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It’s been almost a century since they talk about media influence over the 
public. Since then, this influence gathered different reasons, different causes, 
and different effects. Mass-media had an exponential financial and 
technological development in the last 50 years, and the persuasion, the 
manipulation, the influence over the media consumer got new approaches. The 
agenda-setting phenomenon, the influence media news has over the 
information receiver has been perceived ever since the ’20, by Walter 
Lippmann, in his “Public Opinion”. The lasting world economic crisis, 
strongly felt also in Romania, makes us think to two possible hypotheses: 
people even stronger hope to get useful information concerning their future 
and/or, on the other hand, to distract them from the chronic pessimism as far 
as the end of the economic crisis. Is the agenda-setting theory validated even 
better nowadays, in Romania, or we are dealing with a much better informed 
public, with the help of the digital revolution? 
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1. Introducere 
 
S-au scris sute de lucrări pe tema teoriei agenda-setting, arătând masiva influenţă pe 

care mass-media o au asupra publicului. Primul care a sesizat un comportament bazat pe 
„imaginile din capul nostru” a fost Walter Lippmann: „Singurul sentiment pe care cineva îl 
poate avea despre un eveniment la care nu a participat este cel izvorât din imaginea mentală 
despre acel eveniment.” (Lippmann, p. 13). Mai mult, Lippmann punctează că „Vom 
presupune că tot ceea ce face un om nu se bazează pe cunoaşterea directă şi clară, cât pe 
imaginile pe care şi le-a creat sau care i-au fost livrate.” (ibid. p. 25). 

În aceeaşi ordine de idei, se cuvine să amintim aici ceea ce spune Ernst Cassirer, în 
„Eseu despre om”: 

Omul nu mai trăieşte într-un univers pur fizic, el trăieşte într-un univers simbolic. 
[…] nu mai înfruntă realitatea în mod nemijlocit; el nu o poate vedea, cum se spune, faţă în 
faţă. Realitatea fizică pare să se retragă în măsura în care avansează activitatea simbolică 
a omului. (Cassirer, 1994, p. 43) 

Şi, ca un corolar: 
„Ceea ce îl tulbură şi îl nelinişteşte pe om nu sunt lucrurile, ci opiniile şi închipuirile 

despre lucruri” (Epictet, apud. Cassirer, 1994, p. 44) 
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Putem observa de aici apropierea de ceea ce Cassirer numea mai sus „omul simbolic”, 

faptul că avem o interfaţă care ne apără sau, dimpotrivă (?), ne dirijează raţiunile şi 
acţiunile cu bună ştiinţă sau fără să ne dăm seama. Imaginile care (ni) se formează în minte 
sunt cele care se concretizează în opiniile individuale (?), iar acestea, însumate, să se 
multiplexeze în opinie publică. Spre deosebire de Opinia Publică. 

Imaginile din creierul acestor fiinţe umane, imaginile despre ei înşişi, despre alţii, 
despre nevoile lor, scopurile şi relaţiile dintre ei, reprezintă opiniile lor publice. Acele 
imagini asupra cărora se acţionează de către grupuri de oameni, sau de către indivizi care 
acţionează în numele unor grupuri, reprezintă Opinia Publică, cu majuscule. (ibid. p. 29) 

Pornind de la observaţiile lui Walter Lippman, anume că aceste „imagini din capul 
nostru” despre lumea largă sunt furnizate cu precădere de „news media”, care apropie 
cumva de cetăţean acea lume „de neatins, de nevăzut, de neconceput”, creatorii teoriei 
agenda setting, Maxwell McCombs şi Donald Shaw enunţă constatarea că „media 
influenţează publicul, arătându-i nu cum să gândească, ci la ce anume să se gândească” 
(McCombs & Shaw, apud Beciu, 2009, p. 71). 

Sigur, persoane diferite pot, şi chiar gândesc în mod diferit despre o anumită 
problemă, dar ceea ce explică teoria agenda setting este că aceleaşi probleme sunt 
considerate importante de acele persoane diferite, sau li se conferă importanţă de către 
mass-media, iar receptorii le cataloghează ca atare. În plus, există probabilitatea ca 
prioritizarea informaţiilor de către mass-media să determine aceeaşi ordine a importanţei pe 
agenda publică a consumatorului de media. 

Modelul propus de Rogers şi Dearing presupune trei tipuri de agendă: agenda media, 
care, cum am văzut mai sus, dă o importanţă şi o ordine a importanţei informaţiilor pe care 
le propagă către public, deci influenţează agenda publică; agenda publică, la rândul său, 
influenţează agenda politică, deoarece politicienii (candidaţi sau viitori candidaţi) caută să 
satisfacă aşteptările celor care formează Opinia Publică.  

 
 

Figura 1 ‐Modelul agenda‐setting Rogers&Dearing 
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În figura 1 sunt prezentate efectele şi modalităţile de feedback. Apare termenul de 
gatekeeper, filtrul ce selecţionează încă din interiorul instituţiei media informaţii/ştiri 
eligibile de a fi incluse în programele informative, şi, deci, de a ajunge în final pe agenda 
publică şi chiar cea politică. Toate cele trei tipuri de agende din modelul Rogers&Dearing 
subliniază o anumită importanţă: la cea media, importanţa ştirilor/informaţiilor, la cea 
publică, importanţa evenimentelor reieşită din creuzetul opiniei publice, iar agenda politică 
denotă importanţa acţiunilor şi temelor propuse şi întreprinse de actorii politici în 
activitatea lor. 

Pornind de la agenda setting, aş dori să menţionez şi ceea ce Elisabeth Noelle-
Neumann a numit „spirala tăcerii”. Ea este o consecinţă a influenţării opiniei publice de 
către agenda setting. Persoana care are o anumită opinie observă, iniţial, dacă opinia sa este 
împărtăşită de 
(este în acord cu) 
opinia publică. 
Dacă opinia sa 
este minoritară, 
persoana cu 
pricina alege, de 
multe ori, să 
păstreze tăcerea cu 
privire la opinia 
personală pentru a 
nu fi exclusă din 
punct de vedere 
social din grupul 
care formează 

opinia publică. 
Uneori, acea persoană 
ajunge să îmbrăţişeze chiar opinia majoritară, chiar dacă aceasta este contrară celei avute 
iniţial de persoana în cauză. 

„O persoană […] simţea că ceea ce gândeşte este în asentimentul tuturor. Astfel, ea 
se exprima cu voce tare, plin de încredere în sine, manifestându-şi convingerile; aceia care 
respingeau […] se simţeau părăsiţi, băteau în retragere, renunţau să mai vorbească. 
Tocmai acest comportament a contribuit la faptul că primii păreau mai puternici decât 
erau în realitate, iar cei din urmă, mai slabi. Observaţiile făcute în propriul mediu i-au 
determinat pe alţii să-şi exprime cu voce tare opţiunile sau, dimpotrivă, să nu îşi exprime 
opiniile şi să tacă, până când, ca într-un vârtej, unii au acaparat viaţa publică, iar ceilalţi 
au dispărut cu totul, amuţind.” (Noelle-Neumann, 2004, p. 25) 

Sintetizând, indivizii cu un comportament deviant sunt ameninţaţi cu izolarea în 
cadrul societăţii, se (auto)inoculează o teamă de izolare, care îi determină să evalueze (şi să 
urmeze) în permanenţă climatul opiniei. Opiniile proprii ajung să fie trecute sub tăcere, iar 
comportamentul public, exprimarea publică se subordonează opiniei majoritare. 

Este ceea ce arăta şi sociologul Sebastian Lăzăroiu recent, în articolul „Teorema 
tortului de ciocolată – numerologia eşecului”, apărut pe portalul contributors.ro: 

PDL […] este vânat de cele doua trusturi media ostile președintelui şi premierului. 
Făcut responsabil pentru suiciduri, tentative de suicid, greva foamei, creșterea barilului de 

Figura 2 ‐ Spirala tacerii ‐ Noelle‐Neumann
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petrol şi, cine știe, curând, de încălzirea globală, PDL nu poate fi partidul cu care să te 
afișezi în asemenea vremuri fără să ţi se spună în faţă că ești „pupinbăsist” sau „vândut 
puterii”. Tehnicile sofisticate de stigmatizare ale hăitașilor din trusturile ostile nu e 
obligatoriu sa îndepărteze electoratul de PDL cât să îl facă să se retragă în carapacea lui 
până când vremurile vor fi mai bune. 

Desigur, opinia lui Sebastian Lăzăroiu va putea fi confirmată sau infirmată numai la 
urne, şi asta în funcţie de succesul sau eşecul unor viitoare moţiuni de cenzură şi, mai ales, 
de turnura pe care o va lua – vădit – economia românească, cu efecte la fel de vădite în 
rândul populaţiei. Sigur, iar aici revenim la teoria agenda-setting, va conta foarte mult în 
percepţia populaţiei ce fel de informaţii va primi, cu ce frecvenţă, cu ce magnitudine şi pe 
ce canale. Războiul informaţional Putere – Opoziţie a dus până la contestarea unor rezultate 
statistice oficiale. Acestea sunt considerate false de către adversarii guvernanţilor, sub 
motivul că Puterea are pârghiile şi oamenii care să distorsioneze cifrele în folosul ei. Este 
evident că populaţia nu poate şti de partea cui este adevărul. Singurele surse de informaţie 
sunt canalele media. Acestea sunt în măsură să răspundă la întrebările pe care tot ele le pun, 
alcătuind agenda media, sau sunt în măsură să evite aceste probleme, care compun agenda 
publică. Iată ce spune Pierre Bourdieu, în „Despre televiziune”: 

„Televiziunea deţine un monopol de facto asupra modelării creierelor unei părţi 
foarte importante a populaţiei. Or, punând accentul pe faptul divers, umplând acest timp 
atât de preţios cu vid, cu nimic sau cu aproape nimic, televiziunea nu face, prin urmare, 
altceva decât să elimine informaţiile pertinente pe care cetăţeanul ar trebui să le deţină 
pentru a fi în măsură să-şi exercite drepturile democratice.” (Bourdieu, 2007, p. 24) 

Presupunând, totuşi, că media vin în întâmpinarea problemelor de substanţă ale 
societăţii, riscăm ceea ce semnalează Giovanni Sartori, în lucrarea „Homo videns. 
Imbecilizarea prin televiziune şi post-gândirea”: 

„Televiziunea produce imagini şi anulează conceptele; dar în felul acesta atrofiază 
capacitatea noastră de abstragere şi o dată cu aceasta întreaga noastră capacitate de a 
înţelege.” (Sartori, 2006, p. 34) 

 
2. Analiză asupra teoriei agenda-setting în România azi 
 
În mod surprinzător pentru unii, firesc pentru alţii, criza economică a lovit şi 

România. În luna mai 2009, preşedintele Traian Băsescu aprecia împrumutul de la Fondul 
Monetar Internaţional drept o „centură de siguranţă”, cu precizarea că nu se va recurge nici 
la creşterea TVA, nici la cuantumul cotei unice, cu atât mai puţin la tăieri de salarii sau 
pensii. Aceste predicţii s-au dovedit, în marea lor majoritate, infirmate de ceea ce avea să 
urmeze în economia ţării. 

Tabloul economic al României anului 2009 nu face decât să zugrăvească premisele 
schimbărilor dramatice pe piaţa media, dar şi pe scena politică şi în cadrul opiniei publice. 
Fără a aborda aspectul politic, trebuie să remarcăm legătura dintre cele trei componente ale 
fenomenului agenda-setting. 

Industria media a suferit grele pierderi pe plan economic. Piaţa de publicitate aproape 
s-a prăbuşit, patronii media s-au văzut obligaţi sau, după caz, s-au folosit cu mare 
randament de pretextul crizei pentru a opera multe concedieri, din cauza costurilor mari de 
producţie şi cu salariile, nesusţinute de încasări din publicitate. Dar criza economică nu a 
fost singurul factor creator de discrepanţă între agenda publică, cea media şi cea politică. Să 
amintim aici faptul că unele trusturi media au făcut o campanie transparentă asiduă 
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împotriva unui candidat la preşedinţie. Odată aleasă o atare cale, agendele media nu au mai 
coincis sau, la extremă, nici măcar nu au mai semănat. S-au polarizat, aşadar, principalele 
canale de informare, cu consecinţa firească a polarizării accentuate a opiniei publice. 
Alegerile prezidenţiale nu au însemnat şi sfârşitul crizei economice, drept pentru care 
polarizarea opiniei publice s-a menţinut.  

La scurt timp după campania electorală, cotidiene prestigioase pe piaţa media 
românească şi-au încetat apariţia, posturi de radio şi TV au făcut concedieri masive. 
Salariile celor din industria media au scăzut puternic. În unele cazuri, renumiţi moderatori 
de talk-show au părăsit postul care i-a consacrat în favoarea concurenţei, în goana după 
audienţă. 

Spre deosebire de televiziunea culturală din anii ‘50, asistăm astăzi la o grilă de 
emisiuni TV, ba chiar şi ştiri, dependente de rating. Cu atât mai mult cu cât, după cum 
menţionam mai sus, criza economică a evaporat veniturile uriaşe din publicitate. Iar 
declinul constant şi inexorabil al tirajelor presei scrise s-a adăugat la cuantumul mult 
diminuat al publicităţii în print, determinând acele dispariţii ale unor cotidiene de top. 

Ajungem, iată, la situaţia jurnalistului de astăzi. Mulţi profesionişti de vârf au fost 
concediaţi, fiind consideraţi prea scumpi pentru aceste vremuri, cu slabe perspective de a-şi 
găsi un loc în industria media. De altfel, cazurile în care foşti prezentatori de ştiri, foşti 
moderatori de talk-show au trecut în domeniul comunicării şi relaţiilor publice nu sunt 
deloc rare. Cât despre jurnaliştii care „rezistă”, aceştia trebuie să facă faţă unui salariu 
diminuat, în unele situaţii, la 40%. Nu întotdeauna sunt şi cei mai buni cei care acceptă 
asemenea scăderi ale venitului lunar. Acesta poate fi un motiv întemeiat pentru ca 
jurnalistul actual să nu poată rezista interesului economic sau, mai grav, politic, al 
patronului de instituţie media. Fireşte, se poate pune problema demisiei, în cazul în care un 
jurnalist apreciază că se încalcă deontologia profesională. Dar, în condiţiile actuale, câţi îşi 
pot permite luxul de a demisiona? 

Apare, în consecinţă, jurnalistul „mercenar”, care recurge la metode uneori disperate, 
alteori regretabile pentru a câştiga cursa în realizarea „scoop”-ului, ştirea-bombă, 
exclusivitatea mult vânată. Tot aici apare fenomenul de cenzură, pe care nu-l mai explicăm 
suplimentar, dar, încă mai grav, apare autocenzura. Jurnalistul tinde să treacă sub tăcere 
informaţii care ar putea afecta, în accepţiunea lui, interesele patronului media, sau care ar 
putea aduce un avantaj competitorului economic sau politic. Iată cum agenda media, 
determinată parţial de cea politică, tinde să fie (cu totul) alta faţă de agenda publică. 

Un alt aspect ce desprinde agenda media de cea publică este concurenţa dintre 
posturile de televiziune. Deseori constatăm că instituţiile media se urmăresc îndeaproape, 
inventariind subiectele, actualizându-şi, astfel, propria agendă. La rigoare, putem spune că 
un post de televiziune îşi face agenda conform celei stabilite de concurenţa sa. Coroborată 
cu lupta pentru „scoop”, această luptă între rivali duce la apariţia în cap de jurnal a unor 
informaţii mai puţin importante, dar mult mai „eficace” din punct de vedere al 
senzaţionalismului învingător. Iată de ce aceeaşi ştire deschide toate jurnalele de ştiri ale 
televiziunilor. În detrimentul celor „serioase”, dar „neinteresante”. 

Privitor la presa scrisă, datorită spaţiului şi timpului mai generoase avute la dispoziţie 
de jurnalişti pentru o documentare amplă şi articole de profunzime, am putea trage 
concluzia că avem de-a face cu o agenda-setting diferită. Este evident că omul obişnuit nu 
are niciodată posibilitatea să fie în toate locurile de unde are interes să afle noutăţi, 
informaţii. El se bazează, aşadar, pe informaţiile bine documentate, analizele amănunţite, 
urmărirea îndeaproape a unui subiect de interes. Numai că, în goana după supravieţuire sau 
după celebritate, unii dintre aceşti jurnalişti trec „graniţa” şi ajung ceea ce se cheamă 
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invitaţi profesionişti la dezbateri. În mod firesc, apare obligaţia de a furniza răspuns la 
întrebări din aproape orice domeniu. Astfel, locul este ocupat, experţii în acel domeniu nu 
pot să emită păreri competente în cauză, deliberat sau nu. Bourdieu spune despre aceştia că: 

„Aceşti scriitori pentru nescriitori şi aceşti filosofi pentru nefilosofi şi aşa mai 
departe, vor avea o cotă la televiziune, o pondere jurnalistică ce nu corespunde câtuşi de 
puţin ponderii specifice deţinute de ei în interiorul universului lor specific.” (Bourdieu, 
2007, p. 99) 

 
Drept urmare, telespectatorii nu se mai pot baza pe corectitudinea şi calitatea 

informaţiilor care le sunt livrate. 
Dar, oare, aceşti telespectatori chiar vor să audă, să vadă adevărul, realitatea? Studiile 

de audienţă arată că învingătorii sunt moderatorii de talk-show care se constituie în „unul 
dintre noi”, purtătorii de cuvânt ai telespectatorilor. Întrebările puse, problemele puse pe 
tapet, întreaga atitudine sunt menite să bucure pe toată lumea. Nu rareori, întrebări 
„otrăvite” au făcut deliciul publicului, chiar dacă, astfel, s-a „deraiat” de la problema 
principală (?) a acelui talk-show. Dar chiar şi cei în cauză tolerează astfel de tiruri de săgeţi 
otrăvite în goana după notorietate. Se ajunge, astfel, la un tip de complicitate: fiecare îşi 
joacă rolul, toată lumea câştigă, cu excepţia, poate, a unora care chiar ar dori să înţeleagă 
problema pusă în discuţie. Însă, subliniem din nou, ratingul este regele, el dictează. 

Şi, la final, să amintim, pentru a arăta importanţa influenţei agendei media asupra 
publicului mai ales în condiţii de criză, ceea ce Mucchielli numea manipularea identităţilor. 
Astfel, pentru a defini conceptul de „sistem de pertinenţă”, el dă exemplul muncitorilor 
dintr-o întreprindere, care, în vremuri normale, au ambiţii profesionale, îşi doresc o carieră 
cât mai frumoasă, o evoluţie cât mai bună pe plan profesional, să-şi depăşească prin 
realizări colegii de muncă. În schimb, în vreme de criză, tot ce a fost ofensiv se transformă 
într-o defensivă acerbă de a-şi conserva poziţia, de a nu-şi pierde locul de muncă, cu toate 
consecinţele nefaste ale acestei eventualităţi. Incertitudinea, nesiguranţa pun stăpânire pe 
psihic. Nu se mai priveşte spre ziua de mâine, perspectiva păleşte în faţa realităţii imediate, 
a subzistenţei, la limită. Ei bine, acest exemplu poate fi translatat la nivel macro, al întregii 
ţări. Este ceea ce se constată azi în România. 

Sau poate este ceva ce se doreşte a fi constatat în România. 
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