Sănătate în România, proiect cofinanțat din Fondul Social European
prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative,
beneficiar Secretariatul General al
Guvernului, 2015, p. 9.
Florin Marius Pavelescu, Sănătatea
publică din România în perioada
1919-2015, Institutul Naţional de
Cercetări Economice, Academia
Română, Bucureşti, 2018, p. 17.
Ibidem, p. 17.
Legea nr.145/1997a asigurărilor
sociale de sănătate, publicată în M.
Of. nr. 178/31 iulie 1997.
Legea nr. 146 din 27 iulie 1999
privind organizarea, funcţionarea
şi finanţarea spitalelor, publicată în
Monitorul Oficial al României, nr.
370 din 3 august 1999.
http://statistici.insse.ro:8077/tempoonline/#/pages/tables/insse-table.
Legea nr.145/1997 a asigurărilor
sociale de sănătate, publicată în
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Monitorul Oficial al României, nr.
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2003.
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RECENZII
Un manual despre fake news

Bogdan Oprea, Fake
news și
dezinformare online: recunoaște și
verifică. Manual pentru toți utilizatorii
de internet, Editura Polirom, Iași, 2021,
ISBN: 978-973-46-8418-2, 240 p.

Dacă suntem în căutarea unui text
consistent despre dezinformare și alte
maladii ale comunicării, scris nu doar
de un teoretician, ci și de un practician în domeniul comunicării, nu
sunt mulți specialiști români care să
fie recomandați așa de solid de
parcursul lor profesional pentru a-l
scrie, așa cum este autorul acestui
volum. Bogdan Oprea este specialist
în comunicarea în administrația
publică și a lucrat la nivel înalt atât în

România (fiind, printre altele, purtător de cuvânt al președintelui
României și șef al Departamentului
de
Comunicare
Publică
al
Administrației Prezidențiale, purtător
de cuvânt al Ministerului Dezvoltării
Regionale și Turismului, purtător de
cuvânt al Ministerului Sănătății), cât
și la nivelul Uniunii Europene (fiind
consilier de rang înalt al UE pentru
comunicare și vizibilitate în cadrul
Cancelariei de Stat a Guvernului
Republicii Moldova). Din 2007 este
cadru didactic la Facultatea de
Jurnalism și Științele Comunicării în
cadrul Universității din București și a
susținut unul dintre primele doctorate
în științele comunicării pe tema fake
news și a dezinformării online, cu o
cercetare asupra alegerilor prezidențiale din România. A lansat și
predă primul curs din mediul universitar românesc dedicat combaterii
fenomenului dezinformării, manipulării și fake news online („Fake
news și dezinformare online:
recunoaște și verifică”); predă și alte
cursuri și seminare de jurnalism
(„Producție de presă scrisă”, „Tehnici
de redactare”, „Genurile presei
scrise”, „Presă și actualitate” etc.).
Timp de 12 ani a profesat ca jurnalist
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și a ocupat poziții redacționale, de la
cele de redactor și reporter până la
cele de șef de departament și redactor-șef adjunct în mai multe organizații media românești (printre care
„Evenimentul zilei”, „Adevărul de
seară”, NewsIn, Prima TV). Totodată,
a lansat și condus editorial și administrativ mai multe cotidiene de rețea
și reviste lunare de nișă. Este moderatorul podcast-ului „Fake News
Theory cu Bogdan Oprea”. În același
timp, este implicat activ în mai multe
proiecte de voluntariat în țară, dar și
în misiuni umanitare internaționale.
De altfel, autorul recunoaște
faptul că documentarea sa, derulată
pe parcursul mai multor ani, a plecat
de la experiența proprie în domeniul
practic al comunicării în sfera
administrației publice, care i-a stârnit
interesul academic, precum și de la
experiența la catedră, prin introducerea primului curs universitar dedicat fake news și dezinformării online.
Astfel a apărut acest manual, editat la
prestigioasa editură ieșeană Polirom,
structurat în zece capitole, care cuprind o impresionantă bibliografie de
specialitate, argumentată cu o largă,
aproape exhaustivă adaptare la reglementările din domeniu.
De la începutul demersului său,
autorul precizează că prezența în
spațiul lingvistic, dar și comunicațional românesc, a sintagmei „fake
news”, preluată din limba engleză,
poate fi asociată, din motive stilistice,
dar și de sinonimie, sintagmei din
limba română „știre falsă”. Apoi, în
abordarea metodică a temei, caută
argumente referențiale încă din
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Primul Război Mondial, invocându-l
pe istoricul Marc Bloch, care descria,
în anul 1921, forța și efectul fake
news asupra minții oamenilor în
conflagrația mondială. Deseori știrile
false sunt simple născociri pentru a
influența opinii sau pentru a se supune unui ordin; ele se nasc, proliferează, tulbură minți, supraestimându-le sau înfrângându-le curajul (pp.
7-8).
După un secol lumea a devenit
mult mai interconectată, tehnologic și
comunicațional, apărând televiziunea,
rețelele de socializare (RSO) și internetul, teritoriu necartografiat, cu o
evoluție rapidă și greu de anticipat;
toate aceste revoluții tehnologice au
generat o răspândire virală a informațiilor, a facilităților de producere a
unor conținuturi de către orice utilizator, fără niciun fel de filtru.
În cazul procesului de producție a
știrilor de către mass-media, avem
de-a face cu reguli și proceduri care
reglementează trei mari câmpuri de
activitate: identificarea evenimentelor,
selectarea și verificarea informațiilor
și tehnicile de procesare a informațiilor (apud Mihai Coman). De aceea,
jurnalismul, ca profesie, și massmedia, ca sistem, oferă publicului informații filtrate și purtătoare de semnificații, ceea ce implică acele norme,
standarde profesionale, dar și deontologice.
Astfel, în mass-media au un rol
foarte important „controlorii de calitate”, gatekeepers, care verifică
respectarea normelor și standardelor
amintite. Dar astăzi sursa conținuturilor și știrilor produse nu este doar
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mass-media, ci orice utilizator de
RSO sau platforme digitale. Ca efect,
spațiul de producere și răspândire a
unor conținuturi distorsionate, parțial
adevărate, intenționat sau sub influențare online, este uriaș. Tocmai de
aceea, autorul consideră că motivația
elaborării lucrării de față este dată de
necesitatea dobândirii abilităților și
deprinderilor pentru ca oamenii să fie
mai puțin vulnerabili în fața tentativelor de influențare și manipulare
online.
Dar, în mod special, lucrarea se
dorește a fi „un manual pentru studenții din domeniile științelor sociale,
jurnalismului, comunicării, psihologiei, sociologiei etc., pentru jurnaliștii
profesioniști formați în școala veche
a presei, dar nevoiți să facă față
noilor paradigme care le guvernează
profesia”, precum și pentru toți
utilizatorii de internet care doresc să
se familiarizeze „cu conceptele din
domeniu, cu felurile de influențare
larg folosite în spațiul digital și nu
numai, dar și cu modalitățile de
identificare a acestora și cu fact
checking-ul” (p. 10).
Autorul contextualizează problematica abordată în „epoca crizelor”
multiple care au generat-o. Mai întâi,
e vorba de o criză cognitivă, determinată de bombardamentele informaționale asupra proceselor de cunoaștere, generatoare de vicii, falsuri
și erori cognitive, care fac ca societățile moderne să fie conduse de
biasuri și prejudecăți, ceea ce generează vulnerabilități în lanțul
epistemic al formării opiniei oamenilor: vulnerabilitatea sistemului

mass-media, a opiniei publice și a
procesului de cunoaștere. Criza
epistemică este generată de scepticism și relativism, sursă a unei
realități cognitive. Ne confruntăm cu
teorii ale conspirației, conform cărora
orice fenomen social este produs de
cei interesați în apariția sa, cu o criză
de încredere în instituțiile publice,
precum și cu o criză de încredere în
mass-media. Revoluția digitală, determinată îndeosebi de accesibilitatea
în bandă largă și dezvoltarea RSO, a
crescut exponențial accesul utilizatorilor, autorul analizând modurile de
manipulare a informațiilor în contextul acestei explozii a resurselor
online, care oferă un teren fertil
pentru dezinformare, manipulare,
propagandă și fake news.
În acest context, autorul elaborează un scurt istoric al influențării
maselor, de la Biblie până la societatea contemporană, al rolului
presei în acest proces, cu incursiuni și
exemplificări în istoria acesteia; analizează impactul rețelelor de socializare, al acelor „media sociale” sau
„rețele de socializare” (social networking sites), de la accepțiunea
largă sociologică până la cea de rețele
sociale ca platforme digitale care
permit comunicarea între oameni și
partajarea de conținuturi.
Fenomenul dezinformării este
abordat în paradigma informării, pe
care Philippe Breton o consideră
parte a celor trei genuri de comunicare pe care indivizii le stabilesc
între ei – informarea, convingerea și
exprimarea.
Dezinformarea este analizată eti-
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mologic și istoric de la Sun Tzu până
la organigrama CEKA, înființată în
anul 1917, care cuprindea o secțiune
de provocare și dezinformare. Sunt
expuse contribuțiile unor exegeți ai
dezinformării ca armă de război
(Vladimir Volkoff), ca artă a înșelătoriei, a unei combinații de tehnici
și tactici ce includ dezinformarea,
simularea, camuflarea, diversiunea
practicată de Armata Roșie, KGB,
GRU („maskirovka”). Incursiunile în
câmpul conceptual al dezinformării
trec în revistă abordările unor
teoreticieni precum Henri-Pierre
Cathala, Guy Durandin, James
Pamment, Patrick Verniers, Ștefan
Vlăduțescu, precum și studii și
cercetări în domeniu, efectuate la
MIT, Cambridge (SUA), sau de către
Gordon Pennycook și David G. Rand.
În ceea ce privește tipologia,
Bogdan Oprea evidențiază taxonomia
dezinformărilor asasinării președintelui J. F. Kennedy din 1963, realizată
de profesorul James H. Fetzer, în
2004, precum și dezinformarea pe
rețelele de socializare, în analiza cercetătorilor de la Lund University,
Suedia; ambele studii prezintă un
inventar foarte relevant al tehnicilor
și metodelor de dezinformare (pp.
64-67).
Cercetarea acestui mecanism este
completată cu alte concepte care reprezintă „tulburări informaționale”,
relatate de First Draft, o coaliție nonprofit, fondată în 2015 și formată din
universități, mass-media, platforme
online și ONG-uri înființate pentru
combaterea dezinformării (pp.72-75).
Nu în ultimul rând, autorul
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evidențiază eforturile instituționale
pe care UE le face pentru combaterea
acestui fenomen și reglementările
adoptate în ultimii ani, la nivelul
tuturor instituțiilor europene, cum ar
fi decizia din 2020 la implementarea
proiectului ”The European Digital
Media Observatory”, care se dorește
a fi un hub european pentru factcheckers.
Un capitol de interes în economia
cercetării este cel dedicat fenomenului fake news (pp. 79-98). Studiul
abordează câmpul conceptual al
conceptului de adevăr și, în context,
al celui de știre (adevărată); sunt analizate conceptualizările adevărului și
ale știrii, modele, taxonomii, perspective de abordare: perspectiva
mesajului și a lingvisticii, perspectiva
surselor și intențiilor, perspectiva
structurală, cea a rețelei (vezi „modelul Pennsylvania”); delimitările
conceptuale ale fake news, caracteristicile acestora, concepte asociate
precum mock news, adică exploatarea
formei convenționale și a discursului
unei știri pentru a disemina știri
fabricate și informații false, prin
mascarea intereselor politice sau/și
economice.
Alți termeni, precum alt-right media și alt-fact, au pondere redusă și
sunt derivate din conceptul de „comunicare alternativă”, lansat la
Reuniunea UNESCO cu privire la
Autogestiunea, Accesul și Participarea la Comunicare din octombrie
1977, de la Belgrad. Acest concept sa extins în ultimii ani pentru a defini
o paletă largă de cauze interconectate
ale unor poziții ideologice și parti-
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zane, radicale chiar, de conspirații
promovate de website-uri cu informații care copiază formate jurnalistice pentru a distribui dezinformarea (pp. 98-103).
Autorul revine la importanța gatekeeping, adică a filtrării, a controlului
informației transmise și a formei sale
finale, realizată de persoane, jurnaliști, coduri deontologice și organizaționale, algoritmi computerizați și
combinații ale acestora, cu rolul de a
menține, consacra și promova normele culturale din societate.
Această teorie tradițională este
completată de gatewatching, adică de
existența unor hub-uri care monitorizează părțile, printr-o nouă formă
de editare colaborativă existentă pe
web, care implică utilizatori ca reporteri și coproducători pentru web-situri
de știri specializate, ceea ce le
permite să publice propriile relatări
informative și trimiteri către articole
din alte surse online și cărora, uneori,
chiar li se predă controlul editorial al
comunității online (p. 108).
Plecând de la definiția din
Dicționarul Oxford în ediție electronică, Bogdan Oprea încadrează cercetarea „epocii post-adevărului”,
legat de minciună, de „manipularea
adevărului”; conceptul a fost lansat în
2004, a fost amplificat din 2016 după
decizia UK de a părăsi UE și după
alegerile prezidențiale din SUA din
2016. Un concept care se referă la
mesaje, conținuturi, discursuri ce se
îndepărtează de realitate, erodează
încrederea în fapte, permițând oamenilor să-și configureze o realitate
proprie, dominată de prejudecăți și

credințe, amplificând chiar efectul de
turmă.
Autorul abordează clasificările
tehnicilor de influențare online și
importanța acestor tipologii în înțelegerea modului în care sunt construite
și utilizate pentru a dezinforma, influența, manipula informațiile, știrile
și conținuturile, tocmai pentru a le
putea descoperi, cerceta, bloca în
efectele lor.
Astfel, el expune două dintre cele
mai elaborate modele teoretice
dezvoltate de cercetători: modelul
Lund, configurat de Departament of
Strategic
Comunication,
Lund
University, Suedia, și modelul
Pennsylvania, elaborat de Donald P.
Bellisario College of Comunications,
Pennsylvania State University, SUA
(pp. 115-191).
Este un capitol cuprinzător, elaborat, un adevărat manual de contracarare a fake news pentru studenți,
cercetători, jurnaliști, comunicatori,
persoane publice, politicieni, dar și
pentru participanții la traficul online.
În final (pp. 193-220), autorul
abordează problema verificării informațiilor: în primul rând verificarea
caracterului de dezinformare, pornind
de la studierea celor trei elemente ale
tulburărilor informaționale - agentul,
mesajul și interpretatorul, dezvoltând
o matrice de analiză a acestui proces.
Aceasta presupune două paliere: verificarea faptelor/informațiilor înainte
de publicarea lor (ex-ante) și, ulterior,
verificarea ex-post, după publicarea
lor, acestea diferențiind jurnalismul
de propagandă, ficțiune, artă și divertisment. Verificarea ex-post a luat
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naștere odată cu platformele și
proiectele
de
fact-checking
(„verificarea faptelor”), a căror misiune este de a suplini precaritatea
documentării, dar și de a demasca
(debunking) tentativele intenționate
de dezinformare. În context, autorul
prezintă paradigmele de identificare a
fake news, etapele de parcurs, instrumentele utilizate în mediul online.
Modelul „Pennsylvania” identifică opt categorii de conținut online
identificate în studiul amintit din
2019, oferă și un model de „arbore al
deciziei”, care funcționează ca o
diagramă, în care fiecare mod de
decizie este un „test” binar al unui
atribut sau al unei caracteristici a
știrii false. În analiză este prezent și
conceptul de „detectare a știrilor
false” - fake news detection, care se
referă la „prezicerea surselor ca un
anumit articol (știre, editorial, expunere etc.) să fie înșelător în mod
intenționat (Victoria Rubin și colaboratorii, 2015).
În concluziile sale, autorul recunoaște sentimentul contradictoriu pe
care îl resimte și meditează la ce
reprezintă progresul tehnologic în
paradigma libertăților umane, între
care libertatea de informare și cea de
exprimare sunt cele mai scumpe. El
atrage atenția că libertățile și drepturile omului, stipulate în articolul 19
din Declarația Universală a Drepturilor Omului, consfințesc dreptul
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fiecărui om de a primi și răspândi
informații și idei prin orice mijloace,
fără a se preciza caracterul de adevăr;
în această formulare, omisiunea amintită creează terenul „răspândirii,
influențării prin cuvânt, sunet și
imagine în toate formele sale, inclusiv dezinformarea și fake news”
(pp. 221-222). Aceasta este tema importantă pe care o lansează Bogan
Oprea în finalul studiului, al tratatului
cu virtuți de manual, absolut inedit în
peisajul acestui fenomen care a
devenit o pandemie cu „victime” și
care afectează mințile, sufletele, comportamentele și personalitatea oamenilor de pe întreaga planetă.
Așa cum remarcă și profesorul
Mihai Coman, „cartea este o sinteză a
dezbaterilor pe tema dezinformării și
manipulării, dublată de analize de caz
și de o sumă de tehnici de identificare
a fake news. Ea se impune prin
efortul de a face ordine într-o junglă a
textelor referitoare la fake news, la
dezinformare și la formele de influențare a publicurilor (persuasiune,
propagandă, manipulare etc.). [...] În
plus, cartea prezintă mai multe
modele de interpretare a fenomenelor
(...) și oferă baza pentru prezentarea
unor strategii de «apărare» și a unor
tehnici de «detectare», cu aplicație
îndeosebi în social media” (coperta
4).
Doru TOMPEA
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Imperiul rus și eșecul modernizării politice

Mark Galeotti, O scurtă istorie a Rusiei.
De la cneazul Rurik la Vladimir Putin,
trad. Lia Decei, Ed. Humanitas,
București, 2021, ISBN: 978-973-507012-0, 188 p.

Pe coperta I a cărții O scurtă
istorie a Rusiei a lui Mark Galeotti
tronează o confuzie, de altfel destul
de larg răspândită, dintre cronologie
și temporalitate: „o sinteză accesibilă
și edificatoare despre devenirea modernă a Rusiei”. Parcurgând această
sinteză cu adevărat accesibilă putem
constata că aproape nimic din devenirea istorică a Rusiei nu se îndreaptă
către modernitate, înțeleasă mai ales
ca modernitate și modernizare politică. Cronologia este metoda și maniera istoricilor de a identifica și de a
plasa un eveniment (un război, o
revoluție, apariția unei religii, a unei

instituții politice etc.) pe o axă a timpului care are drept reper ultim
mișcarea recurentă și regulată de
rotație și de revoluție a Terrei în jurul
Soarelui. Temporalitatea, pe de altă
parte, este alcătuită din formele ireversibile prin care ne înțelegem și ne
raportăm la noi înșine, la ceilalți și la
lume, adică războiul, revoluția, religiile, ideologiile, instituțiile, modernitatea. Acceptând distincția dintre
cronologie și temporalitate putem
observa că anumite forme de temporalitate, deși cronologic contemporane, diferă radical, sunt concurente
ori chiar se opun. Un exemplu clasic
este disputa dintre iluminism și romantism.
Cert este însă faptul că din istoria
Rusiei de la Ivan cel Groaznic și
Petru cel Mare la Vladimir Putin,
deși ea are loc din punct de vedere
cronologic simultan și contemporan
cu devenirea sau evoluțiile instituțiilor occidentale, ceea ce a lipsit a fost
tocmai modernizarea politică. În mod
paradoxal, modernizarea Rusiei a fost
o exigență la care au năzuit constant
elitele sale politice, economice sau
intelectuale, numai că ceea ce s-a
vrut a fost doar modernizarea militară,
economică sau tehnică, fără să se
observe că, de fapt, avansul Occidentului are drept sursă și cauză principală modernizarea politică, iar cea
tehnică, militară și economică sunt
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consecințe ale modernizării politice1.
De altfel, acesta este primul din cele
câteva aspecte recurente pe care vrem
să le evidențiem în istoria Rusiei
pornind de la cartea lui Mark Galeotti,
și anume complexul de inferioritate
al Imperiului Rus față de Europa
Occidentală, la pachet cu conștiința
necesității modernizării cu orice preț.
Iar exemplele, în sensul conștiinței
acute că Rusia trebuie modernizată,
sunt abundente: „Stalin: suntem cu
50 sau 100 de ani în urma țărilor
avansate. Trebuie să recuperăm
această diferență în zece ani. Ori o
facem, ori ne zdrobesc” (p. 153);
„Alexandru II (1855-1881) arătase că
dorea să ia taurul de coarne declarând
că «mai bine să emancipăm iobagii
de sus în jos decât să așteptăm până
ce vor începe să se emancipeze singuri de jos în sus»” (p. 133); „Secolul
al XVIII-lea fusese dominat de
preocupări legate de modernizare, de
cum să ajungă din urmă occidentul –
și cât de periculos ar putea fi acest
lucru pentru ordinea existentă. Ridicarea «oamenilor noi» în cadrul aparatului guvernamental va înlătura
oare aristocrația? Răspândirea educației va promova sentimentul revoluționar? Victoria împotriva lui
Napoleon a devenit însă un mit convenabil pentru sănătatea fundamentală a sistemului” (p.123); sau despre
Petru cel Mare (1682-1725): „În
Anglia s-a gândit să învețe ce înseamnă putere navală și monarhie
modernă, afirmând că era «mai fericit
să fie amiral în Anglia decât țar în
Rusia». Totuși când a asistat la o întrunire a parlamentului a tras conclu-
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zia că «libertatea engleză nu este
potrivită» pentru Rusia” (p. 94).
„Rusia nu reușise să se modernizeze.
Iobagii voiau pământ, dar nu aveau
un răspuns în legătură cu ce ar însemna aceasta pentru un imperiu care
depindea de marii proprietari de pământ. Adepții occidentalizării voiau o
monarhie constituțională și industrializare, dar nu aveau un răspuns în
legătură cu ce va însemna aceasta
pentru Rusia. Conservatorii slavofili
se cramponau de noțiunea că întreaga
cultură rusă avea nevoie să fie
purificată de decadența occidentală,
dar nu aveau un răspuns în legătură
cu felul în care acest lucru putea fi
reconciliat cu necesara modernizare.
Toată lumea era de acord că trebuia
făcut ceva” (p. 132), și anume:
„reformatorii voiau o Rusie mai occidentală. Conservatorii voiau ca Rusia
să respingă Occidentul, de teamă să
nu se dezlănțuie haosul. Revoluționarii priveau tot mai mult spre ideologiile elaborate din Europa și vedeau în
ele soluții magice care puteau cumva
să ajute Rusia să ajungă în fruntea
popoarelor avansate din punct de
vedere social și economic din
Occident” (p. 120).
În mod paradoxal, din nou, factorul care a blocat mereu modernizarea
politică a Rusiei a fost tocmai
existența și acțiunile elitei politice,
economice și intelectuale, adică
tocmai cea care a conștientizat cel
mai intens necesitatea modernizării și
care ar fi avut sarcina de a o înfăptui
de sus în jos. În niciun moment al
istoriei Rusiei, poate cu excepția președinției lui Elțîn, poporul, cetățenii
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sau marea masă a populației nu au
beneficiat de drept la cuvânt sau de
cel de a lua decizii. Istoria Rusiei de
la Ivan cel Groaznic până la Vladimir
Putin este istoria succesiunii unor
oligarhii (în sensul clasic al termenului, guvernare de către puțini la
număr): mai întâi oligarhia monarhiei
absolutiste de drept divin, căruia i se
asociau aristocrații, nobilii, boierii și
la care s-a adăugat în vremea lui
Nicolai I „temuta Secția a Treia
(poliția politică) și un regim de
cenzură” (p.126). Or, pentru că a
eșuat în mod repetat să facă reforme,
oligarhia monarhică a fost violent
înlocuită prin forță de oligarhia
ideologică, de partid, nomenklatura
partidului bolșevic al lui Lenin și
Stalin, „partidul ajungând să reprezinte noul stat birocratic” (p. 149)
susținut de poliția politică CEKA,
NKVD, KGB, „care a devenit tot mai
mult un element central al guvernării
bolșevice” (p. 148). În plus, „Stalin a
înțeles puterea la nivel visceral și a
păstrat un control ferm asupra poliției
politice, în multe privințe adevărata
inimă a statului său... și a menținut un
uriaș aparat de propagandă ce avea
aceleași rădăcini culturale ca mitul
«țarului cel bun», aflat de partea poporului, dar îndrumat greșit de
sfătuitorii lui egoiști” (pp. 152-153).
Apoi, la vremea dizolvării regimurilor comuniste în Europa de est și a
destrămării URSS, puterea a fost
preluată de o nouă oligarhie, cea
economică și mediatică formată în
anturajul lui Boris Elțîn, care a
acaparat în mod rapace resursele:
„Elțîn a prezidat o tranziție eșuată

către piața liberă, care a schimbat
monopolul de stat cu unele private.
Țara a fost jefuită la scară mare, toată
industria a fost privatizată, pe câteva
copeici sau ruble, și a intrat pe
mâinile unor anumiți escroci și
prieteni” (p. 168). În cele din urmă,
pe culoarele puterii a ajuns Vladimir
Putin cu o nouă oligarhie (așa-numiții
siloviki), alcătuită din apropiați ai lui
Putin și oameni aparținând serviciilor
secrete FSB și GRU pe post de înalți
funcționari ai administrației prezidențiale și în posturile cheie ale statului
și ale companiilor private, propunând
oligarhilor, ba chiar întregii Rusii,
„un nou contract social: păstrează
tăcerea și stai departe de politică, iar
eu îți voi garanta o calitate a vieții tot
mai bună” (p. 171). „Democrația rusă,
niciodată prea solidă, a devenit tot
mai mult un teatru politic, falșii lideri
și partide de opoziție jucându-și
rolurile fără speranțe și așteptări întro victorie, numai pentru a păstra
aparențele” (p. 172).
De ce nu au încercat niciodată
aceste elite ale Rusiei să realizeze nu
atât o modernizare politică autentică
(domnie a legii, stat de drept, echilibru și control reciproc al puterilor,
constituționalism, drepturi, parlamentarism, cetățenie, alegeri corecte,
instituții, proprietate, piață liberă), ci
măcar una cât de cât funcțională?
Cred că este de la sine evident: orice
reformă politică menită să preîntâmpine exploziile sociale sau care să
facă măcar minimal predictibile și
transparente acțiunile puterii, prin
supunerea față de legi, ar fi periclitat
și ar fi pus în pericol însăși existența,
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pozițiile, statutul, privilegiile, averea
și puterea elitei. Cele pe care le spune
aici Galeotti despre țarul Alexandru
II (1855-1881) sunt valabile pentru
întreaga clasă conducătoare rusă din
orice perioadă: „Egalitatea în fața
legii, constituționalismul și altele asemenea reprezentau inevitabil o provocare pentru convingerea lui că o
putere executivă puternică era necesară pentru a duce mai departe
reforma, fiindcă ele erau în mare
măsură explicite în legătură cu limitarea puterilor nelimitate ale statului
și ale țarului. Alexandru depindea de
birocrația de stat și de nobilime
pentru a-și duce la bun sfârșit reformele, aceiași oameni ale căror interese erau amenințate de acestea, iar el
nu își putea permite să îi îndepărteze”
(pp. 133-134).
Reformele nu puteau aduce decât
agitație, dezordine, nesiguranță,
instabilitate și haos pentru că un alt
aspect recurent care a fost un
obstacol pentru modernizarea politică
își are drept origine faptul că imperiul
rus se întinde de la Sankt Petersburg
la Vladivostok și cuprinde nații,
populații, etnii, popoare, credințe și
religii diverse. Extinderea imperiului
nu a fost făcută prin aderarea voluntară, consimțită a acestor populații,
etnii și religii seduse de virtuțile civilizatoare și de cultură ale armatelor
rusești și ale Rusiei, ci ele au fost
acaparate și supuse prin război, forță,
cruzime, teroare și violență. Or,
istoria acestor cruzimi și sălbăticii nu
a fost și nu este uitată de niciunul
dintre popoarele supuse, astfel încât,
spre exemplu atunci când Lenin a
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proclamat principiul pentru dreptul la
autodeterminarea popoarelor sau
atunci când URSS s-a desființat,
imperiul rus aproape că s-a evaporat
sub presiunile centrifuge ale
națiunilor care și-au afirmat instantaneu independența. Această situație
structurală este cauza convingerii și
credinței exprimate plastic de către
Ecaterina cea Mare și asumate până
și de ofițerii KGB: „Suveranul este
absolut; căci nu există nicio altă
autoritate în afara celei care-și are
centrul în persoana sa unică și care
poate acționa cu o vigoare proporțională cu extinderea unui astfel de
vast dominion... Orice altă formă de
guvernare, de orice fel, nu numai că
va aduce prejudicii Rusiei, dar chiar
se va dovedi întreaga ei ruină” (p.
114). Cu alte cuvinte, ideea că
imperiul nu poate supraviețui și nu se
poate conserva decât dacă există o
conducere centralizată, un unic pol de
putere al statului din care să izvorască ordinea și unitatea. Un ofițer
KGB (în rezervă) pe care l-a întâlnit
Mark Galeotti i-a spus acestuia: „Am
crezut întotdeauna că este vorba
despre totul sau nimic: fie ținem țara
cu un pumn de fier, fie se va
destrăma” (p. 10). De aici vine certitudinea elitelor conducătoare că imperiul se află sub o constantă stare de
asediu și că dușmanii pândesc din
toate părțile și complotează pentru
ruina imperiului, atât din interior cât
și din exterior. Prin urmare, principalele mijloace de unificare și coagulare ale imperiului au fost: o armată de birocrați corupți, propaganda
și teroarea ca politică de stat, cenzura
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și poliția politică. Spre exemplu,
victoria împotriva lui Napoleon a fost
luată drept dovadă a excepționalismului rusesc și a faptului că Rusia
trebuie să apere valorile tradiționale
împotriva Revoluției Franceze și că
„Dumnezeu intenționase ca Rusia să
fie Rusia, nu o copie palidă a Europei
Occidentale. «Europa nu era în
armonie nici cu caracterul, nici cu
sentimentele națiunii ruse», fiind o
sursă de contaminare” (p. 125).
„Formula adoptată: «Ortodoxie.
Autocrație. Naționalitate», prin care
se intenționa apărarea valorilor tradiționale ale Rusiei împotriva influențelor străine, a condus la construirea
unui stat polițienesc, la un regim de
cenzură excesiv, la căutarea unei
uniuni naționale și a unei singure
loialități prin care toți supușii țarului
trebuiau să îmbrățișeze o singură
credință și valori unice” (p. 125).
Spus mai pe șleau: rusificare. Referințele de mai sus provin din perioada
țarului Nicolae I, dar ele pot fi recunoscute cu ușurință și în perioada
regimului comunist bolșevic (cu ideea stalinistă a construirii socialismului într-o singură țară, cu propaganda
ideologică, cenzura și supravegherea
omniprezentă a poliției politice etc.),
după cum, sunt sigur, cititorii recunosc în aceste idei retorica actuală a
propagandei de stat a regimului Putin.
Galeotti o spune franc: „regimul
Putin este fundamental conservator.
El este Nicolai I, menținându-se ferm
împotriva dezordinii; patriarhul
Nikon, restaurând vechea ortodoxie;
poate cel mult Petru cel Mare, fericit
să adopte tehnologii din Occident

pentru a înarma statul și a controla
elita, dar nu pentru a reforma de jos
în sus” (p. 178). Iar principala temă a
propagandei din care se ramifică
toate celelalte este că „Rusia ține la
adevăratele valori europene într-o
vreme în care națiunile din vestul
Europei le-au abandonat. Credința sa
ortodoxă este autentica formă de
creștinism,
la
fel
cum
conservatorismul ei social respinge
tendințele degenerate și subiectivismul moral postmodern” (p. 176).
Toate acestea se înscriu în linia clasicului mesianism rusesc al vulturului
bicefal al celei de-a Treia Rome,
apărător al dreptei credințe împotriva
decadenței morale, sexuale, artistice,
sociale și politice a Occidentului.
În concluzie, desigur, se poate
discuta dacă în istorie există evoluții
necesare sau despre cât de legitimă
poate fi proiectarea unor anumite
evenimente politice și evoluții instituționale drept idealuri tip, modele
unice ori măcar dezirabile sau poate
drept criterii de relevanță istorică și
dezirabilitate socială într-o istorie
înțeleasă ca umanitate ce experimentează liber cu sine însăși. Totuși,
experiența istorică a Europei
Occidentale Moderne, mai ales în
sensul politic al termenului ”modern”,
relevă un nivel de bunăstare, de stabilitate și de dezvoltare fără precedent istoric, societățile din Occident
reușind să capteze, să acumuleze și să
instituționalizeze inovații politice,
științifice, sociale și tehnice care au
oferit indivizilor un spațiu al libertății
în care să-și împlinească nestingheriți
și după cum cred de cuviință propriile

201

POLIS

existențe. De aceea, riscând o judecată istorică, se pare că elitelor
rusești nu le-a trecut niciodată prin
minte faptul că bunăstarea comună,
stabilitatea și securitatea vieții în
comun ar putea fi prin ele însele
obiective suficiente pentru o politică
și o administrare care să se sprijine și
să-și aibă legitimitatea în consimțământul cetățenilor și care să fie
fundament pentru unificarea, coagularea și solidarizarea diverselor popoare, etnii și populații ale imperiului.
Am fost relativ generoși în titlul
acestei recenzii afirmând că ar fi
vorba despre un eșec al modernizării
politice a imperiului rus, fiindcă
realitatea istorică este mult mai crudă.

Ideea de eșec presupune faptul de a
încerca, însă, cu excepția câtorva
evenimente episodice (unele de-a
dreptul doar cosmetizante, cum ar fi
raderea bărbilor sau taxa pe barbă
introdusă de Petru cel Mare sau
convocarea Comisiei Legislative care
să discute Nacaz-ul Ecaterinei cea
Mare; mai radicale au fost Răscoala
decembriștilor
din
1825
sau
Revoluția de la 1905, cu încercările
Kadeților de a obține o Constituție
autentică și un parlament ales),
modernizarea politică nu a figurat
aproape deloc pe agenda elitelor ruse.
Constantin ILAȘ

Notă
1
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Referindu-se la Nicolai I (1825-1855), Galeotti afirmă: „Conștient de progresele
științei și tehnologiei occidentale, voia să adopte acele elemente din Occident
care păreau utile, ignorând în același timp contextul social, politic și legal în
care apăruseră. Fără o clasă mercantilă prosperă care să genereze investiții de
capital, fără o dezbatere liberă în universități și în cercurile educate care să
genereze idei și fără o mobilitate socială mai mare, care să genereze noi grupuri
de inovatori și sceptici, Rusia va rămâne mereu în urmă, încercând cu disperare
să adopte și să adapteze invențiile altora”.
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Cine suntem și de ce suntem așa?

Gelu Sabău, De la romantism la
naţional-comunism. Încercare asupra
modernităţii
româneşti,
Editura
Institutul European, Iași, 2021, ISBN:
978-606-24-0321-8, 512 p.

Cartea lui Gelu Sabău este, în intenția ei explicită, o „genealogie intelectuală” a modernității românești:
o investigație asupra originii și
asupra modului în care se constituie
România modernă. Într-o intenție
secundă, este o „judecată” a fenomenelor tensionate și traumatice care
survin pe parcursul acestei constituiri: naționalismul, xenofobia, respingerea nediscriminatorie a celuilalt
sau a noutății.
Descrierea modului în care o comunitate, mai mică sau mai mare, se
raportează la modernitate reprezintă
o bună metodă de a înțelege felul în

care acea comunitate se înțelege pe
sine; asta pentru că modernitatea,
timpul care se identifică cu propria
ei noutate, este revelatorul capacității de schimbare și adaptare, articulare/rearticulare pe care comunitatea
o are, a fluidității sau, dimpotrivă, a
rigidității identității sale. În cazul
românesc, paradoxal ca de atâtea ori,
raportarea la modernitate a fost una
care nu poate fi ușor decriptată. Gelu
Sabău observă, chiar de la începutul
cărții sale: „Faptul că în Țările
Române mentalitatea contra-revoluționară a existat încă dinaintea revoluției propriu zise, precum și
faptul că succesiunea curentelor
culturale nu a fost întru totul identică cu cea din Occident, a făcut ca
romantismul să fie purtătorul
idealurilor iluministe pe care le-a
susținut în vâltoarea evenimentelor
revoluționare de la 1848” (p. 41).
Prin urmare, niciuna dintre cronologiile sau schemele explicative
istorice ale Occidentului nu pot
lămuri „fenomenul românesc”.
Confruntat cu o astfel de situație,
Gelu Sabău începe prin a desena o
hartă a culturii românești din secolele XIX-XX, pentru a găsi ulterior,
pe ea, modernitatea. Principala observație se impune de la sine: în
spațiul românesc predomină atitudinea anti-modernistă: romantismul,
organicismul, respingerea contractu-
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lui social, distincția formă/fond sunt
mecanisme, concepte și grile de
interpretare care sunt puse în slujba
luptei cu ideile, instituțiile și valorile
„noi” ale Occidentului. Distincțiile
și nuanțele pe care le identifică Gelu
Sabău (între un antimodernism radical și unul moderat, între românismul lui Constantin Rădulescu-Motru
și sămănătorism etc.) nu fac altceva
decât să multiplice conflictul.
De cealaltă parte, „modernismul
românesc” este, evident, recesiv:
Ștefan Zeletin, Eugen Lovinescu,
Manoilescu oscilează ei înșiși între
diverse variante și principii ale
modernizării, de la liberalismul clasic la marxism, dar stau mereu în
umbra unor excese totalitare ale
antimodernismului, mult mai influent și mai seducător în toată istoria
României din cele două secole. O
secțiune specială este dedicată național-comunismului, epocă ce nu
poate fi înțeleasă unilateral: ea sintetizează tensiunile care străbat istoria
ultimelor secole și le conferă o
articulare aflată sub semnul violenței
și al cultului personalității: „Tradiția
naționalistă întreruptă brusc la sfârșitul perioadei interbelice este reluată acum, reinterpretată și integrată în cadrul leninismului oficial al
regimului. Și, o dată cu această tradiție, și paradigma de construcție a
statului național. Istoricismul marxist-leninist este supus și el teleologiei statului național, care devine
scop al istoriei. Astfel, principiul
suveranității devine principiul politic
absolut, în funcție de care sunt luate
toate deciziile. Industrializarea țării
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și plata tuturor datoriilor externe fac
parte din această viziune conform
căreia totul este supus principiului
suveranității naționale. Suveranitate
care nu poate exista fără independență economică. Libertatea pozitivă, ca libertate colectivă, ce se
manifestă sub forma suveranității
naționale, va fi în sfârșit dobândită”
(p. 483).
Polemizând cu paradigme și modele clasice ale istoriografiei românești, Gelu Sabău încearcă să ofere o
serie de explicații pentru situația pe
care o descrie. În primul rând, preia
două concepte de la Isaiah Berlin:
libertate pozitivă/libertate negativă.
Cele două descriu spațiul în care se
joacă mizele politice ale României
„moderne”. Opțiunea acestui spațiu
este, indiscutabil, aflată de partea
libertății pozitive, „măsura în care o
persoană poate acționa în mod liber
și în care își poate exercita influența
atât asupra sa, cât și a altor persoane” (p. 284). Libertatea negativă,
care presupune „non-ingerința altora” a fost mai mereu suspectată de
individualism și alte „primejdii”
care ar pune sub semnul întrebării
comunitatea care, de câteva secole,
stătea să se formeze și să își înceapă
un drum în lume.
Dincolo de aceste concepte, o serie de gesturi sau dispute recurente
oferă o imagine unitară celor două
secole de „luptă cu modernitatea”.
Al doilea element care articulează
structura ideatică a cărții este observația că istoria descrisă stă într-o
puternică logică binară: pro sau contra modernitate, așa pot fi organizate
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formal ideile politice care configurează perioada analizată în carte.
În al treilea rând, explicația paradoxului modernității românești stă
într-o situație particulară din punct
de vedere istoric, anume faptul că
disputa survine în momentul în care
problemele
„pre-moderne”
ale
României nu sunt încă rezolvate:
„contradicția cu care s-a confruntat
modernitatea românească a fost dată
de faptul că a trebuit să construiască
statul național, în condițiile adoptării
deja formale a unui regim democratic, în măsura în care mijloacele
necesare construirii statului național
sunt de multe ori opuse exercitării
procedurilor democratice. De aceea
și statul român, în măsura în care era
produsul unei ideologii naționale, a
fost considerat de la început un instrument al națiunii, în sensul dat de
Hannah Arendt acestui termen, mai
degrabă decât un instrument al legalității democratice. Or, în măsura în

care statul devine instrument al
națiunii, el va sluji particularitatea
națiunii și nu universalitatea legii, în
cazul de față, universalitatea drepturilor individuale” (p. 481). Întâlnirea
dintre problema națională și problema modernă creează configurațiile pe care Gelu Sabău le analizează în carte și explică, cumva, și
harta complicată a teoriei politice a
secolelor XIX-XX din spațiul românesc.
La toate acestea se adaugă, probabil, și o serie de elemente insondabile, despre care Caragiale sau
Eminescu au scris cu năduf și care
articulează un mod specific de a
pune problema și de a ajunge, mai
mereu, la formulări incomplete sau
dubitative în momentul marilor decizii istorice: „Sa fim moderni, domnilor, dar să nu exagerăm!”.
Ioan Alexandru TOFAN
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între 20.000 – 40.000 de caractere cu spaţii (10-20 de pagini standard). Articolele
vor fi redactate utilizând paginarea standard a programului Microsoft Word, folosind
fontul Times New Roman, 12 pct, cu spaţii de 1,5, fără a lăsa spaţii libere între
paragrafe. Prima pagină a lucrării va conţine, obligatoriu, următoarele informaţii:
titlu, autor (afiliere instituţională şi adresă de corespondenţă), rezumat de 200-350 de
cuvinte şi 4-6 cuvinte cheie.
Pentru redactarea lucrării, vă rugăm să folosiţi modelul de mai jos.
TITLUL ARTICOLULUI
Prenume NUME
Afiliere instituţională
Adresa de mail
Rezumat
Rezumat în limba engleză, 200-350 de cuvinte. Rezumatul va prezenta, pe scurt,
conţinutul lucrării, menţionând metologia utilizată în cercetare, principalele premise,
argumentele folosite şi concluziile articolului. Vă rugăm să verificaţi corectitudinea
gramaticală şi lexicală a rezumatelor în limbi străine şi să evitaţi folosirea
programelor de traduceri automate. Ne rezervăm dreptul de a refuza rezumatele cu
greşeli flagrante de traducere.
Cuvinte-cheie: 4-6 cuvinte în limba engleză
Fiecare articol trebuie să includă, în mod obligatoriu, o parte introductivă, o
secţiune de cuprins împărţită în capitole şi subcapitole, în care ideile, ipotezele de
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cercetare menţionate în partea introductivă să fie demonstrate sau infirmate, şi o
secţiune de concluzii.
Bibliografie
CARPINSCHI, Anton, BOCANCEA, Cristian, Ştiinţa politicului. Tratat, Editura
Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 1998.
PETREU, Marta, De la Junimea la Noica. Studii de cultură românească, Editura
Polirom, Iaşi, 2011.
ŞANDRU, Daniel, „Ideological aspects in Petre Andrei’s political sociology”,
Transilvania, Nr. 11, 2011.
Resurse electronice
STAN, Liliana, „Elemente ale metafizicii idealului la Petre Andrei”, Transilvania,
Nr. 11, 2011, http://www.revistatransilvania.ro/nou/ro/anul-editorial-2012/cat_
view/ 45-anul-editorial-2011.html, p. 60 (accesat pe 23 februarie 2013)
_____
NOTĂ: Tabelele şi figurile vor fi incluse în textul articolului şi numerotate în
ordinea apariţiei, după modelul de mai jos. Vă rugăm să nu folosiţi tabelele şi
figurile în mod excesiv.

Tabelul 1: Model de tabel
SISTEMUL DE REFERINŢE BIBLIOGRAFICE
Revista Polis foloseşte sistemul de referinţe bibliografice recomandat de
Academia Română.
În acest sistem, sursele bibliografice la care se face referire în text sunt citate
cu ajutorul notelor de subsol.
Exemplu:
[…] Este o chestiune pe care politologul român Mattei Dogan o prezintă atât în
studiile sale interbelice, cât şi în lucrările recente1 . […]
_____
1

Mattei Dogan, Comparaţii şi explicaţii în ştiinţa politică şi în sociologie, Editura
Institutul European, Iaşi, 2010, pp. 241-261.
Bibliografia finală a lucrării reuneşte toate sursele citate în notele de subsol,
listate în ordine alfabetică. Resursele bibliografice consultate de pe Internet vor fi
menţionate într-o secţiune separată. Citarea acestor resurse va respecta regulile
generale privind citarea surselor electronice, precizând data la care documentul
electronic a fost accesat de către autorul articolului.

POLIS
Redactarea notelor de subsol
Pentru redactarea notelor de subsol, vă rugăm să folosiţi opţiunea „Footnote” din
programul Word, fontul Times New Roman, 10 pct, spaţiere la 1 rând.
La prima menţiune a autorului / lucrării, nota de subsol va menţiona toate
detaliile sursei bibliografice, inclusiv pagina-paginile, dacă este cazul (utilizaţi
prescurtarea „p.” pentru o singură pagină şi „pp.” pentru pagini multiple).
Menţiunile ulterioare ale aceleiaşi surse bibliografice vor utiliza prescurtările latine
(ibid., op. cit. etc.).
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Instructions to Authors
The Polis Journal of Political Science welcomes original manuscripts which
have not been published elsewhere and are not under review by other scientific
journals.
Once submitted, the manuscripts are made anonymous and sent to our
reviewers for evaluation. You should receive the reviewing form, with the decision
to accept / change / reject your article, within 2 – 5 weeks from our initial
confirmation of receipt.
Please use the following address to send us your manuscripts in electronic form
(.doc or .docx):polis@upa.ro
Before sending us your work, please use the following guidelines to write your
paper. Polis reserves the right to reject the articles which do not comply with these
instructions.
GENERAL STRUCTURE
The Polis Journal of Political Science publishes articles and studies written
in Romanian and English.
All articles should comply with the general standards of academic and scientific
writing, and they must comprise an introductory part, distinct chapters / sections,
and conclusions. The texts should have 20.000 to 40.000 characters with
spaces (10 to 20 standard pages).
Articles should be written using the default page layout in Microsoft Word,
with Times New Roman, 12 pt, 1.5 line spacing, and no additional spaces before
and after paragraphs.
The first page of your article should include the following information: article
title, author(s) name(s) (institutional affiliation and e-mail), an abstract of 200-350
words, and 4-6 keywords.
Please use the following template to format your paper.
ARTICLE TITLE
First name(s) SURNAME
Institutional affiliation
E-mail address
Abstract
Abstract in English, 200-350 words. The abstract should summarize the paper’s
content, mentioning: the research methodology used, the main hypotheses, the main
arguments developed and the paper’s conclusions. Please check the grammar and
lexis of articles written in English if you are not a native speaker of this language
and avoid using programs for automatic translation. We reserve the right to reject
articles with flagrant translation mistakes.
Keywords: 4-6 keywords in English

POLIS
All articles must comprise an introductory part, a section devoted to the
paper’s content, divided into chapters and subchapters – in which the research
hypotheses mentioned in the introduction should be argued for or against -, and a
section of conclusions.
Bibliography
BELL, Daniel, The End of Ideology. On the Exhaustion of Political Ideas in the
Fifties, Harvard University Press, Cambridge Mass., 2001
FREEDEN, Michael, Ideologies and Political Theory: A Conceptual Approach,
Claredon Press, Oxford, 1996
ŞANDRU, Daniel, „Ideological aspects in Petre Andrei’s political sociology”,
Transilvania, No. 11, 2011
Electronic resources
STAN, Liliana, „Elemente ale metafizicii idealului la Petre Andrei”, Transilvania,
No. 11, 2011, http://www.revistatransilvania.ro/nou/ro/anul-editorial-2012/cat_
view/45-anul-editorial-2011.html, (accessed on 23 February 2013)
_____
NOTE: Tables and figures should be inserted in the text and numbered in order
of appearance, according to the model below. Please do not use tables and figures in
excess.
Table 1: Table model
CITATION STYLE
The Polis Journal uses the reference style recommended by the Romanian
Academy. In this system, the bibliographical resources quoted in the text are cited in
footnotes.
Example:
[…] In is a matter that the Romanian political science scholar Mattei Dogan
describes both in his interwar studies and in his recent works 1 . […]
_____
1

Mattei Dogan, Comparaţii şi explicaţii în ştiinţa politică şi în sociologie, Editura
Institutul European, Iaşi, 2010, pp. 241-261.

The paper’s final bibliography assembles all the sources cited in footnotes,
listed in alphabetical order. The bibliographical resources consulted on the
Internet are to be listed ina separate section. These resources should be cited in
agreement with the general rules relative to the citation of electronic bibliography by
mentioning the day on which the electronic document was accessed by the author.
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Footnote format
In order to insert footnotes into your article, please use the „Footnote” option
available in Word, using Times New Roman, 10 pt, 1 line spacing. The first time
an author / a work is cited, the footnote must provide full bibliographical details,
including the page-pages (use the abbreviation „p.” for one page and „pp.” for
multiple pages). The footnotes for subsequent references to the same author / work
should use Latin shortened forms (ibid., op. cit., etc.)
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