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REBRANDINGUL COMUNICĂRII POLITICE 
 

Ana Cristina Popa 
 
 

This is the world we live in… A fine illusion, by all means, the one of being 
a politician, has caused more than one stir. The changes brought by the 
geopolitical „tectonic” movements have opened the eyes and minds of many and 
yet, things are not following their natural flow. That is the reason why most of 
the political parties have to make the change that can save them from 
“loneliness” and “despair.” And also, if that change is not accepted fully and 
prepared with care, the consequences are quite easy to guess. One of the 
“weapons” that has been used wrongly is communication itself. A new “device” 
is needed and this is the re-branded political communication. By using it 
properly and ethically, any politician or political party can face any challenge, 
from each area of this world. As the “social workers” would say: “A change 
would do you good”.  

 
Keywords: political parties, communication, politician, change, re-branded 

political communication. 
 
 
Argumente în favoarea acestei lucrări. 
 
„ Dimensiunea politică este o componentă esenţială a oricărei societăţi umane. Ea nu 

a fost întotdeauna vizibilă în mod direct în cadrul societăţilor mai primitive. În schimb, 
factorul religios, o ascunde un pic. În spatele ritualurilor încă se simte influenţa unui act 
de putere. Acesta aparţine ariei politicii. Toate societăţile contemporane s-au confruntat cu 
aceeaşi problemă - accederea la putere.”57 

  Am ales să deschid în acest fel discuţia despre comunicarea politică. Personal o 
găsesc fascinantă, mai ales că o privesc atât din perspectiva jurnalistică, cât şi din cea de 
publicist (eseuri, poezii etc). Motivul principal al ideii de rebranding, care are aici valoarea 
de „demolator până la fundaţii şi arhitect al unei reconstrucţii bazate pe etică, valori nobile 
şi normalitate,” a apărut din observarea unei situaţii problematice. Vorbesc, bineînţeles, 
despre comunicarea bidirecţională deficitară.  

Aceasta a cauzat, printre altele, o criză de imagine cu profunde efecte sociale 
negative. Las cuvântul specialiştilor: „Cum creează statul premisele crizei? Sistemul 
centralizat al democraţiei reprezentative hrăneşte o clientelă politică, fie că este vorba de o 
clasă puternică electoral, fie că este vorba de grupuri organizate de interese. Deservirea 
acestei clientele creşte nesustenabil nivelul cheltuielii publice şi îi creează o structură 
defectuoasă. Supracreditarea este numai un tip special de cheltuială publică. Aici orizontul 

                                                 
57 Charles Debbasch, Jean-Marie Pontier, Introduction a la politique, Editions Dalloz, Paris, 1995 
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motivaţiilor de tip electoral a dat clasei politice tendinţa de a supraîncuraja credite care 
apoi au creat aparenţa falsă a rentabilităţii şi au creat piramida financiară şubredă.”58 

Procesul de comunicare în sine a avut, încă de la începuturi, un sens şi o logică clare. 
Pe parcurs, modificările şi îmbunătăţirile, dar chiar şi cenzura, au cizelat şi au creat varii 
specii şi subspecii ale acestuia. Atenţia mea s-a îndreptat asupra comunicării de tip politic. 
În urma observării anumitor handicapuri şi bariere care, de-a lungul timpului, au devenit 
adevărate elemente instabile, a căror forţă rivalizând cu cea a catastrofelor naturale, 
concluzia a fost evidentă: acestea se pot evita se pot transforma în elemente pozitive. Acest 
lucru este posibil doar dacă ambele elemente implicate – emiţătorul şi receptorul 
evoluează, în comun, către o direcţie nouă.  

Scopul principal al acestei lucrări este, în primul rând, analizarea situaţiei actuale a 
comunicării de tip politic, a elementelor care o influenţează şi de a oferi posibile 
rezolvări/soluţii pentru rebranduirea acestui domeniu, aspect pe care îl consider esenţial.  

Prima parte se va concentra pe portretul politicianului, cu precădere asupra ariei 
României. Atât ca actor, cât şi ca regizor, acest magister ludi cu experienţe îndeajuns de 
bogate este acum un element „chimic” nou, brusc confruntat cu noi alegători, cerinţe şi 
provocări. De aici, alegerea unui comportament în care se regăsesc atât dorinţa, cât şi ideea 
de a fi „în rând cu ceilalţi”. Maniera în care acest lucru a devenit real a fost aceasta: 
renunţarea la unele măşti şi învăluirea în mantii sau cape; acestea probabil inspirate fie de 
vechile legende elene, fie de cele arabe. Alegerea de a deveni nişte simple „persona” sau de 
a-şi revizui integral comportamentul a avut consecinţe cel puţin surprinzătoare, deoarece 
această nouă intimtate le-a conferit un statut nu doar aparte, ci şi relativ dificil de tolerat. 

 Monarhii practicau tradiţia de a fi atât intangibili, cât şi atotputernici, vindecători sau 
chiar taumaturgi; politicienii, în schimb, urmând un fals exemplu al lui Cezar, devin parte 
integrantă, deci ignorată. Provocarea este următoarea: cum să comunici tu, ca politician, 
sincer, deschis, loial şi normal?  

În partea a doua a acestui text, doresc să recapitulez ceea ce s-a spus despre 
comunicare în sine, pentru a pregăti elementul cel mai important: rebrandingul 
comunicării politice. Un proces aparent dificil dar extrem de util, mai ales acum, în pragul 
schimbării absolute. Sunt mai mult decât conştientă că au mai existat teorii, aplicaţii şi chiar 
cazuri de relaţii publice sau chiar de marketing. Dorinţa reală este aceasta: să contribui şi eu 
la acest fenomen, atât cât mi se permite. Finalul este dedicat concluziilor şi, posibil, unor 
ultime gânduri. Închei această introducere cu o strofă din Nichita Stănescu, care mi s-a 
părut mai mult decât potrivită: 

Cuvintele fixe erau trupul lor, 
trupurile lor nu erau decât o limbă 
vorbind în limba celor care more 
vorbirea celor care nu se schimbă.59 
 
I. Un portret sincer al politicianului 
 
Deoarece un portret nu este complet fără o prezentare, doresc să amintesc, pe scurt, 

începuturile politicii moderne româneşti: « Naţiunea română a trecut în secolul al XIX-lea 
printr-un proces evolutiv deosebit de intens. (...) În preajma anului 1848, cadrele viitorului 
stat naţional erau formate. Câteva zeci de tineri alcătuiau o unitate de şoc. Formaţi la 

                                                 
58 Fragment din conferinţa Mecanismele crizei, apărută în 2010 în revista Piaţa Financiară.  
59 Nichita Stănescu, Scenă, Necuvintele, 1969 
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dimensiuni „europene”, dornici de acţiune, ei se arătau gata de a prelua sarcina marii 
schimbări în care trebuia să se angajeze naţiunea lor. Între ei şi majoritatea părinţilor 
prăpastia era mare, nu atât în ceea ce privea obiectivele, deoarece la o emancipare 
visaseră şi aceştia, dar mai ales în privinţa felului în care ei, tinerii, înţelegeau să 
acţioneze în viitor şi mai ales în direcţia lor de acţiune. « Viaţa părinţilor – scria Russo – a 
trecut lină ca un râu ce cură prin livezi şi grădini şi se pierde fără vuiet în Siret. Pe cât 
erau ei departe şi străini de voinicii ce dorm la Valea Albă, pe atâta ne-am născut şi noi 
străini şi departe de dânşii. Întâmplările lumii de primprejur mereu la graniţa ţării; 
vălmăşagul veacului îi găsea şi-i lăsa liniştiţi. Ei au deschis ochii într-un leagăn moale de 
obiceiuri orientale, noi am răsărit în larma ideilor nouă; ochii şi gândul părinţilor noştri 
se îndreptau la Răsărit, a noştri ochi stau ţintă spre Apus.»60 

Mediul politic, în genere, a oferit, în permanenţă, oportunitatea de a accepta 
provocări, condiţii „climaterice”, sociale şi economice variate. Manifestările pot îmbrăca 
aceste aspecte: unii bărbaţi devin uşor feminini, poate pentru a părea mai apropiaţi de 
alegători sau unele femei capătă trăsături de caracter pur masculine, poate pentru a suplini 
fie o lipsă de încredere sau de a dori să fie acceptate în rândurile „echipei câştigătoare.” O a 
treia opţiune este aceea a unui hibrid. Caracter aparte, mecanismul său de funcţionare este 
unul care adună elemente atât din morfologia comportamentală masculină (dorinţa de a 
conduce, capacitatea de decizie), cât şi din cea feminină (căldura, compasiunea). Acest 
hibrid este prezent doar la nivel comportamental, astfel de persoane fiind rare şi relativ greu 
de identificat la primă vedere. Ca fapt divers, aceştia îmi par o resursă bună şi utilă, cu 
condiţia să li se creeze condiţii de dezvoltare propice.  

Pentru a completa afirmaţiile de mai sus, am găsit de cuviinţă să prezint o sintagmă: 
CNP-ul politicianului. În genere, un CNP începe cu 1 sau cu 2. Al politicianului este 
identic, până la ultima cifră, cu cel al nostru. Diferenţele încep în momentul în care acesta 
face schimbări de ordin social, familial sau financiar. Există grupări politice care propun un 
„pachet de servicii” adesea greu de refuzat. Dacă există, prin absurd, vreo tendinţă de refuz, 
atunci subiectul ales este convins, şantajat sau, dacă refuză curajos, fie este lăsat în pace, fie 
este imediat curtat de către altă grupare care oferă poate un pic mai mult. Selecţia se face în 
funcţie de vârstă, sex, interese, aptitudini, vocaţii, contacte în variile „lumi” , studii etc.  

Un aspect demn de subliniat cu această ocazie este prezenţa unui puternic curent 
politic feminin. Istoria unei prezenţe mai blânde în cadrul sistemului e una aparte, dar 
lucrurile încep să se schimbe. „Politica, departe de a fi o serie de tehnici, este un fenomen 
foarte complex care, în toate regiunile lumii cum şi de altfel, în orice ţară luată separat, 
este adânc înrădăcinat în istoria şi evoluţia instituţiilor, influenţând în mod special zona 
valorilor culturale, inclusiv a celor religioase şi ideologice. Ceea ce „a funcţionat" sau, 
invers" nu a mers" în ultimii 20 de ani în Suedia, în Federaţia Rusă, în Africa de Sud sau 
Argentina într-un cadru social şi politic prestabilit şi într-un context cultural şi spiritual 
sau unul ideologic mai aparte, poate rezulta foarte clar într-un eşec sau, la polul opus, în 
China, India sau în Filipine, unde contextul istoric şi relaţiile dintre bărbaţi şi femei sunt 
complet diferite. Nimeni nu se poate îndoi de faptul că, în ultimii douăzeci de ani, s-a 
produs, aproape în toată lumea, o evoluţie impresionantă în ceea priveşte participarea 
femeilor la procesul politic.”61 

În cuvintele unei politiciene actuale:  

                                                 
60 Acad. Dan Berindei, Modernitate şi trezire naţională, Editura Fundaţiei Pro, Bucureşti, 2003 
61 Femmes en politique 1945-2000, Seria „Rapports et documents” nr. 37, Union 

Interparlementaire, Geneva 2000  
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„Au contat studiile când ați fost cooptată la guvernare? 
 
Au fost decisive! În politică ai nevoie de capital. Capitalul este de trei soiuri: 

financiar, simbolic sau profesional. Al meu nu putea fi decât profesional. Or, acesta este la 
noi cel mai slab cotat dintre toate. În plus, ca femeie, am avut şi am in continuare de 
asumat un mare handicap, îndrăzneala de a vrea să intru pe un teritoriu arbitrar, 
considerat „bărbătesc”. A venit însă criza şi, odată cu ea, nevoia de tehnocraţi. Măcar pe 
ici pe acolo. Nu de alta, dar era totuşi o criză economică. Se simţea nevoia unor specialişti, 
cei care se pricepeau la orice şi erau gata să intervină în direct indiferent de oră şi de 
subiect fiind uşor depăşiţi de situaţie. Printre cei care au fost nevoiţi să explice cu 
argumente solide ce se întâmplă şi ce trebuie făcut m-am numărat şi eu. 

 
Puțini colegi din politică au studii adecvate. Ce efecte are asta asupra guvernării? 
 
Politica la noi nu este considerată o meserie „serioasă”. E văzută mai degrabă ca o 

modalitate de a te îmbogăţi ușor, de a-ți înmulți averea dobândită sau de a-ți proteja 
anumite interese. Adeseori, partidele politice sunt privite de către actanţi ca agenţii de 
plasare a forţei de muncă. Or, pentru așa ceva nu ai nevoie de o diplomă la Harvard. 
Efectele sunt la vedere. Țin să subliniez însă că gradul de adecvare al studiilor 
politicienilor este direct proporțională cu gradul de adecvare al studiilor celor pe care 
aceștia îi reprezintă. Educația are în România valoarea pe care i-o conferim cu toții. În 
condițiile în care nu ne respectăm matematicienii, istoricii sau economiștii, purtătorii de 
cuvânt - o meserie în sine la fel de dificilă, în condițiile în care privim de sus categorii 
întregi de profesioniști, în condițiile în care ne implicăm relativ puțin în viața „cetății”, 
mirarea vizavi de alura profesională a decidenților mi se pare inadecvată. Vreau să cred 
că vremurile grele prin care trecem ne vor face pe toți mai conștienți de importanța muncii 
temeinice, a lucrului bine făcut și a studiilor - cu cât "mai" superioare cu atât mai bine. 
Vreau să cred că ele vor accelera procesul de formare al masei critice necesare unei 
schimbări consistente de atitudine. Nu toți suntem experți în comunicare. O firmă serioasă 
are nevoie de un departament de resurse umane ş.a.m.d. Poate nu pe termen scurt, dar pe 
termen mediu și lung educația este cea mai bună investiție. Nicio criză din lume nu-mi va 
putea lua sau nu-i va putea lua copilului meu învățătura pe care o va fi dobândit deja.62 

 
Loialitate = partid = familie...? 
Politicianul este adesea încojurat de o grupare – consilieri, strategi, contabili, prieteni 

cu interese, rude care aşteaptă o ocazie ca să demonstreze cât de capabile sunt şi ceea ce 
sunt cunoscuţi sub numele de paraziţi. Pe lângă acest panteon, există fie o echipă de tineri 
capabili sau de persoane îndeajuns de mature încât să ştie exact ceea ce pot oferi, dar şi 
ceea ce numim „carne de tun” sau „umplutură” – fie tineri proaspăt ieşiţi din facultate, 
deziluzionaţi de ceea ce văd în jur şi care aleg o cale mai uşoară, reuşind fie să pună un 
bănuţ deoparte sau să adauge la CV „experienţă politică activă în cadrul...” sau gloată oarbă 
şi surdă, dornică de un pic de glorie, probabil semi-analfabetă. The more the merrier, după 
zicala de sorginte engleză. Aceştia sunt folosiţi fie pentru a agita apele, fie pentru a ridica 

                                                 
62 Interviu Andreea Paul Vass, Adevărul FP, Contează educaţia cu adevărat superioară în 

politică?5 octombrie 2011 
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presiunea în „oala socială”. Ambele grupări îi sunt de folos acestuia, ele putând fi relativ 
uşor de manipulat. Acţiunile, sociale sau economice, individuale sau în grup, sunt dictate 
atât de interesele partidului, cât şi de finanţele care sunt primite, pe căi mai mult sau mai 
puţin oficiale şi transpuse/transformate în varii forme şi obiecte. Consecinţele sau deciziile 
sunt apoi prezentate publicului care fie are reacţii mai brutale, fie aprobă (din disperare sau 
de foame) sau ignoră şi începe şi socoteşte câţi bani mai are de dat vecinului şi cât va trebui 
să rabde de foame.  

Miza este aceeaşi, de mii de ani: supunerea, dominarea şi manipularea publicului 
ţintă. Cu alte cuvinte: «Voinţă raţionalizatoare regăsită în formulări notorii, pe întreaga 
durată a modernităţii: „voinţa de putere” (Nietzsche), „voinţa de clasă” (Marx), „voinţa 
majorităţii” (memorabil persiflată de Caragiale), „voinţa socială” şi chiar „voinţa de 
rasă” (abominabil exemplificată de Hitler). Toate subsumate politicului!»63 

 Un alt mit urban care poate fi aplicat contextului este cel al lui Dorian Gray. Aceasta 
deoarece nu am putut să nu remarc paralela dintre dorinţa acestuia de a rămâne veşnic tânăr 
şi politicianul care îşi doreşte control, putere şi confort. Consecinţele sunt adesea nefericite, 
dar greu de evitat. Pe de altă parte, există şi cei care înţeleg că a venit momentul să cedeze 
locul altora mai tineri şi se retrag, cu demnitate şi graţie, către „ţările calde”. Aceştia sunt 
priviţi fie cu respect, fie cu o uşoară spaimă – sunt suspecţi de o posibilă revenire.  

 
II. Rebrandingul comunicării politice- argumente pro şi contra 
 
a) Comunicarea politică – geografie actuală 
 
Domeniu cu trecut fascinant, prezent care pune la îndoială adevărul din spatele 

cuvintelor, dar şi un viitor care aparţine exclusiv globalizării şi tehnologiei - laptopuri, I-
pad-uri, Smartphones etc., dar şi Internetul, cu reţele sociale puternice (Facebook-ul, 
Twitter-ul), dar şi posibilităţi de a împărtăşi o informaţie: All My Faves, Delicious, 
TellMyPolitician, etc, diversele servicii care oferă bloguri (unele gratuite, altele nu, sau 
unele personalizate) etc. comunicarea de tip politic se află într-o poziţie delicată. Influenţa 
politicianului asupra comunicării politice este încă majoră, doar că, de această dată, 
obligativitatea transformării şi a asumării unui nou chip, a unei forme noi este inevitabilă. 
Deja exprimările au cam depăşit sfera eticii, ajungând un fel de articole de tabloid. Mai 
mult, sfera discursului a căpătat culori stranii, care nu se mai regăsesc în niciun „catalog”. 
Această transformare/influenţare/eliberare riscă să afecteze definitiv relaţia politician-
cetăţean. Acest lucru se datorează, probabil, dorinţei de a fi aproape de oameni. Definiţia 
specialiştilor: „Transmiterea de sens relevant funcţionării sistemului politic.(...) Într-un 
context mai larg, Karl Deutsch a sugerat că centrul ştiinţei politice ar putea deveni 
comunicarea politică, considerând aici sistemele politice drept reţele vaste de comunicare. 
Abordările structural-funcţionale clasifică de regulă comunicarea politică drept una din 
funcţiile principale ale sistemelor politice.”64 trebuie regândită şi rescrisă, în conformitate 
cu realitatea.  

Pentru ca acest fapt să fie realizabil, trebuie, în primul rând, să ne punem câteva 
întrebări: 

                                                 
63 Prof.univ.dr Dumitru Titus Popa, Revoluţia portocalie. Un exerciţiu cromatic sinucigaş, 

Editura Norma, Bucureşti, 2009 
64 Jack C. Plano, Robert E.Riggs, Helenan S. Robin, Dicţionar de analiză politică, Editura Ecce 

Homo, Bucureşti, 1993 
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o Mai ascultă cineva? 
o Un discurs în română sau neo-română? 
În cazul primei întrebări, răspunsul este relativ simplu: ascultă cei care cred în 

procentaj maxim în politician sau în partidul pe care acesta îl reprezintă. Restul preferă să îl 
asculte pe X şi nu pe Y deoarece spune lucruri relativ interesante sau care sună mai bine 
decât sau, pur şi simplu, alege între ştirile cu o încărcătură emoţională prea greu de digerat 
şi un individ relativ cunoscut care vorbeşte despre lucruri cât de cât cunoscute. Un aspect 
pe care doresc să îl subliniez aici este asumarea diseminării informaţiei. Emiţătorul trebuie 
să găsească maniere de comunicare adecvate. Tot ce înseamnă discurs public (atât cel în 
faţa alegătorilor/suporterilor, cât şi cel televizat), în scris (blog, articol în ziar sau interviu) 
trebuie reanalizat şi rescris. După cum afirmă experţii în domeniu: ”Analiza pragmatică 
identifică acţiunile pe care le realizăm prin utilizarea unor limbaje şi a unor categorii 
lingvistice. Sunt luate în considerare «mărcile lingvistice» (pronume personale, nume 
proprii, verbe, locuţiuni adverbiale etc. ) precum şi o serie de elemente de limbaj pe baza 
cărora se poate evidenţia acţiunea pe care o întreprinde comunicatorul – modul în care 
acesta îşi enunţă ideile la un moment dat. Astfel, banalele locuţiuni de tipul «deci, 
bineînţeles, cu toate acestea, deşi, de altfel, dar, desigur, totuşi, uneori de asemenea» etc. 
(«les mots du discours», cum le numeşte Ducrot) sau construcţii verbale, precum cred, sunt 
convinsă, mi se pare, mă îndoiesc, trebuie, e necesar etc. indică modalitatea în care 
comunicatorul enunţă ceva (în teoria enunţării chiar aşa se numesc «modalizatori». (...)65 

Pentru a doua întrebare, răspunsul are trei componente: emiţătorul principal (omul 
politic, cu experienţele şi cultura sa, deci cu un limbaj propriu), dar şi cel secundar (cel 
care scrie discursul, consilierul de imagine etc.) şi locaţia – presa scrisă sau cea audio-
video. Fiecare dintre acestea, după cum bine se ştie, influenţează alegerea unei limbi 
vorbite/scrise diferite.  

 Un prim considerent este vârsta politicianului. Cei mai în vârstă preferă un discurs 
bazat pe ceea ce au scris sau citit. Cei de vârstă medie vor prefera experienţele personale, 
dar şi cele laborale (minister, ambasadă etc). Cei tineri, până în 40 de ani, care au contact cu 
lumea şi privesc altfel întregul angrenaj social vor oferi publicului o combinaţie între 
cultura proprie şi expresii consacrate. Adesea aceştia din urmă conving mai mult. Fiecare 
individ are un anumit stil de vorbire, adesea presărat cu neologisme (inteligent alese sau nu, 
deoarece nu toate au logică în limba română) şi sintagme împrumutate din cărţi favorite sau 
gânditori autohtoni sau străini. Acest lucru poate ajuta la crearea unei imagini a discursului, 
atât uşor de identificat, cât şi de analizat. Intonaţia, pronunţia, dicţia, pauzele şi chiar 
caracteristicile vocii (mai profundă, subţire, graseiată etc.) sunt şi ele parte integrantă a 
acestui proces de exprimare. Pentru emiţătorul secundar, sarcina este atât uşoară, cât şi 
relativ dificilă. Iată şi de ce: în primul rând, este selectat în funcţie de capacităţile 
intelectuale şi lingvistice. În al doilea rând, trebuie să găsească formula cea mai potrivită 
care să i se potrivească „clientului” său şi pe care acesta să o agreeze îndeajuns de mult 
încât să o mai folosească ulterior. Există politicieni care se axează pe discursuri în care 
predomină arhaismele sau formulele deja consacrate şi care câştigă de partea lor un anumit 
procentaj de alegători. Dar, la fel de bine, există „actori” care preferă o combinaţie uşor 
riscantă (adesea aleasă din dorinţa de a dovedi modernitate şi interes) de calchieri, adaptări 
uşor pompoase ale unor concepte şi afirmaţii provenite din mediul informaţional, citări din 
oameni politici pe care aceştia îi admiră etc. „Orice discurs indică: a) perspectiva unui 
actor social care îşi construieşte/ îşi atribuie o poziţie (o identitate) faţă de interlocutorii 
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săi; b) perspectiva unui actor social care comunică într-un anumit tip de situaţie şi într-o 
anumită cultură publică – aşadar, actorul social utilizează limbajul precum şi alte resurse 
comunicaţionale ca «elemente ale vieţii sociale.» (Fairclough, 2003)”66 

Presa scrisă şi audio-video se conduc după reguli deja cunoscute. Influenţele şi 
controlul din partea elementelor politice sunt, încă, la ordinea zilei. Româna din presa scrisă 
fluctuează între limbajul de lemn şi cel semi-cartieristic, cu accente de confesiune 
intelectuală. De aceea, paginile abundă fie de jurnalişti care au ajuns să se repete (au un stil 
din care nu mai pot ieşi), care exploatează un filon până la epuizare (aceştia sunt adesea cei 
mai folosiţi de către politicieni; mai exact, hărţuiţi ca să spună fie ceva mai puţin favorabil, 
fie ceva halagador (flatant), fie de tineri sinceri, proaspăt absolvenţi, care observă ceea ce 
se întâmplă în jur şi protestează, adesea într-un limbaj bun, sincer, puternic. Aceştia sunt, 
din nefericire, puţini la număr.  

În concluzie, discursul politicianului actual, indiferent de vârsta sau poziţia 
acestuia/acesteia în cadrul partidului trebuie să aibă atât ţinuta morală a acestuia (cea reală), 
cât şi doza de cultură şi experienţă de viaţă necesară care să îi permită să comunice direct 
cu alegătorii/suporterii săi.  

 
b) Pro REBRANDING 
  
Necesitatea acestei acţiuni este urgentă. Situaţia socio-economică a României, 

dar şi a întregii lumi nu mai respectă nicio regulă sau lege. Partidele riscă să piardă 
capital de imagine major dacă nu vin cu oameni şi platforme noi. Ideologiile nu mai au 
aceeaşi forţă, iar alianţele nu mai aduc aceleaşi elemente laolaltă cum o făceau în trecut. 
Mai mult, există un război, mai mult sau mai puţin vizibil, care riscă să distrugă întregul 
eşichier politic, dacă nu se renunţă la valorile învechite şi greoaie. Nu este nevoie să aduc 
argumente, deoarece presa abundă de articole de acest gen. Procesul de rebranding al 
comunicării politice va „afecta” orice formă pe care partidul/politicianul o foloseşte. Să 
începem:  

 
A.SCHIMBAREA LOGOULUI. Principalele partide/microsocietăţi din România 

preferă culorile tari – galben, portocaliu, roşu. Semnificaţia acestor alegeri este clară: 
fiecare doreşte să transmită, în mod subtil, un anumit mesaj. Or, în noua ordine mondială, 
acest mesaj s-ar putea să nu mai aibă nicio valoare. Posibile combinaţii, mai etnice şi mai 
etice: grena, bleu-ciel sau galben pai, chiar şi un verde mai deschis. Mesajul culorilor nu 
mai trebuie să fie cel de război, dominare, ci de unitate şi chiar compasiune. Partidul trebuie 
să fie cu oamenii... De asemenea, tipul literei şi direcţia pot fi schimbate. Clasicul „spre 
dreapta”, dar nu prea înclinat ar putea fi o bună opţiune. Altfel, echilibrul va fi 
prea...dezechilibrat.  

 
B. SCHIMBAREA SLOGANULUI. Un partid este un brand, deci o valoare. Din 

nefericire, sloganurile actuale sunt, în mod paradoxal, atât aproape, cât şi departe de om. 
Mesajul este acesta: partidul este intermediarul omului, nu aliatul acestuia. Ar fi deci utilă o 
regândire a alegerii cuvintelor. Bineînţeles, este recomandabilă utilizarea de 
cuvinte/expresii care aparţin vorbirii curente, dar nu a unui argou sau jargon. Dacă acest 
lucru se întâmplă, apar riscuri precum abuzul şi chiar rezultate hilariante, care pot fi 
sancţionate dur atât de către public cât şi de adversari. În plus, folosirea uşor abuzivă de 
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pronume personale şi de expresii consacrate (oameni, naţiune, familie etc.) este deja la 
ordinea zilei. Posibila soluţie: cuvinte care să aducă în prim plan unitatea, normalitatea, 
sentimentul de echilibru. „Aici”, „acceptare”, „demnitate” etc.  

 
C. SCHIMBAREA PLATFORMEI PARTIDULUI 
 
Un lucru mai dificil, dar nu imposibil. O observaţie mai atentă descoperă că 

majoritatea platformelor seamană destul de mult între ele. Neologisme atent inserate, dar 
care sunt înţelese de către un grup relativ restrâns, idei care fac apel la social, la valoarea 
partidului, la istoria acestuia etc. Interesele sunt aproximativ aceleaşi, excepţie făcând 
partidele care au la bază etniile recunoscute prin Constituţie. Acestea au, în mod tradiţional, 
ethnic pride, care lipseşte altor actori de pe scena socio-politicului. Soluţia în acest caz ar 
putea fi aceasta: un limbaj mai puţin tradiţionalist, mai puţin agresiv. E bine să fii conştient 
de tradiţie dar, când vremurile nu mai au esenţa de dinainte, identitatea trebuie păstrată, dar 
nu ţinând cu dinţii şi ghearele de ea.  

 
D. SCHIMBAREA „PLATFORMEI” TEHNOLOGICE 
 
Un element apreciat din ce în ce mai mult (dar şi atacat în mare măsură) este 

platforma tehnologică. Mă refer, bineînţeles, la site-ul partidului, dar şi la telefoanele 
mobile. Atacate de hackeri şi ponegrite în presă, site-urile pot fi redesenate astfel încât să se 
poată încărca mai repede, să conţină informaţiile necesare atât ziariştilor, cât şi suporterilor 
partidului (majoritatea, din fericire, sunt aşa), totul „ambalat” în culori bune. Majoritatea 
preferă culorile partidului; contrastul nu este atât de reuşit. De asemenea, este posibilă 
recomandarea unui alt font (MS Serif, Tahoma etc.) pentru a se putea citi mai uşor.  

 
E. NOUA RELAŢIONARE CU JURNALIŞTII 
 
„Câinele de pază al democraţiei” a ajuns un fel de amic de pahar combinat cu un 

confesor (care trădează informaţiile atât cât să nu supere şi să scoată un ban). Din păcate, 
climatul actual a creat raporturi fragile, dar şi uşor parazitare. În opinia mea, această 
relaţionare poate avea şi o altă faţetă: aceea a unei relaţii reciproc-avantajoase, bazate pe 
încredere, respect, corectitudine şi neinvadarea intimităţii. Acest lucru va fi posibil în 
momentul în care ambele elemente vor găsi un punct comun, un interes comun şi vor fi 
deschise în a comunica. Aşa cum spun normele de onestitate jurnalistică în conformitate cu 
Washington Post: (...) „ Niciun articol informativ nu este onest dacă jurnaliştii îşi ascund 
parti pris-urile sau sentimentele îndărătul expresiilor subtil peiorative precum: «el a 
refuzat», «în ciuda a », «cu calm», «admite că» sau «masiv». Onestitatea pretinde ca 
verticalitatea să treacă înaintea sclipirilor false.”67 

 
F. NOUL DISCURS  
 
 Afirmam mai sus că tinerii politicieni au mai multe şanse să fie ascultaţi. Reiau ideea, 

adăugând că este de importanţă aproape vitală ca ei să fie conştienţi şi de miza personală a 
poziţiei în care se află. Există momente când aceştia sunt copleşiţi de energia puterii şi îşi 

                                                 
67 Jacques Leprette, Henri Pigeat, Etica şi calitatea informaţiei, Editura 100+1 Gramar, Bucureşti, 

2006  



Revista de studii media / nr. 1, iunie 2012 

 81

schimbă radical comportamentul. De aceea, discursul lor este unul intens personal şi nu 
unul obiectiv şi raţional. O opţiune ar fi aceea de a discuta, în prealabil, cu următoarele 
persoane: cel care scrie discursul, consultanţii de imagine şi chiar cu ziariştii. Acest 
„circuit” este util deoarece, în acest fel, politicianul evită o situaţie mai puţin plăcută. Ca 
ultim comentariu, este bine ca politicianul să se informeze şi asupra locului unde va rosti 
acest discurs. Cel televizat este, în opinia mea, cel mai riscant, deoarece este înregistrat şi 
nu se pot evita grimasele şi reacţiile. În loc de concluzie, voi „ceda” din nou locul 
specialiştilor în comunicare, pentru o argumentare finală a acestui segment: „(...) Literatura 
recentă consacrată comunicării politice şi în particular jurnalismului politic discută 
fenomenul pe care McNair(2000) îl numeşte generic «depolitizarea spaţiului public». Prin 
această denumire se au în vedere o serie de evoluţii în materie de jurnalism politic, tipice 
pentru aşa numitele «democraţii televizuale»:  

- mediatizarea comercială a politicului (în tipare senzaţionaliste, în cadrele 
divertismentului etc.); 

- cultivarea ştirilor negative şi conflictuale precum şi vizibilitatea excesivă a 
faptelor diverse – Capella şi Jamieson (1997) consideră că prin astfel de ştiri se dezvoltă o 
«spirală a cinismului»; 

- cultura pesimismului mediatic şi a «hiperadversităţii» faţă de politicieni, 
premise pentru un jurnalism populist (McNair, ibid 2000) 

- personalizarea comunicării politice (conform principiului înţelegi mai bine un 
proiect politic dacă afli câte ceva despre personalitatea politicianului sau dacă pătrunzi în 
culisele jocului politic.” 68 

 
c) Contra REBRANDING 
   
Chiar dacă ideea de rebranding este una bună, există câteva aspecte care i s-ar putea 

opune.  
Primul este cel economic. O analiză excelentă a situaţiei actuale, atât interne şi 

externe, poate să coste destul de mult, în funcţie de firma aleasă. În plus, costurile de 
implementare ale strategiei pot fi destul de mari.  

 Al doilea aspect este cel social. Există ideea de rezistenţă la schimbare, de refuz de a 
accepta că acelaşi partid acum are „haine noi”. Aici apare şi riscul de a pierde din 
susţinători. De asemenea, se poate ca însuşi politicianul să nu fie de acord cu noutăţile, 
preferând tradiţia. 

 Al treilea aspect este cel de natură politic. Dacă schimbarea are loc la toate 
nivelurile, „cutremurul” poate afecta alianţe, înţelegeri, atât locale, cât şi internaţionale. 
Ideea de renunţare la concepte şi principii învechite poate crea distanţieri.  

Al patrulea aspect este cel de natură personală. Majoritatea politicienilor consideră 
partidul ca o a doua familie. Dacă întreaga structură nu acceptă schimbarea, atunci 
politicianul are două opţiuni: fie rămâne şi luptă, fie pleacă şi găseşte o linie nouă. Acest 
lucru nu este foarte apreciat de către partide deoarece au nevoie de oameni.  
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Concluzii 
 
 Lucrarea de faţă s-a dorit, în primul rând, o încercare de stabilizare a acestui curent. 

Faptul că există şi aspecte subiective – nevoia de a spune, într-o manieră cât mai elegantă, 
că lucrurile nu merg aşa cum trebuie sau că adopt un ton între personal şi profesional – 
acestea sunt consecinţa logică a mediului în care fiinţez.  

 Al doilea punct în favoarea ei este, cred, ideea reconectării cu valorile bune, 
tradiţionale, puternice, pur româneşti, dar şi extrem de umane. Fondul de bază al umanităţii, 
care poate fi accesat de oricine îşi doreşte să evolueze, să se regăsească etc.  

 Al treilea, şi final, punct se referă la ideea asumării de către omul politic a propriei 
sale existenţe. Acest lucru este, repet, extrem de necesar, deoarece deţine cheia viitorului, 
atât personal, cât şi social (partid, alianţe, aliaţi etc). 

 În loc de încheiere, doresc să dau, pentru ultima oară, cuvântul unui specialist al 
fenomenului: „Mereu în căutarea sinelui integrator, mereu în preajma zidului părăsit şi 
neisprăvit, românii ultimilor două mii de ani şi mai bine au fost gazde privilegiate a tot 
felul de năvăliri şi pustiiri. De toate neamurile şi toate culorile. Nu spuneam o noutate, 
când apreciem că românii au devenit imuni la înfrângeri. Şi foarte îngrijoraţi de 
succese.”69 
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