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 Abstract: 
In terms of attitudes, and mass media, as well as 

mental phenomena in terms of how to 
cognitivemanifestation, affective and conative, we can 
understand what is happening in the public space in all 
aspects / dimensions. The question is whether we are in 
front of manipulation or in front of the wrong strategies to 
promote national interest and for the protection of national 
cultural values and spiritual. 
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 Ideea unei astfel de abordări a apărut în contextul în care în luna decembrie a anului 

trecut s-a lansat de către un post de televiziune din România campania Pe tricolor e scris 
Unire care a activat sentimentele patriotice și naționale, atașamentul față de simbolurile și 
valorile naționale (acțiune de altfel lăudabilă). Ulterior, un alt subiect tot pe tema 
drapelului, dar secuiesc de această dată, a fost pus în dezbatere în mass media românești, 
unde argumentele și contraargumentele au fost prezentate din mai multe perspective. 

 Puterea unei națiuni este reprezentată și de modalitățile de promovare a culturii și 
spiritualității acesteia, configurată în final ca putere de atracție pentru alte comunități și 
culturi dincolo de arealul geografic național. Ne punem întrebarea dacă multe trusturi 
media, uneori autodeclarate ca naționale au identificat problematica și implicit soluțiile, s-
au preocupat îndeajuns asupra conținutului și calității mesajului. Astfel de probleme 
ridică cerințe la nivelul cunoașterii din partea realizatorilor și moderatorilor atunci când 
sunt abordate asemenea de subiecte. Atâta timp cât din partea unor instituții ale statului se 
manifestă atitudini greu de înțeles, finalitatea dezbaterilor nu este tocmai cea scontată. 

 Este semnificativ să aducem un exemplu concludent de astfel de atitudini față de un 
anumit tip de violență a reclamelor amplasate în spațiul public. Ne referim aici la reclama 
de pe fațada Policlinicii Ministerului Afacerilor Interne (structură organică a acestuia) 
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care ne ... informează despre Columb că a descoperit America. Putem face și noi acest 
lucru, dar apelând la liniile aeriene austriece. Se vede totuși un progres față de anul 
precedent când puteam face aceasta cu liniile aeriene turcești. (De ce nu oare cu liniile 
aeriene românești ? De ce astfel de reclame pe instituțiile statului român ?). Drapelul 
național ajunge astfel să fie dominat ca poziționare și simbolistică de către un biet panou 
cu conținut gândit ca produs pentru reclamă în spirit austriac. 

 Efectele unor astfel de campanii mediatice despre care am amintit la început sunt 
total ineficiente atâta timp cât noi ca națiune nu suntem în măsură să promovăm cu 
adevărat valorile și simbolurile naționale pe care le avem. Este adevărat faptul că cele mai 
multe decizii cu privire la programele educaționale și la conținutul acestora sunt 
determinate de considerente financiare însă credem că educația nu are costuri ci ignoranța 
produce în timp costuri mult mai mari. Investițiile în educație generează și produc 
educație, securizează modelul valoric național și implicit identitatea națională. Se dezbate 
foarte mult problematica integrării și a globalizării, fenomene care au ca vector de 
susținere și promovare, printre multe altele, și mass media, prin care se produce o nivelare 
și uniformizare a valorilor, opțiunilor, atitudinilor, comportamentelor. In globalizare sunt 
afectate competențele statului națiune prin cedarea de suveranitate iar un declin al 
suveranității induce un declin al abilităților de a crea și implementa strategii. Finalul 
constă în afectarea identității naționale, valorilor și simbolurilor naționale, culturii și 
spiritualității naționale.  

 Asistăm prin mass media secolului XXI și prin noile media la un schimb de valori, 
dialog între culturi, dar acolo unde nu este susținut modelul valoric național, efectele sunt 
de asimilare și periferializare, cu potențial de radicalizare între ceea ce reprezintă 
integrarea și identitatea iar ca urmare a importului unor noi tipuri de valori, a mișcărilor 
avangardiste care denunță valorile tradiționale este afectatî identitatea națională. O astfel 
de publicitate sălbatică aduce în atenție deopotrivă piața informației și piața interesului în 
care instrumentul de schimb îl reprezintă banul. 

 In acest context, multe producții televizulale, dincolo de calitățile comerciale și 
artistice, promovează într-un mod foarte interesant puterea economică și culturală a unor 
state vecine, care se prezintă astfel și ca o putere blândă (de atracție), alături de statutul 
de putere dură și inteligentă. 

 Suntem într-o epocă a revoluției tehnologiilor informației, care spre deosebire de 
secolul XX, caracterizat de căutarea informației, secolul XXI este secolul manipulării 
informației. Mass media zilelor noastre au devenit ”tot mai puțin conservatoare în privința 
comportamentului social. Nuditatea parțială limbajul ireverențios, situații cu caracter 
sexual necenzurate și recunoașterea stilurilor existențiale alternative din viața reală fără a 
le condamna sunt caracteristici fundamentale ale emisiunilor de la începutul secolului 
XXI.”1 

 Din perspectiva interesului național ca sumă de interese din toate domeniile vieții 
sociale, operaționalizate în documente oficiale fundamentale reprezentate de Strategia 
națională de securitate, începutul secolului XXI, cu toate oportunitățile și temerile 
                                                 
1 Robert L. Hilliard, Redactarea materialelor pentru televiziune, radio și noile media, Editura 
Polirom, 2012, pag.22 
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integrării și globalizării, aduce în atenție și dimensiunea/componenta de securitate 
societală și culturală, vulnerabilă și prin dezvoltarea noilor media. Formarea unor tipuri 
culturale tehnice de către internet ca piață globală instant poate să afecteze negativ multe 
atitudini și comportamente, atâta timp cât libertatea acestuia mai există în fața controlului 
corporatist.  

 Revenind la temă, suntem în fața unei publicități sălbatice, prin care consumatorul 
devine interesat de astfel de valori ”pentru că așa se prezintă și capitalismul care pune în 
prim plan interesul financiar în raport cu virtutea”2. Publicitatea sălbatică se mai face 
prezentă și în anumite contexte de informare a credincioșilor cu privire la anumite 
sărbători de natură religioasă, expusă chiar pe bisericile ortodoxe. In aceste condiții este 
nevoie de a se înlătura caracterul protocolar al dialogului dintre instituțiile private și cele 
publice și direcționat către esență și profunzime, de a proteja și afirma modelul valoric, 
cultural și identitar național. Cazul prezentat nu este singular în peisajul public românesc, 
când asistăm la agresiuni și mai violente asupra simbolurilor naționale. Este cazul Arcului 
de Triumf, de pe care în anumite contexte politice, mai dispar simboluri cu valoare 
patriotică a locurilor în care armată română prin jertfe supreme a devenit victorioasă. Este 
bine că totuși rămâne încă pentru generațiile viitoare, spre aducere aminte și pentru 
fixarea unor repere identitare, pecetluit în piatră - Glorie celor ce prin vitejia și prin jertfa 
lor de sânge au înfăptuit unitatea națională. 

 Apreciem că interesul național și în domeniul cultural, societal, psihomoral, 
educațional trebuie susținut și de actori privați ca mass media, atâta timp cât operează pe 
teritoriul național, pe infrastructuri naționale, cu resursă umană națională etc. 

 Sub aspectul atitudinilor care se dezvoltă și prin mass media, ca fenomene mentale 
dar și sub aspectul modalităților de manifestare cognitivă, afectivă și conativă, putem 
înțelege ceea ce se întâmplă în spațiul public în toate aspectele/dimensiunile sale. Se pune 
întrebarea dacă suntem în fața unei manipulări sau în fața unor construcții eronate ale 
strategiilor de promovare a interesului național și de protecție a valorilor culturale și 
spirituale naționale. 

Modelul valoric național reclamă securizare și conservare, dezvoltare și promovare, 
pentru că dincolo de toate interactivitățile la nivel global se manifestă riscuri și 
vulnerabilități asupra identității naționale. În această complexitate a globalizării în care se 
confruntă universalismul cu naționalismul, creștinismul cu etnicitatea, individualismul cu 
pluralismul, integrarea cu fragmentarea, bipolarismul cu multipolarismul, în care se 
manifestă multiculturalismul, consumerismul, erodarea statului națiune rămâne 
fundamentală ”puterea în mișcare a națiunii”. Ne exprimăm opinia că ”nu totul face parte 
din procesul de globalizare și nu totul este determinat în mod decisiv de aceasta. 
Globalizarea are limite”3. Poate tocmai aceste limite privesc demnitatea, valorile morale, 
virtuțile, echilibrul. Altfel spus, individul circumscris acestor valori este limita pentru a 
nu mai face responsabilă globalizarea pentru tot ceea ce se întâmplă. Dincolo de toate 
oportunitățile și temerile privind globalizarea, erodarea statului națiunii, creșterea puterii 
corporatiste în defavoarea statului, națiunile se află ”în stări departe de echilibru, capabile 
                                                 
2 Septimiu Chelcea, Psihologia publicității, Editura Polirom, 2012, pag. 14 
3 Cele două fețe ale globalizării, revista Balcanii și Europa, 2013, nr. 131 
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să se reproducă, în care conștiința de sine a conservat geneza în memoria colectivă și 
patria prin acțiune socială. Fiecare națiune este unică prin formă, spirituală prin geneză, 
perenă prin ființare în cadrul aceleiași patrii, organică prin construcție și funcționalitate, 
necesară prin cultură și universală prin fondul creator de civilizație”4. Mai nou, atenția 
publică este direcționată către campania de lansare a celui mai mare drapel național 
(Tricolorul național), față de care sentimentul patriotic reînvie, renaște și ține flacăra 
veșnic aprinsă a românismului chiar dacă uneori are puterea unui opaiț și nu a unui far. 
Școala și Biserica Ortodoxă din România trebuie să devină astfel instituții fundamentale 
care să asigure educația și morala. Multe probleme ale societății românești au drept cauză 
depășirea cu mult a unor bariere ale moralității iar în contextul crizei economico-finaciare 
putem considera ca drept cauză, absența/respingerea resursei umane calificate. Apărarea 
valorilor tradiționale, naționale revine astfel o temă de mare actualitate în contextul 
diversificării și dimensionării unor presiuni politice și mediatice asupra valorilor și 
normelor morale. Este nevoie ca în actualul context, gândirea globală să producă acțiuni 
și la nivel local. Un exemplu concret îl reprezintă alegerea Papei Francisc la conducerea 
Bisericii Catolice, o opțiune cu implicații geopolitice pe fondul depărtării societății de 
valorile creștinismului. In consecință, deficitul și afectarea valorilor morale, culturale, 
spirituale, societale, creștine, patriotice etc. induc o stare de insecuritate națională. Așadar 
rolul mass media românești, mai ales prin ”actorii” care își atribuie valențe naționale au 
pe lângă celelalte funcții și pe cea de securizare a națiunii în această dimensiune. Într-o 
lume a revoluției informaționale toate populațiile sunt afectate, transformate în organisme 
sociale auto conduse, cu o conștiință colectivă în care barierele de limbă, rasă, clasă, 
naționalitate, cultură, religie sunt depășite. Toate acestea dezvoltă numeroase forme 
patologice sociale reprezentate de sexism, violență, rasism, declasare 
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