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La început de secol XXI, cuvântul criză se află pe buzele și în mințile 

tuturor. Uneori lejeritatea manevrării acestui termen crește impactul 
fenomenului asupra indivizilor sau a statelor, creând o stare de panică și 
haos, ceea ce duce, inevitabil, la cronicizarea acestei stări.  

Omenirea s-a confruntat de-a lungul vremii cu numeroase crize 
economice cărora le-a găsit soluția într-un timp mai mult sau mai puțin 
îndelungat. Însă criza noastră poate fi catalogată drept cea mai înfiorătoare 
și greu de înfrânt? O numesc a noastră pentru că ne identificăm cu ea, o 
găsim și/sau ne folosim de ea pe toate palierele. E o criză globală, lucru 
inevitabil, datorat încrengăturilor economice, schimbului, interacțiunilor și 
manifestărilor internaționale. Umblăm haotici, întruchipăm un orb în 
căutarea luminii. Orbirea nu a fost însă generată fizic, ci determinată 
material. Nu ne rămâne astfel decât să înlăturăm vălul de pe ochi pentru a 
vedea lumina. Să descoperim cauza pentru a înțelege efectul și a acționa 
întru schimbarea acestuia. 

Criza însumează două planuri de determinare. În primul rând, o 
acomodare inadecvată, defectuoasă sau redusă la conceptul de democrație și 
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la sistemul capitalist, îndeosebi în statele ex-comuniste. În al doilea rând, 
abuzul de putere generat de statutul de hegemon al SUA după încheierea de 
jure, și nu neapărat de facto, a Războiului Rece. 

Incapacitatea popoarelor de înțelegere și adaptare a celor doi termeni 
impuși sub lozinca: Libertate și Bine General a determinat afundarea într-o 
criză identitară a indivizilor. Adoptarea democrației și a capitalismului s-a 
făcut fără întrebări, fără liste de contraindicații, efecte secundare, sau 
armonizare la situație.  

Matricea spirituală, etică și morală a fost invadată printr-un acord 
mutual de idei și concepte considerate binefăcătoare și dătătoare de viață. 
Memoria colectivă s-a dorit a fi înlăturată și înlocuită, cu ajutorul mass-
media și a strategiilor de marketing, cu una mult mai atractivă, dar lipsită de 
conținut.  

Zborul spre liberate a fost frânt crunt. Eliberarea de sub normele și 
regulile impuse de regimul comunist s-a finalizat cu abandonul consimțit în 
brațele orbitoarei himere, ce poartă numele de Libertate. Dacă până în anii 
'90 se urmărea uniformizarea indivizilor prin metode coercitive, refuzându-
se orice apel la integritate și demnitate fizică și spirituală, odată cu 
schimbarea regimului, individualismul și unicitatea care ardeau mocnind în 
fiecare individ, nu au ieșit la suprafață, nu s-au impus în interiorul societății, 
ci și-au pierdut în totalitate strălucirea și farmecul.  

Democrația a continuat, cronicizând chiar, conformismul. Metoda de 
implementare în conștiința și în comportamentul uman a unui stil de viață a 
avut de data aceasta câștig de cauză, deoarece s-a apelat la un alt mod de 
abordare a problemei. Impunerea a fost înlocuită de inducere. Societatea 
civilă, sufocată de regimul comunist, a luat de data asta, de bună voie, 
sedative, afundându-se într-o stare de letargie. 

Individul renunță de bună voie la sensul lui în viață. Devine frustrat și 
se desființează ca om. Nu vrea să fie cărămidă, identitate clar definită, care 
să-și clădească un scop și să-l urmeze. Cărămidă cu care și pe care să se 
poată defini și ridica societăți și popoare mândre, conștiente de importanța 
lor în ceea ce privește asigurarea unui ”mai bine” individual, național și 
internațional.90     
                                                 
90Constanin Noica, Rugați-vă pentru fratele Alexandru, Editura Humanitas, 
București, 1990, pp. 7-10  
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Libertatea, ca esență a democrației, și concept de lucru al 
capitalismului, se transformă dintr-un privilegiu într-o capcană a 
abandonării individuale și sociale. Existența pieței libere, a mass-media și a 
tehnicilor de marketing introduc în sferele de desfășurare a activității 
umane, o gamă variată de produse și servicii care au rolul de a elibera un 
comportament primitiv, instinctual, de supraviețuire. Societățile actuale, 
născute sub semn european sau american, se năruie încet, dar sigur prin 
consumerism. Are loc un abuz de produse și servicii, abuz care se 
transformă în dependență, dependență care trage în jos statele, din punct de 
vedere economic.  

Începând cu Primul Val, al lui Toffler, individul a conștientizat menirea 
sa de producător. A înțeles că pentru a supraviețui, a interacționa, a se 
dezvolta, economic, cultural, spiritual, etc. trebuie să producă. Însă, 
capitalismul a schimbat natura umană. Omul nu consideră că supraviețuirea 
sa se reduce la procesul de producție, ci la cel de consum. Cât mai mult și 
cât mai des. Are piața marfă. De ce să ne obosim? Poate din cauza clivajului 
dintre clasele sociale, determinat de inegalitatea economică generată și 
promovată de capitalism? Poate nu. Societatea civilă nu reacționează pe 
deplin, se află încă într-o stare inertă, marcată rareori de reacții spasmotice, 
materializate prin ieșirea în stradă și manifestarea împotriva guvernului și a 
traiului auster. Declanșarea acestei stări de fapt, s-a datorat și trădării 
reciproce dintre regim și individ. În numele democrației, individul și-a 
delegat puterea unui grup care nu a urmărit ca factor prioritar bunăstarea 
acestuia, ci a acționat în funcție de interesele sale, ale guvernanților. 
Trădarea guvernatului față de regim apare în momentul în care pierde 
controlul asupra lui și îl lasă să se manifeste sub diferite forme, îl 
abandonează. Regimul e în derivă, prezintă diverse malformații și încearcă 
să-și croiască drum spre alte continente, urmărind o supunere a acestora. 

Mentalitatea gregară a societăților considerate dezvoltate duce spre 
risipă, spre un stil de viață defectuos, spre o criză economică și ecologică, 
datorită cererii tot mai mari și mai variate.  

”Speranța” a rămas în mâna statelor emergente (ex: China, India, etc.), 
al căror scop e răsturnarea balanței. Produc, își fac simțită prezența pe tot 
mai multe piețe, atrag prin prețurile reduse, devin un punct de interes pentru 
guvernele aflate în căutare de resurse financiare, eventualele ”investiții” 
atrag dependența față de statul finanțator, determinând astfel creșterea 
politică și economică a acestuia. Sistemul internațional, treptat se 
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reechilibrează, trecând de la o structură unipolară, dominată de Uncle Sam 
(SUA), la una multipolară. Schimbarea, de dorit, sau nu, se produce însă cu 
pași înceți, din cauza deficiențelor înregistrate de statele emergente pe alte 
planuri, cum ar fi calitatea vieții, drepturile omului, etc. 

Societățile aflate în declin trebuie să conștientizeze necesitatea 
resuscitării identității, conștiinței și interesului național. Sistemul capitalist 
trebuie să renege consumerismul și să se aplece spre procesele de producție, 
industriale și agrare. Întoarcerea individului către sat să se facă într-un mod 
productiv. Asigurarea necesarului intern de cereri scade dependența, iar 
exporturile asigură creșterea treptată a economiei, ceea ce atrage după sine 
stabilitatea internă a statului.  

Schimbarea la față a capitalismului e necesară în măsura în care se 
dorește și se urmărește conștientizarea necesităților reale ale individului, 
societăților și sistemului internațional, și se mulează pe ele, creând, alături 
de democrație cadrul specific dezvoltării inițiativelor, identității, a 
echilibrării proceselor de producție și consum. Capitalismul nu trebuie privit 
drept un concept rigid, acesta are capacitatea de adaptare, de transformare, 
de motivare.  

Pornind de la datele de mai sus este mai ușor să înțelegem ceea ce se 
petrece la nivel de comunicare mediatică în epoca postdecembristă și 
schimbările generate la nivel psihologic în rândul consumatorului de produs 
media. 

Privită ca ansamblu de ştiri, date şi indici care modifică starea internă a 
sistemului receptor, determinându-i o anumită reacţie de răspuns în raport 
cu un anumit obiect (sistem) denumit sursă, şi transmiţându-se în forma 
unor mesaje materializate în diferite tipuri de semnale acustice, luminoase, 
mecanice, chimice, etc, INFORMAŢIA posedă o latură cantitativă şi o alta 
calitativă, semantică şi pragmatică. Totuşi, privită astfel, informaţia nu poate 
fi redusă la o noţiune mai mult restrictivă, de "informaţie semantică". 
Observaţiile de mai sus ne-ar putea îndemna să credem că orice mesaj, 
indiferent de conţinutul său este demn de atenţie, şi ca, atâta vreme cât un 
asemenea mesaj există, legătura comunicaţională dintre emiţător şi receptor 
nu poate fi ruptă cu nici un chip. Există însă un factor activ - cel legat de 
"noutate" - care face din orice informaţie un mijloc de comunicare, de 
transmitere a unui mesaj, odată cu interesul sugerat receptorului. Informaţia 
ni se prezintă astfel puternic legată de noutate. De altfel o ştire difuzată la 
Radio, ori inserată în paginile oricărei publicaţii, o ştire care nu comunică 
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nici un fel de adaos pe linia cogniţiei, încetează, sau pur şi simplu nu este 
informaţie! Pe de altă parte trebuie precizat că informaţia - ca vehicul al 
culturii - reduce gradul nostru de ignoranţă şi, din acest punct de vedere, ea 
este cu atât mai bogată cu cât o face într-o măsură mai mare, respectiv cu cât 
elimină o cantitate mai însemnată de incertitudine. Ideea de a furniza un 
mesaj dat prin numărul conţinuturilor diferite pe care le poate avea acesta 
este, de fapt, cheia prin care se stabileşte valoarea de substanţă a ceea ce 
aduce informaţia în regimul comunicării. 

 La nivelul uman, informaţia alcătuieşte conţinutul întregului proces 
de comunicare, devenind unul dintre lianţii esenţiali ai vieţii sociale (de 
grup). Ba mai mult, ea stă la baza formării concepţiei despre lume şi viaţa, 
la baza convingerilor şi atitudinilor, şi reprezenta principalul mijloc 
(instrument) de reglare reciprocă a comportamentelor, în cazul diferitelor 
situaţii obiective. În condiţiile vieţii de grup, de pildă, în fluxul procesului 
de comunicare, are loc o anumită omogenizare, a structurilor informaţionale, 
subiective, ajungându-se astfel la o anumită unitate de opinii, de 
interpretare, de trăiri emoţional-afective, de gusturi şi preferinţe, etc. 
Aceasta se exprimă în gradul de coeziune internă a grupului. În psihologia 
socială, noţiunea de informaţie dobândeşte o importanţă metodologică 
deosebită, aplicarea ei fiind indispensabilă în analiza şi explicarea relaţiilor 
interpersonale şi a tuturor compartimentelor de grup; grupul fiind eşantionul 
minim al societăţii. 

 Cunoaşterea omului se bazează pe un proces complex care îi este 
specific - gândirea. Ea este omniprezentă în toate activităţile întreprinse de 
fiinţa umană. De-a lungul secolelor au fost lansate şi s-au impus diverse 
concepte evoluţia derulându-se în salturi cu rezultate rapide, notabile, şi 
astăzi în actualitate. Vom încerca, însa, să nu ne pierdem în prea multele 
amănunte descriptive. 

 În vremurile noastre, fiind zilnic bombardaţi din ce în ce mai des şi 
în cantităţi crescânde cu diverse informaţii, selecţia trebuie să fie cât mai 
riguroasă posibil. Mesajele primite au nevoie să treacă neapărat prin filtrul 
gândirii noastre. Aceasta este diferită de la un individ la altul şi formată în 
timp cu diferenţe care cu greu mai pot să fie modificate. Să nu uităm că 
percepţia unui om este în felul ei unică şi ţine de toată fiinţa sa: de structura 
gândirii sale, de viziunea formată despre lume şi viaţă în general, nivelul la 
care se desfăşoară actul de comunicare etc. Iar cazul transmiterii de idei, 
informaţii, muzică, prin radio, trece printr-un şir de etape asemănătoare. 
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Filtrul gândirii fiecăruia este cel care acţionează la perceperea de mesaje. Şi 
prisma din care receptorul analizează ceea ce primeşte cu ajutorul voinţei 
sale este în primul rând gradul de cultură şi educaţie la care se află. Influenţa 
este majoră, iar înţelegerea poate suferi dacă unii termeni folosiţi nu sunt 
cunoscuţi de către individ sau mai grav se deformează sensuri, încercând o 
interpretare greşită ale unor cuvinte auzite poate pentru prima oară De 
aceea, în comunicarea de orice fel limbajul este de o importanţă deosebită 

 În cazul transmiterii de mesaje prin intermediul radioului acesta 
creşte şi atinge uneori apogeul. Limba folosită trebuie să fie accesibilă nu 
numai unui ascultător avizat, ci şi unui om cu o pregătire medie. Sigur că în 
unele cazuri limbajul este specializat, adecvat cerinţelor. Interlocutorii unei 
emisiuni radiofonice culturale fiind în mare parte din cazuri oameni de 
valoare, intelectuali, cu o pregătire superioară ireproşabilă în domeniul de 
care se ocupă Fără să cadă în mediocritate, informaţia trebuie să fie 
percepută corect şi să ajute pe cel interesat în domeniu, stabilindu-i cel 
puţin, bineînţeles funcţie de subiectul pus în discuţie, nişte puncte de reper 
care să ajute în cercetările sale viitoare. Interesul se poate stârni fie prin 
tema abordată, care să fie la ordinea zilei, personalităţile invitate să îşi spună 
opiniile, iar cuvântul să ajute pe cât îi este posibil la descoperirea de 
semnificaţii noi, inedite, care apar pe alocuri să "coloreze" dialogul. Meritul 
de bază revine însă celui care vorbeşte, prin folosirea unei judecăţi clare, 
raţionamente bine expuse, inducţia, deducţia şi alte reguli pe care le impune 
gândirea. Nici nu se poate supune îndoielii faptul că orice ascultător dornic 
de a-şi îmbogăţi bagajul de cunoştinţe este atras mai mult de felul în care 
sunt formulate gândurile, de o prezentare "vie" a problemei în discuţie, de 
talentul cu care se foloseşte limbajul. Abuzul nu îşi are locul aici în nici un 
chip. Omul de radio este obligat să păstreze măsura în tot ceea ce 
întreprinde. Să evite folosirea de cuvinte ambigue, cu mai multe înţelesuri, 
formulări paradoxale sau expresii neadecvate contextului sau conştientului. 
Iar părerile personale trebuie să fie foarte bine plasate, concise, la obiect, să 
nu apară într-un număr foarte mare şi evident să fie pertinente. Multitudinea 
de opinii este şi ea importantă. Orizontul temei abordate se lărgeşte şi 
punctele de interese se înmulţesc. 

 Românul este din fire un om foarte deschis comunicării. El 
socializează, ca să vorbim în termeni academici, oriunde în orice ipostază. 
Este obişnuit să-şi dea cu părerea despre orice, cu oricine, să pună pasiune 
în discuţie, „să ia foc” atunci când cineva nu de acord cu el. Românul, este 
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aşadar un adevărat creator de mesaj, moderator, difuzor şi formator de 
opinie.” Câte capete atâtea păreri” spune o vorbă din bătrâni. 

 Constantin Rădulescu-Motru explică acest lucru prin individualismul 
acut de care suferă din punct de vedere psihologic locuitorul de la nord de 
Dunăre: „Românului nu îi place tovărăşia. El vrea să fie de capul lui. Stăpân 
absolut la el în casă.Cu o părticică de proprietate cât de mică, dar care să fie 
a lui"91. Însă chiar şi aşa, el nu se sfieşte de pe margine să-şi dea cu 
presupusul despre realitatea în jur. Indiferent că e vorba de un sfat pentru un 
vecin, prieten, sau o opinie cu privire la o problemă de ordin politic.De pe 
tuşă, toţi sunt profesionişti, însă când sunt rugaţi să aplice ceea ce au zis, 
dau înapoi. Mentalitatea românului este aceea de a devora tot ce se 
difuzează. Timp de 45 de ani a fost sub influenţa unui regim care i-a anihilat 
dorinţa de cunoaştere. Toate mijloacele de informare aflate în mâna statului. 
Regimul autoritarist a folosit mijloacele de comunicare pentru propagandă. 
Sunt de notorietate momentele de la trecerea dintre ani când românul 
închidea radioul, sau televizorul să se mai „răcească”. Refuzul îndoctrinării 
a generat crearea unei media paralele gen „radio-şanţ” în care unul dintre 
participanţi redifuza pe sistemul dubasului de pe vremuri o informaţie, 
credibilă de multe ori, informaţie pe care o auzise la rândul său de la o altă 
persoană. Adeseori, pentru că mesajul trecea din filtru în filtru, conţinutul, 
contextul ajungeau să fie în final cu totul altul. Este arhicunoscută 
imaginaţia debordantă a românului care face din ţânţar – armăsar.Şi astfel 
un simplu accident de maşină se transformă în măcel, sau un simplu 
cutremur de pământ ce se lăsase cu câteva geamuri sparte, a ajuns să pară o 
catastrofă.Şi totul pentru că fiecare comunicator se jură pe avea mai sfânt că 
a văzut cu ochii lui. 

 Ceauşescu a încercat prin toate mijloacele împiedicarea apariţiei 
presei clandestine, mergându-se până la cele mai meschine interdicţii. De 
exemplu, din 1977 până în decembrie 1989, a fost interzisă deţinerea de 
către cetăţeni a maşinilor de scris, acest lucru fiind permis doar cu aprobarea 
scrisă a autorităţilor. Informaţia transmisă de cele câteva posturi de radio şi 
prin programele de televiziune şi ziare era din ce în ce mai puţină. În anul 
1985, au fost închise cinci studiouri regionale92. 
                                                 
91C-tin Radulescu-Motru – Psihologia poporului roman, editura Paideia, 1998; 
pg16 
92Peter Gross , Colosul cu picioare de lut, ed Polirom, pg 73 
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 În ceea ce priveşte ştirile transmise prin canale audio-video sau 
tipărite, ele erau, aşa cum am menţionat deja, relevante la nivel politic şi 
ideologic. Aceloraşi evenimente transmise de mass-media străine publicului 
din România li se acordă o atenţie minoră. Cu toate acestea, mass-media din 
România şi-au pierdut cea mai mare parte din credibilitate. 

 Lipsindu-le mijloacele şi libertatea de a se exprima, românii au 
devenit căutători de informaţii. În cazul României, nevoia de informaţii a 
fost fundamentală şi mai complexă în orientare decât dorinţa de a avea 
mijloace de comunicare care să dea expresie ideilor şi experienţelor lor. Şi 
acest fapt era, de asemenea, important. 

 Dar românii atinseseră un punct, către sfârşitul anilor 80, în care 
nevoia de orice fel de informaţie, alta decât cea furnizată de mass-media 
controlate şi care controlau România, a devenit importantă pentru 
supravieţuirea lor psihologică şi emoţională. 

 Sigmund Freud spunea că acea persoană care va înjura în loc să dea 
cu piatra va fi un adevărat creator, generator, cu alte cuvinte, de subcultură 
mai ales. Nu întâmplător am ales această expresie plină e duh a celebrului 
psihanalist. Pentru că ea se potriveşte perfect cu ceea ce s-a întâmplat în 
peisajul mediatic românesc postdecembrist. O analiză succintă a întregului 
spectru mediatic, a mesajelor transmise, a autorilor acestora arată slaba 
pregătire a celor ce se doresc a fi formatori de opinie, difuzori de informaţie 
etc. Însă vina nu este neapărat doar a lor ci şi a consumatorului de media 
care, îndoctrinat şi îndobitocit practic de un sistem totalitarist, odată văzut 
liber a început, după cum aminteam ceva mai devreme mare consumator de 
produse mediatice. Celebrul slogan: „Fac ce vreau, că e democraţie!” a 
căpătat în mass-media:” Mă uit la ce vreau, că e democraţie!” O privire 
aruncată pe grilele de program a posturilor de televiziune arată dorinţa 
exacerbată pentru programe şi filme străine. Încet-încet, pentru o bună 
perioadă de timp, şi acest lucru s-a întâmplat şi în cazul radioului, 
programele cu un puternic accent autohton au fost înlocuite. 

 Românului, scăpat de jugul comunist, a început să-i miroasă a 
Occident, a început să fie „cool”, să asculte numai muzica din afară, să se 
îmbrace că afară. Aici apare o contradicţie cu spusele lui Rădulescu-Motru 
despre conştiinţa colectivă. Unde anume?, aţi spune.Ca şi aici tot conştiinţa 
colectivă acţionează. Da, într-adevăr, însă numai este forma tradiţionalistă 
conform normelor autohtone, pur româneşti. A început românul nostru să se 
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integreze în sistemul europeano americanizat. A renunţat la tenişi, iţari, brâu 
şi bundiţă pentru adidaşi, blugi şi canadiană. 

 Şi ce legătură are media cu asta, s-ar întreba majoritatea? Ei bine, 
media a fost cea care a schimbat gândirea. Deschiderea unor noi orizonturi, 
mai ales către publicul românesc mai puţin cultivat a avut unele efecte 
devastatoare. Adeseori, însă, în sens negativ. Să ne amintim doar bucuria, 
emoţia, teama pe care am resimţit-o o parte din noi în acele clipe de teroare 
din decembrie 1989. Mulţi au profitat de naivitatea celorlalţi şi iată-ne acum 
la peste 23 ani de la acele momente că încă dezbatem căutând răspunsuri la 
întrebări la care ştim răspunsul dar ne e teamă să acceptăm realitatea. 
Psihologia românului, şi cât adevăr putea să spună Rădulescu-Motru acum 
mai bine de 50 de ani, este o psihologie falimentară. Visul oricăruia dintre 
cetăţenii acestei ţări este acela de a fi şef.Şi în media s-a întâmplat la fel. Fie 
din necesitate, fie din dorinţa de a fi „om mare”, după revoluţie multe ziare 
s-au arătat pe piaţă, mult mai multe reviste, o puzderie de staţii de radio şi 
televiziune. Entuziasmul fiecăruia de a deveni celebru, de a-şi auzi vocea, 
sau de a se vedea pe sticlă, coroborat cu lipsa legislaţiei adecvate a condus 
la ceea ce a devenit în prezent obiect de studiu la facultăţile de profil 
jurnalistic. Nu are sens să întocmim o statistică. Oricât de multă pasiune au 
pus fiecare dintre cei implicaţi în activitatea redacţionala, tot nu a fost 
îndeajuns pentru a suplini lipsa experienţei manageriale.Şi astfel peste unele 
ziare s-a aşezat demult praful uitării, peste unele frecvenţe radio s-a aşternut 
o tăcere apăsătoare, iar unele televizoare nu au mai prins imaginea unor 
vedete de carton. Un prieten, jurnalist cu state vechi în presă mi-a pus o 
întrebare, legată de această problemă a apariţiilor şi dispariţiilor din peisajul 
media de după 1989: „Ştii care e asemănarea dintre Las Vegas şi România?” 
Privirea mea uimită l-a determinat să-mi răspundă: În Las Vegas au loc 
foarte multe căsătorii, dar todata şi foarte multe divorţuri..” Observând 
probabil că încă nu realizasem despre ce este vorba a continuat”... în 
România se realizează multe <<căsătorii>> în presă, apar foarte multe 
redacţii, dar au loc asemeni SUA şi foarte multe <<divorţuri>>, adică 
redacţii desfiinţate”. Cam aşa arată radiografia presei postdecembriste. 

 Omul modern este în stare permanentă de informare. Acest adevărat 
drog pe care îl reprezintă informaţia pentru omul modern - dar aş menţiona 
că această constatare este valabilă pentru omul tuturor timpurilor, deoarece informaţia 
a fost şi este vitală pentru însăşi existenţa speciei - ne-a adunat într-un sat 
global, în care toţi ştim aceleaşi lucruri, avem obiceiuri şi interese similare. Pentru ca 
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informaţia înseamnă îmbogăţire, dar, în acelaşi timp, induce şi fenomene 
contrare: pierderi de identitate, împuţinare, sărăcie spirituală, uniformizare, 
simplism. Se vorbeşte chiar că omul modern s-ar afla chiar sub dictatura 
presei.  

 Oricine doreşte să afle de la radio informaţiile ce trebuie să-l ghideze 
în hăţişul cotidian. Trebuie să obţină din programele difuzate pe radio exact 
ceea ce îşi doreşte cu prisosinţă. Ascultă radioul pentru a afla cum să se 
îmbrace în ziua respectivă, dacă să îşi ia umbrelă, dacă e mai bine să meargă 
la serviciu cu „itebeu, sau să îşi ia maşina „proprie şi personală”.De 
asemenea ascultă radioul pentru a fi la curent cu tot ceea ce se petrece în 
jurul său pe plan economic, social, politic. 

 Analizând însă grilele de programe, conţinutul emisiunilor difuzate 
atât de postul public cât mai ales de cele particulare se remarcă un apetit, 
morbid pe alocuri, pentru scandal, accidente, crime violuri etc. Peste tot 
senzaţional.De 16 ani încoace, românul nu pare a se fi săturat de astfel de 
informaţii. Psihologii şi sociologii pe care i-am ascultat de atâtea ori pun 
acest fapt în contextul celor 45 de ani de dictatură de interzicere a unor 
drepturi elementare. Ei afirmă că este un lucru normal să fie aşa. Însă tot ei 
mărturisesc că procesul este unul estul de ciudat în România. 

 Românul este, dacă vă aminti ce spunea Constantin Rădulescu-
Motru, un om frustrat, neîmplinit într-o societate în care insatisfacţiile 
individuale se amplifică, în care relaţiile interumane devin din ce în ce mai 
abstracte, tot mai fragmentare şi funcţionale.De aceea presa radiofonică 
românească pune un puternic accent pe această latură: în toate emisiunile 
difuzate pe undele hertziene sunt prezente personalităţi, pozitive dar şi 
negative (de la şefi de stat, demnitari, până la delapidatori, hoţi, infractori). 
Relevarea unor elemente din viaţa lor personală oferă impresia ascultătorilor 
că au ş intrat în lumea acestora, că le cunosc faptele la zi, obiceiurile, 
slăbiciunile, pasiunile etc.Pe de altă parte, viaţa socială îngrădeşte 
numeroase tendinţe umane, fie ele e natură biologică, sau culturală. 
Românul, prin esenţa vrea să fie un „om mare”, doreşte să domine, e o 
necesitate psihologică a laturii sale. Visează adeseori cu ochii deschişi. 
Doreşte să domine, dar de fapt este dominat. Rădulescu-Motru mai spunea 
că românul deşi vrea să fie stăpân în casa lui, este influenţat în tot ceea ce 
face de o conştiinţă colectivă. Comportamentul lui în societate este dirijat în 
funcţie de, mai nou, modelele oferite prin media. Prin emisiunile radio, şi nu 
numai, lui i se indică modul cum să se îmbrace, cum să-şi aranjeze casa, 
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cum să mănânce, iar în ultima vreme cum să vorbească. Dominaţia media, a 
radioului în cazul nostru, asupra omului nu este percepută ca o formă de 
agresiune făţişă, directă. Dar efectele se resimt din ce în ce mai acut. Dorinţa 
de aventură, neprevăzut creează o stare de presiune psihică, din care se 
poate ieşi cu ajutorul media. După cum afirmam ceva mai devreme, românul 
vrea să-şi satisfacă dorinţa de senzaţional. Programele abundă în informaţii 
despre dezastre naturale, sau provocate, de oameni etc.În acel moment, şi 
fac aici o paralelă cu o idee freudiană, în subconştientul fiinţei umane e 
produce un declic, o defulare.Pe e o parte ascultătorul este îngrozit de cele 
întâmplate, dar todata şi bucuros că nu l-a afectat pe el. E ceea ce în cultura 
populară româneasca s-ar traduce prin „capra vecinului”. Astfel, radioul îl 
ajută pe om să se elibereze de frustrările sale. 

 Trebuie să reţinem o altă latură a psihologiei românului, pe care 
radioul o exploatează din plin. Până în 1989, iau aici în discuţie o emisiune 
a radioului public, „Studio Deschis”, locuitorii ţării asaltau redacţia cu o sete 
nebună de cunoaştere culturală, ştiinţifică etc. După evenimentele care au 
condus la răsturnarea regimului Ceauşescu, brusc lucrurile s-au schimbat. 
Într-o discuţie purtată cu ceva timp în urmă cu unul din realizatorii 
emisiunii, am ajuns la concluzia psihologilor care au analizat 
comportamentul românilor: lenea şi dorinţa macabră de a se plânge de orice. 
Analizând conţinutul scrisorilor primite la redacţia emisiunii, peste 90 % 
erau legate de rezolvarea unor probleme ce necesitau o simplă deplasare la 
autorităţile statului. Mai erau şi scrisori prin care se cereau numere e 
telefon.Şi ca să completeze tabloul descris de acum celebrul Rădulescu-
Motru, o parte din scrisori erau de la ascultători ce doreau bani. Sună 
cunoscut, nu-i aşa? Românul vrea totul de-a gata. Preferă să stea în şomaj 
acasă, să i se servească masa în stil occidental, dacă se poate fără să mişte 
un deget. Cineva spunea că dacă lenea şi prostia ar durea, ar fi groaznic de 
trăit în România. Românului îi place să se plângă de probleme cotidiene, se 
vaită în stânga şi în dreapta, are insomnii, suferă din diverse motive, este 
deprimat, stresat, trist, singur şi sună la radio.De aceea programele, în 
special cele de noapte au fost adaptate acestor cerinţe: muzica menită să-l 
relaxeze, emisiuni interactive pe probleme de viaţă, emisiuni în care 
specialişti din diverse domenii încearcă să-l liniştească, să-l sfătuiască. 

 Românul este vorbăreţ din fire. Îi place să-şi dea cu părerea şi cum 
radioul este o tribună a opiniei publice, îl ajută pe acesta să-şi facă auzit 
punctul de vedere. Nu de puţine ori, ca reporter-radio, m-am întâlnit cu 
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întrebări de genul:” Dar eu când mă aud la radio?”. Românul este îndrăgostit 
de propria voce şi vrea să se audă; chiar dacă spune o tâmpenie, e a lui. Nu 
îi place să gândească prea mult, dacă ar putea să o facă altcineva în locul său 
ar fi perfect. Dar să gândească în conformitate cu ale sale convingeri, dacă 
se poate, altfel refuză produsul oferit. Remarci, în diverse grupuri de genul: 
„Bine i-a zis!”, sau „Bine i-a făcut!” întâlnim la tot pasul. 

 Peter Gross afirma în lucrarea sa „Colosul cu picioare de lut” că 
românului a început să nu-i mai miroasă a bine programele educative, 
programele culturale. El raporta problema la perioada de îndoctrinare 
comunistă, în care programele cu caracter educativ formativ, căpătaseră cu 
totul şi cu totul alte valenţe. Audienţa postului public de radio, canalul 
România Cultural în anul 2001 era una destul de mică. Explicaţia acestui 
fenomen a devenit un adevărat stereotip: dezinteresul faţă de cultură, 
scăderea accentuată a gradului de instrucţie a indivizilor societăţii 
româneşti, concurenţa posturilor TV.O altă hibă este cea legată de resursele 
umane. Media de vârstă a realizatorilor care concep şi realizează programele 
cu un puternic impact cultural se situează undeva la 50 de ani. Această 
evidenţă se răsfrânge în grila de programe a postului România Cultural, în 
emisiunile „încremenite în proiect”, vorbă lui Gabriel Liiceanu. Emisiuni 
realizate în acelaşi format, cu acelaşi mijloace şi „voci”, colaboratori de zeci 
de ani. Propuneam în acel an, în lucrarea de diplomă, revigorarea 
colectivului redacţional, Se impune în acest sens o revigorare a colectivului 
redacţional, prin formarea şi angajarea unui număr cât mai mare de redactori 
tineri, care să conceapă un nou tip de emisiuni racordate noilor structuri ale 
cunoaşterii, mentalităţilor culturii şi orizontului de acceptare al 
ascultătorilor. Se impune ca în marea lor majoritate cu excepţia unor 
emisiuni introduse de curând în fluxul radiofonic) redactorii, realizatorii să-
şi revizuiască formulele şi conţinutul emisiunii să transmită publicului ţintă, 
mesaje noi, într-un raport direct proporţional cu ceea ce aşteaptă din partea 
emiţătorului, şi nu cu ceea ce vrea să impună în totalitate emiţătorul. [...] 
Din punct de vedere organizatoric, canalul Radio România Cultural, nu 
şi-a constituit un minim grup de promovare a imaginii şi sistemului relaţiilor 
publice, care să întreţină o colaborare susţinută cu serviciul omolog din 
Societatea Română de Radiodifuziune, sau să acţioneze doar pe teren 
propriu, informând alte mijloace de comunicare în masă despre activitatea 
redacţională, despre proiecte şi perspective. Desigur, un interes declarat 
pentru îmbunătăţirea calitativă a emisiunilor, pentru promovarea în rândul 
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redactorilor a celor mai noi tehnici şi forme pentru prezentarea informaţiei 
culturale există, iar unele rezultate obţinute sunt notabile. Acea autoritate, 
care să facă „minuni" peste noapte, înlăturând nu doar emisiunile proaste, 
neinteresante, ci şi cele anchilozate în rutină, lipseşte. Ba, mai rău, 
înlăturarea gafelor de informaţie, prin lipsa de scrupule şi autocontrol a unor 
redactori care cred că se poate face radiofonie în termenii amatorismului 
ieftin, sau diletantismului iresponsabil, mai face ravagii, redactorii şi 
realizatorii riscând să rămână mari voci pierdute în eter. 

Speram în acele momente, în 2001, ca în timp lucrurile se vor schimba, 
însă recitind acum, după aproape 12 ani ani de zile, acele rânduri am 
constatat cu amărăciune câtă dreptate avea Gabriel Liiceanu... 
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