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 ARGUMENT. Ipoteza de lucru a acestui articol vizează identificarea 

strategiilor de comunicare adoptate de moderator faţă de participanţi, pe de 
o parte ca să creeze cadrul dezbaterii pro-contra tema pusă în discuţie, iar, 
pe de altă parte, evaluarea etică a acestei strategii potrivit conceptului de 
„footing shift”, cu accentuarea neutralităţii jurnalistului, care ar trebui să 
reprezinte nevoile publicului-ţintă al programului de televiziune.  

 David Greatbatch, în articolul său, „Conversation Analysis: Neutralism 
in British News Interviews”apreciază că termenul de neutru descrie un stil 
sau manieră de a lua interviuri şi se referă la felul în care uneori jurnalistul 
îşi exprimă punctele de vedere fără a se observa partizanatul său sau 
elementele lingvistice folosite de acesta din care se poate judeca şi aprecia 
cărei perspective informative îi aparţine discursul, fără a respecta echilibrul 
punctelor de vedere. În codurile jurnalistice există aspecte ale neutralităţii, 
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pe care cercetătorii analizei conversaţiei le includ standardului de 
textualitate al mesajului mediatic sau principiului cooperativ al interacţiunii 
sociale. Menţinerea acestei neutralităţi jurnalistice presupune câteva 
caracteristici esenţiale:  

 
1. păstrarea unei poziţii jurnalistice care respectă convenţia punerii 

unor întrebări prin care să se distanţeze de afirmaţii prin care să evalueze 
situaţii sau personaje prin atribuirea acestor informaţii, ca fiind ale unei a 
treia părţi, fără ca aceasta să fie citată corect sau să fie de faţă. [apud 
Heritage,1985, Greatbatch, 1988, Clayman, 1988, 1992] 

2. evitarea unor răspunsuri care de cele mai multe ori sunt produsul 
unor întrebări din zona conversaţiei private, ceea ce jurnaliştii numesc „off 
the record”[Greatbatch, 1988, Heritage, Greatbatch, 1988, 1991]. Aceste 
aspecte sunt numite în terminologia pragmatică indici de acord sau dezacord 
în procesul comunicării interpersonale. De cele mai multe ori aceste 
elemente lingvistice sunt actualizate de enunţuri materializate de interjecţii 
şi de structuri adverbiale recurente care să intensifice acordul sau dezacordul 
unei situaţii de comunicare, uneori însă şi tăcerea este un element de 
gestionare a neutralităţii interviului.  

 
Clayman notează conceptul de „neutralitate” nu numai referitor la 

jurnalist, ci şi la participanţii la discuţie care devin avocaţii propriei 
persoane sau ai unei instituţii. Capacitatea individului de a fi neutru într-o 
interacţiune socială devine deci dependentă de relaţia dintre participanţi, 
prin respectarea principiului cooperativ. Conceptul propus de autori se 
referă atât la cerinţele impuse de jurnalism, dar şi la ceea ce presupune 
utilizarea termenului în cercetarea analizei interacţiunii sociale. Astfel, dacă 
sintetizăm cele două perspective pot exista câteva tendinţe exemplificate în 
lucrarea citată cu elemente din interviurile britanice, ale căror coduri 
jurnalistice sunt definitorii pentru practica oricărui model de presă. De 
asemenea poate fi evaluată ca modalitate de adoptare a unei poziţii neutre 
din partea jurnalistului, deoarece cercetarea acestui tip de tactică50 trebuie  

 
 să restrângă aserţiunile aflate în dezacord la nivel local,  

                                                 
 50 Vezi Clayman, articolul  “Footing in the achieving neutrality”, unde explică 
locul şi rolul acestei tactici, pp. 169-174. 
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 să se reînnoiască în situaţia unor cuvinte, a căror semnificaţie a fost 
înţeleasă diferit de interlocutori,  

 să determine executarea unei reparaţii din partea unuia dintre 
participanţi, în ceea ce priveşte schimbul, asumându-şi răspunderea printr-o 
explicaţie clară sau făcând apel la sinceritate,  

 să evite afilierea sau nu la aserţiunile interlocutorului, apelând la 
ignorarea mesajului, potrivit principiului politeţii. 

 
Dezbaterea televizată înseamnă o confruntare reală a unor idei şi 

credinţe împărtăşite de invitaţi, ceea ce îi situează pe aceştia pe poziţii 
diferite, într-un dezacord. Tot ceea ce contează este ca invitaţii să pună în 
discuţie informaţii, idei, păreri, atitudini în contradictoriu, potrivit 
demersului argumentativ. Punerea în scenă verbală, potrivit accesului la 
cuvânt, prin strategia adoptată de moderator, care se presupune a planifica şi 
controla această „luare în posesie a cuvântului” [apud Charaudeau, 2005: 
69], ceea ce determină contextul comunicativ prin dezvoltarea strategiei de 
alocare a locului şi rolurilor participanţilor la dezbatere, apoi prin relaţiile 
între moderator şi participanţi, pe de o parte, şi participanţi între ei, pe de 
altă parte, ceea ce va crea situaţii de cooperare sau conflict, de alianţă sau de 
respingere între aceştia, în conformitate cu strategia de consens sau de 
opoziţie în legătură cu temele puse în discuţie aduce în analiza calitativă a 
cercetării un alt aspect esenţial - poziţionarea participanţilor prin adoptarea 
şi integrarea unor strategii discursive care să determine informaţii printr-o 
abordare argumentativă atât în realizarea eficientă a strategiei trilogului51, 
cât şi determinarea aspectelor etice în realizarea coerentă, în conformitate cu 
standardele jurnalistice, dar şi cele ale instituţiei media, referitoare la codul 
                                                 

51 Trilogul este o structură ternară, identificată în orice interacţiune socială 
indiferent de tipul de text la care dialogul ca modalitate discursivă se aplică, dar cu 
atât mai evidentă este această determinare triadică la textul mediatic şi, în special la 
talk-show. Pe cât de originală este ea aplicată mesajului mediatic, pe atât de 
esenţială în practicile discursive ale acestui text unde există acel auditor activ sau 
pasiv care reacţionează sau nu la dialogul existent în mesajul mediatic. De aceea o 
primă taxonomie a talk-show-ului se referă la emisiuni cu public în platou sau talk-
show-uri transmise în direct sau înregistrate, unde doar audienţa din faţa 
televizorului este apreciată ca public-ţintă. Într-adevăr, gradul de participare al 
publicului din platou la astfel de emisiuni este puternic ritualizat şi 
convenţionalizat.  
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deontologic al politicilor editoriale adoptate şi asumate de organizaţia 
media52.  

 Corpusul de date folosit pentru această analiză a punerii în scenă a 
verbalului este alcătuit din ediţii ale emisiunii “Naşul”, difuzată, în direct, pe 
postul de televiziune B1 TV53 , moderator şi realizator Radu Moraru. Ca 
macrostructură trilogală, talk-show-ul “Naşul”, este caracterizat potrivit unei 
fişe de evaluare informativă, astfel: (i) frecvenţa- de cinci ori pe săptămână, 
(ii) durata- de la 90, la 120 de minute, în funcţie de tema dezbătută şi de 
numărul de invitaţi, (iii) ora de difuzare- ora 21, (iv) audienţa- dat fiind că 
postul care difuzează programul este considerat un post local, audienţa era 
medie, adică aproximativ 40% din publicul-ţintă al postului, (v) locul de 
desfăşurare- platou de televiziune, (vi) derulare- talk-show, (vii) 
protagonişti- moderatorul şi invitatul/invitaţii săi, (viii) tematica- unică.  

STUDIU DE CAZ. Emisiunea care va constitui sursa principală a 
analizei calitative din acest studiu de caz54 i-a avut ca invitaţi pe George 
Pruteanu şi Alina Mungiu-Pippidi, la o discuţie cu tema „Pro sau contra 
Europa”. Chiar subiectul pus în discuţie identifică textul ca o punere în 
scenă a unei dezbateri, la care conflictul argumentativ prin rolurile 
invitaţilor este foarte important de luat în consideraţie în strategia planificată 
de moderator. În emisiunea analizată, cei doi invitaţi au fost aleşi astfel 
încât, prin poziţiile ocupate pe scena politică, opoziţia să fie asigurată. Chiar 
dacă tema generică se anunţa o echilibrare a părerilor pro sau contra, 
urmărindu-se informarea telespectatorilor cu privire la posibilele argumente 
pro şi contra integrării României în Europa, moderatorul însuşi „dă startul” 
disputei, accentuând încă de la primele cuvinte, postura în care George 
Pruteanu se află la emisiune- aceea de senator al PRM. Atât persoana, cât şi 
partidul reprezentat fiind controversate, subiectul eventualului dezacord, 
deja este evident.  
                                                 
 52  Dacă organizaţia media prin misiune şi valori îşi asumă un tip de politică 
edtorială raportată la dimensiunea economică, politică, culturală, şi dacă există un 
cod de bune practici jurnalistice asumate instituţional.  
 53 În acest moment, emisiunea există, dar nu este difuzată de acest canal comercial 
de televiziune  
 54 Pe parcursul demonstraţiei vom folosi pentru numele participanţilor şi al 
moderatorului prescurtarea acestor nume , astfel-Alina Mungiu Pippidi-AMP, 
George Pruteanu –GP, Radu Moradu-RM. 



Revista de studii media / nr. 3, iunie 2014 

 47

De mai multe ori pe parcursul dezbaterii, invitatul George Pruteanu 
protestează împotriva atitudinii părtinitoare pe care Radu Moraru o are faţă 
de Alina Mungiu şi care se manifestă prin numărul mare de întrebări, pe 
care moderatorul i le adresează acesteia. George Pruteanu acuză un „10-15 
% în plus”, acordat interlocutoarei sale, din motive pe care le enumeră 
singur: „ Bine, da’ deja a beneficiat… I s-a dat un 10-15 % în plus 
fiindcă e doamnă, şi fiindcă e drăguţă şi fiindcă e deşteaptă şi citită, dar 
să fie şi corecte, şi dumneaei, şi discuţia!” Pentru a atenua dezacordul cu 
invitatul, Radu Moraru încearcă ironic: „Da’ cu ce aţi măsurat?”, care nu 
este nici confirmată, nici respinsă, astfel că Alina Mungiu intervine şi ea cu 
o impoliteţe menită să schimbe accentul discuţiei: „Marea victimă a 
trecerii domnului Pruteanu la PRM, mă tem să nu fie propriul lui simţ 
al umorului!”. Astfel, pe parcursul emisiunii, majoritatea subtemelor 
abordate au dus la conflictul verbal dintre George Pruteanu şi Alina 
Mungiu-Pippidi. Disputa a avut atât cauze lingvistice (înţelegerea greşită a 
unui enunţ, interpretarea eronată a unui termen sau a unei afirmaţii), dar mai 
frecvent, cauze de natură ideatică (ciocnirea unor concepţii diferite). În 
scopul aplanării conflictelor de orice natură, invitaţii şi moderatorul au jucat 
pe rând rolul de negociator, implicându-se într-o serie de acţiuni de 
negociere explicite sau implicite. Acestea se circumscriu strategiilor de 
politeţe negativă sau pozitivă. 

Actele verbale se deosebesc în funcţie de potenţialul lor agresiv. În 
cazul anumitor aprecieri făcute de invitaţi, imaginea interlocutorului poate 
avea de suferit. Pentru reducerea la minim a acestor tactici agresive sunt 
necesare anumite acţiuni redresive. Acest tip de acţiuni pot lua diferite 
forme, în funcţie de tipul de strategie de politeţe la care locutorul face apel. 
Astfel, strategiile care definesc politeţea pozitivă au la bază afirmarea 
simpatiei, admiraţiei sau aprobării a tot ceea ce ţine de persoana 
interlocutorului şi gluma. În plus, dincolo de aspectele favorabile, tot în 
cadrul acestui tip de politeţe includem şi adresarea familiară, chiar 
ireverenţioasă în unele cazuri. Pe de altă parte, politeţea negativă se bazează 
pe sublinierea continuă a dorinţei de non-interferenţă, pe evitarea oricăror 
presupuneri sau anticipări legate de persoana interlocutorului. Acţiunile 
redresive sunt implicite în cazul utilizării unei strategii de politeţe pozitivă şi 
explicite atunci când locutorul doreşte să păstreze distanţa socială între el şi 
ceilalţi. Dacă realizarea unei acţiuni redresive explicite constă, de exemplu, 
în prezentarea scuzelor în faţa celor a căror imagine a fost ştirbită printr-o 
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anume apreciere, acţiunile implicite de negociere a conflictului sunt mai 
numeroase. 

În dezbaterea analizată, invitaţii au recurs la trei tipuri de acţiuni menite 
să aplaneze conflictele: disimularea (fie prin schimbarea vorbei, fie prin 
simularea confuziei), ironia, asumarea altui rol decât cel atribuit (de 
exemplu, unul din invitaţi adoptă un comportament specific moderatorului). 
Aceste acţiuni sunt adoptate prin poziţionarea fie a moderatorului faţă în 
faţă cu invitaţii săi, fie a participanţilor la dezbatere faţă de una sau alta din 
temele puse în discuţie. Dar cel mai interesant element îl reprezintă 
poziţionarea moderatorului şi a invitaţilor faţă de telespectatori, pe care îi 
implică deseori în dezbatere, situându-i pe variate poziţii. 

În adoptarea unei strategii a politeţii pozitive, trebuie subliniate 
schimburile între participant şi moderator, dominate, uneori de ironie, 
pentru a contura factual rolul relaţional dintre moderator şi invitatul, George 
Pruteanu. Schimbul de amabilităţi a fost folosit în emisiune cu scopul de a 
atenua dezacordul: „Şi nouă ne face plăcere, domnu’ Pruteanu! Chiar 
dacă ridicăm tonul, ne face plăcere!” sau „Dar eu mă bucur că 
dumneavoastră trageţi România în Europa, serios” sau „Domnu’ 
Pruteanu, memoria o aveţi foarte bună, nu puteţi să uitaţi de arestare!” 
Ultima replică este doar aparent pozitivă, prin ea de fapt moderatorul 
insinuează că invitatul Pruteanu minte, când spune că nu îşi aminteşte 
despre lista de arestări publicată în „România Mare”. 

O altă modalitate în strategia adoptată de moderator în această 
dezbatere pentru a reliefa strategia politeţii pozitive, cu ambiguitatea 
implicitului conversaţional, este evaluarea moderatorului, Radu Moraru, la 
adresa lui Pruteanu, în conversaţia cu Alina Mungiu: „Bun, mă iertaţi! 
(către AMP) Şi nu v-a mirat totuşi cunoscându-l, cunoscând că este un 
intelectual fin, că s-a dus la un partid care acum spuneţi că cere 
condamnarea sau arestarea dvs?” sau „Deci dvs v-aţi uitat la România 
Mare în cei 13 ani sau 14 ani de când există?... Nu de când s-a dus acolo 
dl.Pruteanu să-i dea o tentă europeană, nu ?”  

Modalităţile de realizare a impoliteţii sunt variate. Moderatorul 
vorbeşte despre Pruteanu fără să-l implice în discuţie. Tactica aceasta a 
apărut şi în crearea imaginii pozitive, astfel Radu Moraru adoptă persoana a-
III-a într-o naraţiune despre invitatul său, când George Pruteanu era în 
studio: „Nu, da’ întrebarea mea era aşa, precisă: unde ştie Pruteanu 
care este preţul întegrării noastre în Europa?” sau „Întrebare este aşa: 
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dacă…staţi un pic…ori există, reprezintă şi partidul pentru care este 
vorba de aceeaşi persoană care…”, „Staţi un pic, domnul Pruteanu este 
traseist?”. Vocabularul folosit de Radu Moraru când vorbeşte cu el: 
„tâmplar care e super meseriaş. Are treizeci sau patruzeci de ani…”, 
„.....domnu’ Pruteanu deja mă speriaţi cu discursul acesta, cu 
miştocăreală”, „.....domnu’Pruteanu, domnu’Pruteanu vorbiţi fără 
miştocăreală, lăsaţi-ne să facem mişto de dumneavoastră ca om politic”. 
Acest mod de adresare şi cuvintele folosite de către prezentator 
demonstrează atitudinea personală a moderatorului şi, în acelaşi timp, îl 
ironizează pe invitat făcând notă discordantă cu modul de a vorbi al 
domnului Pruteanu. 

Pentru a anula dezacordul, uneori moderatorul face apel la ironie: „Se 
poate, domnu’ Pruteanu, sunteţi ditamai bărbatul, nu se poate să aveţi 
complexe!” Revolta invitatului nu se potoleşte, Pruteanu acuzându-l pe 
moderator că îi adresează Alinei Mungiu „întrebări care o pun într-o 
poziţie avantajată”. Radu Moraru are o nouă tentativă, de această dată 
reuşită, de a stinge conflictul prin intermediul ironiei: „O avantajam? Nu 
ne lasă buna creştere, domnu Pruteanu!” 

Ironia apare destul de des în emisiune şi este folosită uneori în 
combinaţie cu alte metode de creare de imagine negativă. Ironia apare fie 
atunci când se discută despre Partidul România Mare, fie când George 
Pruteanu o atacă pe Alina Mungiu Pippidi, şi acesta fiind un semn de 
apărare făcută de prezentator pentru invitată, deci moderatorul este 
părtinitor. 

Ca tactici folosite de Radu Moraru, putem aduce ca exemple: „Dar ce-
aveţi cu Cicciolina? Ea are mai multe legi decât dumneavoastră” sau 
„Cum adică, mă jigniţi acuma, cum adică tâmplar care nu ştie limba 
română vine şi-mi repară casa?” sau „Hai domnu’ Pruteanu, mai lăsaţi 
că parcă suntem la desene animate, peste 150 de ani tot cu Huntington 
venim acesta, mai lăsaţi-l în pace, a obosit” sau „Domnu Pruteanu, ce se 
întâmplă în Ardeal, să iau şi eu o coasă şi să apãr sufletul ardelean!”. 
Toate aceste exemple de ironii sunt uneori provocate de invitat, prin 
incoerenţa mesajului, prin ridicarea tonului vocii. Astfel de adresări nu au 
existat în dialogul prezentatorului cu Alina Mungiu-Pippidi.   

Atacul către un invitat prin intermediul Partidului România Mare: „Nu, 
da’ ştiţi ce se întâmplă? Este foarte interesant că discutăm cu doi 
oameni…deci tot despre Europa discutăm, chiar dacă, sigur, vom revni 
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din când în când la România Mare pentru că totuşi acolo este…” Sub 
influenţa temei, amfitrionul revine destul de insistent asupra PRM-ului: 
„Domnu’Pruteanu, hai să discutăm despre…aveţi sau avem toţi 
românii faţă de Europa? Chip…Putem să intră cu toţii în Europa? Şi 
mă refer şi la partidul România Mare şi la revista România Mare şi la 
mine şi la…şi la romi”. Totuşi, întrebarea nu este încheiată cu acest partid, 
el spune: „şi la mine”, ceea ce este mai mult o atenuare a atacului, pentru că 
persoana prezentatorului nu se încadrează, cel puţin logic, în acea înşiruire.  

De asemenea, explicarea evidentă a unor aspecte tendenţioase în 
alocarea strategiei adoptate de moderator: 

 
RM: -„Aici aş vrea să vă întreb, domnule Pruteanu, dvs aţi nuanţat 

când v-am întrebat într-o emisiune dacă dvs. vreţi să intraţi în Europa, 
dvs. ca persoană fizică. Şi aţi spus ‘da, dar nu cu orice preţ!’ “ 

GP: -Da. Şi vreau să intru aşa cum vroia şi De Gaulle şi 
Schumann… 

RM: - E adevărat, dar aţi spus-o atât de prăpăstios atunci ca… 
GP: - O Europă a naţiunilor! Bine precizate, foarte distincte! 
RM: - Bun, dar domnule Pruteanu, de ce aţi spus-o atunci aşa de 

prăpăstios?” 
 
 George Pruteanu face parte din „invitaţii cei buni” ai talk-show-urilor, 

el nefiind prezent pentru prima oară la „Naşul”. Motivul este reprezentat de 
personalitatea sa permanent conflictuală, sursă benefică pentru audienţa unei 
dezbateri televizate. Spre deosebire de el, Alina Mungiu este pentru prima 
oară în studioul lui Radu Moraru, fapt comunicat chiar de moderatorul 
însuşi. Cu toate acestea, relaţia se stabileşte fără probleme între cei doi 
invitaţi deoarece este evident că cei doi se cunosc înainte, ba mai mult, 
întreţin o relaţie amicală, având în vedere că în prima parte a emisiunii se 
adresează unul altuia folosind strategia politeţii pozitive, de a se adresa unul 
celuilalt cu numele mic: 

 
G.P:-„Ba o împărtăşeşte multe lume, Alina, multă lume, milioane 

de oameni. 
 AMP:-Nu, nimeni între cei de faţă, asta a fost tot ce am vrut să 

spun….. 
 G.P:-Cu excepţia mea? 
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 AMP:-Da, cu excepţia ta. 
AMP:-Da, dar Europa s-a schimbat, George! S-a schimbat. 

Actualmente, în Amsterdam peste câţiva ani va fi o majoritate 
musulmană care locuieşte în oraş. Vorbim de naţiune olandeză. Ce e 
Europa Naţiunilor?” 

 
 Acest lucru se modifică, de îndată ce apare conflictul de idei între cei 

doi invitaţi, fapt care constituie şi raţiunea pentru care cei doi au fost invitaţi 
în platou: 

 
AMP:- „Şi a fost o glumă când v-au făcut “borfaş„, domnule 

Pruteanu? 
 G.P:-Doamna Alina Mungiu Pippidi,dvs. nu vorbiţi acum în spirit 

ştiinţific câtuşi de puţin, ci vorbiţi cu o tendenţiozitate absolut 
inacceptabilă! 

AMP:-Nu, dar spuneţi-mi: a fost o glumă bună când v-au făcut 
borfaş?  

G.P:-Vreţi să spun şi câte prostii s-au spus şi despre dvs., doamnă 
Alina Mungiu Pippidi?” 

 
 Pe tot parcursul discuţiei, ocurenţele comunicative arată că George 

Pruteanu este invitatul agresiv, al cărui discurs se bazează pe contraîntrebări, 
fără a da lămuriri în privinţa acuzaţiilor pe care le lansează şi respingând 
evidenţele. De exemplu, celebra „Listă neagră” din revista România Mare: 

 
AMP:-„Dacă nu mă înşel, sunt pe lista primelor 100 de persoane 

care urmează să fie arestate în primele 24 de ore. Lista asta mai e 
validă? 

G.P:-Asta este o minciună ordinară!...Ordinară! 
AMP:-Ba da! Şi eu şi bărbatul meu. 
G.P:-Aş vrea să văd şi eu lista aceea!Trebuia să o aduci să o arăţi 

camerei!” 
 
 sau faptul că ar fi făcut afirmaţia „Vreau în Europa,dar nu cu orice 

preţ”: 
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R.M:-„Păi aţi spus aici în emisiune. V-am întrebat : domnu 
Pruteanu, dvs. vreţi în Europa? Şi dvs. aţi spus:Da, dar nu cu orice preţ. 
Citez, este integral. 

G.P:-Dacă nu-mi daţi banda integral, nu comentez asemenea ... 
crâmpeiuţe.” 

 
În realitate, însă, Alina Mungiu Pippidi este cea care iniţiază „atacul” 

asupra interlocutorului său, încă din debutul emisiunii, când, ajutată de Radu 
Moraru, deviază discuţia de la tema iniţială la subtema „PRM”, urmărind 
prezentarea lui George Pruteanu ca exponent al acestui partid, considerat 
extremist, naţionalist, rasist şi xenofob.  

 
RM: - „Dar România Mare cum se vede din cifrele astea? 
AMP: - Dar sigur cã dacã trãieşti aici…eh, România Mare se vede 

prost pentru cã nici una din ţãrile candidate n-are un partid anti-
sistem” 

 
 Intenţia Alinei Mungiu de a-l identifica pe interlocutorului său cu 

partidul din care face parte se observă şi prin felul în care aceasta se referă 
la „lista neagră” publicată în urmă cu câţiva ani de revista “România Mare”: 

 
AMP: - „Bun! Ce să înţeleg? Că lista nu mai este validă? Că vă 

pare rău şi vi-o luaţi înapoi, da? Stăm toţi liniştiţi; n-o să ne aresteze 
nimeni.”  

 
Tot legat de o caracteristică a partidului, care se răsfrânge asupra 

membrilor ei, Alina Mungiu îl acuză pe George Pruteanu, tot prin 
intermediul PRM-ului de lipsa responsabilităţii pentru ceea ce declară, în 
diverse contexte, creând o anume „faţă” a invitatului: 

 
AMP:-„Asta e răspunderea în România, nimeni nu rãăspunde, 

nimeni nu are nume! 
GP:-Dar pentru ce să răspundã? 
AMP:-Toată lumea întâi nu semnează articolele, iar dupã aceea 

spune cã nu au existat niciodată şi, evident, nimeni nu e responsabil 
pentru ele. Dar, cu toate acestea, avem pretenţia ca oamenii să aibă 
încredere în noi, şi eventual, să ne şi voteze!” 
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Cea de-a doua mare temă a discuţiei legată de partide politice se referă 

la „migraţia politicã” a lui George Pruteanu. Şi de acestă dată tot invitata 
este cea care lansează tema treptat, conducând discuţia cu măiestrie, astfel 
încât să pară o tranziţie naturală, dar conturând o imagine negativă 
participantului la dezbatere: 

 
AMP:-„Al doilea lucru, că parlamentarii, care este şi mai grav 

decât primarii, pentru că nu sunt aleşi direct, sunt aleşi pe liste de 
partid, deci oamenii au votat cu partidul respectiv, da!, iar 
parlamentarii se mută dintr-un partid în altul. (…)” 

 
Odată iscată controversa, Alina Mungiu Pippidi alimentează conflictul, 

acuzându-l pe Pruteanu de „traseism politic” şi de atitudini mercenare, 
lansând ipoteza că acesta a migrat de la un partid la altul în funcţie de 
avantajele financiare, care i s-au oferit, şi nicidecum de convingerile sale 
politice. În urma explicaţiei date de George Pruteanu conform căreia 
„migraţia” sa s-ar datora schimbării traiectoriei partidului, interlocutoarea 
observã cu prefăcutã naivitate: „Dumneavoastră n-aţi schimbat doar un 
partid. Mi se pare că acesta este al treilea, domnule Pruteanu!”. 

Ca rezolvare a acestei situaţii invocate de Pruteanu drept cauză a 
„migraţiei”, Alina Mungiu îi sugereazã acestuia „retragerea” pentru un 
timp din viaţa politică şi chiar candidatura sa ca independent, „că e mai 
cinstit”. La respingerile acestuia, Alina Mungiu îl tachineazã: „Aveţi 
impresia cã viaţa politică fără dumneavoastrã în doi ani se va usca, va 
dispãrea…”. Cu toate acestea, existã situaţii în care cei doi invitaţi se 
complimenteazã reciproc, deşi aceste aprecieri laudative sunt tot într-un 
context bazat pe dezacord: 

 
AMP:-„…dumneavoastră sunteţi un om popular… 
G.P:-Şi dumneavoastră sunteţi o persoanã foarte 

cunoscutã!”(observarea repetiţiei ca marcă a insistenţei pentru a defini 
dezacordul, nicidecum cooperarea) 

 
Acest gen de aprecieri sunt mai frecvente din partea lui George 

Pruteanu, care, pe parcursul emisiunii, are o serie de intervenţii în care se 
îngemăneazã controversa şi laudativul: 
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G.P: - „Aţi invitat un teoretician, care este doamna Alina 

Mungiu..(…). 
G.P: - Şi-n orice caz, astea sunt nişte şmecherii, Alina, nedemne de 

ştiinţa de carte pe care o ai totuşi.(…). 
G.P: - Da’ de ce nu vã întrebaţi invers, de ce o femeie cu inteligenţa 

şi cu pregătirea doamnei Alina Mungiu susţine asemenea partide 
jalnice? De ce nu puneţi invers problema?” 

 
Tot în ansamblul strategiei conflictuale adoptate de George Pruteanu se 

încadreazã şi permanenta impresie cã interlocutoarea sa este favorizatã de 
către moderator, acordându-i-se mai mult timp pentru a răspunde la 
întrebări. Şi această observaţie este prezentată tot în corelaţie cu o serie de 
calităţi ale doamnei Mungiu: „Bine, dar deja a beneficiat…., i s-a dat un 
10-15% în plus şi fiindcă e doamnă şi fiindcă e drăguţă şi fiindcă e 
deşteaptă şi citită, dar să fie şi corectă, şi dumneaei, şi discuţia!”. 

În contrabalansarea acestor complimente, discursul lui George Pruteanu 
abundã de acuze şi de tentative de a-şi pune interlocutoarea într-o luminã 
nefavorabilă - rând pe rând, Alina Mungiu este acuzată „că se victimizează 
în mod caraghios”, atunci când pomeneşte de „lista neagră” din revista 
România Mare, că „se abate de la practicarea spiritului ştiinţific” („Încã 
o datã vă întreb! E ultimul avertisment! Rămâneţi în planul ştiinţific. 
Nu coborâţi la bârfe ordinare, nu e de talia unei doamne!”), că „se 
agaţă de fleacuri” şi „coboară discuţia sub centură” („O femeie să 
coboare o discuţie sub centură, iată un paradox!”). 

Ca răspuns la contracarările repetate ale Alinei Mungiu, George 
Pruteanu recurge la o strategie defensivă bazată pe evidenţierea calităţilor 
sale în opoziţie cu caracterul îndoielnic al interlocutoarei sale, accentuând 
aspecte ale imaginii sale, căreia doreşte să-i ofere trăsături pozitive: 

 
G.P:- „Eu nu sunt veninos ca dvs., doamnă Mungiu! 
AMP:- Am înţeles, nu sunteţi ranchiunos! 
G.P:- Nu sunt ranchiunos, nici veninos!”(repetiţia este formula de 

realizare a coerenţei replicilor, dar aspectele asertive şi negative fac jocul 
semnificaţiei totale ) 
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În ultimã instanţã, strategiile sale nereuşind sã opreascã entuziasmul 
ofensiv al Alinei Mungiu, George Pruteanu rãspunde acuzaţiilor acesteia cu 
„aceeaşi monedã”, referindu-se, dupã o avertizare prealabilã asupra 
intenţiilor sale („Vreţi să recunoaşteţi şi dvs, să vă citez, să cobor la 
chestia asta?”), la injuriile aduse acesteia de către revista România Mare: 
„Şi pe dvs. V-au fãcut prostituată!” 

Cea mai amplă strategie adoptată pe care senatorul PRM o duce 
împotriva Alinei Mungiu este, însã, legatã de presupusele preferinţe politice 
ale acesteia, dat fiind faptul cã Societatea Academicã Românã este cea care 
a sugerat PD-ului şi PNL-ului o alianţă politică. În acest context, George 
Pruteanu o acuzã de oportunism, declarând că e „îndrăgostitã de partid” şi 
că „şi-a pierdut simţul umorului, de când năşeşte alianţe”. Având în 
vedere cã Pruteanu revine frecvent asupra alianţei politice nou-formate, 
Alina Mungiu face „greşeala” de a se exprima într-un limbaj cu tente 
triviale, ceea ce determină impoliteţea gravă a dezbaterii, întrebându-şi 
interlocutorul „de ce-l mănâncã” problema asta. Din acest moment şi până 
la sfârşitul emisiunii, Pruteanu nu va pierde nici un prilej de a repeta această 
expresie, citând-o pe Alina Mungiu, doar pentru a o devaloriza în ochii 
publicului: “discurs stil: mă mănâncă d-na Mungiu, care se exprimă cu 
mă mănâncă”, ,,aţi coborât discuţia în zona lui mă mănâncă” 

În urma unei argumentãri solide a Alinei Mungiu, privind auspiciile sub 
care a luat fiinţã alianţa în discuţie, şi care o „dezvinovãţesc” de acuzele lui 
Pruteanu, acesta recurge la alte învinuiri, acuzând-o cã este în slujba Puterii 
şi „cântã în corul Guvernamental”. La protestele Alinei Mungiu, care 
susţine cã nu este în nici un partid, Pruteanu motiveazã: „a fi în slujba 
Puterii atacând Partidul România Mare. Faci plãcere Puterii”. Sunt 
frecvente şi adresãrile directe ale senatorului PRM cãtre telespectatorii, 
pentru a le comunica direct opinia sa despre Alina Mungiu: „stimaţi 
telespectatori, d-na Mungiu din nou o ia razna şi minte, încercând sã se 
victimizeze”, „Stimaţi telespectatori, nu o credeţi, este o 
propagandistã!”. Cãtre sfârşitul emisiunii, acuzaţiile se amplificã, luând 
forma unor concluzii pe care Pruteanu le formuleazã asupra întregului 
discurs al interlocutoarei sale: „gogoriţele pe care le-aţi spus”, „folosiţi 
politologia în spirit cancanier”, „un om care parodiază spiritul 
ştiinţific”, „stilul mahalagesc mă uimeşte la d-na Mungiu”. 

În finalul emisiunii, când se atinge subtema promovãrii Constituţiei 
prin intermediul Cicciolinei, cunoscuta actriţã porno, care, fiind invitatã la 
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„Naşul”, a invitat oamenii la vot, dezvelindu-şi sânii, Pruteanu trece la 
ofense grave adresate interlocutoarei sale: „Cicciolina poate fi partenerul 
d-nei Mungiu, care se exprimă cu ,,mã mãnâncã’’, ajungând pânã la 
„Poate cã şi d-na Mungiu ar fi fãcut un gest ca al Cicciolinei, ca sã 
promoveze Constituţia!”, moment în care, chiar dacã Alina Mungiu nu a 
reacţionat aproape deloc pe parcursul emisiunii la atacurile lui Pruteanu, 
invitata îl sancţioneazã prompt: „D-le Pruteanu, o luaţi un pic razna!. 
George Pruteanu nu se calmeazã nici chiar „în al doisprezecelea ceas”, 
intervenind chiar în timpul concluziilor exprimate de Radu Moraru, înainte 
de fraza de încheiere, pentru a mai accentua o datã cã „d-na Mungiu a fost 
cam balcanică, dar ideea proastă a balcanismului, de mahala!” 

Cei doi invitaţi reuşesc să transforme o dezbatere, care, după tema 
generică, se anunţa foarte interesantă şi utilă pentru publicul şi aşa nelămurit 
asupra semnificaţiei practice integrării în Uniunea Europeană, într-un 
scandal care, în mod obişnuit ridică rata audienţei a unei emisiuni de acest 
gen. 

Discuţia dintre Alina Mungiu Pippidi şi George Pruteanu se încadrează 
în ceea ce Pierre Bourdieu numeşte „dezbateri cu adevărat false” sau 
dezbateri „fals adevărate”. Cei doi invitaţi sunt complici, se cunosc 
îndeaproape, chiar dacă, în această situaţie se găsesc în tabere opuse. Acest 
lucru este evident prin adresarea pe numele mic de la începutul emisiunii. 
Acest tip de dezbateri „fals adevărate” au la bază faptul că, în general, talk-
show-urile au un grup de invitaţi permanenţi pe care îi „rulează”, aceştia 
opunându-se, în discuţii, unii altora, dar într-un mod cât se poate de 
previzibil. Treptat, pe măsură ce conflictul ia amploare, invitaţii îşi intră în 
rolurile de oponenţi, renunţând la adresarea familiară. Moderatorul şi-a ales 
invitaţii situaţi pe poziţii opuse tocmai pentru a da naştere conflictului, 
ştiindu-se faptul că cele mai aprinse discuţii se nasc atunci când un 
reprezentant al Puterii se întâlneşte cu unul al Opoziţiei. 

Strategia folosită de ambii invitaţi constă în valorizarea propriei cauze, 
nu atât prin argumente solide în favoarea acesteia, cât mai mult prin 
prezentarea adversarilor într-o lumină nefavorabilă. Acest aspect, deşi mai 
prezent în discursul lui George Pruteanu, care, refuză sistematic orice 
acuzaţie, ripostând cel mai adesea prin contra-întrebări şi injurii, se 
regăseşte şi în intervenţiile doamnei Mungiu Pippidi, care departe de a fi 
dornică să se limiteze la tema pusă iniţial în discuţie, profită de orice ocazie 
ivită (sau creează ea însăşi ocazii) de a-şi ataca „adversarul”, prin recurgerea 
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la subteme la care acesta este „sensibil”. Cu toate acestea, atât Alina 
Mungiu, cât şi George Pruteanu sunt conştienţi de scopul pentru care se 
poartă discuţia- dezacordul-conflictul de idei-, senatorul PRM fiind de altfel 
cel care, nu o dată, pe parcursul emisiunii, solicită schimbarea subiectului, 
în favoarea unui mai incitant la polemică: „Da, da, da, dar haideţi să 
găsim un subiect substanţial! Suntem de acord aici, este un consens 
politic (…)”, „…şi iar discuţia eşuează în plicticos! Sunt de acord…”, 
„Dar găsiţi un subiect mai pasionant, pentru că aici suntem de acord! 
Aici cântăm cu toţii pe aceeaşi strună”. 

În final, emisiunea se transformă într-o constantă goană de ocazii 
pentru de a-l devaloriza pe interlocutor în faţa telespectatorului, situaţie 
creată, uneori, chiar de moderatorul însuşi, convins că o dezbatere are mai 
mult succes cu cât invitaţii se află în dezacord. 

 
 ÎN LOC DE CONCLUZII. Talk-show-ul în direct ca practică 

discursivă va accentua punerea în scenă a verbalului prin dubla dimensiune 
a accesului la cuvânt. În acest sens, telespectatorul prin contractul de 
comunicare va participa atât ca receptor pasiv, martor al punerii în scenă 
televizuală, dar şi ca receptor activ, prin formulele de implicare datorate 
moderatorului şi participanţilor. A doua determinare este accentuată de 
spaţiul creat de dezbatere prin rolurile şi relaţiile stabilite între participanţi, 
dar şi prin crearea evenimentului comunicativ.  

 Ultimul aspect se referă la dimensiunea etică a strategiilor adoptate de 
moderator pentru a crea în dezbatere un spaţiu de dialog corect şi eficient, 
unde „….invitatul este cel căruia animatorul îi oferă( îi retrage!) cuvântul, 
ajungând până la a-i construi identitatea; iluzie, întrucât cuvântul puterii-
aceea a animatorului - face din acest loc scena unei dominări liber 
consimţite[Charaudeau, Ghiglione, 2005:223].” Totul este marcat de 
aparenta dominare a moderatorului care va trebui să pre-aloce roluri şi 
relaţii bine conturate pentru a crea spaţiul dezbaterii televizuale. 
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