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LA ROUMANIE ET LES
ÉVOLUTIONS DES BALKANS
OCCIDENTAUX AU DÉBUT
DE XXI-ÉME SIÈCLE*
Gheorghe Ciascai

TITLE
Romania and the developments in
the Western Balkans in the early
XXIth century
ABSTRACT
The aim of the paper is to highlight
the main benchmarks of Romania
approach concerning the region of
the Western Balkans; for this reason the research will analyze the
Romanian initiatives and actions
for the stabilization and the European integration of the region.
KEY WORDS
Romania, Western Balkans, regional security, challenges, European
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1. Le lieu des Balkans occidentaux dans
l’approche extérieure et stratégique de la
Roumanie
Les Balkans occidentaux est une région prioritaire de la politique stratégique de la Roumanie d’avant et d’après son entrée dans l’Union
européenne. L’option roumaine de placer cette
région turbulente de son voisinage méridionale
parmi les plus importantes priorités dans ses
démarches extérieures a représenté, d’ailleurs,
un atout dans son dossier de candidature à
l’adhésion à l’Union européenne.
Il y a sept ans, quand la Roumanie et la Bulgarie ont intégré l’Union européenne, les Balkans occidentaux ont été pratiquement fermés
par un vaste anneau d’Etats membres de l’Union
et donc cette région est devenue une sorte
d’enclave dans l’Union2.
Cette position géopolitique et géostratégique
particulière de la Roumanie a bien marqué son
comportement vis-à-vis de pays des Balkans
occidentaux et de l’entière région. De plus, la
Roumanie a été et la Roumanie reste toujours
très consciente quant aux ses responsabilités
dans les Balkans occidentaux.
2. Les perceptions roumaines concernant les Balkans occidentaux
Cette expression – les Balkans occidentaux
- qui depuis le début du XXI - ème siècle désigne dans le langage political correct l’ancien
espace yougoslave et l’Albanie est devenue un
lieu commun dans le discours des politiques et
des stratèges roumains. L’expression a été rapi-

7

Gheorghe Ciascai
La Roumanie et les évolutions des Balkans occidentaux au début de XXI-éme siècle
dement assimilée dans le jargon de la diplomatie roumaine et les Balkans occidentaux, sortis des guerres de succession de l’ancienne fédération yougoslave et marqués
par querelles perpétuelles, sont devenues dans la représentation oﬃcielle roumaine
un espace politique où l’Etat roumain peut et veut fournir la stabilité politique et
économique3.
De plus, la Roumanie a toujours exprimé sa disponibilité de transférer vers ses voisins balkaniques son propre modèle de préparation de la candidature à l’Union européenne et des négociations d’adhésion à l’Union. D’ailleurs, cette mission assumée
par la Roumanie de participer à l’européanisation des Balkans occidentaux on peut
retrouver souvent dans les perceptions et dans le langage des responsables roumains
quant aux Balkans occidentaux.
La proximité historique, géographique, culturelle et sociétal avec les pays des Balkans occidentaux, y compris une certaine aﬃnité en matière de culture politique, mais
aussi une structure économique comparable peuvent donné une certaine crédibilité
aux perceptions roumaines à l’égard de son voisinage balkanique et à l’option des autorités roumaines de soutenir l’intégration européenne des Balkans.
Par contre, l’opinion publique roumaine a manifesté et manifeste toujours peu
d’intérêt quant aux Balkans occidentaux, sauf le cas de l’opération de l’Alliance atlantique au Kosovo de 1999 qui a suscité une vague de sympathie pour la Serbie, sur
le fond d’une campagne proserbe menée par certaines chaînes media de Roumanie.
Une conséquence de cette perception de l’opinion publique quant à la Serbie on peut
retrouver dans l’option choisie par le gouvernement roumain à l’égard du dossier de
Kosovo, c’est-à-dire le refuse de reconnaître l’indépendance de cette ancienne province de la Serbie. D’ailleurs, cette n’est pas une option singulière de la Roumanie car
d’autres quatre Etats membres de l’Union européenne – l’Espagne, la Grèce, la République de Chypre et la Slovaquie - n’ont pas reconnu l’Etat Kosovo.
3. Les niveaux et les principaux repères de l’approche roumaine quant
aux Balkans occidentaux
Ces représentations et perceptions roumaines, plus ou moins avoués, se sont converties dans les démarches oﬃciaux et dans les actions concrètes concernant les Balkans occidentaux sur le plan politique, économique, militaire, géopolitique et géostratégique qui ont été déroulé et se développent aux trois niveaux: dans le cadre des
approches proposées par l’Union européenne et par l’OTAN, au niveau des formules
de coopération régional et dans le plan de coopération bilatéral avec les pays de Balkans occidentaux.
3.1. Les démarches roumaines au sein de l’Union européenne et (de l’OTAN)
Pour assurer la durabilité et le succès de la stratégie de l’Union européenne pour
«boucler» et stabiliser les Balkans occidentaux4, la Roumanie a été toujours le supporter du Processus d’association et de stabilisation et puis du Processus de pre-adhésion et d’adhésion qui soit ouvert aux tous pays de la région et, en même temps,
de la maintien des missions européennes et alliées de gestion des crises sur le terrain
jusqu’à la plein stabilisation de chaque pays de la région.
En ce qui concerne le processus d’adhésion, comme j’ai déjà écrit il y a quelque
temps, l’objectif de l’intégration européenne et les feuilles de routes aﬀérentes peu-
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vent représenter une occasion unique pour les pays candidats de Balkans occidentaux
de surmonter les obstacles générés par la transition post-communiste et par la crise
économique et/ou les traumatismes liées a leur passé plus ou moins récent5.
En dépit des défis internes et extérieurs que l’Union rencontre actuellement, il
reste toujours valable une analyse faite par Eric Chevallier il y a une décennie, que
l’intégration européenne de toutes entités étatiques balkaniques ferait progressivement émerger une système de souverainetés partagées6 où les minorités seraient mieux
protégées, y compris les minorités valaques que l’infatigable diplomatie roumaine les
trouvaient par tout dans les Balkans.
Quant aux opérations européennes et de l’OTAN de gestion des crises de BosnieHerzégovine et de Kosovo, la présence européenne et la présence alliée restent toujours
impératives. Dans cette perspective, la Roumanie apporte toujours sa contribution, y
compris au Kosovo, en dépit de son option particulière à l’égard du statut de Kosovo.
3.2. La participation roumaine à la coopération régionale
Une priorité constante de la politique étrangère et de sécurité de la Roumanie reste
toujours une implication forte dans le processus de l’approfondissement de la coopération dans la région des Balkans qui contribuent à la stabilisation régionale et à la
mise en place de d’une plate-forme pour l’intégration européenne des pays des Balkans occidentaux.
Ainsi, la Roumanie est toujours resté un jouer actif au sein des initiatives régionales
comme le Processus de coopération dans l’Europe de sud-est, la réunion de ministres
de la défense de l’Europe de sud-est (SEDM7) ou le Centre SELEC8/SECI de Bucarest.
Par exemple, en dépit de son appartenance à l’Union et à l’OTAN, la Roumanie a continué d’assumer une contribution importante à la coopération régionale militaire et
non-militaire dans l’Europe de sud-est.
Dans cette perspective, dans la première partie de l’année 2013 la Roumanie a pris
le relais de la présidence rotative de la SEDM. De plus, la Roumanie participe toujours
avec des militaires à la Brigade multinationale de l’Europe de sud-est – SEEBRIG9.
Et, en mêmes temps, la Roumanie assure toujours les meilleures conditions de fonctionnement du Centre SELEC de Bucarest, très important dans la stratégie de gestion
des défis et des risques de type transfrontalière qui menacent la sécurité et la stabilité
des pays de l’Europe de sud-est, comme le trafic illégal d’armements, de drogues et de
personnes, déroulé par les réseaux transfrontaliers de la crime organisé.
Mais, de tout façon, la coordination des initiatives de coopération régionale avec le
processus de l’élargissement de l’Union (et avec les initiatives des autres organisations
internationale comme l’OTAN et l’OSCE) reste impérative pour mieux répondre au
but de la stabilisation réelle de la région.
3. 3. L’approfondissement des relations de coopération bilatérale avec les Etats de
la région
En plan bilatéral, la Roumanie a essayé de développer un réseau de liaisons et de
projets qui sont harmonisé avec son appartenance à l’Union européenne et à l’OTAN,
mais qui, en même temps, tentent de promouvoir les intérêts réciproques, parmi
lesquelles on peut mentionner l’augmentation des relations économiques et commerciales et la protection des minorités nationales.
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Dans cette perspective, on peut noter, en passant, que en 2011 le chiﬀre des échanges commerciaux entre la Roumanie et tous les pays des Balkans occidentaux est inférieur aux échanges commerciaux avec la Bulgarie10, quoique les populations et les PIB
réunies des Etats des Balkans occidentaux dépassaient environ trois fois la population et le PIB de Bulgarie!
En fin, on peut observer que la question de la minorité roumaine ou valaque de
pays des Balkans occidentaux et d’ailleurs devient, de temps en temps, une priorité de
la diplomatie roumaine qui montre, d’une part, une certaine légitimité dans la promotion de ce dossier, et, d’autre part, une certaine manque de sagesse dans son utilisation
dans des périodes de turbulence politique et géopolitique dans la région balkanique.
4. Une réponse de la Roumanie quant aux dilemmes énergétiques des
Balkans occidentaux et de l’Union européenne
A propos de défi de la sécurité énergétique des Balkans occidentaux et de l’Europe
entière, la Roumanie représente un exemple de persévérance quant à la réalisation
de l’objectif européenne de trouver des projets alternatifs de transport des ressources
énergétiques de la Caspienne vers l’Europe centrale et vers les Balkans occidentaux.
Le projet NABUCCO11 et le projet AGRI12 ont été les plus importantes alternatifs
soutenues par la Roumanie pour assurer le transport du gaz de Caspienne vers l’Europe
en dehors du contrôle de la Fédération de la Russie.
Ainsi, l’année dernière, le 21 mai, une mois avant la décision prise par le consortium
qui va exploiter le gisement de gaz Shah Deniz d’Azerbaïdjan d’utiliser le gazoduc rival
TAP13 pour transporter le gaz vers l’Europe, à Bucarest le gouvernement de la Roumanie a organisé la réunion du Comité NABUCCO, structure de coordination entre les
autorités publiques et les compagnies impliquées dans la mise en place du projet de
gazoduc NABUCCO.
L’échec de NABUCCO devant le projet TAP a conduit à la reconfiguration de la stratégie de la Roumanie quant à la réduction de la dépendance énergétique national et
européenne par rapport au gaz fourni par la Fédération de la Russie. Ainsi, parmi les
options examinées par les autorités de Bucarest figurent l’exploitation des potentiels
gisements de gaz naturel du plateau continental de la Mer Noire et des potentiels gisements de gaz de schiste14.
Conclusions
La Roumanie, dans sa qualité de membre de l’Union européenne reste très branchée
et intéressée aux évolutions des Balkans occidentaux et à leur intégration européenne.
Devant les grands défis de la crise économique et financière, de la mondialisation et
des querelles perpétuelles des Balkans, il est très diﬃcile d’imaginer une alternative
de stabilisation et de développement des Balkans en dehors de l’Union européenne.
On peut dire, tout en paraphrasant une phrase célèbre, que «les Balkans sont trop
importants pour être laissés seulement dans les mains des Balkaniques ». Cette année le monde va commémorer le commencement de la Première Guerre Mondiale et
il ne faut jamais oublier que c’est Sarajevo, dans la coeur des Balkans occidentaux, le
lieu où la tragédie européenne a commencée!
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Idem.
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TITLE
Economic politic of Nicolae
Ceaușescu with Africa in 70s
ABSTRACT
After 10th Congress of Communist
Party (August, 1969), Romania
start to borrow from international
capital markets for grow up its
industry and, in consequence, to
became independent from Union
Soviet’s tutelage. Thus, Romanian
leader Nicolae Ceaușescu look for
new international markets, first oﬀ
all in non-industrial countries of
Africa. His project was very ambitious. Ceaușescu want to help African states to grow-up industry and
to receive, in barter, cheap strategic
mineral resources (oil, uranium,
cooper etc.). If transportation of
mineral resources was diﬃcult, he
propose to build bilateral factories,
with many advantages for Romanian part, of course. In agrarian
African countries, he want to set up
big plantation of cotton or other industrial plants. Therefore, in March
– April 1972 Nicolae Ceaușescu
started his political tour in Africa. The program include visits
in eight countries. Even if Nicolae
Ceaușescu can’t obtain all targeted
privileges for Romania, this tour
was a success, in theory. Romanian
economy started big agreements
with African partners, with investments in oil or machine building
industries. But political stability of
African states was very fragile, their
leaders don’t respect economical
commitments etc. Therefore, debs
grow up, and Romania can’t recover proper industrial investments.
KEY WORDS
Economic relations of communist
Romania; Romanian communist
industry; Political economic of
Nicolae Ceaușescu; Romanian-African trade; African states debts to
Romania.

POLITICA ECONOMICĂ
A LUI NICOLAE CEAUȘESCU
CU ȚĂRILE DIN AFRICA
ÎN ANII ’70
Ilarion Țiu

După Congresul al X-lea al PCR (august
1969), Nicolae Ceaușescu începuse să se împrumute mult de pe piața financiară occidentală. Își
dorea o economie puternică pentru a justifica
ambițiile de independență față de Moscova. Ca
să acopere creditele externe, România trebuia
să penetreze noi piețe de desfacere, de preferat
din „lumea a treia“. Produsele românești făceau
față cu greu pretențiilor consumatorilor din
țările dezvoltate. Pentru început, Ceaușescu a
vizat dezvoltarea comerțului cu Africa. România
avusese relații economice cu statele „continentului negru“ și înainte de 1965. Țările africane
ieșiseră din epoca colonială în anii ’50-’60, fiind
susținute ideologic în lupta cu „imperialiștii“ de
Uniunea Sovietică și de aliații săi.
1. Reevaluarea relațiilor cu Israelul
România își stricase bunele relații cu statele
din Africa 1967. Guvernul de la București a refuzat să condamne Israelul pentru „războiul de
șase zile“, stârnind mânia țărilor din regiune, solidare cu Egiptul. Africanii considerau Israelului
un factor de instabilitate în regiune, avanpost al
„imperialismului american“. Corneliu Mănescu
(ministru de Externe în 1967) își amintea întrun volum de interviuri că vapoarele românești
care se îndreptau cu mărfuri spre Asia aveau
parte de tot felul de șicane în timpul acostării
în porturile africane. Deși oficial nu s-au rupt
relațiile diplomatice, schimburile comercial
au scăzut din intensitate1. Un alt fost ministru
de Externe, Ștefan Andrei, aprecia într-o carte
memorialistică publicată de curând că România
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a pierdut aproximativ un miliard de dolari ca urmare a slăbirii relațiilor comerciale cu
țările africane după „războiul de șase zile“2.
În noiembrie 1967, Nicolae Ceaușescu și-a făcut titlu de glorie din contribuția
României la Rezoluția ONU privind conflictul arabo-israelian. Însă cu timpul s-a arătat
nemulțumit de politica Tel Aviv-ului. Statul evreu refuza să-și retragă trupele din teritoriile ocupate, fiind acuzat de abuzuri împotriva palestinienilor. Ceaușescu a susținut
pentru prima dată în mod public cauza palestiniană în decembrie 1969. La solicitarea
ONU, România a donat produse și medicamente pentru ajutorarea refugiaților palestinieni în valoare de 120.000 lei valută 1.
În lunile următoare, Ceaușescu a continuat politica de sensibilizare a lumii arabe.
Cu ocazia ședinței Prezidiului Permanent al CC al PCR din 16 februarie 1970, secretarul
general al partidului a inclus pe agenda discuțiilor analiza problemelor din Orientul Mijlociu. În opinia lui Ceaușescu, politica agresivă a Israelului avea trei componente. În
primul rând, armata statului evreu lansa raiduri aeriene în țările vecine, încălcându-le
suveranitatea. În al doilea rând, Israelul refuza să aplice rezoluția ONU din noiembrie
1967 deoarece nu-și retrăsese trupele din teritoriile ocupate. Nu în ultimul rând, Nicolae Ceaușescu era nemulțumit de situația populației palestiniene, victimă perpetuă a
represaliilor israeliene. În consecință, Prezidiul Permanent al CC al PCR a recomandat
la 16 februarie 1970 Consiliului de Miniștri să manifeste anumite „rezerve și rețineri“
în relațiile cu Israelul. Contactele bilaterale trebuiau restrânse la acțiuni diplomatice
și culturale. Pentru a semnala internațional noua politică a României, Ministerul de
Externe trebuia să condamne „cu mai multă fermitate“ represaliile statului evreu contra țărilor arabe. Ceaușescu i-a cerut ambasadorului României la Tel Aviv să lipsească
de la post o perioadă mai îndelungată. Ministerul Comerțului Exterior era atenționat
să nu livreze mărfuri strategice, pentru a nu întări capacitatea de represiune a statului
evreu.
Ministerul de Externe împreună cu Secția Internațională a CC al PCR trebuiau să
inițieze un program de intensificare a contactelor politice, culturale și economice cu
țările arabe. Ceaușescu le-a recomandat celor două instituții să urmărească cu atenție
activitatea organizațiilor palestiniene. El vedea în „problema palestiniană“ cheia
relațiilor cu țările din Orientul Mijlociu și Africa. Secretarul general al PCR a decis ca
România să militeze pentru crearea unui stat palestinian independent 2.
Ceaușescu și-a lansat curând noua politică pro-arabă. La 13 mai 1970, România a
condamnat public statul evreu după pătrunderea armatei israeliene în sudul Libanului. Liderul PCR a cerut Ministerului de Externe să emită o declarație care susținea
că „Guvernul Israelului și-a asumat o grea răspundere săvârșind acest atac. Nici un
stat nu-și poate aroga dreptul să pătrundă cu forțele armate pe teritoriul altui stat“.
România recomanda „retragerea neîntârziată a armatei israeliene de pe teritoriul Libanului“3.
2. Pregătirea turneului în Africa
Declarațiile lui Ceaușescu erau pe placul președintelui egiptean Gamel Abdel Nasser,
dar și a celorlalți lideri ai statelor africane ieșite recent din colonialism. Între 1970
și 1971, Ministerul de Externe, Ministerul Comerțului Exterior, Ministerul Minelor și
Petrolului, Ministerul Construcțiilor de Mașini, Ministerul Agriculturii, dar și Secția
Internațională a CC al PCR au fost implicate într-o campanie de contactare a statelor
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africane pentru consolidarea relațiilor economice și politice. Ștefan Andrei spunea de
curând într-un volum de interviuri că Ceaușescu a dat o deosebită atenție respectivei
campanii. Diplomații și activiștii partidului au fost mobilizați să-i organizeze o vizită
de amploare în statele africane. În calitate de adjunct al șefului Secției Internaționale
a CC al PCR, Ștefan Andrei s-a deplasat în capitalele acestor țări, negociind pentru
Ceaușescu întâlniri la nivel înalt și elaborând în avans documentele oficiale ale întrevederilor4. Ministerul de Externe s-a implicat la cel mai înalt nivel, prin ministrul Corneliu Mănescu. Acesta mai vizitase înainte unele state africane, cunoscându-i personal
pe liderii post-colonialiști.
Vizita lui Ceaușescu în Africa a fost programată în perioada 11 martie – 6 aprilie
1972. Au fost incluse în itinerar următoarele state: Algeria (11-16 martie), Republica Africa Centrală (16-18 martie), Congo (18-21 martie), Zair (21-23 martie), Zambia
(23-27 martie), Tanzania (27-30 martie), Sudan (30 martie – 2 aprilie) și Egipt (2-6
aprilie). Timp de aproximativ o lună, Ceaușescu s-a întâlnit cu șefii statelor gazdă, a
vizitat zeci de obiective economice și a intermediat semnarea unor contracte comerciale. Secretarul general al PCR s-a mai întâlnit cu liderii exilați ai mișcărilor de eliberare națională din Africa de Sud, Angola și Palestina.
Ceaușescu a fost însoțit în turneul african de un alai format din 65 de persoane,
reprezentând consilieri și experți, personal tehnic (traducători, stenografi), ofițeri
de Securitate, grupul de presă, personalul de deservire și două echipaje de avioane.
Grupul de consilieri și experți a fost alcătuit din: Gheorghe Oprea (consilier), Ștefan
Andrei (consilier), Constantin Mitea (consilier), Vasile Răuță (adjunct al ministrului
Comerțului Exterior), Coriolan Atanasiu (șeful Protocolului de Stat), general-maior
Nicolae Pleșiță (aghiotant), Theodor Burghelea (consilier), Nicolae Năstase (consilier
personal), Tudor Jianu (directorul Protocolului de Stat din Ministerul Afacerilor Externe), Florin Stoica (director general adjunct în Ministerul Comerțului Exterior pentru Africa)5.
3. Vizita în Algeria (11-16 martie 1972)
Prima țară vizitată de Ceaușescu în primăvara anului 1972 a fost Algeria. Statul nordafrican își obținuse independența în 1962, ca urmare a unui dificil război de gherilă
al Frontului de Eliberare Națională cu autoritățile coloniale franceze (1954-1962).
În iunie 1965, ministrul apărării Houari Boumédiènne a preluat puterea, instalând
un regim unipartidist de sorginte socialistă. Boumédiènne a căutat să colaboreze cu
statele comuniste, în condițiile în care își stricase relațiile cu lumea capitalistă datorită
naționalizărilor post-coloniale.
România a stabilit relații diplomatice cu Algeria la 20 martie 1962. Ambasada la
Alger a fost inaugurată un an mai târziu, în martie 1963. Statul nord-african nu și-a
deschis o reprezentanță la București. Chestiunile diplomatice erau intermediate de
ambasadorul Algeriei de la Belgrad. Totuși, relațiile economice au funcționat optim.
La 29 martie 1968 a fost semnat primul acord comercial între cele două țări. România
a creditat Algeria cu 30 milioane lei valută, reprezentând exporturi de produse industriale.
Algerienii aveau nevoie de consultanță și investiții mai ales în minerit și extragerea
petrolului6. În 1968, România a livrat patru instalații de foraj pentru exploatarea bogatelor zăcăminte de țiței. Guvernul algerian a fost mulțumit de produsele românești
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și a decis extinderea colaborării. Nord-africanii doreau să limiteze implicarea statelor
capitaliste în economia Algeriei și au cerut inclusiv trimiterea unor specialiști în domeniul petrolifer. Prima echipă de 35 consilieri a ajuns în 1968. Algerienii ar fi dorit să
le dea acestora posturi de conducere în întreprinderile petrolifere, pentru a-i înlocui
pe americani și francezi. În 1969 au mai fost solicitați încă 70 de specialiști români7.
Ceaușescu a decis să facă prima oprire la Alger tocmai pentru a dezvolta bunele
relații economice. În planul de export cu Algeria pe anul 1972 se contractaseră mărfuri
în valoare de 22,8 milioane dolari. Existau perspective de extindere a comerțului deoarece se negocia contractarea a 200 autoturisme „Dacia 1300“, 200 mașini de teren
„ARO“ și 200 tractoare, în valoare totală de 30 milioane lei valută.
România se implicase și în proiectele miniere ale Algeriei. Experții geologi români făceau prospecții pentru valorificarea resurselor de cupru, minereu radioactiv,
sare și marmură. Algerienii doreau colaborări și în domeniul construcțiilor. Ministerul Lucrărilor Publice de la Alger solicitase 10 specialiști pentru noile edificii din
capitală. Partea algeriană mai solicita participarea României la construcția a patru
fabrici de cărămidă. În domeniul energetic existau posibilități de cooperare pentru
supraînălțarea barajului Ksob. În acest scop algerienii solicitaseră 65 de ingineri.
România era deja implicată în complexul petrochimic de la Skikda, algerienii dorind
dezvoltarea colaborării. Statul nord-african urmărea să atragă România și în proiecte
de infrastructură, cum ar fi extinderea căii ferate și a rețelei de șosele8.
Cu toate că entuziasmul nord-africanilor privind colaborarea bilaterală era foarte
mare, guvernul de la Alger nu dispunea de fonduri. În general, România livra produse
industriale pe credit, primind la schimb materii prime. Ceaușescu a plecat în Africa
cu un program de dezvoltare a relațiilor economice prin constituirea unor întreprinderi mixte pentru exploatarea resurselor naturale. Guvernul de la București putea recupera astfel în mod direct investițiile. Ceaușescu a propus soluția întreprinderilor
mixte pentru a nu da impresia că urmărea să continue politica colonială de exploatare
a resurselor Africii. Popoarele partenere beneficiau în mod egal de bogățiile solului și
subsolului, spunea liderul PCR. Colaborarea era deci în interesul oamenilor muncii!
Nicolae Ceaușescu a aterizat la Alger pe 11 martie 1972. Convorbirile oficiale au fost
programate pentru a doua zi. Pe 13 martie delegația română s-a deplasat în orașul
Constantine, pentru a vizita uzina de tractoare și șantierul universității. A urmat apoi
o vizită la complexul petrochimic de la Skikda. Pe 14 martie Ceaușescu a fost dus în
orașul Hassi Messaoud, unde a inspectat sonda românească din baza de petrol „Repal“. Ziua de 15 martie a fost rezervată relaxării. Delegația românească a trecut porțile
muzeului etnografic din Alger. Seara, Nicolae Ceaușescu a avut o întrevedere privată
cu președintele algerian Houari Boumédiènne. A doua zi Ceaușescu și alaiul său au
plecat în Republica Africa Centrală9.
La 12 martie 1972, Nicolae Ceaușescu a fost oaspetele președintelui Houari Boumédiènne. Acesta l-a întâmpinat pe liderul PCR ca pe un „confrate“ în lupta contra imperialismului. Boumédiènne i-a enumerat lui Ceaușescu suferințele pe care algerienii leau avut de îndurat din cauza francezilor, și cât de greu i-a fost să-i scoată afară din țară.
Acum pregătea o „reconstrucție în interesul poporului“. Tocmai de aceea avea nevoie
de sprijinul lui Ceaușescu, în spiritul consolidării socialismului în lume. Secretarul
general al PCR a evitat să discute cu Boumédiènne despre „imperialismul“ francezilor,
însă l-a asigurat pe partenerul algerian că România va sprijini economic reconstrucția
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post-colonială10.
Dacă tot a venit vorba de socialism, Nicolae Ceaușescu i-a ținut lui Boumédiènne
un expozeu despre cum schimbase organizarea economică a României. Liderul
PCR susținea că în ultimii ani îl preocupase „întărirea democratică a statului“, prin
atragerea maselor la conducere. Așadar, a renunțat la principiul „conducerii unipersonale“ în economie, introducând conducerea colectivă. Acest principiu se aplica de la
Consiliul de Stat până la nivel comunal. Ceaușescu se lăuda că reușise astfel să atragă
în conducerea unităților economice cei mai buni specialiști. Boumédiènne s-a interesat de modelul prezentat de interlocutorul său, însă n-a dat semne că ar dori să-l aplice
în Algeria11.
Șeful statului algerian a fost mult mai preocupat să-l atragă pe Ceaușescu în discuții
privind conflictul arabo-israelian. În opinia lui Boumédiènne, Israelul era „al 52-lea
stat al SUA“. Politica americană de sprijinire a Israelului afecta interesele popoarelor
arabe, mai puncta președintele algerian. El considera statul evreu a fi o mare bază
militară americană în Orientul Mijlociu. Singura soluție pentru rezolvarea diferendelor era apariția unui stat palestinian12.
Ceaușescu a avut un discurs moderat despre conflictul arabo-israelian. Și-a
menținut apoi declarațiile pe tot parcursul vizitei în Africa. Liderul PCR susținea că
România nu a participat la dezbaterile din 1948 privind fondarea Israelului, așadar
nu avea nici o responsabilitate. Însă relațiile internaționale se bazau pe pragmatism.
Statul israelian era o realitate și trebuiau găsite soluții care să-i mulțumească atât pe
evrei, cât și pe palestinieni.
Ceaușescu i-a reamintit lui Boumédiènne că România milita pentru retragerea
Israelului din teritoriile ocupate. Această poziție era confirmată de documentele oficiale ale PCR și de rezoluțiile MAN. Partidul Comunist Român susținea în relațiile
internaționale independența și suveranitatea tuturor statelor. În spiritul acestei doctrine, poporul palestinian avea dreptul să-și hotărască singur destinul13. De altfel,
România se exprimase pentru afirmarea internațională a tuturor popoarelor ieșite din
colonialism, amintea liderul PCR. El a exemplificat prin atitudinea guvernului de la
București față de problema Africii de Sud și a Rhodesiei. România se opunea ferm
discriminării rasiale14.
La finalul discuțiilor, Nicolae Ceaușescu și-a exprimat convingerea că vizita în Algeria putea impulsiona relațiile economice. Secretarul general al partidului ar fi vrut ca
până în 1975 schimburile comerciale să atingă cifra de 100 milioane de dolari. Houari
Boumédiènne l-a aprobat pe oaspetele său, împărtășind aceiași disponibilitate de cooperare economică. Perspectivele erau pozitive. Tocmai se parafaseră acorduri de constituire a unor societăți mixte industriale și de comerț15.
4. Vizita în Republica Africa Centrală (16-18 martie 1972)
După vizita în Algeria, Nicolae Ceaușescu a început un turneu în țările Africii negre
(sub-sahariene). Prima destinație inclusă în itinerar a fost Republica Africa Centrală.
Liderul PCR a acordat destinației o importanță sporită deoarece România și Republica
Africa Centrală aveau în derulare proiecte economice de anvergură. Acestea fuseseră
inițiate în iulie 1970, cu ocazia vizitei la București a președintelui (viitor împărat!)
Jean-Bédel Bokassa.
Republica Africa Centrală își câștigase independența față de Franța la 13 august
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1960. Noul stat nu și-a găsit echilibrul politic, iar la 31 decembrie 1965 Bokassa a dat o
lovitură de stat militară. S-a instalat în funcțiile de președinte, prim-ministru și ministru al Apărării. Jean-Bédel Bokassa își începuse cariera în armata franceză, luptând în
Al Doilea Război Mondial pe frontul din Indochina. După preluarea puterii a condus
Republica Africa Centrală totalitar împreună cu Partidului Evoluției Sociale a Africii
Negre16.
România a recunoscut Republica Africa Centrală la 6 februarie 1968, însă relațiile
diplomatice s-au concretizat doi ani mai târziu. În vara anului 1970, Bokassa și-a programat un turneu extern pentru promovarea țării, fiind invitat și la București de Nicolae Ceaușescu. Ambasada Republicii Africa Centrală în România s-a deschis în contextul pregătirii vizitei, în iunie 1970 (ambasada similară de la Bangui se va inaugura în
septembrie același an)17.
Jean-Bédel Bokassa a vizitat România în perioada 11-16 iulie 1970. Își propusese
inițial să stea mai puțin, însă impresionat de primirea făcută de Ceaușescu și-a anulat
deplasarea în Egipt. În primele zile oaspetele a fost dus la Constanța, fiindu-i prezentate
obiective industriale și agrare din Dobrogea. La întâlnirea oficială din 13 iulie Bokassa
l-a tratat pe liderul PCR ca pe un frate mai mare. S-a manifestat foarte entuziast față
de Ceaușescu, solicitându-i ajutorul frățesc. Șeful statului african i-a vorbit omologului român despre bogății naturale ale țării sale, pe care nu le putea exploata din lipsă
de bani. Două treimi din bugetul Republicii Africa Centrală provenea din exploatarea
diamantelor. Prospecțiile rudimentare făcute de specialiștii centrafricani indicaseră
și zăcăminte de uraniu, cupru, bauxită, mercur și fier. Însă principala bogăție erau
diamantele, exploatate până de curând prin intermediul firmelor americane. Bokassa
îi expulzase însă pe „capitaliști“ deoarece „nu se alegea cu nimic“. Americanii refuzau să plătească în întregime taxele solicitate de guvernul de la Bangui. „Începând de
astăzi, întregul subsol al Republicii Africa Centrală este la dispoziția României“, l-a
flatat Bokassa pe Ceaușescu.
Președintele centrafrican avea nevoie de sprijin și pentru construcția unei căi ferate. Țara lui Bokassa era fără ieșire la mare, mărfurile fiind taxate succesiv în timpul
transbordării până la ocean. În schimbul asistenței pentru construcția de căi ferate,
Bokassa a propus să livreze României lemn și fier18. Republica Africa Centrală avea un
fond forestier „nobil“, precum abanosul, lemnul alb, lemnul roșu etc.
Agricultura centrafricană era de asemenea avidă de specialiști și investiții. Bokassa
fusese încântat de CAP-urile și IAS-urile din Dobrogea, gândindu-se că putea construi
ferme de stat pe întinsele terenuri din țara sa21. Republica Africa Centrală era locuită
în proporție de 90% de țărani. Perspective de cooperare existau și în domeniul exploatării calcarului, prin construcția unei fabrici de ciment22.
Jean-Bédel Bokassa a recunoscut că proiecte propuse nu erau posibile fără investiții
directe ale României. Președintele centrafrican ar fi dorit un credit cu dobândă mică
de 100 milioane lei valută, în scopul cumpărării din România a echipamentelor necesare industriei și agriculturii. Pentru simplificarea procedurilor, Bokassa propunea
înființarea unei reprezentanțe comerciale a României la Bangui23.
Nicolae Ceaușescu i-a tăiat elanul lui Bokassa încă din debutul intervenției sale. Secretarul general al PCR și-a asigurat oaspetele că România dorea să împărtășească tuturor țărilor prietene din experiența dobândită. Însă guvernul de la București nu avea
posibilități de creditare. Cel mult putea livra pe credit utilaje pentru construcția unor
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obiective geologice și miniere. Bokassa era mulțumit și cu atât. Ceaușescu i-a promis
însă că va interveni pe lângă alte state și creditorii internaționali în vederea finanțării
unor obiective de dezvoltare.
Pentru început, România putea participa la construcția de căi ferate. „Și acest lucru
este suficient pentru noi“, a intervenit măgulitor Bokassa. Ceaușescu mai era interesat
să exploateze în comun zăcămintele de uraniu, cupru, bauxită, diamante, fier etc. Prin
intermediul lui Corneliu Mănescu și Bujor Almășan (ministrul Minelor, Petrolului și
Geologiei), România semnase asemenea acorduri cu Maroc, Tunisia, Algeria și Egipt.
Colaborarea în domeniul agriculturii putea fi concretizată prin cultivarea bumbacului. Ceaușescu i-a spus lui Bokassa că România avea mare nevoie de bumbac, iar prin
exploatarea în comun a unor plantații în Republica Africa Centrală se puteau achita o
parte din credite24.
Ceaușescu n-a dorit să discute problemele internaționale la întâlnirea din iulie 1970.
„Poate cu altă ocazie“, a promis liderul român. Bokassa nu a insistat, însă i-a cerut lui
Ceaușescu un ultim favor. Țara lui ducea lipsă de specialiști, având nevoie de sprijinul
României pentru pregătirea de cadre în toate domeniile. La finalul vizitei, Ceaușescu
i-a promis lui Bokassa că va analiza această problemă, primii studenți centrafricani
putând începe studiile chiar în toamna anului 197025. Debuta politica lui Ceaușescu de
educare a elitelor din Africa. În anul școlar 1971/1972 studiau deja în România 181 de
elevi, studenți și doctoranzi (Africa Centrală – 11, Algeria – 20, Congo – 43, Egipt – 14,
Sudan – 76, Tanzania – 5, Zair – 8, Zambia – 4)26. România a sprijinit inclusiv dezvoltarea învățământului în țările africane. Universitatea din Bangui (Republica Africa
Centrală) a primit aparatură și materiale în valoare pe 580.000 lei, pentru laboratoarele facultăților de medicină și geologie. În Algeria au fost trimiși 25 de profesori de
liceu și 21 profesori universitari. Egiptul a solicitat specialiști în domeniile medicinii
și egiptologiei. Specialiștii români se plângeau însă că banii primiți de la școlile sau
universitățile africane le erau insuficienți pentru a se întreține27.
După vizita lui Bokassa în România din iulie 1970, specialiști din industrie și agricultură s-au deplasat la Bangui pentru a analiza variantele de colaborare bilaterală. La
o primă estimare, calea ferată cerută de Bokassa, în lungime de 1.000 kilometri, ar fi
costat 300 milioane de dolari. Partea centrafricană era așteptată să vină cu propuneri
pentru finanțarea investiției. Prospecțiile geologice identificaseră zăcăminte de fier.
Au fost recoltate probe de minereu și trimise laboratoarelor din România. Pentru a
simplifica procedurile tehnice, centrafricanii au cerut României să construiască acolo
laboratoare, însă desigur pe banii guvernului de la București. Dacă rezultatele testelor
erau pozitive, existau perspective pentru construirea în comun a unei turnătorii. Inginerii români au identificat și un potențial hidrografic al Republicii Africa Centrală.
După finalizarea studiilor de fezabilitate, cele două guverne urmau să găsească soluții
pentru a colabora în domeniul energetic. Bokassa îl rugase în 1970 pe Ceaușescu să-i
ofere asistență și în domeniul valorificării resurselor solului. Agronomii au confirmat
că existau condiții pentru cultivarea unei ferme de bumbac. Exploatarea lemnului era
un alt domeniu propice cooperării.
Prima delegație de afaceri a României s-a deplasat la Bangui în 1971, fiind constituită din reprezentanți ai Ministerului Industriei Ușoare. Ei au atenționat că investițiile
pe această piață erau riscante. Firmele de import aparțineau francezilor, care aveau
acces și la infrastructura Africii de Vest. Mărfurile sau mineralele centrafricane ajun-
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geau cu greu la ocean deoarece se făceau multe transbordări ale navelor fluviale comerciale. Lipsa unei rețele de căi ferate și șosele moderne făcea ca transportul pe uscat
să fie foarte scump. Piața centrafricană putea deveni eficientă după construcția căii
ferate care lega țara de ocean. Din discuțiile preliminare rezultase că centrafricanii
aveau să în plan să-și dezvolte infrastructura doar pe credite, fără garanții bancare28.
Totuși, Ceaușescu a decis să riște implicând România în parteneriate de dezvoltare
cu Republica Africa Centrală. La Bangui au fost convocați și alți specialiști și demnitari, pe lângă „lotul“ care s-a deplasat permanent cu secretarul general al PCR în
turneul african. Au fost de față la discuțiile cu Bokassa inclusiv ministrul de Externe
(Corneliu Mănescu), ministrul Comerțului Exterior (Ion Pățan) și ministrul Minelor,
Petrolului și Geologiei (Bujor Almășan)29.
Vizita în Republica Africa Centrală a fost programată în perioada 16-18 martie 1972.
Jean-Bédel Bokassa i-a pregătit lui Ceaușescu un sejur fastuos30. Liderul român a fost
așteptat cu cele mai înalte onoruri, a primit daruri prețioase și i s-a spus într-una că era
un mare lider mondial care putea scoate din înapoiere statul centrafrican. Delegația
României a aterizat pe aeroportul din Bangui la 16 martie 1972, sosind de la Alger.
Discuțiile oficiale s-au ținut a doua zi. Tot pe 17 martie Ceaușescu a depus o coroană
de flori la mormântul lui Boganda, fondatorul statului centrafrican. Mausoleul se afla
la 80 km. de Bangui, liderul român fiind primul șef de stat care cinstea printr-o ceremonie oficială memoria întemeietorului Republicii Africa Centrală. Vizita s-a încheiat
pe 18 martie, când delegația Românei s-a îndreptat spre Brazzaville (Congo)31.
Discuția oficială dintre Ceaușescu și Bokassa a avut loc la Bangui pe 17 martie 1972.
Gazda i-a mulțumit secretarului general al PCR pentru vizită, reafirmându-și dorința
de a colabora cu România în vederea dezvoltării industriei și agriculturii țării sale.
Primirea de gală a alimentat mândria lui Ceaușescu, care în unele momente ale vizitei a dat impresia că-și trata de sus interlocutorul. I-a spus lui Bokassa că detaliile
parteneriatelor bilaterale trebuiau stabilite de specialiști, dorind să discute doar despre „chestiunile de bază“. Ceaușescu plănuia să înceapă colaborarea cu centrafricanii în domeniul minier. Analizele preliminare arătaseră că la granița cu Sudanul se
aflau zăcăminte importante de cupru. Liderul de la București i-a propus lui Bokassa
să exploateze aceste resurse în beneficul oamenilor muncii din ambele două țări, prin
constituirea unei societăți mixte. Cele două state ar fi împărțit atât cheltuielile, cât și
beneficiile. Bokassa a fost de acord, însă i-a reamintit lui Ceaușescu că nu avea bani
pentru lansarea proiectului. Aștepta credite în produse industriale de la România, pe
care să le achite prin minerale.
Cooperarea nu era chiar așa de facilă, spunea Ceaușescu. Republica Africa Centrală
trebuia întâi de toate să-și construiască rețeaua națională de căi ferate, pentru a transporta minereurile și produsele agrare. Nici situația generală a „drumului de fier“ nu se
prezenta așa cum i-o relatase Bokassa în 1970 la București. Degeaba se construiau căi
ferate în Republica Africa Centrală, dacă nu aveau conexiuni cu rețelele din Camerun
și Gabon, pentru ca mărfurile să ajungă la ocean. Ceaușescu i-a promis lui Bokassa că
va discuta cu liderii celor două țări vecine pentru a-i convinge să construiască o rețea
de căi ferate amplă. Deși președintele centrafrican insista ca România să finanțeze calea ferată, Ceaușescu i-a spus, ca și în 1970, că nu avea bani pentru asemenea proiecte
de investiții. Trebuiau contactate instituțiile financiare internaționale. România putea
asigura fără probleme tehnica necesară și specialiștii.
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Contribuția României la dezvoltarea Republicii Africa Centrală nu trebuia achitată
neapărat în bani lichizi, spunea Ceaușescu. Creditele puteau fi recuperate prin intermediul unor societăți mixte. Spre exemplu se putea începe imediat construirea unei
exploatări forestiere cu materiale aduse din România. La fel de repede se putea amenaja și o fermă de bumbac deoarece România avea nevoie urgentă de această plantă
pentru industria textilă. În urma discuțiilor, cei doi lideri au decis exploatarea în comun a unei ferme de circa 10.000 hectare, având culturi de bumbac, cafea și piper32.
Ceaușescu i-a mai propus lui Bokassa ca cele două state să colaboreze pentru exploatarea resurselor de diamante. Liderul centrafrican a fost de acord cu sugestia, prezentându-i oaspetelui câteva mostre de diamante. Bokassa nu a fost însă la fel de încântat auzind proiectul lui Ceaușescu de exploatare în comun a minereurilor de uraniu
din Republica Africa Centrală. Mai degrabă puteau colabora pentru construirea unei
fabrici de îngrășăminte, spunea președintele centrafrican33.
După convorbirile oficiale, atmosfera s-a mai destins. Bokassa i-a pregătit lui
Ceaușescu un program special. Liderul român a fost celebrat de membrii unui trib
local, înveșmântați în straie autohtone. Mai mult dezgolite, femeile centrafricane l-au
încântat pe secretarul general al PCR cu frumusețea lor. Fostul demnitar Ștefan Andrei, membru al delegației, își amintea de curând că vizita lui Ceaușescu în Republica
Africa Centrală a avut și momente comice. Pentru a-și încânta oaspeții, Bokassa i-a
dăruit Elenei Ceaușescu o pereche de cercei, o brățară și un lănțișor de aur, toate împodobite cu diamante de cea mai bună calitate. Nicolae Ceaușescu a primit un ceas din
aur alb. Când a venit rândul protocolului român să ofere la schimb cadouri, Bokassa
a rămas fără replică. A primit un aparat radio în cutie de lemn marca „Dâmbovița“,
iar soția lui o bluză și o maramă lucrate manual la Tismana. Conform mărturiei lui
Ștefan Andrei, Bokassa a întors scârbit capul, exclamând: „C’est mieux, c’est mieux“
(„Nenorociților, eu vă dau vouă diamante, și voi...“)34.
Relația dintre Ceaușescu și Bokassa a avut și alte conotații picante, prezentate pentru prima dată de Ion Mihai Pacepa în „Orizonturi roșii“. Cea mai cunoscută legendă este povestea unei femei „dăruită“ de Ceaușescu lui Bokassa pentru a „cimenta“
relațiile bilaterale. Epopeea româncei ajunse în anturajul lui Bokassa este confirmată
și de Ștefan Andrei. Redăm în continuare relatarea lui Andrei din volumul de interviuri publicat recent la Editura Adevărul Holding: „Cum a ajuns fata noastră acolo? A
mers un ansamblu artistic condus de Vasile Pungan și cineva de la Securitate. Și ca interpretă de franceză au ales o fată, angajată de Securitate, care trăia la București cu un
italian. Lui Bokassa i-a plăcut de interpretă. Și, la încheierea programului, a cerut să
rămână acolo. Ăștia au vorbit în țară și au primit aprobarea să o lase. A rămas și gravidă, și ea nu știa dacă e cu italianul, de dinainte de a pleca acolo... sau cu Bokassa. Până
la urmă a născut, a stat ceva ani, el i-a dat la plecare cadouri consistente... A revenit la
București, a făcut Facultatea de Stomatologie... A mai fost un episod cu Bokassa și interpreta. După doi-trei ani de zile, mă sună Ceaușescu de-acasă: «Măi, Andrei, vezi că
Bokassa mă caută aicea, vorbește tu cu el, și vezi ce vrea». Mi-au făcut legătura și aud:
«Aici este Bokassa, L’Empereur. Mă cunoașteți?»; «Da, domnule, v-am văzut și în România, și la Bangui»; «Uite, sunt aici cu fata, și fata strigă mereu «maman, maman».
Vorbiți cu prietenul meu Ceaușescu, să vină maică-sa aici, cu fata...».
Ceaușescu le-a dat celor de la Securitate misia să-i organizeze plecarea, nu știu cât a
stat acolo, când s-a întors... Când a venit în România, Bokassa ne-a cerut iarăși femeie,
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nevastă-sa era gravidă. I-au pus la dispoziție una de-a Securității, brașoveancă, avea
nume unguresc. El pusese ochii pe Ana Toma, cântăreața de muzică populară, abia am
salvat-o“35.
Trecând peste aceste picanterii, se pare că Ceaușescu a fost mulțumit de rezultatele
vizitei în Republica Africa Centrală. Bokassa a fost de acord să ofere românilor minerale, material lemnos sau produse agrare în schimbul creditelor în produse și a ajutorului cu specialiști. Ceaușescu a ținut să-l asigure pe partenerul său că societățile mixte
nu puteau fi comparate cu exploatarea de tip colonial. Colaborarea se făcea „în spirit
deplin egalitar“, susținea Ceaușescu, unicul scop al României fiind întărirea economiei
Republicii Africa Centrală36.
5. Vizita în Republica Populară Congo (18-21 martie 1972)
Republica Populară Congo, cunoscută ca și Congo – Brazzaville (după denumirea
capitalei), și-a declarat independența față de Franța în 1960. După plecarea francezilor
republica a intrat într-o perioadă de instabilitate. În cele din urmă țara ajuns în mâna
unui ofițer, Marien N’Gouabi. Născut în 1938, acesta își fusese instruit în școlile militare franceze din coloniile vest-africane și la Strasbourg. N’Gouabi milita pentru instaurarea unui regim marxist-leninist, apropiat Uniunii Sovietice. El a preluat controlul
asupra țării începând cu 1 ianuarie 1969, guvernând împreună cu Partidul Congolez
al Muncii (unica formațiune politică autorizată). Pentru a afirma internațional orientarea de stânga a statului african, N’Gouabi a schimbat denumirea țării în Republica
Populară Congo.
România a recunoscut republica Congo în 196637, când s-au stabilit relații la nivel de
ambasadă. Din cauza instabilității, abia în 1969 s-a semnat un acord de cooperare economică (după venirea la putere a lui N’Gouabi)38. Însă schimburile cu Congo erau accidentale. În anul 1970, cifra de afaceri dintre cele două state fusese de 56.000 lei valută,
constând mai ales în livrări de studii și proiecte. Ca și Bokassa, Marien N’Gouabi avea
nevoie de la Ceaușescu de asistență pentru pregătirea de specialiști. În 1971, N’Gouabi
i-a solicitat tovarășului său est-european să-i trimită 6 medici pentru a lucra în centrele urbane și câțiva profesori. Însă specialiștii români nu au ajuns în Congo deoarece
guvernul de la Brazzaville i-ar fi plătit doar cu 100 dolari pe lună. Totuși, Ceaușescu
s-a oferit să instruiască în România viitoarele elite congoleze. Pentru început, au fost
acceptați cu bursă 30 de studenți39.
Nicolae Ceaușescu a aterizat pe aeroportul din Brazzaville pe 18 martie 1972. Convorbirile oficiale s-au ținut a doua zi, când a fost programată și o vizită în orașul Port
Noire. La 20 martie Ceaușescu s-a întâlnit cu oamenii muncii congolezi de la fabrica
de textile Kinsoundi. După amiază secretarul general al PCR a fost oaspete oficial la
lucrările Plenarei Comitetului Central al Partidului Congolez al Muncii. Pe 21 martie
Ceaușescu a plecat spre Kinshasa, unde-l aștepta prietenul său Mobutu40.
Pe lângă discuțiile politice cu proaspătul lider socialist N’Gouabi, Ceaușescu a venit
la Brazzaville cu o agendă economică complexă. Specialiștii români din ministerele
economice făcuseră vizite pe parcursul anilor 1970 și 1971, pentru a venea în ce măsură
se putea iniția relații bilaterale. Inginerii geologi români considerau că cele două țări
puteau valorifica în comun zăcămintele de fier din Republica Populară Congo. Acestea
puteau fi valorificate la fața locului, prin construcția unei turnătorii. Existau indicii și
în privința unor rezerve de petrol, România putând oferi asistență congolezilor pentru
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extragerea și valorificarea țițeiului. Țara era bogată avea rezerve însemnate și de masă
lemnoasă, colaborarea în acest domeniu fiind de asemenea o oportunitate. România
se putea implica cu materiale și specialiști în modernizarea șantierului naval din Brazzaville. Congolezii ar fi dorit asistență pentru realizarea unor ferme agro-zootehnice.
Însă lipsa unei rețele naționale de electricitate îngreuna colaborarea în acest domeniu.
Un alt proiect în care se putea implica România era construcția unui supermagazin în
Brazzaville41.
În deschiderea convorbirilor oficiale din 19 martie 1972, Marien N’Gouabi a declarat că-l onora în mod deosebit vizita în Congo a primului șef de partid muncitoresc .
Ceaușescu u-a mulțumit oaspetelui pentru invitație, însă a preferat să treacă imediat
la partea economică a discuțiilor. Secretarul general al PCR a spus că regretă volumul mic al relațiilor de schimb. România era dispusă să sprijine dezvoltarea Republicii Populare Congo, spunea Ceaușescu. Pentru început el era de acord la guvernul de
la București să crediteze partenerul congolez cu 25 milioane dolari pentru construirea unor obiective industriale. România nu putea investi bani lichizi, suna acordată
constând în materiale de construcții, tehnologii, specialiști etc. Pentru recuperarea
investițiilor, Ceaușescu i-a propus lui N’Gouabi ca cele două state să constituie întreprinderi mixte pentru exploatarea resurselor minerale, a petrolului, a fondului forestier sau pentru construirea unor mari ferme agricole42.
N’Gouabi a fost de acord în mare cu propunerile lui Ceaușescu, însă considera că
mai erau de discutat unele clauze delicate. Liderul PCR i-a spus însă că nu are motive
să se teamă că exploatarea colonială va fi înlocuită cu cea a țărilor frățești. Întreprinderile mixte propuse de România aveau drept scop bunăstarea oamenilor muncii din cele
două țări, deoarece contribuțiile și beneficiile se împărțeau în mod egal. Ceaușescu i-a
ținut lui N’Gouabi și o lecție economică. Secretarul general al PCR îi sugera confratelui
african să nu se mai plângă de exploatarea colonială din trecut și să treacă la dezvoltarea economiei. Pentru început trebuia să se ocupe de extinderea exploatărilor agricole. Având o agricultură puternică, Republica Democrată Congo putea să-și dezvolte
industria ușoară și alimentară, spunea Ceaușescu. El dădea ca exemplu potențialul
țării în domeniul cultivării trestiei de zahăr. Pe plan mondial, prețul zahărului în 1972
crescuse la 230 dolari tona. „Dacă aveți zahăr, aveți și valută“, concluziona liderul de
la București. O altă resursă de valută era bumbacul, foarte căutat pe piața mondială.
N’Gouabi nu s-a arătat prea interesat de sfaturile economice ale lui Ceaușescu.
Președintele congolez ar fi vrut mai degrabă sprijin la nivel politic, în condițiile în
care regimul său era la început și avea de înfruntat o puternică opoziție în interior.
N’Gouabi dorea „sprijin moral“ de la Partidul Comunist Român. Ceaușescu i-a spus că
va sprijini Partidul Congolez al Muncii la nivel internațional. Însă pentru colaborarea
între partide i l-a indicat pe Ștefan Andrei, adjunct al șefului Secției Internaționale a
CC al PCR, membru al delegației43.
Cu referire la tinerețea partidului și țării sale, Marien N’Gouabi a adus în discuție
și problema lipsei cadrelor. Spre exemplu, comerțul era controlat de francezi și după
obținerea independenței. Nu aveau medici, ingineri, profesori. Ceaușescu i-a amintit
lui N’Gouabi că România se implica deja în educarea noilor elite congoleze, oferind
burse de studiu. Programul urma să se dezvolte în anii următori. De asemenea, partea
română trimisese specialiști în orașele congoleze, iar dacă se extindea colaborarea economică, numărul acestora creștea44.
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A doua zi, 19 martie 1972, Ceaușescu a participat la lucrările Plenarei Comitetului
Central al Partidului Congolez al Muncii, a mai făcut câteva vizite la obiective economice. Probabil a văzut cu ochii săi că situația internă din Republica Populară Congo nu
era deloc stabilă. Marien N’Gouabi nu avea relații bune nici cu vecinii. Pe președintele
centrafrican Bokassa îl considera agresor deoarece din cauza unor litigii teritoriale45.
Nici despre liderul zairez Mobutu nu avea cele mai frumoase cuvinte. După abolirea
colonialismului, cele două state purtau același nume, Congo, dovadă a istoriei comune.
Pe harta Africii, Republica Populară Congo părea un ghimpe în coasta statului condus
de Mobutu. Dovadă a instabilității este și sfârșitul tragic al lui N’Gouabi, care a murit
asasinat în 1977. Ceaușescu a decis însă să riște și a autorizat începerea investițiilor în
Republica Populară Congo.
6. Vizita în Zair (21-23 martie 1972)
Fosta colonie belgiană Congo și-a declarat independența față de Belgia în 1960. Au
urmat câțiva ani de frământări politice, din care învingător a ieșit generalul JosephDésiré Mobutu. Acesta a preluat puterea la 25 noiembrie 1965, guvernând alături de
partidul unic Mișcarea Populară a Revoluției48. În perioada cuceririi puterii, Mobutu
a intrat în conflict cu China, care i-a susținut pe opozanții săi. După cucerirea puterii
a decis ca țara să nu stea departe de blocurile militare care se înfruntau în Războiul
Rece, alăturându-se mișcării de nealiniere. Pentru a-și afirma internațional orientarea
politică a schimbat numele țării în Republica Democrată Congo. În vest, fosta colonie franceză Congo îmbrățișase socialismul, noul stat numindu-se Republica Populară
Congo.
România a recunoscut Republica Democrată Congo în 1966. În anul următor s-a inaugurat ambasada României la Léopoldville49. În primii ani relațiile bilaterale au fost
blocate de poziția lui Mobutu față de China. Abia în 1970 s-au intensificat contactele
dintre cele două țări. În ianuarie 1970 s-a inaugurat la București Republicii Democrate
Congo, iar în luna mai s-a semnat la Léopoldville un acord de cooperare economică.
Prezent la eveniment, ministrul de Externe, Corneliu Mănescu, i-a înmânat lui Mobutu invitația lui Ceaușescu de a vizita România50.
Joseph-Désiré Mobutu a sosit în România la sfârșitul lunii august 1970. Întrevederea oficială cu Ceaușescu s-a ținut pe 26 august. Oaspetele a precizat de la început
că nu dorește să discute neapărat probleme politice, fiind cunoscute pozițiile diferite
ale celor două țări cu privire la China. Însă România și Republica Democrată Congo puteau colabora eficient în domeniul economic deoarece statul african dispunea
de resurse minerale consistente, însă nu avea tehnicieni și capital pentru investiții51.
Nici o problemă, i-a spus Ceaușescu. România putea pregăti specialiști congolezi în
universitățile sale, iar la nevoie putea trimite la Léopoldville ingineri, doctori sau profesori52.
Nicolae Ceaușescu i-a spus lui Mobutu că din rapoartele preliminare pe care pe
primise de la ministere rezultase că cele două țări puteau colabora mai ales în domeniile geologiei, mineritului, construcției de mașini, construcțiilor, agriculturii, silviculturii etc.53. Mobutu s-a declarat bucuros de această disponibilitate deoarece balanța
comercială era dezechilibrată – Republica Democrată Congo importa mai mult decât
exporta din România.
Pentru început, partea română putea trimite în țara africană specialiști din indus-
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tria petroliferă. Mobutu s-a plâns lui Ceaușescu că și belgienii realizaseră prospecții
petrolifere, însă nu le-au furnizat rezultatele. „Nu va fi cazul României“, l-a asigurat
Ceaușescu pe oaspetele său. Liderul PCR a spus că în relațiile economice internaționale
guvernul de la București aplica principiile socialiste egalitariste, beneficiile fiind
împărțite în mod egal. România colaborase eficient în domeniul petrolului și cu alte
state africane, precum Algeria, Egipt, Nigeria sau Libia54.
Mobutu i-a mai spus lui Ceaușescu că populația țării sale avea mare nevoie de
porumb. La fel de urgentă era și colaborarea în domeniul construcțiilor, mai ales în
privința trimiterii unor specialiști55. Ceaușescu a fost de acord cu propunerile liderului
african și a propus compensarea investițiilor românești prin realizarea în comun a
unor exploatări de trestie de zahăr56.
Cei doi lideri au discutat și despre relațiile internaționale. Mobutu i-a spus lui
Ceaușescu că după colonialism el a găsit soluția echilibrului politic – „Nici la stânga,
nici la dreapta“. Liderul african i-a spus lui Ceaușescu că aprecia politica externă pe
care-o promova, însă nu putea fi de acord cu acceptarea Chinei în ONU. Guvernul de la
Beijing se implicase în conflictul intern din Republica Democrată Congo, iar Mobutu
nu putea uita acel moment. După preluarea puterii, el îi contactase pe liderii taiwanezi, care-i oferiseră asistență financiară și ajutor în amenajarea unor plantații de orez.
Mobutu avea poziție specială în Africa și față de Orientul Mijlociu. În perioada cucerii puterii, parașutiștii armatei sale fuseseră antrenați de Israel. Astfel că Mobutu nu
făcea partea din corul internațional care susținea cauza palestiniană57. Pentru ca întâlnirea să se încheie cordial, Ceaușescu și Mobutu au decis să nu includă în declarația
finală referiri nici la China, nici la Orientul Mijlociu58.
Ceaușescu i-a întors vizita lui Mobutu în perioada 21-23 martie 1972. Însă prietenul său se numea acum Mobutu Sésé Seko Nkuku Ngbendu wa Za Banga, Republica
Democrată Congo se numea Zair, iar capitala țării Léopoldville se numea Kinshasa.
În octombrie 1971 Mobutu inițiase o serie de reforme naționaliste, prin care dorea să
prezinte lumii măreția țării sale prin întoarcerea la rădăcinile africane. În limba locală,
numele lui Mobutu însemna „războinicul cuceritor care merge din victorie în victorie“.
Va fi cunoscut prin forma prescurtată a numelui, Mobutu Sésé Seko.
Ceaușescu n-a fost deranjat de derapajele despotice ale lui Mobutu. El însuși
pregătea instaurarea în România a cultului personalității și a comunismului național.
După vizita liderului african din august 1970, specialiștii Români s-au deplasat în
orașele zaireze pentru a analiza oportunitățile de colaborare. Uzina de tractoare din
Brașov începuse deja negocierile pentru instalarea unei linii de montaj la Kinshasa.
Existau perspective pentru înființarea unei firme mixte de comercializare a autovehiculelor și tractoarelor, care să asigure inclusiv service. Zairezii ar fi dorit și amplasarea unei linii de montaj pentru aparate radio cu tranzistori, care apoi să fie extinsă
la televizoare. Se mai puteau întemeia societăți mixte pentru exploatarea minereurilor neferoase, a lemnului, sau pentru producerea de materiale de construcții. Partea
română mai dorea să exploateze în comun plantații de bumbac și floarea soarelui59.
Delegația română a aterizat pe aeroportul din Kinshasa la 21 martie, când au avut
loc și convorbiri oficiale. A doua zi Ceaușescu a vizitat barajul de la Inga. Plecarea a
fost programată pentru 23 martie. Mobutu „l-a certat“ pe prietenul Ceaușescu încă de
la sosire că și-a rezervat doar trei zile pentru vizita în Zair. Liderul român a dat vina pe
ministerul de Externe deoarece el ar fi făcut programul. Corneliu Mănescu a devenit
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preț de câteva minute ținta ironiilor celor doi, fără a putea riposta. Mobutu s-a ținut de
glume continuu, chiar și când erau în discuție probleme importante.
Ca și la București în august 1970, Mobutu a reafirmat nevoia țării sale de porumb
din România60. Pe lângă problema alimentației, Zairul se confrunta și cu lipsa fondurilor pentru dezvoltarea industriei. Ceaușescu i-a propus lui Mobutu soluția societăților
mixte pentru exploatarea fierului, cuprului, calcarului sau masei lemnoase (jumătate
din suprafața Zairului era acoperită de păduri). România nu putea acorda credite în
bani, reamintea Ceaușescu, însă putea investi prin livrarea unor echipamente firmelor
zaireze. Pe lângă exploatarea resurselor minerale, colaborările se puteau extinde și în
domeniul căilor ferate, petrochimic sau al construcțiilor. Liderul de la Kinshasa s-a
arătat mulțumit de disponibilitatea lui Ceaușescu, însă i-a atras atenția prietenul esteuropean că nu dorea să facă din Zair sursă de materii prime pentru alte state. Țara
sa avea experiența exploatării cuprului de către consorțiile franco-americane și nu se
alese cu mai nimic. „Noi dorim conlucrarea“, i-a răspuns Ceaușescu, și în nici un caz
exploatarea poporului zairez. România avea o experiență de peste o sută de ani în prelucrarea cuprului, mai spunea acesta, și era dispusă să furnizeze și statelor în curs de
dezvoltare soluții pentru valorificarea resurselor minerale .
Nicolae Ceaușescu și Mobutu Sésé Seko au avut și o întrevedere privată pentru
a discuta problemele internaționale. De la întâlnirea lor din august 1970 în relațiile
internaționale apăruse unele modificări, prin recunoașterea Chinei comuniste de către
ONU (25 octombrie 1971). Mobutu decisese să îngroape securea războiului cu Beijingul, cu condiția neamestecului în treburile interne. Liderul zairez avea nevoie de un
canal de comunicare cu China populară, rugându-l pe Ceaușescu să-l ajute. Secretarul general al PCR s-a simțit onorat de o astfel de solicitare. S-a fălit chiar pentru
bunele sale relații cu Beijingul, spunându-i cu Mobutu că la Bucureștiul intermediase
și primele contacte ale Argentinei și Iranului cu China comunistă61.
Cei doi lideri s-au despărțit pe 23 martie 1972 într-o atmosferă bună. Cele două țări
au mai stabilit să colaboreze și în domeniul educației. România își continua programul
de burse pentru studenții zairezi, iar la nevoie trimite la Kinshasa specialiști în diverse
domenii. Singurul nemulțumit a fost poate Corneliu Mănescu, victimă a ironiilor lui
Mobutu, acompaniat apoi de Ceaușescu.
7. Finanțator al mișcării anti-apartheid
Cu ocazia vizitei în Africa neagră din martie 1972, Nicolae Ceaușescu a avut o întrevedere cu Alfred Baphethuxolo Nzo, secretar general al Congresului Național African.
Cei doi lideri s-au întâlnit pe 29 martie 1972 la Dar es Salaam, capitala Tanzaniei.
Ceaușescu s-a scuzat că nu-i putea acorda mult timp lui Nzo. A ținut însă să-l vadă
pentru a-l informa oficial că România pactiza cu lupta Congresului Național African
contra rasismului. Mișcarea lui Mandela era susținută în toate documentele oficiale ale
PCR privind politica internațională, a mai precizat secretarul general al partidului62.
Ștefan Andrei mărturisește că Ceaușescu s-a preocupat de mișcarea de eliberare
din Africa de Sud și în afara discuțiilor oficiale stenografiate. Fostul ministru de Externe rememorează într-un volum de interviuri apărut recent că Ceaușescu a finanțat
Congresul Național African cu sume cuprinse între 10.000 și 50.000 dolari. N-o să
găsim în nici o arhivă această contribuție a României în lupta anti-apartheid, ține să ne
precizeze Ștefan Andrei. Ceaușescu discuta problema cu ocazia întâlnirilor private și
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dădea dispoziții verbale pentru ajutorarea lui Alfred Baphethuxolo Nzo și a tovarășilor
săi de luptă63.
8. Vizita în Egipt (2-6 aprilie 1972)
Ceaușescu și-a programat vizita în Egipt la finalul turneului african din 1972. Avea
de discutat la Cairo atât probleme economice, cât și chestiuni „fierbinți“ legate de conflictul din Orientul Mijlociu.
România avea relații de tradiție cu statul egiptean, primele contacte diplomatice fiind stabilite în anul 1906. După Al Doilea Război Mondial, România populară a inițiat
legături la nivel de ambasadă cu Egiptul în 1957. Ceaușescu și-a stricat o perioadă
relațiile cu guvernul de la Cairo, după ce România a refuzat să condamne Israelul în
cazul războiului de șase zile. În 1969, când Gamal Abdel Nasser a început „războiul de
uzură“ cu Israelul, poziția pacifistă a României i-a supărat din nou pe egipteni, care
și-au retras o vreme ambasadorul de la București64.
Ceaușescu a jucat însă cartea negociatorului și a reușit să-l aducă pe Nasser la sentimente mai bune. Liderul de la București a devenit simpatic în ochii politicienilor arabi
la începutul anului 1970, când România a condamnat public Israelul pentru incursiunile militare în afara granițelor sale. În august 1970, după ce s-a întors la Tel Aviv după
o lungă absență dictată ce Ceaușescu65, ambasadorul României în Israel, V. Georgescu,
a fost abordat inclusiv de politicienii evrei pentru medierea „războiului de uzură“. La
31 august 1970, Georgescu s-a prezentat la Ygal Allon, vicepremierul Israelului, pentru a-și anunța oficial reîntoarcerea la post. Cu această ocazie, demnitarul evreu i-a
transmis lui Ceaușescu rugămintea să-l contacteze în numele său pe Nasser. În acea
perioadă, în Knesset aveau loc dezbateri aprige în legătură cu operațiunile de șicanare
ale Egiptului în contextul „războiului de uzură“. Generalul Moshe Dayan solicitase încetarea negocierilor până când guvernul de la Cairo nu-și retrăgea rampele de rachete
instalate de curând în Peninsula Sinai. Allon dorea însă accelerarea negocierilor pe
toate canalele posibile pentru ca cele două state să ajungă la o înțelegere. Ceaușescu i-a
promis lui Ygal Allon că va transmite mesajul său lui Nasser66. „Războiul de uzură“ s-a
încheiat însă curând, fără ca Ceaușescu să aibă vreo contribuție. Gamal Abdel Nasser
a fost asasinat la 28 septembrie 1970. Conflictul arabo-israelian nu s-a încheiat însă,
fiind nevoie de intervențiile sale pe lângă guvernele de la Cairo și Tel Aviv.
Noul lider egiptean Anwar El Sadat a decis să continue bunele relații cu România.
Sadat făcea parte din echipa lui Nasser, preluând de la președintele dispărut toate contactele oficiale și neoficiale. În decembrie 1971, cele două state au semnat un acord de
cooperare economică în valoare de 41.600.000 lire sterline. În baza acestuia România
investea într-un complex petrochimic la Cairo, uzine chimice (pentru clor, acid sulfuric, sodă), întreprinderi producătoare de materiale de construcții, obiective miniere
(pentru extragerea cuprului și fierului), întreprinderi constructoare de mașini etc. Tot
la Cairo trebuia să se adapteze o linie de montaj existentă pentru asamblarea tractorului U-650 produs de uzina de la Brașov. Investițiile constau în instalații, echipamente, materiale tehnologice și piese de schimb. Rambursarea creditului se făcea în
țiței, bumbac și mărfuri produse de fabricile livrate de România. Colaborarea cu Egiptul era apreciată de Ministerul Comerțului Exterior. Conform planului pe 1972, țara
africană ocupa locul 18 în relațiile de schimb ale României, reprezentând 1,9% din
totalul schimburilor externe67.
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Nicolae Ceaușescu a ajuns în Egipt pe 2 aprilie 1972. Convorbirile oficiale s-au
ținut a doua zi. Apoi Sadat le-a pregătit oaspeților un program special. Pe 4 aprilie
Ceaușescu s-a deplasat la Alexandria, pentru a vizita o fabrică de sodă în care investise
și România. Seara oaspeții s-au întors la Cairo pentru a asista la un spectacol de sunet și lumini la piramide. În ziua următoare, 5 aprilie, Ceaușescu a fost dus la Luxor,
pentru a vizita obiectivele turistice de acolo. În ultima zi a vizitei, 6 aprilie, s-a vizitat
muzeul de egiptologie68.
„În numele poporului egiptean, salut pe prietenul președintele Nicolae Ceaușescu“.
Astfel și-a întâmpinat Sadat oaspetele la întâlnirea oficială din 3 aprilie 1972. Au decis să discute mai întâi chestiunile economice, profitând de prezenta membrilor celor două delegații. Problemele politice strategice le-au amânat pentru întrevederea
privată. Ca peste tot în țările africane, Ceaușescu i-a prezentat lui Sadat proiectul său
de constituire a societăților mixte pentru exploatarea în comun, în spirit socialist, a
bogățiilor solului și subsolului. Având în vedere că partea română participa egal, se
rezolva și problema lipsei specialiștilor, pe care o deplângeau egiptenii. Puteau fin constituite societăți mixte în domeniile geologiei, mineritului, petrolului sau construcției
de mașini. Nu trebuia neglijată nici problema agriculturii, spunea Ceaușescu69. Sadat
s-a arătat interesat de proiectul lui Ceaușescu. Liderul de la Cairo i-a propus ca cele
două țări să utilizeze tehnologie modernă pentru cooperarea bilaterală. Egiptul avea
în continuare nevoie de asistența României în privința pregătirii specialiștilor, i-a mai
mărturisit Sadat lui Ceaușescu70.
Ceaușescu s-a erijat în profesor de relații internaționale pentru Sadat (aveau aceiași
vârstă, ambii născuți în 1918). Liderul român i-a spus omologului egiptean că trebuia
să caute echilibrul în politica externă. Spre exemplu, el avusese relații atât cu Uniunea
Sovietică, cât și cu China. Iar istoria îi dăduse dreptate, de vreme ce China devenise
membră ONU în 1971. Ceaușescu s-a lăudat și cu bunele relații cu Germania Federală,
stat boicotat de țările „lagărului socialist“. RFG-ul ocupa locul întâi în schimburile
comerciale externe ale României în anul 197271.
După această introducere, Ceaușescu a abordat problema conflictului arabo-israelian. Liderul român i-a spus lui Sadat că are aceleași sfaturi ca și pentru predecesorul
său, Sadat – să caute o soluție de compromis. România nu era responsabilă de apariția
Israelului, și-a continuat Ceaușescu discursul, deoarece n-a participat la negocierile
internaționale din 1948. Însă statul evreu era o realitate și trebuia abandonată retorica
legitimității Israelului. România, spunea Ceaușescu, a militat în 1967 la ONU pentru
o soluție de compromis în Orientul Mijlociu, prin care evreii și palestinienii să aibă
propriile state. Secretarul general al PCR era de părere că guvernele de la Cairo și Tel
Aviv n-ar trebui să-i lase pe alții să le rezolve problemele. Mediatorii internaționali mai
degrabă introduceau tensiuni între cele două popoare. „Împreună veți găsi soluțiile“
i-a mai spus Ceaușescu lui Sadat.
Liderul de la București s-a simțit obligat să-i spună gazdei că România nu a condamnat Israelul în 1967 tocmai pentru a lăsa libere unele canale de negociere. Dacă
ar fi rupt relațiile cu Israelul, ar fi trebuit să procedeze la fel și cu Statele Unite, care
din 1964 bombardau Vietnamul, s-a justificat Ceaușescu. Ruperea relațiilor diplomatice n-at fi folosit nici Israelului, nici statelor arabe. Asta nu însemna că guvernul
de la București aproba întru-totul politica Israelului. România a dezaprobat public
încălcarea legislației internaționale de către statul evreu, a mai spus Ceaușescu72.
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După ce a ascultat părerea oaspetelui român, Sadat și-a expus propria viziune privind relațiile cu Israelul. Șeful statului egiptean, militar de profesie, considera că țara
sa nu a fost înfrântă în 1967. Egiptenii vor muri și nu vor capitula, a mai spus acesta.
Dacă Israelul dorea pace, soldații evrei trebuiau să se retragă pe granița anterioară
„războiului de șase zile“73. Totuși, cu ocazia întrevederii private din 6 aprilie 1972, Sadat a mai domolit tonul belicos. L-a rugat pe Ceaușescu să-i contacteze pe oficialii
israelieni pentru a le spune că Sadat era dornic de negocieri74.
Din nefericire pentru pacea în Orientul Mijlociu, Ceaușescu n-a putut contribui la
stingerea conflictului arabo-israelian la începutul anilor 70. La 6 octombrie 1973, Egiptul și Siria au lansat un atac surpriză contra Israelului cu ocazia sărbătorii evreiești de
Yom Kippur. România a refuzat să se implice în acest conflict. Solicitat de liderii arabi
să trimită armament, Ceaușescu s-a declarat neutru. A forțat nota și în relațiile cu
URSS cu acest prilej, interzicând dreptul de survol al avioanelor sovietice care transportau armament pentru arabi75.
Ștefan Andrei susține că în conducerea PCR au avut loc tensiuni cu prilejul
„războiului de Yom Kippur“. Prim-ministrul Ion-Gheorghe Maurer era partizanul israelienilor și dorea condamnarea egiptenilor și sirienilor pentru atac. Ceaușescu a jucat
însă cartea neutralității mai întâi, iar apoi a mediatorului. Înfrânți în război, arabii își
compromiseseră definitiv relațiile cu politicienii evrei adepți ai negocierilor. În aceste
condiții, Ceaușescu s-a dus la Cairo să-l viziteze pe Sadat pentru a redresa balanța
negocierilor arabo-israeliene76. Ștefan Andrei susține că Ceaușescu i-ar fi recomandat
lui Sadat în discuțiile pe care le-au avut la începutul anilor 70 să se descotorosească
de consilierii sovietici. I-a oferit exemplul României, care n-a putut avea politică
independentă cât timp a avut pe cap consilieri sovietici77.
Sfătuit de Ceaușescu sau din alt cauze, Sadat s-a îndepărta de Uniunea Sovietică
în anii următori. În cele din urmă Egiptul și Israelul au semnat un tratat de pace, în
martie 1979 (ca urmare a acordurilor de la Camp David, SUA). În procesul de pace o
contribuție importantă a avut desigur și medierea realizată de Nicolae Ceaușescu.
9. Prima întâlnire cu Yasser Arafat
În timpul vizitei în Egipt din aprilie 1972, Nicolae Ceaușescu a avut prima întrevedere cu Yasser Arafat. Ștefan Andrei susține că el a fost organizatorul acestei întâlniri,
care inițial nu figura în program. În timpul sejurului la Cairo, Andrei ar fi aflat că
liderul palestinian s-ar găsi în capitala egipteană. Cu ajutorul gazdelor l-a contactat și
i-a programat o întâlnire cu Ceaușescu78.
Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea
Palestinei (OEP), a venit la întâlnirea cu Ceaușescu din 5 aprilie 1972 însoțit de Farouk
Kaddoumi, al doilea lider ca importanță al palestinienilor. A vorbit mai mult Arafat,
care i s-a plâns lui Ceaușescu cât de greu era să susțină ideea unui stat palestinian,
chiar în rândul țărilor arabe. Liderul român le-a sugerat că nu prea știau să-și prezinte
oferta. Ceaușescu considera prea radicală dorința palestinienilor de a fonda un stat
integral în granițele Israelului. „Ce vreți să faceți cu evreii, îi aruncați în mare“?, s-a
arătat nedumerit secretarul general al PCR80.
Ceaușescu i-a prezentat și lui Arafat lozinca neimplicării României în negocierile
care au dus la fondarea Israelului, în 1948. Dar existența statului evreu era o realitate internațională care nu putea fi ignorată. Liderul PCR le-a declarat oaspeților că
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înțelegea poziția palestinienilor, care aveau dreptul la o organizare de sine stătătoare.
România, spunea Ceaușescu, nu putea accepta ca un popor întreg să locuiască în corturi la nesfârșit. Guvernul de la București a răspuns solicitărilor umanitare ale ONU
privind întrajutorarea refugiaților palestinieni atât în decembrie 1969, cât și în aprilie
1970. La cerea lui U Thant, secretarul general al ONU, România trimisese medicamente și ajutoare materiale în valoare 280.000 lei81.
Un stat palestinian era în consecință o cerere legitimă a OEP. Însă la începutul
anilor 70 palestinienii erau răspândiți în mai multe teritorii – Iordania, Israel, Siria,
Liban, Egipt, chiar și America de Sud. Pentru început trebuiau să se organizeze într-un
teritoriu pentru a-și consolida instituțiile, spunea Ceaușescu. Amplasarea acestui teritoriu trebuia negociat însă cu evreii și creștinii din zonă. Un stat palestinian nu trebuia
să fie sursă de abuzuri noi în Orientul Mijlociu82.
Arafat i-a spus lui Ceaușescu că palestinienii iubeau pacea, însă în condițiile geopolitice îi făceau să ia m ai degrabă arma în mână pentru a-și câștiga drepturile. Șeful
statului român știa pe pielea lui acest lucru. În 1971, Securitatea dejucase planul a trei
palestinieni de a arunca în aer ambasada Israelului de la București. În anul următor,
o altă faptă a palestinienilor arestase autoritățile românilor. Se pregătea asasinarea
Goldei Meir (cunoscută pentru poziția rigidă față de palestinieni) în timpul vizitei în
România83.
La finalul întrevederii, Ceaușescu i-a sfătuit pe liderii palestinieni ce-l sfătuise și
pe președintele egiptean Sadat. Soluțiile păcii în Orientul Mijlociu se găseau numai
prin negocieri directe între părțile implicate, nu prin mediatori internaționali. Arafat
și Kaddoumi erau îndrumați să-i contacteze pe politicienii israelieni și să găsească
o soluție pentru constituirea statului palestinian în conformitate cu revoluția ONU
emisă după „războiul de șase zile“ din 196784.
10. Concluzii
După o călătorie de aproape o lună, timp în care a vizitat opt țări, Ceaușescu s-a
întors la București la 6 aprilie 1972. Plecase să strângă contracte pentru sporirea rezervelor valutare ale țării, însă s-a întors cu înțelegeri comerciale de tip primitiv, în
care produsele industriale românești se ofereau la schimb cu minereuri sau produse
agricole. Ministerele economice îl avertizaseră pe Ceaușescu că statele africane nu puteau garanta creditele pe care le solicitau României. Așa se face că în noiembrie 1987
România avea de încasat creanțe considerabile de la statele vizitate de Ceaușescu în
primăvara anului 1972 – Algeria (4,8 milioane dolari), Republica Africa Centrală (8,4
milioane dolari), Congo (4,3 milioane dolari), Zair (2,7 milioane dolari), Zambia (82,9
milioane dolari), Sudan (164,5 milioane dolari), Egipt (495,7 milioane dolari).
Fostul ministru de Externe Ștefan Andrei consideră însă că Ceaușescu a făcut o
afacere bună în 1972: „Per total am ieşit pozitiv. Adică şi pierdeam, şi câştigam. Noi
vindeam, spre exemplu, tractoare, iar ei ne dădeau nouă bauxită la un preț sub cel al
pieței mondiale. Sigur că evenimentele din 1989 au făcut ca un număr mare de creanțe
să nu mai fie încasate“85.

30

Romanian Review of Political Science and Communication
volume 1 ● number 1 ● 2015 ● pp. 13-31
NOTE
Lavinia Betea, Partea lor de adevăr, București, Compania, 2008, p. 558-559.
Idem, Ștefan Andrei, Stăpânul secretelor lui Ceaușescu. I se spunea Machiavelli, București, Editura Adevărul Holding, 2011, p. 371.
3
DANIC, Fond CC al PCR – Secția Cancelarie, dos. nr. 48/1970, f. 34-35.
4
Idem, dos. nr. 17/1970, f. 3-4.
5
Idem, dos. nr. 56/1970, f. 2.
6
Lavinia Betea, Ștefan Andrei, Stăpânul secretelor lui Ceaușescu..., p. 282-283.
7
DANIC, Fond CC al PCR – Relații Externe, dos. nr. 17/1972, f. 90.
8
Idem, dos. nr. 18/1972, f. 86-93.
9
Idem, dos. nr. 21/1970, f. 50-51.
10
Idem, dos. nr. 18/1972, f. 86-93.
11
Ibidem, f. 108.
12
Ibidem, f. 7.
13
Ibidem, f. 29-31.
14
Ibidem, f. 10-19.
15
Ibidem, f. 37.
16
Ibidem, f. 43.
17
Ibidem, f. 46.
18
Ibidem, dos. nr. 17/1972, f. 35.
19
Ibidem, f. 42.
20
Ibidem, f. 5.
21
Ibidem, f. 6.
22
Ibidem, f. 9.
23
Ibidem, f. 10.
24
Ibidem, f. 12-16.
25
Ibidem, f. 18.
26
Ibidem, f. 24.
27
Ibidem, dos. nr. 17/1972, f. 95.
28
Ibidem, f. 96.
29
Ibidem, f. 24-30.
30
Ibidem, f. 9.
31
Ibidem, f. 95.
32
Ibidem, f. 35.
33
Idem, dos. nr. 22/1972, f. 11-13.
34
Ibidem, dos. nr. 17/1972, f. 9-14.
35
I se spunea, p. 282-283.
36
Ibidem, p. 283-284.
37
Ibidem, dos. nr. 17/1972, f. 9-14
38
Ibidem, dos. nr. 18/1972, f. 230.
39
Ibidem, f. 206.
40
Ibidem, f. 230.
41
Ibidem, f. 220.
42
Ibidem, f. 206.
43
Ibidem, f. 164.
44
Ibidem, f. 65-68.
45
Ibidem, f. 173-188.
46
Ibidem, 165-168.
47
Ibidem, f. 188.
1

2

31

Ilarion Țiu
Politica economică a lui Nicolae Ceaușescu cu țările din Africa în anii ’70
Idem, dos. nr. 22/1972, f. 38-40.
Orașul va fi redenumi în octombrie 1971 Kinshasa de către Mobutu.
50
DANIC, Fond CC al PCR – Secția Relații Externe, dos. nr. 22/1972, f. 38-40.
51
Ibidem, f. 4-6.
52
Ibidem, f. 11.
53
Ibidem, f. 4-6.
54
Ibidem, f. 6-10.
55
Ibidem, f. 27.
56
Ibidem, f. 6-40.
57
Ibidem, f. 12.
58
Ibidem, f. 28.
59
Ibidem, f. 38.
60
Ibidem, f. 21.
61
Ibidem, f. 22.
62
Ibidem, f. 21.
63
Idem, dos. nr. 17/1922, f. 83-85.
64
Lavinia Betea, Ștefan Andrei, Stăpânul secretelor lui Ceaușescu..., p. 239.
65
DANIC, Fond CC al PCR – Relații Externe, dos. nr. 19/1972, f. 119.
66
Vezi supra, p.
67
DANIC, Fond CC al PCR –Secția Cancelarie, dos. nr. 89/1970, f. 5-7.
68
Idem, Fond CC al PCR – Secția Relații Externe, dos. nr. 19/1972, f. 102-112.
69
Ibidem, f. 119.
70
Ibidem, f. 4-7.
71
Ibidem, f. 25.
72
Ibidem, f. 8-16.
73
Ibidem, f. 17-20.
74
Ibidem, f. 30.
75
Ibidem, f. 45-55.
76
Lavinia Betea, Ștefan Andrei, Stăpânul secretelor lui Ceaușescu..., p. 213.
77
Ibidem, p. 124.
78
Ibidem, p. 212-215.
79
Ibidem, p. 239.
80
DANIC, Fond CC al PCR – Secția Relații Externe, dos. nr. 19/1972, f. 74-93.
81
DANIC, Fond CC al PCR – Secția Cancelarie, dos. nr. 48/1970, f. 34-35.
82
Idem, Fond CC al PCR – Secția Relații Externe, dos. nr. 19/1972, f. 74-93.
83
Lavinia Betea, Ștefan Andrei, Stăpânul secretelor lui Ceaușescu..., p. 217.
84
DANIC, Fond CC al PCR – Secția Relații Externe, dos. nr. 19/1972, f. 74-93.
85
Lavinia Betea, Ștefan Andrei, Stăpânul secretelor lui Ceaușescu..., p. 84.
48
49

BIBLIOGRAFIE
Arhivele Naționale ale României – Direcția Arhive Naționale Istorice Centrale, Fond
Comitetul Central al Partidului Comunist Român – Secția Cancelarie, dos. nr. 17/1970,
dos. nr. 48/1970, dos. nr. 56/1970
Arhivele Naționale ale României – Direcția Arhive Naționale Istorice Centrale, Fond
Comitetul Central al Partidului Comunist Român – Secția Relații Externe, dos. nr. 17/1972,
dos. nr. 18/1972, dos. nr. 21/1970, dos. nr. 17/1972, dos. nr. 18/1972, dos. nr. 19/1972, dos.
nr. 22/1972
Lavinia Betea, Partea lor de adevăr, București, Compania, 2008.
Stefan Andrei, Stăpânul secretelor lui Ceaușescu. I se spunea Machiavelli, București,
Editura Adevărul
Holding, 2011.

32

LOSS OF EU
COMPETITIVENESS,
LOSS OF POTENTIAL
GROWTH AND
FINANCIAL STABILITY
Ion-Lucian Catrina

ABSTRACT
The bailout plan for Greece and the
Fiscal Compact Treaty has shown
that EMU are still responding to
crisis eﬀects and not to their causes that really led to financial instability in EMU. This paper aims
to show that the deterioration of
public finances stability was determined not only by unsustainable
management of public finances but
through the unsolved problems of
the real economy of the EU. Many
of those issues were defined in the
major part of the optimum currency areas theories and focuses on the
mitigation of potential asymmetric
shocks through: business cycle synchronization between participants,
the structure of the real economy
and trade, the labor market flexibility and the competitiveness of economic activities. For this reason,
we intend to show that the steady
decline of competitiveness of the
European economies has directly
contributed to a slowing down of
potential growth and also to the deterioration of macroeconomic balances, including the fiscal field.
KEY WORDS
Convergence;
Competitiveness;
Optimum currency area; Fiscal
sustainability.

1. Introduction
In the late 90’s the European leaders have
formally observed the slowing down of European economies as a result of constant loss of
competitiveness in international markets. This
latest characteristic has also amplified the gap
between E.U. and U.S. or Japan economies.
For this reason, in March 2000, in the European Council held in Lisbon, was adopted “Lisbon agenda”. This document, frequently called
“Lisbon Strategy”, has contained objectives
and principles of development and growth,
designed to transform the European Union, in
ten years, in the most dynamic and competitive economy in the world based on knowledge
and innovation, able to sustain the economic
growth and to generate new jobs. It is obviously
that this objectives were just partially fulfilled
and only by some European countries. For this
reason the European economies have been differently aﬀected by the negative eﬀects of the
current financial crisis.
In the most analyzes carried out in the latest three years, the economists have tried to
determine the causalities of severe financial
instability in the European Union, privileging
the elements like bank system sustainability,
monetary, fiscal or budgetary policies.
Even if these elements are essential to analyze the financial sustainability in countries
such as Greece, Romania, Hungary or Latvia,
the economic realty has sown that in countries with well-established tax policy, in terms
of revenues or flexibility of fiscal policy, there
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were still strong turbulences, which were due to deterioration of economic growth perspectives, to loss of competitiveness of European products or to relocation of foreign
direct investments.
This is the main reason for which the first response of European Union to the excessive deficits and to deterioration of public debts was aimed at removal of real causes of
European financial vulnerability, caused by loss of competitiveness.
The initial saving plan, called „Pact for Competitiveness”, worked out by the Van
Rompuy Working Group, recognized that the nominal convergence stated in the Stability and Growth Pact was privileged in relation to economic policies aimed to solve
the hard issue of long-lasting decline of competitiveness and to achieve a stronger
economic real convergence.
Nevertheless the imminent default of Greece, the deterioration of Italian public
debt went again into a second level the structural problems of European economy and
all concerns have focused on the creation of the European Stability Mechanism and
to fiscal and budgetary consolidation of the Member States by Fiscal Compact Treaty.
2. The loss of competitiveness
The competitiveness is still an expression which has not an unequivocal understood. The OECD considers the competitiveness as a measure of a country’s advantage
or disadvantage in selling its products in international markets. The competitiveness
is often referred to as international price competitiveness as measured by exchange
rate indicators (di Mauro, Forster, 2008). The competitiveness will be also related to
costs competitiveness, wage costs, exchange rates or export market shares.
In accordance with the nominal exchange rate evolution, we can easily observe a
deterioration of the Euro area’s price competitiveness by around 10% in ten years and
a reasonable gain in United States, Brazil and China.
Nominal Eﬀective Exchange Rates vs EU27 (1999 = 100)
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The large and unsustainable increases of unit labor costs, against the lower labor
productivity has also led to the erosion of the European competitiveness, especially
combined with a widening of current account deficit and declining market shares for
exports. The decline of labor productivity is frequently associated with a weak degree
of expenditures on education and research, and a reduced implementation of the innovative technologies in the production processes.
The decline of labor productivity in EU27
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3. Lower growth rates drives to financial instability
The competitiveness seems to best respond today to the world state’s concerns about
higher growth rates and higher standard of living for their population. The standard of
living comparisons are usually made using the GDP per capita index. So, a higher GDP
per capita means a higher the standard of living. This can also be viewed as an indirect
measure of competitiveness.
Common sense would suggest that a country with a high GDP per capita must be
competitive at least in the sense that its economy is capable to generate a high level of
welfare for its citizens. There are authors (Vartia&Nikinmaa, 2004) that found a weak
correlation between competitiveness and growth in GDP. They are wrong because
their empirical study is based on correlation between few indicators of competitiveness and growth rate in Japan. We all know that any theory that is confirmed in the
world will be invalidating in Japan.
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Real GDP growth rates over the latest economic cycle (1995-2010)
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Competitiveness is essential to help the EU to grow faster and more sustainably
in the medium and long term, to produce higher levels of income for citizens. Unfortunately, the EU real growth, in the latest economic cycle, was lower than previous
expectations and than the medium growth in U.S.A. or China. It must be also noted
that there are still a very large competitiveness gaps inside the European Union and
it will be an illusion believing that the budgetary discipline will solve the competitiveness gaps. These gaps were clearly reflected in the fiscal position of European member
states along the latest economic cycle
Deficit/Surplus - over the latest economic cycle 1995-2010
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4. Conclusions
The European Union not only faced with budgetary imbalances and public debt
crisis. The high private sector debt, the fast growth of the unit labor costs, the labor
market rigidity and the constant growth of unemployment, the steady decline of exports market share are also another imbalance which EU must respond. There are a
lot of potential solutions which despite of their unpopularity may reduce de gap of
competitiveness inside or outside of EU. For example the abolishment of the habitual
indexation of wages regardless of the productivity gains could be the first step to price
competitiveness. The labor market must be also reformed especially in particular for
grater flexibility: the general recognition of qualifications, the real mobility of workers.
All the movements towards a more competitive Europe must be permanently monitored following at least few competitiveness key index, such as the price competitiveness, the rate of investments (in various field like research, development, education
and infrastructure, as a value fixed at x% of GDP), the stability of public finance (especially the sustainability of public debt).
A common stronger budget could increase the transfer capacity to less developed or
less competitive members and so the economic cohesion would be achieved and positive eﬀects would be on the whole European Union.
REFERENCES
BLANKE Jennifer, Kinnock Stephen, 2010, The Lisbon Review 2010: Towards a
More Competitive Europe?, World Economic Forum, Geneva.
Di MAURO Filippo, Forster Katrin, 2008, Globalisation and the Competitiveness
of the Euro Area, European Central Bank.
EUROPEAN Commission (2011), European Competitiveness Report 2011, Luxembourg: Publications Oﬃce of the European Union.
EUROPEAN Council, Conclusions 24/25 March 2011, Brussels.
SCHUKNECHT Ludger, Moutot Philippe, Rother Philipp, Stark Jurgen, September
2011, The Stability and Growth Pact. Crisis and Reform, Occasional Paper Series,
European Central Bank.

37

38

TITLE
Children’s rights protection – the
guarantee of a happier future
ABSTRACT
After the First World War, there
have been developed legal tools,
both at international and European
level, entirely dedicated to the protection and promotion of the rights
of child. The truth of any time and
in any country is that you can not
build any future if you keep out of
children. Children are future of
humanity. Based on this assertion,
this article aims at analyzing one of
the great problem of the XXI century – child exploitation and sexual
exploitation. Thus, when happens
violation of their fundamental
rights, can we talk about their protection, about ensuring a better future for themselves and society? An
unhappy child can contribute to the
future development of a happier
and more fulfilling society?
This relationship is discussed in
this paper dealing, on one hand,
with the evolution of regulations on
children’s rights at international,
European and national level, and
on the other hand, making a radiograph of the main challenges to
child protection, specifically abuse
and exploitation of children.
Unfortunately, current situation
analysis based on data provided
by international governmental and
non-governmental organizations
from the field of children’s rights,
reveals the perpetuation of serious
problems. Therefore, the mechanisms created to protect them, although indispensable, are insuﬃcient.
KEY WORDS
Right of the child; Protection; Exploitation; Labor force.

APĂRAREA DREPTURILOR
COPILULUI – GARANŢIA UNUI
VIITOR MAI FERICIT
Marcela Monica Stoica

1. Introducere
Problematica
drepturilor
copilului
a
fost în centrul preocupărilor organismelor
internaţionale încă de la adoptarea Declaraţiei
universale a drepturilor omului de către Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, la 10 decembrie
1948. Însă nu a fost prevăzut un document separat adaptat nevoilor copilului deoarece Declaraţia
universală a drepturilor omului conținea anumite elemente în favoarea copiilor, în special în
privinţa protecţiei acestora.
Importanţa drepturilor omului, înţelegerea
şi conştientizarea lor este surprinsă de Eleanor
Roosevelt, preşedinte al Comisiei pentru Drepturile omului din cadrul Naţiunilor Unite, care
în 1958, spunea : „Where after all, do universal
rights begin? Such are the places where every
man, woman or child seeks equal justice, equal
opportunity, equal dignity without discrimination. Unless these rights have meaning there,
they have little meaning anywhere.”1
Drepturile omului au o încărcătură politică,
socială dar şi emoţională care le dau un caracter
special şi particular. Ele au fost obiectul unor
revendicări de către diferite mişcări cu caracter
progresist şi umanist având marele merit de a fi
militat pentru ele.
Astăzi drepturile omului constituie temelia statului de drept şi, recunoaşterea lor în
constituţiile statelor precum şi a garanţiilor care
le susţin contribuie la aprecierea gradului de democratism al unei constituţii2.
Drepturile omului, după cum se ştie, au dimensiuni individuale şi colective. Majoritatea
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drepturilor omului sunt aplicabile oricărui individ: bărbat sau femeie, adult sau copil,
sărac sau bogat, civil sau militar. Dimpotrivă, anumite drepturi ale omului care au
dimensiuni colective sunt aplicabile unor entităţi cum ar fi asociaţiile, sindicatele,
minorităţile, populaţiile autohtone, popoarelor sau întregii umanităţi.
Alte drepturi ale omului numite „categoriale”, se referă la grupuri specifice de
indivizi (femei, copii, deţinuţi, lucrători migranţi, etc) care au nevoie de o protecţie
întărită sau de o protecţie specială.3
Totuşi, dimensiunea esenţială a drepturilor omului rămâne dimensiunea
individuală, deoarece orice entitate sau categorie socială este formată din indivizi şi
nu se bucură decât de colectivitatea drepturilor acestora.
În ultimii ani, s-au făcut eforturi pentru a pregăti unele declaraţii cu privire la îndatoririle şi răspunderile persoanei şi la o etică globală care să fie văzute nu ca o respingere ci ca o întărire a drepturilor universale ale omului.
Se remarcă, astfel, o acţiune de încurajare cum ar fi unele documente africane, însă
recente, privind drepturile femeilor şi copilului, prin care se cere statelor-părţi punerea în valoare a femeilor la adăpostul unor modele stereotipe de atitudini şi practici
sociale şi culturale bazate pe concepţii de inferioritate sau subordonare a femeii şi,
respectiv, interzicerea practicilor dăunătoare care afectează bunăstarea, demnitatea,
creşterea normală şi dezvoltarea copiilor.4
2. Afirmarea şi reglementarea drepturilor copilului în legislaţia
internaţională şi europeană
Sistemul juridic de protecţie a copiilor are o istorie mai recentă. Mişcarea în favoarea drepturilor copilului este legată de Eglantyne Jebb care, îngrijorată de “situaţia
catastrofală” a copiilor refugiaţi ca urmare a primului război mondial şi convinsă de
necesitatea unei acţiuni permanente în sprijinul copiilor, a elaborat o “Cartă pentru
copii” (Children’s Charter) pe care a înaintat-o Societăţii Naţiunilor din Geneva5. Carta
a fost adoptată în septembrie 1924 de Adunarea Generală a Societăţii Naţiunilor, sub
titulatura de “Declaraţia de la Geneva”. Această Declaraţie conţinea drepturile fundamentale ale copilului în privinţa bunăstării sale şi principiile referitoare la protecţia
specială datorată copilului.6 De precizat, că nu avea caracter de constrângere. Ulterior,
ele se vor regăsi în Declaraţia drepturilor copilului adoptată de Adunarea Generală
ONU la 20 noiembrie 1959.
În Declaraţie se arată că „din cauza lipsei sale de maturitate fizică şi intelectuală,
copilul are nevoie de o protecţie specială şi de îngrijiri speciale, în principal de o
protecţie juridică potrivită, înainte şi după naştere.”
Scopul proclamat în acest document este ca el, copilul, „să poată avea o copilărie
fericită şi să se bucure, spre binele său şi spre binele societăţii, de drepturile şi
libertăţile enunţate aici, şi face apel la părinţi, la bărbaţi şi femei individual şi la
organizaţiile voluntare, autorităţile locale şi guvernele statelor să recunoască aceste
drepturi şi să depună eforturi pentru respectarea lor, prin măsuri legislative şi alte
măsuri luate progresiv”. Acestea se vor baza pe următoarelor principii:
- pentru dezvoltarea deplină şi armonioasă a personalităţii sale, copilul are nevoie
de dragoste şi înţelegere ( Principiul 6);
- copilul va fi ocrotit împotriva tuturor formelor de neglijare, cruzime şi exploatare.
El nu va fi obiect de trafic, sub nici o formă. Copilul nu va fi angajat pentru muncă
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înaintea unei vârste minime corespunzătoare; el nu va fi în nici un caz determinat sau
învoit să se angajeze în orice ocupaţie sau serviciu care i-ar prejudicia sănătatea sau
educaţia sau care ar dăuna dezvoltării sale fizice, mintale sau morale (Principiul 9).7
Treizeci de ani mai târziu, ca urmare a acestor declaraţii, Convenţia de la New York,
intitulată Convenţia internaţională cu privire la drepturile copilului8 va confirma şi dezvolta un număr de zece principii care vor marca începutul unui nou drept internaţional
al copilului, construit în jurul conceptului de protecţie. Astfel, la 20 noiembrie 1989, s-a
reuşit elaborarea primului instrument cu forţă juridică destinat în totalitate protecţiei
şi promovării drepturilor copilului. Convenţia este un text ambiţios, cu 54 de articole
precedate de un preambul care are drept obiectiv promovarea unui veritabil statut
juridic al copilului.
Ca un omagiu, această dată a devenit Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului.
Convenţia defineşte copilul ca fiind “orice fiinţă umană sub vârsta de 18 ani, în
afara cazului în care, conform legislaţiei aplicabile copilului, majoratul este atins
mai devreme”.
În consecinţă, dreptul internaţional al copilului, care până la această dată avea
doar caracter declarativ, devine o normă constrângătoare impusă statelor care au ratificat Convenţia şi, în acelaşi timp, consacră apariţia unui nou personaj în dreptul
internaţional - copilul.
Se poate observa în Preambulul Convenţiei susținerea statelor părţi „recunoscând că pentru dezvoltarea plenară şi armonioasă a personalităţii sale, copilul
trebuie să crească într-un mediu familial, într-o atmosferă de fericire, dragoste şi
înţelegere, considerând că este important a pregăti, pe deplin, copilul pentru a avea
o viaţă individuală în societate şi de a-l creşte în spiritul idealurilor proclamate în
Carta Naţiunilor Unite, şi în special, în spiritul păcii, demnităţii, libertăţii, egalităţii
şi solidarităţii, convin, în art.32, să recunoască „dreptul copilului de a fi protejat
împotriva exploatării economice şi de a nu fi constrâns la vreo muncă ce comportă
vreun risc potenţial sau care să fie susceptibilă să îi compromită educaţia sau să îi
dăuneze sănătăţii sau dezvoltării sale fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale”.
Iar în art.39, se prevede că statele părţi „vor lua toate măsurile corespunzătoare
pentru a facilita recuperarea fizică şi psihologică şi reintegrarea socială a copiilor,
victime ale unei forme de neglijenţă, exploatare sau abuz, de tortură sau pedeapsă
ori tratamente crude, inumane sau degradante ori victime ale unui conflict armau. Această readaptare şi această reintegrare se vor desfăşura în condiţii care
favorizează sănătatea, respectul de sine şi demnitatea copilului.”9
În ceea ce priveşte continentul european, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, prin art.1, precizează că articolele Convenţiei se aplică tuturor persoanelor aflate
sub jurisdicţia părţilor contractante.Textul Convenţiei nu face nicio referire directă la
copii, dar Curtea Europeană a Drepturilor Omului a acumulat o jurisprudenţă bogată
aplicând unele articole la drepturile copilului.
Dispoziţii care vizează expres copii se găsesc în Carta Socială Europeană (a fost
adoptată în 1961), care prevede o protecţie extinsă pornind de la consideraţia că
drepturile civile şi politice şi drepturile economice şi sociale sunt interdependente
şi formează un ansamblu indivizibil de principii pe care trebuie să se fundamenteze
democraţiile europene.10
Carta şi Protocolul adiţional, din 1988, garantează o serie de drepturi fundamentale
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care se pot clasifica în două categorii:
- condiţii de muncă: nediscriminarea în muncă, interzicerea muncii forţate; interzicerea muncii copiilor înainte de împlinirea vîrstei de 15 ani şi protecţie specială între
15 şi 18 ani;
- coeziune socială: dreptul la sănătate, la securitate, la asistenţă socială şi medicală
precum şi dreptul de a beneficia de servicii sociale;
- dreptul copiilor şi adolescenţilor la protecţie împotriva pericolelor fizice şi morale,
în particular, interzicerea muncii muncii copiilor în vârstă de până la 15 ani.
În 1996, a fost adoptată Carta Socială revizuită, care adaptează conţinutul Cartei
la schimbările sociale fundamentale intervenite după adoptarea sa. Carta revizuită a
introdus o serie de noi drepturi (urmând să se substituie treptat vechii carte): consolidarea egalităţii dintre bărbaţi şi femei, consolidarea dreptului copiilor şi adolescenţilor
la o protecţe socială, juridică şi economică.
Un alt document european este Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, care în art. 24, prevede: „Copiii au dreptul la protecţie şi îngrijirile necesare
pentru asigurarea bunăstării lor”.
Deci, analizând drepturile copilului consacrate şi garantate prin reglementările
internaţionale și europene, acestea pot fi grupate în drepturi de protecţie împotriva
oricărei forme de abuz fizic sau emoţional, drepturi de dezvoltare, strâns legate de
asigurarea serviciilor necesare, precum educaţie şi îngrijire medicală, accesul tuturor la aceastea, şi drepturile de participare şi consultare în privinţa deciziilor care îi
privesc.11
3. Prevederile din România în legislaţia în domeniul protecţiei copilului
După cum am arătat, copii sunt o categorie socială protejată în cadrul documentelor la nivel european şi internaţional. Acestea au fost ratificate de statul român, astfel
că legislaţia privitoare la drepturile omului şi protecţia copilului, cât şi prevederile din
Constituţia României au stat la baza elaborării Legii nr.272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului care are următoarele direcţii de reglementare:
- drepturile copilului;
- protecţia specială a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor
săi;
- protecţia copiilor refugiaţi sau protecţia copiilor în caz de conflict armat;
- protecţia copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal;
- protecţia copilului împotriva exploatării.
La data de 13 august 2008, a fost adoptată Hotărârea de Guvern nr. 860 privind
aprobarea Strategiei naţionale în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului 2008-2013 şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale
în domeniul protecţiei copilului, potrivit cărora se va asigura „promovarea şi respectarea interesului superior al copilului” precum şi „universalitatea, nediscriminarea
şi egalitatea de şanse”12.
Hotărârea de Guvern nr.867 din 2009 conţine prevederi privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii în sectoarele formal şi informal. Legea prevede amenzi
cuprinse între 100 şi 1500 lei pentru părinţii şi reprezentanţii legali care îşi lasă sau îşi
trimit copii să presteze munci periculoase.
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3.1. Consideraţii asupra rapoartelor depuse de statele părţi în baza articolului 44 al Convenţiei internaţionale cu privire la drepturile copilului. Observaţii finale: România13
Comitetul pentru drepturile copilului, la 51-a sesiune, în urma anlizării măsurilor de
protecţie socială prevăzute în articolele 32-36 ale Convenţiei (Exploatarea economică,
inclusiv exploatarea copiilor prin muncă) la pct.82 din Raportul Comitetului din 2009
salută noul Cod Penal potrivit căruia actul de a induce sau de a forţa copiii să cerşească
comis de un adult reprezintă faptă penală. De asemenea, apreciază şi înfiinţarea unui
Comitet Naţional Director pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin
muncă.
Cu toate acestea, Comitetul îşi manifestă îngrijorarea faţă de numărul mare de cazuri de copii care cerşesc și remarcă faptul că Autoritatea Naţională pentru Protecţia
Drepturilor Copilului are dreptul să sancţioneze angajatorii care recurg la exploatarea copiilor prin muncă. Autoritatea poate să efectuează inspecţii şi aplica amenzi
persoanelor identificate că au angajat ilegal minori cu vârste între 15-18 ani, dar, din
păcate, nu sunt funcţionale toate echipele intersectoriale locale create pentru a combate această problemă.
Ca urmare, Comitetul recomandă ca statul parte:
a) să îşi intensifice eforturile de implementare şi aplicare a legilor şi politicilor
menite să protejeze copii împotriva exploatării economice, inclusiv a exploatării prin
muncă şi a cerşitului;
b) să monitorizeze situaţia copiilor implicaţi în orice formă de exploatare economică,
inclusiv prin muncă, în vederea eliminării unor astfel de practici; adiacent să se asigure că minorii frecventează şcoala şi să le ofere protecţie în ceea ce proveşte sănătatea
şi bunăstarea lor;
c) să colecteze datele legate de copiii victime ale exploatării economice, inclusiv ale
exploatării prin muncă, care să permită o analiză dezagregată pe activităţi şi măsuri
adoptate14.
3.2. Cooperarea dintre România şi UNICEF
La 20 noiembrie 2012, la Bucureşti, Camera Deputaţilor şi Reprezentanţa UNICEF
în România au încheiat un parteneriat pentru promovarea drepturilor copilului.
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea, a semnat alături de reprezentantul UNICEF în România, doamna Sandie Blanchet, Scrisoarea de intenţie privind
colaborarea dintre cele două instituţii pentru următorii ani în beneficiul copiilor din
România15.
Pornind de la ideea că adulţii şi guvernele au responsabilităţi şi obligaţii pentru a
se asigura că drepturile tuturor copiilor sunt respectate, în cadrul parteneriatului, cele
două instituții se angajează să sprijine punerea în aplicare şi monitorizarea drepturilor
copilului în România, în regiune şi în întreaga lume, inclusiv prin organizarea de dezbateri naţionale şi internaţionale.
Cei doi oficiali au ţinut să precizeze că „...cercetările din întreaga lume care arată
că investiţiile în dezvoltarea copiilor (sănătate, nutriţie, educaţie, dezvoltare timpurie şi protecţie) sunt printre investiţiile care aduc beneficiile cele mai mari pentru
societate.”
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4. O realitate brutală sau faţa neagră a omenirii
4.1. Exploatarea economică a copiilor
Din păcate, realităţile cotidiene de pe glob, atât în ţările dezvoltate cât şi în cele
mai puţin dezvoltate, arată o faţă întunecată a vieţii copiilor, exploatarea lor devenind
o serioasă problemă a secolului al XXI-lea. Faptele contrazic preocuparea pentru
apărarea şi protecţia drepturilor copilului.
Și iarăși, din păcate, Reuters a citat în septembrie 2009 un raport la guvernului
SUA potrivit căruia 122 de produse din 58 de ţări sunt obţinute prin exploatarea copiilor. Dintre produsele obţinute prin folosirea copiilor ca forţă de muncă se găsesc bumbacul, tutunul, cafeaua, trestia de zahăr, cacao şi orezul.16
Copiii reprezintă o forţă de muncă ieftină17. În topul ţărilor în care sunt exploataţi
copii prin muncă, primul loc este ocupat de India, urmată de Brazilia, Bangladesh,
China şi Filipine (îndeaproape). În China, Pakistan şi Uzbekistan, copiii muncesc
pe plantaţiile de bumbac, iar în Coasta de Fildeş, cel mai mare producător de cacao
din lume, copii sunt forţa de muncă cea mai importantă. În Peru şi Burkina Faso, în
exploatările miniere pentru extracţia aurului sunt, de asemenea, folosiţi copiii.
Organizaţia Internaţională a Muncii a precizat, într-un raport făcut public, că 69%
din munca prestată de copii, în întreaga lume, se desfăşoară în sectorul agricol18, iar
Human Rights Watch a arătat că în SUA, sute de mii de copii, cu vârste sub 18 ani,
lucrează în domeniul agricol.
Şi România se confruntă cu acest fenomen. Raportul „A decade of cooperation
on the elimination of child labour” publicat de Guvernul României şi Organizaţia
Internaţională a Muncii, pe anul 2008, arată astfel:
- au fost înregistrate 925 de cazuri de muncă a copiilor;
- în zonele urbane, au fost identificate 544 de cazuri iar în zona rurală 381;
- în 417 cazuri au fost implicate fete, iar în 508 cazuri au fost implicaţi băieţi;
- 65,3% dintre copii aveau vârste cuprinse sub 14 ani, iar 34,7% dintre ei aveau
vârste cuprinse între 15-18 ani;
- dintre muncile prestate de copii menţionăm: cerşitul, munca fără contract,
prostituţia, pornografia, alte activităţi ilicite.
Din perspectiva drepturilor copilului, cerşetoria reprezintă una dintre cele mai
grave forme de exploatare prin muncă a copilului, indiferent de motivaţiile părinţilor
sau adulţilor cărora le sunt încredinţaţi copiii. Cerşetoria este o consecinţă a excluderii sociale prin acces limitat la servicii sociale sau educaţionale pentru copilul care
cerşeşte sau familia acestuia.
Cerşetoria este una dintre cele mai grave forme de exploatare prin muncă a copiilor. Potrivit datelor oficiale, în decembrie 2009, 412 copii din România erau exploataţi
prin muncă, inclusă fiind aici cerşetoria. Cu toate acestea, realitatea de pe teren indică
o statistică mult mai dramatică: în decembrie 2009, în centrele educaţionale „Salvaţi
Copiii” au fost instrumentate cazurile a 2.405 de copii expuşi riscului de a fi exploataţi
prin muncă.19
Din punct de vedere juridic, Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului prevede pedepse cu închisoarea până la 7 ani pentru persoanele care
obligă copiii să cerşească, iar Codul Penal prevede pedepse cu închisoare de la 3 la 15
ani pentru infracţiunea de rele tratamente aplicate copiilor.
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Drama acestor copii este concentrată în următoarea constatare: « Privaţi de
copilărie şi de drepturile fundamentale la educaţie, joacă şi odihnă, acestor
copii [ care cerşesc ] li se interzice, de fapt, şansa la un viitor onest”20.
4.2. Traficul de persoane şi exploatarea sexuală
„Raportul Global privind traficul de persoane”, lansat în 2012 de către UNODC
(United Nations Oﬃce on Drugs and Crime), prezintă date care îngrijorează: 27% dintre victimele traficului la nivel global sunt copii. Comparativ cu perioada 2003-2006,
între 2007 şi 2010 s-a înregistrat o creştere cu 7% a traficului de copii.21 Un motiv de
îngrijorare este şi creşterea numărului de fete victime care reprezintă două treimi din
totalul de copii traficaţi. Fetele reprezintă acum 15 până la 20% din numărul total de
victime identificate, incluzând şi adulţi, în timp ce băieţii reprezintă aproximativ 10%.
Raportul se bazează pe date oficiale furnizate de către 132 de ţări (din America, Africa,
Orientul Mijlociu, Europa, Asia Centrală, Asia de Sud, Est şi Pacific).
Fenomenul traficului înregistrează variaţii regionale semnificative. În timp ce
distribuţia victimelor identificate este de 68% în Africa şi Orientul Mijlociu şi 39% în
Asia de Sud, Est şi Pacific, proporţia scade la 27% în America şi 16% în Europa şi Asia
Centrală.
“Traficul de fiinţe umane necesită un răspuns puternic, bazat pe asistenţa şi
protecţia victimelor, cu susţinere riguroasă din partea sistemului de justiţie, o bună
politică privind migraţia şi reglementarea fermă a pieţei de muncă” este de părere
Yury Fedotov, Director Executiv al UNODC.
Și în ceea ce privește formele exploatării, există diferențe semnificative în funcție de
regiune. Ţări din Africa şi Asia înregistrează mai multe cazuri de trafic în scopul muncii forţate, în timp ce exploatarea sexuală este mai frecventă în Europa şi America. În
plus, traficul în scopul îndepărtării organelor a fost identificat în 16 ţări.
Raportul semnalează aspectul negativ referitor la numărului scăzut de condamnări:
16 % dintre ţările participante la raport nu înregistrează nicio condamnare în cazurile de trafic de persoane între 2007-2010. Partea pozitivă o constituie ratificarea de
către 154 ţări a Protocolului Naţiunilor Unite privind Traficul de Persoane şi progresele semnificative în ceea ce priveşte legislaţia, 83% dintre ţări având acum o lege care
pedepseşte traficul de persoane în acord cu acest protocol. Ca urmare, ziua de 20 octombrie s-a instituit ca fiind Ziua Europeană de Luptă Împotriva Traficului de Persoane.
Din nefericire, şi în România copiii sunt cei mai vulnerabili în faţa exploatării şi
traficului de persoane, în fiecare an un număr considerabil de copii devenind victime.
România este, în principal, o ţară de origine a traficului de copii în scopul exploatării
sexuale şi a exploatării prin muncă, dar şi ţară de destinaţie şi tranzit. În 2009 au fost
înregistrate 780 de victime, 29% dintre acestea fiind copii.22 În 2010, aceste fenomene
au avut o tendinţă ascendentă, și în prima parte a anului 2010, au fost identificaţi 27
de băieţi şi 99 de fete victime ale traficului în scopul exploatării sexuale sau pentru
muncă forţată.
Ponderea copiilor, în totalul populaţiei de victime identificate, a crescut de la 27%
în 2010 la 30% în 2011. Pe lângă ponderea din total, creşterea se resimte şi numeric,
de la 307 copii identificaţi în 2010 la 319 în 2011.23
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5. Concluzii
Începând cu a doua jumătate a anilor 70, ONU, UNESCO, UNICEF, Consiliul Europei şi anumite organizaţii nonguvernamentale au întreprins un mare efort de difuzare
a textelor, cunoştiinţelor şi educaţiei cu privire la drepturile omului în toate ţările, şi,
mai ales, de conştientizare de către toată lumea a necesităţii cunoaşterii şi respectării
drepturilor copiilor.
Ca urmare, eforturile trebuie concentrate pe măsuri pozitive și concrete de promovare a drepturilor omului și copilului (acțiuni de informare, de publicare, de difuzare,
de predare, de sensibilizare, etc) care urmăresc să le facă mai cunoscute și mai înțelese. Promovarea drepturilor copiilor și educația pentru respectul lor trebuie să fie o
preocupare constantă. Rolurile și comportamentele femeilor și bărbaților, ale copiilor
cât și ale adulților sunt modelate și consolidate prin normele din cadrul societății. Astfel, familia trebuie să aibă un rol central în formarea copiilor, deoarece poate garanta
o educație autentică în spiritul valorilor. Li se alătură în formarea şi educarea copiilor
şi şcoala şi mass media.
Protecția copiilor trebuie să fie o prioritate pentru toate politicile relevante în domeniu, atât la nivel național, european cât și internațional. Adulţii au o responsabilitate specială în apărarea drepturilor copiilor, tocmai datorită vulnerabilităţii acestora.
Problematica copiilor trebuie să fie parte integrantă a preocupărilor şi competenţelor
tuturor entităţilor cu rol decizional.
Standardele internaţionale în domeniul protecţiei copilului au urmărit următoarele
direcţii prioritare: exploatarea muncii copiilor; implicarea copiilor în conflicte armate;
administrarea justiţiei pentru categoria de vârstă corespunzătoare copiilor şi tinerilor;
copiii orfani sau abandonaţi; copiii refugiaţi; copiii străzii; pedepsele corporale.
Aceste politici urmăresc traducerea în practică a preocupărilor privind protecţia
copiilor şi tinerilor, obiectivele acestor politici fiind în deplină concordanţă cu
reglementările internaţionale în domeniu şi răspunzând complexei realităţi în care
provocările la adresa copiilor câştigă, din păcate, în extindere şi profunzime.
Toţi ar trebui să luptăm pentru a construi o lume în care drepturile omului vor fi
cunoscute şi respectate şi în care copii să crească în armonie, sănătoşi şi fericiţi pentru
că ei reprezintă viitorul omenirii, apărarea drepturilor lor fiind garanţia unui viitor
mai fericit pentru toţi.
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THE HUNT FOR TREASURES:
TELEVISED RE-ENACTMENTS
OF EXEMPLARY TALES.
AN ESSAY
Monica Mitarcă

ABSTRACT
As television seems to have reached
its limits in terms of subject, approach and also, visual aspect, TV
shows producers are appealing
more and more to the most basic human emotions (fear, desire,
lust, greed), in such ways that these
feelings are activated in their audiences, while they watch the shows.
The newest trend in ‘factual’ television, ‘the hunt for treasure’ takes
television to new levels, engulfing audiences in vicarious feelings
matching action on screen, just as,
beforehand, ‘fiction TV’ used to do.
Thus, viewers may feel like they
were the ones gaining, obtaining,
earning gold or riches, as they identify with the characters in the ‘hunt
for treasures’ type of productions.
Yet, in order to succeed and make
the identification more eﬀective,
producers must come up with a
certain kind of narrative, exploiting
a wealth of exemplary tales deeply
embedded in our Western culture.
Our paper aims to put this sort of
TV show in a perspective, by identifying the recurring back stories –
either exemplary tales/narratives
or even myths underlying them.
KEY WORDS
Television; Reality show; Vicarious; Treasure hunt

While television struggles to re-invent itself
in order to keep tuned its viewers in front of the
television sets, producers exploit the mechanisms through which audiences live vicariously
a set of emotions associated with getting rich
(striking it rich, as in, 1. discovering an extensive
deposit of a mineral, petroleum, etc. and b. having an unexpected financial success1).
The shows we analyzed, all based on the ‘enrichment’ narrative, are a part of the ‘factual’,
‘reality’ or ‘adventure’ television, broadcasted on
the specialized channels such as History Channel, National Geographic, and so on.
It has been long suggested that television is
the ‘medium for the poorest’, oﬀering entertainment for the masses lacking the resources for
living up to their dreams. This approach would
justify the appeal to such strategies by the producers: oﬀering the audiences sliced enrichment
stories – in the form of the shows we shall outline below-, they are feeding those audiences
with small satisfaction loops. These loops are
built on the same set of steps; a narrative where
the characters are introduced, their need and
goal are presented, also, the object, followed by
the validation by an expert of the value of the
object.
As we shall see, the shows we focus on are related to the search for value; although value may
reside in diﬀerent things – and even outside
things, in ideas and principles – these shows
are all about the financial value of objects and
adventurous exploits (value which, most of the
times, is even printed on the screen, as a proof
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of worthiness of the characters’ actions). And by actions we mean, finding in the attic
some old – or vintage – object, digging up something, taking it out of the earth, grabbing it to the earth, discovering. The ‘discovery’ ideology is being taken a step further
in this TV series, of which, some are called ‘reality’ television while others are plainly
called, ‘adventure’ shows.
There are a couple of aspects worth noticing: while objects in themselves have a
certain value on the market, whatever we see on screen as ‘dollar value’ is a mere approximation of the objects’ current, yet virtual, value. The maximum ‘objective’ price
tags they may be getting are mere projections of what the owner of the object could
get actually, by selling the item. This would result in a practice of pricing of the objects
made prior to any actual buying or selling (the act through which the object would
realize its financial potential), leaving things on the potential side. Another aspect is
the subjective practice of approximating in the direction most wanted: although on the
screen might appear, $1,175, the voice over would raise it up to twelve hundred, for the
lazy audience.
As we explored the TV world of treasures, we will see how the new ‘factual’ – with
reality and adventure touch – TV series produced for History Channel, Travel Channel, National Geographic capitalize upon a whole set of enrichment dreams of a population who sees enriching as being further and further, while recession hits hard.
The shows are: Storage Wars, Pawn Stars, Baggage Battles, Prospectors, Gem
Hunt, Goldfathers, Ghost Town Gold and Mud Man. While some of them are realityoriented, others are seen by their producers more on the ‘adventurous’ side, as they are
more about primal occupations, such as hunting for food. And although the prospectors do not hunt for food, but for gems, gold and other valuables, their eﬀorts to grab
riches from the ground is seen as more similar to the civilizing eﬀorts of any exploratory exploit.
1. Treasure troves and exemplary narratives: man against nature
Although the shows we set to analyze fall into the broader TV genres of ‘adventure’ and ‘reality’, a further look into their diﬀerences reveal a structural diﬀerence
between them. Thus, they can be also categorized according to the type of treasure
the characters or teams hunt. The first would be the treasure in its primary sense, a
treasure trove of gold, gems and jewels. As the Western imaginary is filled with stories
of treasures and surreal beings helping the heroes to get to it, the fascination towards
this sort of television shows is traceable towards our common mythological and legendary grounds. In this respect, Goldfathers, Gem Hunt, Prospectors and, partly, Mud
Men, are re-enacting the exemplary stories of striking rich which we may find lying at
the very foundation of the Western civilization. The exploratory exploits of legendary
figures – deep into the unknown may have been vested with ‘discovery and adventure’
features, but were, nevertheless, driven by greed – as we witnessed through mythical
stories all around our European and American civilization.
While deeply rooted in our minds, the quest for riches is one of the narratives of
expansion, justifying some of the external politics of the last 800 years.
The sort of treasures put to work in these narratives is an exotic one; it has to do
with over-the-top adventures, with surreal characters, with non-realistic chores and
their miraculous completion over night. The treasure of this sort is in remote parts of
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the world, where people often do not speak your language, live a diﬃcult live and have
another set of values. Thus, treating with them in order to get the treasure is a civilization clash, where sets of values clash more than humans do. In Gem Hunt, each and
every negotiation between one of the Westerners in the show (Bernie, Diane or Ron)
and any of the indigenous people in Tanzania, Ethiopia, Madagascar, Columbia, Sri
Lanka, Vietnam or Cambodia is the West-meets-East narrative, where ‘West’ means
civilized, with access to cash and technology, with information and mastery over it,
while ‘East’, although not necessarily East, but possibly South, means access to brute
gems combined with lack of resources to valorize them. It means instinctual shrewdness, but also people who could easily be duped; it means people controlling the territory, but not discursively, as their lack of discursive resources is obvious. Control over
one’s image – through conscious use of the camera – is at least one part of the issue;
as indigenous people in the show, either filmed in hidden camera or not, do not have
access to the editing process, nor control over the final product: the TV show.
The other shows in this exotic, all-gold and glitter shows – Prospectors, Yukon
Gold, Godlfathers – whose heroes are hunting for gold and gemstones use a diﬀerent
production recipe. While presenting a few families, clans or friends digging for treasures the harshest way, they operate distinctions and put the participants in the show as
competitors. The same happens in Storage Wars and other auction-type shows, where
a handful of selected auctioneers apparently compete against each other. The shrewdness of the gem hunters from the first show described above is replaced by hard work,
tenacity and endurance. Thus, another exemplary story is re-enacted, again and again:
legendary narratives such as those underpinning the American Dream are especially
productive in this respect. While in the first show (Gem Hunt) heroes were counting
their profit on the expense of the sellers’, the prospectors and Yukon gold diggers get
their profits either by striking gold (finding the right strain), or by hard work. The
rhetoric of ‘luck’ is paramount: the word appears in the characters’ usual discourse as
well as in the voice-overs.
Yet, as the prospectors are on a hunt for gems on a remote mountain, their fighting
of the elements is key to the story. Grabbing the mountain’s treasures requires just the
right quantity of good behavior and attitude; upsetting nature may result in poor harvest. The families working together, in close communion with nature, reveal a diﬀerent
type of narrative: the collective hero succeeds when and where nature is benevolent.
A pre-Christian ethics of balance is being sketched, with each episode. On the other
hand, Yukon Gold diggers – a show about mining for gold in open field – do not work
so much with nature. Apparently more social – requiring the corroborated eﬀorts of a
larger team and heavy logistics -, the gold mining’s measure of success is attained with
a diﬀerent rhetoric. A good team attitude, good sense of humor and lightheartedness
are key to being successful. The story behind this kind of success is less an exemplary
story and more of a entrepreneurial success story (just as in any issue of Top Forbes
The World Billionaires’ List).
All success stories in these TV shows are based on the fascination towards the intrinsic qualities of the treasure hunted – but there’s quite another story with the next
type of shows.
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2. Treasuring the past, treasuring the unknown
As for the other set of shows, they aim to present the diversity of material value
scattered all around the world in the shape of vintage memorabilia and miscellanea.
We should not oversee the fact that all these shows were produced in the United States of America, whose particular relationship with its own past makes history
something to be treasured even in the form of the most innocuous hair comb.
When treasure means not gold and gems, it’s about past. In the auction series – either the Storage Wars, Baggage Battle – or in the Pawn Stars, the appeal, for the audiences, lies in the combo they receive: a mix of objects and their pinpointing in time
and space in the same half an hour of TV show. Thus, either as disparate objects found
in a deserted storage unit which is being auctioned for a (few) hundred of dollars, or
in the shape of a single item brought to the pawn shop by a person, the treasure is
here figured as a ‘collection’ of objects. The randomness is the key word here: random
objects, disparate, of randomly varied values. Of interest, in this series of shows, is the
diversity of these objects, the fact that their producers can fill the show with as varied
explanations and references with virtually no eﬀort at all: that is how auctions work in
storage units, lost objects or how pawn shops work.
The ability of seeing well beyond the hic et nunc is made possible through a set of
production strategies: the expert in a certain detail or object would link the present to
the past and make the necessary connection, so that the audience would feel a palpable
gain in watching the show.
The principles behind this later type of shows are diversity and serendipity. The
bazaar appearance of the spaces (storage units, lost baggage oﬃces, pawn shops) is
tamed by singling out one object and presenting it exclusively; serendipity, on the other hand, is the key aspect of all narratives based on luck, rather than hard work. The
illusion of getting rich by unknowingly finding an object which engulfs a lot of value is
typical for such narratives; being at the right place, at the right moment, bidding for
the ‘right’ storage unit, despite lack of information regarding its content is the usual
strategy to interest audiences and make them captive in the recurrent stories of these
shows.
3. Stories of rich, stories lived vicariously
As we have seen, such stories of success – either through hard work or serendipity
– are a part of our common heritage. Western civilization relies on exemplary narratives just like these – called, by anthropologists, ‘symbolic logics’ (Coman, 2003, p.
48). And, either we call them legends, myths or just stories, their potential to mobilize
audiences, to make them re-live the deepest human emotions associated with a certain narrative, is visible in the production strategies of each and every TV show. Their
re-enactment, in the shape of so many shows and programs, is a measure of our internalizing the recipes for success, by adopting theories and views stretching from the
catharsis to the exemplary narrative.
In this logic, enjoying for a while the ‘success’ of a character on the screen – with
all the labels of financial success, be it visual or aural, such as the cash register sound
– would re-enact for the audiences the larger and more general, possibly archetypal
story of ‘striking it rich’. In all its glory, the character would capitalize on its eﬀorts or
diligences, his ‘luck’ or act of faith, encapsulated in its actions on screen. And just as
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they are portrayed as ordinary, common persons, they may become objects of identification for the viewers, thus strengthening the vicarious living of the enrichment emotions put to work in such shows.
NOTES
See, for definitions of striking it rich, http://dictionary.reference.com/browse/
strike+rich?s=t.
1
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ABSTRACT
We live in a representative democracy that should be based on
the rational consent of individuals
forming the majority. In theory,
politicians want to represent the
citizens and are trying to get their
votes by convincing them that they
oﬀer the best solutions and governmental strategies. We all know that
the theory says but when it comes
to the everyday experience of political communication we encounter
numerous examples of aggressive,
negative and violent behavior in the
public arena. This article is an attempt to answer a simple question:
why do politicians use violence in
public communication?
KEY WORDS
Political communication; Mediated communication; Media ethics; Political philosophy; Political
psychology

Although it may seem an easy question, it is
in fact a very complex one, that cannot be answered from a single theoretical perspective.
Like in any communication act we have a source
transmitting a message through a channel that
reaches an audience. The source is the politician
that is often using threats, negative criticism,
sarcasm and other violent rhetorical weapons in
the public debate. The channel is the media. In
our democracy, the direct political communication is almost unimportant. What rely matters is
the mediated communication. The audience of
the political communication is the public. Using
this extremely simplistic description of political
communication we can nevertheless establish
the theoretical perspectives necessary to answer
our question. The political communication is
part of the political system described by political
philosophers. The violent behavior of politicians
is explained by political psychologists and, least
but not last, since, the media is the message, we
also need a media theorists to explain the special characteristics of mediated communication.
There are at least three theoretical approaches
to a simple question such as why do politicians
behave violently1 in public debates.
My aim is not to simply present what diﬀerent theorists have to say about this problem.
What I am trying to emphasize is that there is a
contradiction between theoretical perspectives.
For almost all political systems rely on the fundamental assumption that people are rationale
beings that can be appealed, convinced and governed by using rational, logical arguments. The
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main reason of prefering the power of the people – the democracy – relies on the assumption that those people are capable of deciding what is best for them. And being
able to decide what is best for you is equivalent to being able to use your intellectual
abilities to analyze, compare and choose the best course of action.
Rational choice theory is a very important instrument in contemporary political
science. It is a well-known framework first developed in economics in order to explain
and even model social behavior. It relies on the assumption that human behavior can
be explained by supposing that everybody is balancing the costs and the benefits of a
certain action and choose to pursue it. We are rational subjects because we can weigh
the costs and benefits of a certain action before making a decision. This theory has
received a lot of criticism from other political philosophers and it is not my intention
to focus on this matter here. What I am trying to say is that not only political systems
but also important political theories are conveying rationality the privilege of being the
key element in explaining and modeling political behavior.
On the other hand, political psychologists are trying to empirically examine the
public’s reactions to certain massages and communication patterns. Their findings
through a disappointing light on the idea that people are in fact rational or even able
to make rational decisions. I think it is extremely important to bring together those
theoretical perspectives because, if the political psychologists are correct, our whole
political system based on the power of the people is threatened. Democracy means the
power of the people. This is common sense knowledge. What is less common about
this term is that it presupposes the power of certain people. A mental institution is not
governed by democratic principles. We would not give power to mentally ill persons.
What about the irrational ones? In our common understanding those people the term
democracy means to possess certain traits in order to be given political power. If those
people are fundamentally irrational, should they be given any power at all?
Before answering this question I want to bring forward the most important experiments proving that people behave irrationally when faced to a political decision. Those
experiments could also explain the use of violent behavior in public political debates.
In 2005 Political Psychology – a leading journal in this field – published a series of
articles regarding the way negative communication aﬀects the public. The television
debates have been always criticized for the fact that they are dominated by violent
verbal attack and negative communication. We may think that this is the sole result of
politician’s lack of clear strategies and solutions. But it is not always the case. As political psychologists G. Bizer and R. Petty2 showed negative framing enhance attitude
strength. They gathered volunteers and split them in two groups. The first group was
exposed to an electoral message encouraging them to vote for a fictional candidate,
Smith. The message was a positive one focusing on the qualities of is person and its
program. The second group was exposed to a message that in addition to the focus
on the positive attitudes was also criticizing a fictional counter-candidate, Bredesen.
When testing the vote intention, the psychologists found out that most of the volunteers were favorable to Smith. But this was not the aim of their test. What they were
interested in discovering was how resistant were those attitudes when trying to change
them. In the second step of the experiment, all participants were exposed to messages
criticizing Smith’s political strategy. The second testing of vote intention revealed very
interesting results: while the group initially convinced by positive arguments regard-
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ing Smith shifted toward the opposing candidate, the group exposed to positive arguments and also to anti-Bredesen criticism remain faithful to Smith. This is clearly an
example showing us that negative communication is a very important political tool.
Since this is the case, the answer to our question is rather simple: politicians engage in violent debates criticizing each other because it helps them win votes. They
seem to be the only ones acting rationally as far as rational choice theory is involved.
They weigh the costs and benefits of such violent communicative behavior and choose
what is best for them. It is, of course, rational, to use the irrationality of the public in
order to gain the elections. But the criticism and attack are not political weapons to be
used without caution. As Luciana Carraro and Luigi Castelli3 showed the violent criticism can turn against the politician using it too much. Although negative criticism can
strengthen the voters attitude but it can also trigger the opposite reaction. This is why
the two researchers agree that there is little agreement in the scientific community as
to why political attacks are in fact eﬀective. What they found out is that person-based
criticism can often turn against the attacker while issue-based criticism has more effective results.4
Negative communication is only one of the many ways politicians can get violent in
the public arena. They can use all non-verbal necessary means to intimidate and mislead the public. But they are not the only ones able to do so. As stated earlier, today’s
political communication is mediated. The radical perspective of Marshall McLuhan is
claiming the the media is the message. The media pays a key role in determining the
voter’s intentions. In theory, television debates should oﬀer the perfect opportunity
for a neutral and rational debate. But, as we all know, this is hardly the case. And,
again, this is not entirely innocent behavior.
As psychologist Elisha Babad5 showed the journalist’s attitudes can alter the public’s perception. In his study, he gathered 83 volunteers that were split in two groups.
The first group was showed images with a politician proposing various strategies and a
journalist with a very positive non-verbal attitude (he was smiling, wave his head, approving the politician). The second group was exposed to the same dialogue, the politician was proposing the same measures, but the journalist was expressing through
non-verbal communication (susceptible looks, frowning, etc) a negative attitude. In
the end, when people were asked to oﬀer their impression on the politician the ones
in the first group were favorable to him while the ones in the second group were not
convinced. This is an example that touches the tip of the iceberg when it comes to
criticizing television political debates. There is a huge amount of scientific texts trying to emphasize the fact that we are not living in a representative democracy but in
a “videocracy” or in a “tele-democracy” putting an extremely heavy load on looks and
appearance and giving less attention to rational arguments. But this is not entirely the
blame of huge media corporations willing to sacrifice the rational debate for the sake of
higher audiences. As political psychologists point out, the public can be easily manipulated using its weakness, the irrational dimension of the human psyche.
One may think that politicians and journalists can use violent communication only
on television. But there other means that can be used also in the print press to viciously attack another politician. For example, in 2008 psychologists Mario Pandelaere and
Siegfried Dewitte published a study6 that showed how questions are transformed in
aﬃrmative sentences. They call this particular trait of our psyche “the statement bias”.
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Basically, what the two psychologists are proving is that we often mistake question for
statements. They oﬀered volunteers lists of questions and statements. After a short
while another list was given to them were each phrase would appear both as a question and as a statement along with the request to indicate what was the form of the
phrase in the first list of questions. A considerably number of questions was listed as
statements proving that a few minutes after the first contact with a question our mind
erases the question mark. Journalists choosing titles like “Did Minister X take a bribe
from Y Company?” are not entirely innocent and they can significantly alter the politician’s public image.
The democratic system relies on the assumption that we are indeed rational citizens
that could choose on rational grounds what is best for us. All the psychological experiments presented above prove the opposite. Although the problem is very complex the
main question when it comes to violent political communication is simple: on what
grounds do we regulate our current media? Do we continue to assume that the citizen
is always rational and able to defend himself against any kind of manipulation attempt,
or, do we try to regulate the media taking into account the psychological results of the
experiments? None of the solutions accepted so far seems to oﬀer a satisfactory answer
to this question. And this is not a problem that regards only the political communication. All the forms of persuasive discourse face this double-standard evaluation: when
someone tries to file a suit against alleged attempts of manipulation the claim is soon
dismissed on the grounds that the public is rational and able to handle manipulation
attempts and that we must guarantee the freedom of expression through the media.
In justice or moral courts all the producers of persuasive discourses (political or commercial) are stating that their public is rational. Yet, from the very beginning7 the
professionals of persuasive communication rely on the fundamental assumption that
men are irrational beings driven by hidden libidinal forces. This is why the “consent
must be engineered”8 by the professionals working in public relations and advertising.
It is not a secret that advertisers and public relations specialist use psychological techniques to remove the rational barriers and tap into the people’s most intimate desires
and fears to sell their products or their political “products”. So the problem can be presented like this: when producing persuasive discourses, commercial or political, the
PR specialists and advertisers rely on the assumption that men are irrational. When
facing charges of manipulation they present the opposite perspective stating that men
are rational being perfectly able to face manipulation attempts. Katya Assef is using a
very relevant remark of Ivan Preston to synthetize this type of contradiction: “There
has never been a better example of people having their cake and eating it too than advertisers using claims on the assumption that they work, while being protected by the
law’s assumption that they don’t”9 Political and commercial advertisers are perfectly
aware of the fact using messages that exploit the irrational behavior of voters and consumers is very profitable. They know for a fact that those messages work. Yet, when
being brought in front of a moral or legal court they seem to assume the opposite: that
those messages do not work. The deregulated media market leaves the consumer with
basically no shield against manipulative attempts. But the alternative solution is not
at all more appealing.
Since we must acknowledge the fact that “judges are not unaware of the fact that
the figure of the “reasonable consumer” is a fiction”10 what kind of solutions could we
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oﬀer? On the 25th of July 2008 the Romanian Parliament decided that all the audiovisual media must broadcast an equal proportion of positive and negative news11. Two
Romanian politicians, Senator Georghe Funar and Deputy Ioan Ghișe managed to pass
a law clearly stating that news television should broadcast good and bad information
in equal proportions. The two politicians believed that the “studies in this field prove
reveal without any doubt the alarmingly growing number of chronic diseases as result
of depressive states and the depressive and emotional states certainly lead to illness
(…) This researches prove the enormous heath risks and the irreversible eﬀects on
people’s lives of the fact that negative news conquer our lives”.12 Although this attempt
to regulate the media was the subject of countless critiques and ironies it is important
to mention the fact that the public is seen as vulnerable to the anxiety created by the
negative news. But this type of protection also reveals a dangerous paternalist perspective of the politicians. As expected, the same year the Positive News Law was proposed
it was rejected as unconstitutional by the Romanian Constitutional Court. I presented
this relatively recent attempt to regulate the media in such a way as to protect the citizens from the invasion of negative news in order to show that it is extremely diﬃcult
to regulate the media messages without a serious threat to the freedom of expression
rights.
The only way out of this dilemma is to provide regulation that will focus on balancing the value of freedom of expression with other equally important democratic values
such as pluralism. In January 2013 the High Level Group – a committee formed with
the specific task of making a report and recommendation on the way the EU regulations should be designed to protect the media pluralism – issued a report on this topic.
In October 2011 Vice-President of the European Comission Neelie Kroes formed a fully
independent group, the High Level Group. The other members were: Professor Herta
Daublin-Gmelin, Beb Hammersley, Professor Luís Miguel Poiares Pessoa Maduro. Its
mandate was to draw a report for the European Commission regarding the respect,
protection and promotion of the pluralism and freedom of the media. The final report
is available online13. Among the various recommendations made by this committee the
ones in the financial and economic sector are, I believe, the most important. If information is not a public good but a commodity there are important consequences deriving from here. First of all we must have clear anti-trust regulations in all the EU state
members. As Christian Fuchs is showing14, the “free” information market is dominated
by a few huge media trusts and this poses a serious threat on the value of pluralism of
the media. This is probably why HLG considers that: “European and national competition authorities should take into account the specific value of media pluralism in the
enforcement of competition rules. They should also take into account the increasing
merging of diﬀerent channels of communication and media access in the definition of
the relevant markets”15 The type of regulation proposed by the High Level Group for
the European Commission does not naively focus on the content of the news, as the
Romanian politicians did, but on the economic conditions that favor the threats of the
media pluralism: the domination of the market by growing media corporations.
Conclusion
The political theory has nevertheless a normative character stating the way the ideal democracy should function. The political debate should emphasize on the rational
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arguments. The citizens should use their intellectual abilities to make a decision. In
this public arena the media should be what they are: a channel of communication. But
the media ethics is faced with a very serious question: on what grounds should we ban
criticism and highly manipulative negative campaigns if they prove to be eﬀective?
This type of question cannot be answered if we take the immediate profit as the sole
value to be protected in a democratic society. Regulating the media market in order
to obtain a peaceful and rational political debate has to take into consideration those
psychological discoveries and use them to give specific norms of how media is to be
used in the political game. I think the experiments discussed here should be used as
evidence in favor of regulating the media and not as excuses serving big media corporation’s quest for higher profits. For it is clear that using criticism, aﬃrmative statement bias, and other kind of violent ways of communicating means immediate profit
for media trusts and big democracy failure for the society on the long run.
NOTES
There are many forms of violence in public communication. We are trying to investigate
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encountered forms: personal attacks, negative campaigns, non-verbal negative expressions.
2
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CURRENT LEGAL CONTROVERSIES REGARDING JOURNALISTS LIABILITY IN CASE
OF “OFFENCES OR CRIMES
THROUGH MEDIA”
Mădălina Cazan-Bălașa

ABSTRACT
Responsibility of journalists is one
of the most controversial topics of
discussion related to legislative reform. In recent years, have been
filed dozens of bills and legislative proposals, ranging from excessive increase in the amount of
penalties for oﬀenses committed
through the press until their total
decriminalization. The question
that has not yet found the answer,
while hanging over the legislature
since the early shaping principle of
freedom of the press, is whether or
not crimes of opinion to form part
of the scope of criminal or civil liability is reached or minor. And the
more so as neither to this day failed
to constant defining the character
of crime, crime news respectively.
KEY WORDS

Freedom of expression
throught media; Liability
for press material; Offences
or crimes through media;
Decriminalization of crimes of
insults and slander (calumny)

1. Introduction
Responsibility of journalists is one of the
most controversial topics of discussion related
to legislative reform. In recent years, there
have been filed dozens of bills and legislative
proposals, ranging from excessive increase
in the amount of penalties for oﬀenses
committed through the press until their total
decriminalization. According to the doctrine
of specialty1, freedom can not be exercised
abusively but must be linked to the rights and
freedoms of others and social responsibility. If
this goal is not respected by journalists, illegal
acts committed by them can attract even minor
oﬀenses and criminal liability, the worst forms of
liability2. The crime is considered to be „a press
oﬀense” if it is commited through the press.
2. Legal issues
The amending of the Criminal Code in 1996
made an exaggerated tightening penalties for
oﬀenses that can be committed by journalists
through press. In addition, the media had to
wage a serious battle with the authorities for
them to stop aggravating the enactment of this
type of crime.
Attempts at establishing a censorship
disguised by an excessive sanctions have failed
due to strong opposition from the Romanian
press, which allied themselves defenders of
democracy around the world. At that time, the
New York Times editorial3 warned the Clinton
administration, prior to grant economic aid, to
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Current legal controversies regarding journalists liability
look carefully how individual freedoms are respected in Romania, especially press
freedom.
Not only criminal responsability, but also civil responsibility have been subject
to long legal disputes4. Government Ordinance of January 22, 1998, on payment of
civil damages by way of damages, encountered strong opposition from the media
who felt that this bill is a new way of censoring the press by encouraging lawsuits
against journalists. It exempted from stamp duty on applicants, but imposed an 10%
guarantee that they were obliged to pay the CEC, so that in case he wins the amount to
be refunded in full. The Press considered this act of state a supplement to Article 206 of
the Criminal Code, accusing the dangerous ambiguity of the text of law that provide for
mandatory award of moral damages: “Anyone who has caused a natural moral damage
through a breach of dignity, honor, privacy or the right to own a picture is obliged
to compensate by paying civil damages as moral damages.” Although adopted by the
Government Order of January 98 this act was withdrawn at the last moment of its
publication in the Oﬃcial Monitor. But, a few days later, come into force Government
Ordinance no.11 of 11/29/1998, that are exempt from court fees stamp actions and
claims, including those for redress on the establishment and award of moral damages
for damage to honor, dignity or reputation of individuals5.
In a completely surprising way, the media hardly reacted to these provisions in
practice through tax exemptions, left free of abuse by the courts willing to harass
journalists. This situation lasted more than two years, until the entry into force of
the Emergency Ordinance No. 53 of May 19, 2000, for some measures on settling
claims relating to compensation for moral damages. This document, recently repealed,
established a bond of 5% of the damages claimed, amount that was to be returned to
the applicant if he wins or to release the defendant if the claims for damages from the
process and, of course, action application was rejected. Note that this document has no
longer any specific reference to the work of journalists.
But, by far, the question that has not yet found the answer to, while hanging over
the legislature since the early shaping principle of freedom of the press, is whether or
not crimes of opinion seem to form the part of the criminal sphere, and whether they
reached for civil or minor liability. And the more so as neither to this day failed to
constant defining the character of crimes or press oﬀenses (“crimes through media”)
respectively.
3. The particularity of press oﬀenses
Since the beginning of last century, two views have emerged on the notion of crime
through press, recently known as “press oﬀenses”. In the first opinion, the criterion to
circumscribe the scope of criminal oﬀenses of the press is the way the crime is executed
or commited (“modus operandi”). The crime is considered to be „a press oﬀense” if it is
commited through the press. This seems to be a simplistic approach because it expands
unnecessarily long the area press oﬀenses. In such a view it would mean that even a
simple ad whose content could be part of the objective side of a crime of deception,
for example, could be considered as “press oﬀenses”, simply because the manner of
execution was committed towards media.
A second opinion6 is that press oﬀenses, in addition to how it is executed through

66

Romanian Review of Political Science and Communication
volume 1 ● number 1 ● 2015 ● pp. 65-71
the press, contains an additional condition, namely a manifest abuse of opinions, „an
abuse of thought or thinking.”7 This second opinions opposed disadvantage that is
diﬃcult to prove when a publication is the manifestation of an opinion or thoughts.
At that time, Ion Ionescu Dolj criminal law professor addressed the present public
lectures organized by the Romanian Social Institute with the following question: „(...)
A narrative of facts, slander, an obscene drawing, etc., they contain expression of
opinion and deserves this name?”8.
The fact is that even today the doctrine and practice have not reached a unified
point of view regarding the concept of crime news content. But it is indisputable that
press oﬀenses have a number of particular features from the common law:
a) it is always commited written or broadcasted through the media;
b) the consumption time of the crime / oﬀense coincides with the time of
publication, or of dissemination of the press informations;
c) the guilt manifests itself in a specific form as press oﬀenses should
contain a manifest abuse of an opinion or abuse in handling information
in order to create poor public image of reality, a collection of facts wrong.
In other words, there must be bad faith of journalist in exercising its job.
In legal literature there have been expressed opinions that the unlawful act of
the journalist is to be qualified only after proving willful intent („the result provides
his view, its production by committing acts that”)9; this mens that only when there
are obvious intention that by destroying the legal norm to harm the honor, prestige,
image, privacy, authority of a person, an institution of national symbols, the prestige
of the country and nation10.
In addition, international practice has consistently held that public interest
outweighs any private interests, and publication of material to protect the public
interest justifies the removal of criminal liability. On the other hand, limits of acceptable
criticism are wider when it comes to protecting public interests. And they are specific
aspects of guilt for oﬀenses of the press because the author of the crime can act being
aware that he denigrates a public figure, for example, if the person acts in public life,
under a forged image. As noted Dr. Titus Dumitru Popa, „forcing terms, we can say
that the journalist may be exempted from criminal liability even when the text is a data
of oﬀenses (criminal)!. It is essential to prove good faith. Good faith is decisive for the
exemption from criminal liability under the law and is legitimate and oﬀers the chance
burden of proof „11.
4. Oﬀense/ contravention and criminal liability of journalists
For journalists, the existence of the oﬀense and oﬀender accountability are
conditioned by the presence of four constituents - the object, subject, objective and the
subjective side, that are crime characteristics, as well.
About the liability in contravention of the journalist, author Emanoil Popescu12
mentions a number of specific issues, for example, such as the protection of persons
regarding the processing of personal data and free movement of such data, regulated by
Law nr.667 / 2001, or breach of Law. 148/2000 on advertising. For example, constitute
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contraventions, to the extent not qualify for oﬀenses constitute a violation of Article.
15-17 Special rules relating to the advertising weapons, ammunition, explosives,
pyrotechnics means and methods, or advertising of medicinal products. Oﬀences in
public law is established and sanctioned, if necessary, by appropriate representatives
of the Oﬃce for Consumer Protection, the Local Public Administration, the National
Broadcasting Council.
On criminal liability, the doctrine13 has found that the most common oﬀenses
committed by journalists are those provided by art. 205 and 206 Penal Code.,
Insult and slander - that are currently decriminated14. According to art. 207
Penal Code, an Act of oﬀense that had proved the veracity of insult or defamation
would not be considered a crime anymore. It follows that Article. 207 Penal Code.
allowed evidence of the truth of a statement or charged only if the journalist is
able to prove that he had a legitimate interest in making those statements, in the
sense that publishing the article in question is likely to serve the public interest.
Another way to remove the criminal liability may be to invoke “error in fact”,
stipulated by Article 51 of the Penal Code, but in such a case, is particularly important if
a journalist or not submitted all necessary eﬀorts to fulfill his professional obligations.
When the journalist shall endeavor to procure documents and other proof of the
accusations that he had make, he was culpable, proving superficiality and only the lack
of objective reasons could exonerate him.
Other oﬀenses covered by the Penal Code which can be done as a journalist in his
work are: oﬀense against authority (art.238), assault (Article 239), propaganda for
the totalitarian state (Article 166), communicating false information (art.168, index
1), disclosing secrets that endanger national security (Article 169 paragraph 4),
chauvinistic nationalist propaganda (art.317), inciting and condoning crimes public
(art.324, para. 1, 2 and last ), dissemination of obscene materials (art.325), propaganda
for war (art.356).
Also, the journalist can commit a series of oﬀenses in certain special laws such as
Law no.8/1996 on copyright and Law No.148/2000, amended, on advertising. Also,
the possibility of criminal liability for breach of the Law no.187/1999 journalists on
access to personal files and disclosure of security, the political police.
Illegal act committed by the journalist can attract the same time, disciplinary,
material, or criminal libility. In case of joining the disciplinary liability with patrimonial
responsibility15, the unlawful act that constitutes misconduct, can prejudice both the
disciplinary order and heritage unit. It is however possible that does not involve for
the journalist both pecuniary liability and disciplinary liability together16. But given
the specific nature of the two types of legal liability, criminal liability, once triggered,
cause interruption of discipline.
The Constitution17 claims that freedom of expression may not harm the dignity,
honor, privacy of person and the right to own image. Any defamation of the country,
the nation, any instigation to a war of aggression, national hatred, racial, class, religion,
incitement to discrimination, territorial separatism or public violence and obscene,
indecent behavior are prohibited by constitution and by law. Constitutional provisions
by article 30 paragraph 6 and 7, are setting the limits on freedom of expression.
Beyond these limits, we are in the area of illicit criminal or civil prosecution. These
acts prohibited by the Constitution are criminalized by the Penal Code found still in
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force and other special laws containing criminal provisions.
5. Controversial aspects of criminalization and decriminalization of
insult and defamation18
Contrary to international conventions and legislation of other countries, the
Romanian Penal Code, Chapter VIII, Title I of the Special section entitled “Crimes
against dignity” criminalizes only the act of libel/ slandre and it is decriminalizing the
oﬀense of insult19.
Current provisions of the Penal Code incriminated acts of insult and defamation
were abrogated by Art pct.56 of Law nr.278/2006, but by Decision No. 62 of January
18, 2007 (published in Oﬃcial Gazette no. 104 of 12 February 2007) The Constitutional
Court ruled that provisions of the Law nr.278/2006 art.I pct.56 repeal of Articles
205, 206 and 207 of the Criminal Code are unconstitutional. The Parliament, the
sole legislative authority of the country, would have to resolve the situation. The
Constitutional Court held that art. 146 points d) of the Constitution does not exempt
from screening repealing constitutional laws and that if their finding, they cease their
legal eﬀects as provided by Article 147 para. (1) of the Constitution and the law that
formed the subject repealed shall remain in eﬀect.
Many lawyers consider today that insult and defamation (slander/libel) are being
decriminated. The argument is logical - although decriminalization of insult and
libel was declared unconstitutional, one can not automatically retain that the two
facts were reincriminate by a simple constitutional administrative intervention.
According to Article 147, paragraph 1 of Romania’s Constitution, legal text governing
the Constitutional Court decisions, compliance with laws and ordinances in eﬀect,
found to be unconstitutional, cease to exist within 45 days from the publication of
the Constitutional Court decision if in the meantime, the Romanian Parliament and
Government, as appropriate, does not agree those legal acts with the supreme law
provisions.
The logic is quite clear. It is undisputed that Article 1, pct.56 of Law no.278 of
2006 is no longer in force, operating directly relevant constitutional provisions, for
one simple reason: the Parliament has not intervenedin order to put the legal text
declared unconstitutional, in accordance with the Constitutional Court provisions. But
repealing Article 1, Section 56, of Law 278 of 2006, which were decriminated insult and
slander, not automatically expect this to be reincriminate them. To think that just by
the Court’s decision revived insult and slander, is inducing the idea that this institution
legislates by doing the criminalization of oﬀenses. Such an idea is inadmissible in a
social state of law toward which Romania is leaning to. Article 2 of the Criminal Code
says that only the law provides that oﬀenses are oﬀenses, penalties apply measures
can be taken in any case may not decide in this matter the Constitutional Court. In this
case, the Romanian Parliament was obliged to intervene and make the law consistent
with those determined by the Constitutional Court. In the insult and slander, this has
not happened. Insult and libel are not crimes anymore.
Following publication of the Constitutional Court judgment20 in case law, this was
interpreted diﬀerently by the legal authorities21. Thus, some prosecutors and judges
have concluded that the oﬀenses of insult and defamation are still criminalized22, and
other prosecutors and courts have held that the Constitutional Court has no eﬀect on
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the decriminalization of the two oﬀenses. In a separate opinion to the Constitutional
Court decision (judges John Gabor Vida and Kozsokar) it states: “Given these
powers, belonging exclusively to the legislature, we consider that at present there
is no requirement by means of criminal law protection of the dignity, reputation
and image of the right to own, and therefore, decriminalization of insult and libel
actions do not contravene any constitutional , being only a matter of expediency and
practical justification”23
6. Conclusions and considerations
Legal-philosophical concepts promoted by democratic societies recognize that
a person’s freedom ends where another person’s freedom begins. Journalists, as
professionals, they must obey the same reziderate and use information with respect
to working within the limits of freedom and privacy of each other. Everyone is entitled
to the protection of self-image, dignity and honor. Journalists can not be further
protected if they violate these values. Values of a democracy must combine the press’
freedom of expression with the right of everyperson to an image and to privacy.
We believe that by the decriminalization of two criminal it happens a breach of the
principle of free access to justice, enshrined in Article 21 of the Constitution, the right to
a fair trial and right to an eﬀective remedy as provided in sections 6 and 13 respectively
of the European Convention human rights and fundamental freedoms and the principle
of equal rights provided by Article 16 of the Constitution. The Constitutional Court
holds that free access to justice is not only able to address the courts, but to receive
appropriate means of protecting the right infringed, appropriate hazard severity and
social harm has occurred. By removing the state means of protecting dignity as a
supreme value in the rule of law, takes palce a violation of the eﬀectiveness of access
to justice in this matter.
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1. Introducere
Statele-națiuni și coalițiile multinaționale
de securitate din care aceste state fac parte au
folosit din plin, în anii de după Războiul Rece,
informația, ca element al puterii, pentru a-și
crea, în raport cu competitorii lor, avantaje pe
termen scurt și mediu.
SUA și aliații, de exemplu, au cheltuit sume
extrem de mari pentru schimbarea atitudinilor
și comportamentului populației autohtone din
Irak, Afganistan și fosta Iugoslavie, prin implementarea de campanii de PSYOPS, operații
informaționale și, mai nou, de comunicare strategică. Un exemplu de operații informaționale
de mare anvergură sunt cele desfășurate în fosta Iugoslavie de către forțele NATO. Proclamarea independenței provinciei Kosovo a readus
în atenția opiniei publice istoria Balcanilor de
Vest, după ce subiectul Kosovo a fost mai mulți
ani eclipsat de războiul din Irak. Scopul declarat
al intervenției militare a NATO din 1999 asupra
Serbiei a fost acela al „evitării unei catastrofe
umanitare și al stabilizării”. Scopul campaniei
de comunicare a NATO era acela al legitimării
intervenției militare din Kosovo în fața opiniei
publice occidentale. Operațiile informaționale
din fosta Iugoslavie începuseră cu mult timp
înainte, în anii 1991-1992, când agenția de PR
Ruder Finn a desfășurat o campanie de asociere a sârbilor, în relația lor cu populațiile minoritare, cu naziștii (prin teme precum purificare
etnică, lagăre, violuri, gaze, gropi comune, masacrele de la Sarajevo). Un asemenea atractor,
dacă este credibil, poate legitima o intervenție
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militară, în numele apărării drepturilor omului.
Rusia vede superioritatea informațională diferit față de SUA, punând accent pe
”dezorganizarea inamicului”. Vladimir Lefebvre este inventatorul controlului reflexiv,
folosit pentru a servi unui partener sau unui inamic o informație pregătită special,
pentru a-l determina pe acesta să ia o decizie predeterminată, dorită de inițiatorul
acțiunii1. Caracterul și personalitatea președintelui georgian Mikheil Saakashvili par
să fi făcut din acesta o țintă a unei operații ruse de control reflexiv, în timpul invaziei
Rusiei în Georgia din 2008. Alte operații informaționale atribuite Rusiei în regiune au
fost un atac cibernetic asupra Estoniei din 2007 sau campania proactivă de discreditare a ideii că lituanienii sau letonii au fiecare propria identitate națională.
Republica Populară Chineză recunoaște că influența e determinantă în lupta pentru
supremație. Atunci când se referă la influență, succesorii lui Sun Tzu fac apel la concepul celor trei războaie: psigologic, media și legal. Prima campanie modernă majoră
de operații informaționale a Chinei pe un public ostil a fost „Twitter War”, în 2012,
în timpul căreia utilizatorii de Twitter au primit mejaje de suport a poziției Chinei în
disputa privind Tibetul. La începutul anului 2013, o ”brigadă” numită ”waummao”,
compusă din 60.000 de persoane, a fost plătită de regimul chinez cu 75 de cenți pe
tweet să spună lucruri pozitive despre Partidull Comunist Chinez pe Weibo (echivalentul chinez al Twitter-ului).
Care sunt cauzele creșterii importanței operațiilor informaționale și a comunicării
strategice în balanța de putere dintre statele – națiuni în secolul XXI? Care sunt reperele
teoretice ale evoluțiilor relevanței informațiilor în dinamica relațiilor internaționale?
Cât de etice sunt aceste intervenții și până unde pot ele merge? Iată câteva întrebări
care m-au determinat să caut răspunsuri și să scriu prezentul articol.
2. Dinamica securității internaționale în epoca informațională
Experții din domeniul științelor sociale, precum și cei din domeniul tehnologiilor au
căzut de acord asupra faptului că statele și indivizii devin din ce în ce mai dependenți
de informații. Datorită dezvoltării și interconectivității tehnologiilor de comunicații
(Internet, televiziune prin satelit, telefonie mobilă etc.), informațiile au o acoperire
globală, iar răspândirea aceestora se face cu o viteză din ce în ce mai mare. Costul producerii, transmiterii și utilizării informațiilor a scăzut constant în ultimii ani, motiv
pentru care tehnologiile de comunicații sunt accesibile pentru un număr din ce în ce
mai mare de oameni de pe glob2. În opinia lui Everard (1999), chiar dacă mai există
îngrijorări legate de o așa-zisă ”prăpastie digitală” care ar separa societățile și indivizii
bogați de cei săraci3, este de necontestat faptul că tehnologiile de comunicații au contribuit la diseminarea informațiilor dincolo de zidurile elitelor politice și economice
ale societăților dezvoltate.
Asemenea schimbări au consecințe directe asupra dinamicii relațiilor internaționale, motiv pentru care mai mulți cercetători se arată preocupați de implicațiile pe care
revoluția informațională le are asupra securității naționale și internaționale. Există
opinii, precum cea exprimată de Fountain (2001), conform cărora statul va rămâne
principalul „jucător” în domeniul securității, conservându-și rolul de furnizor de securitate până și în cyberspațiu. Un alt curent, cel în care se înscrie și Rosecrance (1999),
susține că emergența „statelor virtuale” și a rețelelor economice implică un declin al
violențelor interstatale, respectiv că securitatea joacă un rol mai puțin semnificativ de-
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cât în trecut. Cercetători precum J. Arquila, D. Ronfeldt, M. Castells sau J. Nye afirmă
că revoluția informațională a sporit importanța actorilor non-statali (a companiilor,
grupurilor de interese, mișcărilor sociale, rețelelor transnaționale și indivizilor), actori
care pot fi furnizori de securitate, dar și competitori ai statelor în domeniul securității.
Din această perspectivă, revoluția informațională a adus cu sine creșterea îngrijorărilor legate de securitate în toate domeniile vieții sociale. În fine, Everard (2003) suține
că revoluția informațională a deschis o nouă arenă, cea a politicilor simbolice, subliniind dimensiunile subiective ale puterii și securității, apreciind că acest fenomen poate
să constituie o oportunitate, dar și o amenințare pentru o entitate statală.
Constituindu-se într-o componentă modernă a puterii naționale, informația este
nu doar un mijloc de construcție, conservare sau întărire a condițiilor favorabile promovării intereselor naționale, ci și infrastructura acelei rețele care permite celorlalte
elemente ale puterii naționale să se sincronizeze între ele și cu restul lumii, precum și
să se adapteze unui mediu coplex, aflat în continuă schimbare.
Extinderea sistemelor de comunicaţii şi globalizarea diseminării informaţiilor
reprezintă momente care marchează toate determinantele sociale ale puterii
naţionale. De exemplu, în domeniul economic, revoluţia informaţională a accentuat
interdependenţa globală. În domeniul politico- diplomatic, atât liderii ţărilor democratice, cât şi cei ai unor state totalitare sau lideri ai unor mişcări extremist-naţionaliste
sau religioase au, în egală măsură, acces la transmiterea instantanee a mesajelor lor
în orice loc de pe glob; din punct de vedere militar, se vorbeşte despre dominaţia
informaţională - pe fondul unor schimbări majore ale sistemelor de comandă şi control.
Modelul teoretic care răspunde în cea mai mare măsură provocărilor strategice legate de revoluția informațională este, în opinia mea, cel aparținînd profesorului Joseph Nye de la Universitatea Harvard, care, în 1990, în cartea sa intitulată „Bound to
Lead: The Changing Nature of American Power”, vorbea pentru prima dată despre
„soft power”, adică despre abilitatea unei entități politice, a unui stat, de a influența
indirect comportamentul sau interesele unei alte entități politice, utilizând mijloace
culturale sau ideologice.
Pentru o țară de mici dimensiuni, a cărei putere este limitată sub aspectul capabilităților economice și militare, devine esențială valorificarea acestei teorii, adoptarea
acestei paradigme care o poate credibiliza și legitima ca actor influent. Maior (2006)
susține că dacă un stat nu reușește să se plaseze în curenții principali de legitimitate
care domină viața internațională, puterea sa reală în raporturile internaționale este
automat diminuată în mod semnificativ. În opinia acestuia, forța militară și considerentele de natură geopolitică și geostrategică, elementul economic nu sunt suficiente
pentru a conferi putere în exercițiul diplomației sau chiar în politica de securitate a
unui stat4.
3. Informaţia, element al puterii naţionale
Experții în probleme de securitate națională și-au bazat calculele și teoriile, o perioadă îndelungată de timp, pe dimensiunile tradiționale ale puterii, respectiv pe cele
diplomatice, economice și militare.
Puterea națională este contextuală și ea poate fi evaluată, având în vedere toate elementele sale constitutive, doar în raport cu alți jucători, respectiv cu situațiile în care
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puterea este exercitată. Un stat cu multe capabilități militare poate părea puternic,
dar capabilitățile ar putea să nu fie adecvate pentru un anumit inamic sau pentru un
anume tip de conflict.
Începând din 1990, tot mai mulți strategi și specialiști din domenii precum cel politic sau al relațiilor internaționale susțin că informația este o fațetă a societății contemporane și o includ între elementele puterii naționale. Bartlett, Holman și Somes
(1995) au arătat că mediul dinamic de securitate va altera relativa utilitate a celorlalte
trei elemente - diplomatic, militar și economic. Aceștia sugerau că strategii ar trebui
să ia în considerare și alte forme de influențare, inclusiv influențele generate de media
asupra câmpului de luptă5.
În SUA, primele menţiuni în documente oficiale, guvernamentale, referitoare la
includerea informaţiei între elementele puterii naţionale, sunt consemnate în timpul
administraţiei Reagan. Au existat şi alte documente aparţinând domeniului securităţii
naţionale, cu referiri la informaţii, însă nivelul la care erau tratate acestea nu era unul
strategic. În SUA este acceptat astăzi faptul că informaţia reprezintă un element al
puterii naţionale împreună cu puterea diplomatică, militară şi economică. În acelaşi
timp, informaţia este un vehicul pentru celelalte elemente ale puterii naţionale atunci
când este vorba de activităţi cu impact informaţional. Pentru a umple golurile din documentele oficiale, Kuehl şi Neilson (1999) propun următoarea definiţie a informaţiei:
„folosirea conţinutului informaţiei şi a tehnologiei ca instrumente strategice, pentru
a modela fundamentele forţelor politice, economice, militare şi culturale, pe termen
lung, cu scopul de a afecta comportamentul global al guvernelor, al organizaţiilor
multinaţionale şi al societăţii, pentru a sprijini securitatea naţională”6.
Informația și variatele tehnologii care ajută la diseminarea acesteia sunt critice
pentru lumea modernă. Viața personală a cetățeanului a suferit schimbări dramatice
prin folosirea calculatoarelor și a echipamentelor de telecomunicații, acestea modificând, de exemplu, scopurile interacțiunilor sociale sau maniera în care se face comerț
și guvernare. Revoluția tehnologică, căreia i-am fost martori începând din anii 1970,
ne-a forțat să consacrăm expresia „epoca informațională” pentru a recunoaște influența pe care calculatorul și cip-ul o au asupra vieții noastre de zi cu zi. Mijloacele prin
care comunicăm astăzi sunt foarte diferite față de cele pe care le foloseam chiar și
acum un deceniu, iar impactul viitoarelor inovații tehnologice este greu de previzionat.
Trebuie să acceptăm faptul că metodele folosite în comunicare sunt într-o constantă
transformare.
Această realitate are, pentru experți în domeniul securității naționale, implicații
strategice. Statele trebuie să aibă acum relații nu doar cu alte state, ci și cu o mulțime
de actori subnaționali și nonstatali. Într-o lume interconectată, și diplomația arată altfel datorită capacității mass-media de a transmite informații și imagini cu o viteză uimitoare, oriunde în lume, dar și deoarece comunicațiile de azi sunt transnaționale, audiențele autohtone fiind dificil de izolat în raport cu cele străine. Trăim într-o lume în
care conectivitatea este în creștere. Pentru a ilustra impactul revoluției informaționale
asupra diplomației, Mellisen a folosit celebra fotografie din 1945 cu Roosvelt, Stalin și
Churchill la conferința de la Yalta. Cei trei lideri au călătorit cu vaporul, încet și privat,
către Yalta, locul în care și-au împărțit Europa și au pus la cale noua ordine mondială.
După ce s-au înțeles, au călătorit, tot încet, cu vaporul, către țările lor și, când au ajuns
acasă, publicul a fost informat despre deciziile luate. Mellisen a comparat acest unic
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eveniment cu summit-urile din secolul XXI care ocupă ecranele televizoarelor din orice colț al lumii, de când încep până se încheie. Ne place sau nu, relațiile internaționale
se întâmplă astăzi în timp real, în fața unor audiențe globale.
Și celelalte două elemente ale puterii naționale, cel militar și cel economic, au suferit
schimbări substanțiale în lumea interconectată. Doctrina militară a SUA, de exemplu,
vorbește de conceptul de „dominație informațională”, definit ca fiind „gradul de superioritate informațională care îi permite posesorului să folosească sistemele și capabilitățile de informații pentru a obține un avantaj operațional într-un conflict sau pentru
a controla situația în conflictele de scurtă durată, în timp ce sunt corupte capabilitățile
similare ale adversarului”. Teoreticienii militari susțin că dominația informațională
este esențială pentru succesul operațiilor militare, context în care aceștia definesc informațiile de care este nevoie și procedurile ce trebuie urmărite astfel încât informațiile să fie folosite la timpul potrivit, la momentul potrivit și pentru scopurile dorite.
Economiștii vorbesc despre producerea și folosirea informației ca despre bunurile
de inventar moderne și măsurabile, ca despre un mijloc de schimb sau despre o țintă
de creștere. Cu alte cuvinte, în economie cunoștințele și informațiile sunt bunuri care
pot fi mișcate mii de kilometri în fracțiuni de secundă.
Informația, ca element al puterii naționale, vizează doi poli, ambii definind obiective aflate în spectrul îngrijorărilor legate de securitate. Un pol este de esență tehnologic, e vorba de cel al siguranței și securității cyberspațiului. Celălalt pol este de esență
politică și ideologică, strategia informațională fiind văzută din această perspectivă ca
un mijloc de promovare a identității și valorilor unei națiuni, în concordanță cu interesele acesteia, ca o expresie a „soft power” a unui stat. Dintre cei doi poli, cel tehnologic
a primit până acum mai multă atenție. În cele mai mute situații, cei doi poli informaționali sunt tratați în mod distinct.
Există expresii consacrate, cum ar fi „autostrada informațională” (expresie popularizată de președintele Clinton după ce fusese lansată în presa americană), „epoca
informațională” (în 1995, în „The Economist” se nota că Internetul devenise simbolul
epocii informaționale) sau „cyberspațiul” (termen consacrat de romancierul William
Gibson în 1995), expresii care vizează atât componenta tehnologică, cât și pe cea ideologică a informației, și care au contribuit într-o măsură semnificativă la ridicarea informației la rang de element al puterii naționale.
4. Activități de informații deschise și acoperite
Chiar dacă nu există un consens referitor la definirea informației ca element al puterii naționale, este acceptat faptul că acest element se referă la abilitatea unui stat
de a influența opinia publică mondială prin canale informaționale. Fațete ale acestei
influențe includ activități deschise - comunicarea strategică (alcătuită din informare
publică, diplomație publică și operații informaționale deschise), precum și activități
acoperite - cele de intelligence și operațiile informaționale militare acoperite. După
Ecklund (2005)7, comunicarea strategică este una din cele două componente ale instrumentului informațional al puterii naționale. Cealaltă componentă cuprinde „activități informaționale”, inclusiv folosirea efectelor psihologice și a informației ca arme,
cum se întâmplă, de exemplu, în operațiile informaționale militare acoperite.
Din categoria activităților de informații acoperite fac parte, de exemplu, colectarea
și diseminarea de informații critice și de intelligence pentru cei care iau decizii, pro-
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tejarea informațiilor și a sistemelor informatice împotriva atacurilor întreprinse de
cei care nu sunt autorizați cu acces, precum și contracararea propagandei ostile prin
diseminarea de informații adevărate, atât pentru populația domestică, cât și pentru
cea internațională.
Comunicarea strategică este un element al puterii naționale care înglobează activități de informații deschise, succesul acesteia fiind determinat de adevăr și credibilitate. Credibilitatea este afectată, de exemplu, atunci când există neconcordanțe între
cuvinte și fapte, când sunt diseminate mesaje inconsistente sau contradictorii, dar și
când activitățile de informații deschise sunt percepute ca fiind finanțate și planificate
de către serviciile secrete.
Este de notorietate faptul că, în 1970, Central Intelligence Agency (CIA) a renunţat,
în urma unor aprinse dezbateri publice, la finanţarea Radio Free Europe şi Radio Liberty (după ce radiourile fuseseră finanţate de CIA timp de 20 de ani). Aceleaşi controverse şi cu aceleaşi rezultate s-au consumat în 1980, referitor la finanţarea de către
CIA, în timpul Războiului Rece, a unor organizaţii neguvernamentale (vezi AFL-CIO
şi National Student Association).
Pe acelaşi palier se înscriu şi tensiunile dintre informarea publică/afacerile publice şi operaţiile informaţionale din armata americană, tensiuni care au culminat cu
desfiinţarea, în 2002, a Biroului de Influenţare Strategică (OSI) din cadrul Departamentului de Apărare al SUA, după dezbateri în mass-media pe seama credibilităţii
mesajelor difuzate. Şi în prezent se depun eforturi de clarificare a relaţiilor dintre informarea publică/afacerile publice, diplomaţia publică şi operaţiile informaţionale
militare acoperite, însă există situaţii în care este extrem de dificil să trasezi o linie de
demarcaţie între cele trei domenii.
Cele mai importante diferenţe între informarea publică/afacerile publice, diplomaţia
publică şi operaţiile informaţionale militare acoperite, sub aspectul strategiilor
informaţionale, sunt legate de audienţele-ţintă, efecte şi percepţie asupra adevărului.
Referitor la audienţe, informarea publică/afacerile publice şi diplomaţia publică
vizează, în egală măsură, audienţe prietenoase, neutre şi ostile, pe când operaţiile
informaţionale militare se adresează exclusiv, cel puțin în accepțiune americană,
audienţelor ostile. Operaţiile informaţionale se concentrează pe sprijinul acţiunilor
militare în medii non-permisive sau semi-permisive. Dintre cele trei domenii,
tradiţional doar informarea publică/afacerile publice se adresează audienţelor domestice, însă distincţia dintre publicul domestic şi cel internaţional nu mai este posibilă
în epoca informaţională în care trăim. Este de necontestat faptul că audienţele domestice consumă tot mai multe mesaje de PSYOPS şi diplomaţie publică, cu excepţia
situaţiei în care aceste mesaje merg direct către lideri şi decidenţi. Pe acest fond, există
îngrijorări justificate privind folosirea instrumentelor de diplomaţie publică şi operaţii
informaţionale pentru influenţarea audienţelor domestice în scopuri partizane. Din
aceste îngrijorări se naşte o întrebare: care este limita acceptabilă a cheltuielilor bugetare pentru influenţarea opiniei publice autohtone?
Se spune că informarea publică/afacerile publice au misiunea de a informa publicurile, pe când diplomaţia publică şi operaţiile informaţionale au misiunea de a
influenţa aceleaşi publicuri. Efectele urmărite diferă şi ele, astfel că informarea publică/
afacerile publice şi diplomaţia publică urmăresc schimbarea unor atitudini şi comportamente, cu precădere prin explicarea unor politici, pe când operaţiile informaţionale
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militare urmăresc anihilarea, degradarea sau descurajarea.
Nu în ultimul rând, în legătură cu percepţia asupra adevărului, operaţiile
informaţionale pot folosi dezinformarea şi propaganda neagră. Pentru obţinerea
efectelor proiectate, PSYOPS se poate folosi inclusiv de manipulare psihologică sau de
ameninţări personale. În acest context, comunicarea strategică (ce cuprinde activităţile
de informaţii deschise) este, în viziunea lui Haddok (2002), „coordonarea planificată
în vederea diseminării, cu acurateţe, a informaţiilor despre un anumit stat, pentru a
comunica cu claritate, obiectiv şi deliberat, obiectivele şi intenţiile naţionale publicului
domestic şi celui internaţional”8. Comunicarea strategică nu reprezintă o oportunitate
pentru a politiza anumite mesaje, pentru a determina o anumită audienţă să creadă
ceva care nu e adevărat; în schimb, ea poate genera, în timp util, informaţii adevărate
pentru a diminua deficitul de informare a unei anumite audienţe, ba chiar poate, în
unele cazuri, să contracareze, prin aceleaşi mijloace, propaganda unor regimuri ostile.
Furnizând aliaţilor sau adversarilor informaţii caracterizate de acurateţe, aceştia pot
lua, în cunoştinţă de cauză, decizii care au legătură cu politicile şi acţiunile unui stat.
Comunicarea strategică are misiunea de a conexa interesele şi obiectivele naţionale
cu teme şi mesaje care vor ghida strategiile departamentale de influenţare a opiniei publice. Gough (2007) susţine că audienţele comunicării strategice includ atât
audienţe adverse sau ostile, cât şi audienţe din ţări aliate sau neutre, iar efortul întreprins vizează, în egală măsură, schimbarea, pe termen lung, a comportamentului
şi atitudinilor publicului ţintă, precum şi explicarea politicilor unui stat audienţelor
internaţionale9.
Revenind la diferenţele dintre componenta deschisă şi cea acoperită ale informaţiei,
ca element al puterii naţionale - audienţe, efecte şi percepţie asupra adevărului - comunicarea strategică reprezintă o abordare proactivă care generează un transfer şi o
acceptare de noi idei, o schimbare, cu bătaie lungă, a atitudinilor şi a convingerilor.
Comunicarea strategică se referă la informare, persuasiune, influenţă, diseminare, legitimizare şi construcţie.
5. Comunicarea strategică sau sincronizarea comunicării
Cu toate că expresiile „comunicare strategică” sau „sincronizare a comunicării”
sunt oarecum noi în vocabularul instituțional, experiențele din spatele conceptelor nu
sunt noi. Winfield Scott a recunoscut importanţa a ceea ce acum numim comunicare strategică la nivel de teatru de război în Veracruz, în 1847. Realizând influenţa pe
care Biserica Catolică o avea asupra societăţii mexicane, Scott a luat parte, împreună
cu subordonaţii săi, la ceremonialuri oficiate în Catedrala din Veracruz. El a ordonat
soldaţilor să salute preoţii mexicani pe care îi întâlnesc. Aceste acţiuni au reprezentat
paşi dintr-o campanie menită să câştige prietenia mexicanilor. În 1917, președintele
SUA, Woodrow Wilson, autoriza formarea Comitetului de Informare Publică, ale cărui
obiective erau încurajarea loialității și a unității cetățenilor americani, respectiv obținerea înțelegerii și sprijinului opiniei publice internaționale pentru politica externă a
SUA. Inventatorii conceptului de „diplomație culturală” sunt francezii, care de altfel au
promovat acest concept prin intermediul școlilor de învățare a limbilor străine (Alliance Française). British Council a fost fondat în 1934 pentru a promova o viziune alternativă asupra lumii, alta decât cea totalitaristă. BBC a început transmisiunile în limbi
străine în 1938, iar Vocea Americii a debutat în 1942. În același an, președintele SUA,
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Franklin D. Roosvelt, a înființat Biroul de Informații de Război pentru a concentra
informațiile de război și acțiunile psihologice într-o entitate cu autoritate la nivel strategic. Tot în SUA, prin Actul Smith-Mundt (1948) s-a născut, în timp de pace, prima
agenție de informații de stat, care avea misiunea de a „promova o mai bună percepție
a SUA în alte țări, respectiv de a spori înțelegerea reciprocă” dintre America și străini.
Acest act a interzis Vocii Americii să emită pentru publicul american. Agenția de Informații a SUA (USIA) a fost întemeiată de președintele Eisenhower, cuprinzând la acea
vreme toate programele de informații, inclusiv VOA (elementul cel mai cuprinzător),
ce aparținuseră anterior Departamentului de Stat, exceptând programele de schimb
educațional. Directorul USIA se subordona președintelui, prin Consiliul de Securitate
Națională, și primea zilnic ghidări cu privire la politica externă a SUA de la Secretarul
de stat pentru politică externă. USIA a fost fondată în 1953 și s-a închis în 1999.
Dacă războiul rece a adus față în față mașinăriile de propagandă ale regimurilor
comuniste cu instrumentele de comunicare folosite, la nivel strategic, de statele democratice, după căderea blocului comunist toate privirile țărilor democratice s-au îndreptat către Orientul Mijlociu. Un moment de cotitură ce a reliefat necesitatea redefinirii
comunicării strategice a fost atacul asupra turnurilor gemene din 11 septembrie. Atât
în SUA, cât și în Marea Britanie, de exemplu, domeniul comunicării strategice a fost
reformat, iar politicienii și cercetătorii caută în continuare soluții doctrinare și instituționale pentru a valorifica cât mai eficient potențialul informațional al elementelor
puterii naționale.
Conceptul de comunicare strategică este adesea folosit atunci când se discută despre comunicarea globală. Sub umbrela comunicării strategice se regăsesc instrumente
aparținând diplomației, comunicării politice, construcției democratice, operațiilor informaționale militare deschise, informării publice guvernamentale, radiodifuziunii și
televiziunii internaționale, și enumerarea ar putea continua.
Lumea în care trăim este într-o perpetuă și accelerată mișcare ce afectează și cele
mai liniștite și conservatoare zone ale societății. Schimbările produse în cadrul acestei
mișcări sunt din ce în ce mai numeroase, iar unele schimbări cunosc amplitudini și
profunzimi neatinse anterior. În ceea ce privește mediul de comunicare, acesta este
caracterizat de câteva elemente distinctive: informația circulă cu o viteză din ce în ce
mai mare; cei mai mulți dintre cetățeni au șansa să aleagă dintre o infinitate de surse de informare; nu în ultimul rând, schimbările percepțiilor și atitudinilor, conform
sondajelor de opinie politice și de marketing, se întâmplă cu o viteză crescătoare, pe
tot mai multe paliere.
Dinamizând existența noastră, accelerarea schimbărilor produce efecte majore în
managementul comunicării, astfel că, vorbind despre comunicare strategică vorbim,
de fapt, despre managementul strategic al comunicării la nivelul unei entități statale. Acesta este un proces analitic și de acțiune complex, care presupune: formularea
strategiei pe baza analizei mediului intern și extern, a identificării alternativelor de
răspuns și alegerii celei mai potrivite maniere de răspuns; aplicarea strategiei; în fine,
evaluarea rezultatelor.
6. Concluzii
Informația și variatele tehnologii care ajută la diseminarea acesteia sunt critice
pentru lumea modernă. Viața personală a cetățeanului a suferit schimbări dramatice

80

Romanian Review of Political Science and Communication
volume 1 ● number 1 ● 2015 ● pp. 73-82
prin folosirea calculatoarelor și a echipamentelor de telecomunicații, acestea modificând, de exemplu, scopurile interacțiunilor sociale sau maniera în care se face comerț și guvernare. Informația reprezintă o resursă strategică mai puțin înțeleasă, dar
nu mai puțin importantă decât puterea diplomatică, militară și economică. Puterea
informațională se referă la abilitatea unei țări de a controla și influența opinia publică
mondială prin canale informaționale. În epoca informațională, influența și puterea revin celor care pot disemina informații credibile, astfel încât să obțină sprijin din partea
unui anumit public pentru interese, scopuri și obiective.
La cel mai înalt nivel în stat, strategia este arta și știința de a dezvolta și folosi instrumentele puterii naționale, în concordanță cu cerințele politice, pentru a crea efecte
de protejare sau promovare a intereselor naționale în raport cu alte state, actori sau
circumstanțe. Comunicarea strategică se referă la sincronizarea acțiunilor și a instrumentelor folosite de instituțiile unui stat pentru: a înțelege diferite atitudini și culturi;
pentru a consilia politicienii, diplomații și liderii militari în legătură cu impactul deciziilor lor asupra opiniei publice; în fine, pentru a influența atitudini și comportamente
prin intermediul strategiilor de comunicare. Comunicarea strategică are misiunea de
a conexa interesele și obiectivele naționale cu teme și mesaje care vor ghida strategiile
departamentale de influențare a opiniei publice.
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RETORICĂ ȘI FILOSOFIE
Alexandru Ștefănescu

A-ți exercita sufletul pentru întreceri
în virtute, nimeni vreodată dintre
muritori nu a descoperit o artă mai
frumoasă decât Gorgias
TITLE
Rhetoric and Philosophy
ABSTRACT
The present paper revolves around
setting the terms for a sound relationship between rhetoric and philosophy. Are they kindred spirits or
perhaps mortal enemies? On the
one hand, rhetoric can be seen as
laying the foundations for a broad
existential Greek and Roman pattern, much like philosophy itself.
On the other hand, we may choose
to relegate rhetoric on the account
that, unlike philosophy, it disregards truth, setting the stage for
false pretenses and knavery. First
of all, we shall depart from summing up various definitions of the
art. Secondly, we shall make use
of the known parallelism between
rhetoric and sophistry. In the third
and final section, we shall briefly
investigate four diﬀerent answers
to the question at stake: is rhetoric
some kind of philosophy?
KEY WORDS
Rhetoric, philosophy, Sophists, virtue

(Inscripție găsită la Olympia, datând de
la sfârșitul secolului al IV-lea î.e.n)
Orice preocupare disciplinară trebuie
contextualizată. Căci de regulă nu ne interesează
doar cum anume arată o anumită disciplină, ci
și ce a determinat-o să arate așa mai degrabă
decât altfel. Aici, relația retoricii cu vechii greci
este ineluctabilă. Lumea grecească zugrăvește
un chip cioplit în marmura identității omului. În fapt, am putea să avansăm o ipoteză și
mai largă: anume că oriunde există stratificare
socială și identitară, indivizii vor edifica structuri și exigențe retorice prin care să le clarifice pe
cele dintâi. Aplicând ipoteza relației dintre lume
și limbaj ca generatoare de retorică, la cultura
elină, putem cuantifica nu ceea ce face posibilă
o retorică printre altele, ci ceea ce întemeiază
prima retorică sau, altfel spus, patentul acesteia. Vorbim aici chiar de filosofia greacă, de mitologie și poezie, de utilizarea literar-filosofică a
mythos-ului (de la Homer însuși, la miturile platonice), precum și de universul polisului grecesc
(și de un fel specific de a fi al acestuia, începând
mai ales cu Pericle). Riguros vorbind, o parte
din acestea sunt condiții ale apariției retoricii
autentice, altele sunt mai degrabă mecanisme,
implicite și explicite, ale devenirii ei disciplinare. Deocamdată reținem relația deja invocată
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cu sensul retoricii ca material de lucru pentru definirea identității grecești, inclusiv în
chip de cheie de interpretare a definițiilor pe care retorica le suportă.
1. Ce este retorica?
Nu putem porni decât de la stratificarea posibilităților de definire, sperând că etajele construcției vor lămuri și tipul de fundație, sprijinul, esența ori rostul edificiului. Ce
anume este retorica? Posibilitățile de răspuns, deși numeroase, converg spre același
plan semantic: arta de a vorbi bine cu scopul de a convinge. Bunăoară, definițiile de
dicționar, generale1 sau de specialitate, edifică, în tonuri specifice, o imagine conectată
conceptelor de discurs, auditoriu, persuasiune sau frumos: (1a) Arta de a vorbi frumos;
arta de a convinge un auditoriu de justețea ideilor expuse printr-o argumentație bogată, riguroasă, pusă în valoare de un stil ales (DEX, 1998); (2a) Arta de a vorbi frumos
și convingător (NODEX, 2000); (3a) Artă și știință a elaborării discursului în general, având funcție primordial persuasivă, dar și funcție justificativă, demonstrativă sau
deliberativă (DSL, 1997); (4a) Artă a construirii discursurilor, văzută în democrațiile
grecești drept condiție a succesului în viața publică (Oxford2). Acestora li se suprapun
definițiile sistemice, „culturale”: (1b) Arta vorbirii care produce convingeri sau „făuritoarea convingerii” (Platon, Gorgias, 453a); (2b) „Facultatea de a cerceta, pentru fiecare caz în parte, ceea ce poate fi capabil de a convinge” (Aristotel, Retorica, 1355b25);
sau (3b) Ars bene dicendi (Quintilian, Institutio Oratoria, II, xvii, 37). Mergând înapoi
la „părinții” elocvenței, un Isocrate va înfățișa retorica drept: (4b) ferment natural al
individului privit în cheie socială (Asupra schimbului de bunuri, XV, 254-2553). Iar
câteva secole mai târziu, marele Cicero va vedea în elocvență: (5b) cheia de boltă a
Republicii sănătoase, avidă de dreptate și spirit civic mulat pe necesitățile omenesccaracteriale (De Inventione, I, 3).
Individul și „republica” sa exterioară vor fi, așadar, durate prin puterea cuvântului
bine articulat. Se va observa, deci, că toate tentativele de definire spun același lucru:
anume că retorica este o tehnică a persuasiunii prin discurs, dar în egală măsură și o
disciplină a binelui și frumosului, punând, după caz, cum e și firesc de altfel, accentul
acolo unde se cuvine – de la „criticul” Platon, aspru, necruțător, caustic, la „tehnicul”
Aristotel și până la Quintilian, cel preocupat mai degrabă de „caracter”. Dar pe ce se
bazează o atare pretenție, cum că retorica și-ar depăși utilitatea ei „tehnicistă”, alegând
totodată să privească înspre „suflet”? E aceasta vreo ciudățenie sau o consecință
naturală a chiar ideii de discurs? Răspunsul devine limpede câtă vreme considerăm
plajă mai largă a culturii eline înseși.
Dar să le luăm pe rând. Cum se insinuează „binele” în materialul de lucru al retoricii?
Observăm în primul rând că sensul valoric consemnat în definiția (3b) ține de o tehnică
a „rostirii” înțelese, dar și că, totodată, ea se va deosebi de ars recte dicendi. „Corectitudinea” discursului nu va fi una gramaticală (ceea ce e oricum o condiție implicită),
ci ideatică și structurală. Vasăzică, o „virtute” tehnică, în sens de virtuozitate a oratorului. Apoi, sensul lărgit al adverbului bene este unul caracterial, ca sumă a mores
oratoris (Quintilian, Institutio Oratoria, II, xv, 34). Aici, virtutea va reprezenta vehiculul discursului, buna sa punere în practică prin îmbrăcarea în însăși haina existenței
virtuoase a oratorului, ceea ce se poate observa explicit și din definiția oratorului așa
cum este ea formulată de către Cato cel Bătrân: vir bonus dicendi peritus (Quintilian,
Insitutio Oratoria, XII, i, 1). Acest „bărbat cu ținută morală, priceput în arta vorbirii”
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reprezintă chiar „garanția” discursului. Atât oratorul, cât și buna și virtuoasa practică
a discursului și a persuasiunii fac parte din ceea ce am putea lesne numi o „retorică a
virtuții”. Pe scurt, această determinare poate fi tradusă prin faptul că retorica greacă
și, prin extensie, cea romană, stau sub o logică socio-culturală imposibil de desprins
de sub exigențele ei filosofice. „Etica virtuții” reprezintă, în acest sens, o parte activă
din mecanismul de semnificare a retoricii grecilor. Iar sensul acestei condiționări este
dublu: nu numai caracterul oratorului conduce la discursul bun, ci și, invers, retorica
formează caractere. Sufletul e miza oricărei retorici – și în bine, și în rău. Căci, pe de
o parte, sufletul e ușor de „înstrăinat”4 în raport cu aparentele învățături ale sofiștilor
și retorilor înfierați de Platon, iar, pe de altă parte, desigur, „un cuvânt adevărat care
dovedește respectul legii și dreptății este imaginea unui suflet bun și în care te poți
încrede” (Isocrate, Asupra schimbului de bunuri, XV, 255).
În al doilea rând, definiția (1a) construiește un enunț centrat în jurul ideii de
frumusețe5. Desigur, frumosul discursului nu va fi ține de o tipologie vizuală a frumosului, ci mai degrabă de una intențională, de construcție, precum și sufletească. Pe de
altă parte, dacă dintr-o definiție mai largă a frumosului vom reține, de pildă, calitatea
armoniei, atunci devine limpede cum anume un discurs sau altul poate deveni frumos.
Armonia, dispunerea coerentă, justa proporție sunt toate trăsături ale persuasiunii.
Ele sunt ca niște locuri comune ale „retorizării”, dovadă că dicționarele explicative
trimit tocmai către un concept (deși vag) al frumosului. Mergând însă mai în miezul
genezei retoricii, nu trebuie trecută cu vederea nașterea retoricii grecești din „spiritul”
artelor poetice. Putem considera, așadar, că locul frumosului în epopeile homerice, de
pildă, se transferă măcar în parte asupra disciplinei de care ne preocupăm. Mai mult,
se poate invoca și exemplul particular al centrării grecilor pe ideea de „cântare”/„cântec”. Căci atunci când poeții și tragedienii își „cântă” entuziast istoriile, legendele și
învățăturile, ei nu fac altceva decât să persuadeze prin frumusețe.6
Prin urmare, considerăm că ideile de bine și frumos sunt fundamental conectate
retoricii. O atare observație ridică o minge la fileu referitoare atât la sensul și locul
retoricii în cultura elină per ansamblu, cât și la tipul de relaționare dintre retorică
și filosofie. Aceasta din urmă e ceea ce ne interesează aici cu precădere. Ea este tot o
urmare a unui fel de a fi specific grecilor, ceea ce se traduce și printr-un fel anume de
a face filosofie și de a trăi pentru și prin filosofie. Căci dacă filosofia greacă constituie,
mai ales începând cu secolul V î.e.n., miezul lumii grecești, iar retorica e manifestare
și mod de existență socială (în și prin lume) și culturală (în interiorul culturii, dar și
generând cultură), atunci înseamnă că „locul” retoricii nu poate fi cuprins decât în
conexiune cu filosofia.
2. Retorică și sofistică
Vom începe acest itinerar, asumându-ne mijlocirea relației dintre cele două „entități
culturale” prin intermediul „curentului” sofist din Grecia antică. Dar care este legătura
dintre retorică şi sofişti? Din nou, nu există debușeu mai bun în călătoriile explicative decât apelul la definiții. Prin urmare, ce sunt și cu ce se ocupă sofiștii? Tehnic
vorbind, sofistul va fi (1c) „cel care scrie sau învață pe alții pentru că are o iscusință
sau o cunoaștere deosebită de împărtășit”7, fiind astfel un fel de înțelept luat în cel mai
generic mod cu putință. Un înțelept a cărui profesiune va trece treptat dintr-un sens
inițial general într-unul special, inclusiv sub o formă depreciativă. Dicționarul ne oferă
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și el următoarele precizări: (2c) „Denumire dată în Grecia antică, în perioada clasică,
filosofilor care îi învățau pe tinerii atenieni cum să folosească logica și retorica pentru
a-și învinge oponenții în orice controversă. Folosirea mai mult a retoricii și unei logici
precare și pline de tertipuri argumentative împreună cu perceperea de bani le-au adus
dezaprobarea din partea lui Socrate și Platon” (DE, 2006); (3c) „Denumire dată în
Grecia antică educatorilor itineranți, profesori care se ocupau de educarea tinerilor”
(Routledge8); (4c) „Deși inițial termenul desemna oameni înțelepți în general, el a fost
aplicat dezaprobator de Platon unor profesori de meserie, între care Protagoras, Gorgias, Thrasymachus și Hippias din Elea. În general, Platon îi tratează ca șarlatani care
țineau discursuri numai pentru a învinge și care pretindeau bani pentru a-i învăța pe
tineri tehnicile oratorice” (Oxford9). Ajungem, iată, și la definițiile „filosofice”, de la
marii sofiști care își justifică „arta”, la dezaprobatorul Platon. Chestionat de Socrate,
sofistul Gorgias se autoidentifică, în calitatea sa de retor, drept acela care deprins să
vorbească bine, deci cu efect, prin nimic altceva decât prin retorică face bolnavul „să
înghită leacul”, „să se lase tăiat sau ars de medic” (Platon, Gorgias, 456b) – calitate pe
care o declară emfatic în fața lui Socrate. Convingerea este arta sa. Tot așa cum sofistul
este cel care: (1d) determină schimbarea în bine prin intermediul discursurilor (Platon, Theaitetos, 167a10). Sofistica și retorica sunt deci „nume” ale aceleiași arte. Limba e
vehiculul acesteia, ceea ce mai înseamnă și că adesea: (2d) sofistul neglijează „înțelesul
în favoarea îndemânării verbale” (Diogenes Laertios, Despre viețile și doctrinele filosofilor, IX, 5211). Iar Platon, causticul Platon, pune accentul acolo unde consideră că-i e
locul. Căci retorul sofist nu e altceva decât (3d) unul care și-a dat seama că „probabilul
merită mai multă considerație decât adevărul” (Platon, Phaidros, 267a12). El creează
aparențe, probabilități, fiind de fapt (4d) „un negustor de mărfuri din care se hrănește
sufletul” (Platon, Protagoras, 313c), un vânzător de aparente învățăminte aflat în căutarea unui cumpărător credul. Implicit, devine limpede și dimensiunea „mercantilă” a
practicii retorice, intrată, prin „strădania” lui Platon, în conștiința posterității, anume
că acești înțelepți vând de fapt învățături și că cel mai adesea o fac pe mulți bani.13 Un
Philostratos, de pildă, spune și el despre Protagoras că a fost primul care „a introdus
obiceiul lecțiilor plătite și l-a răspândit printre eleni”. Dar, în schimb, nu se sfiește să
adauge: „obicei care nu e de condamnat, căci prețuim mai mult lucrurile pentru care
cu cheltuială ne ostenim, decât pe cele gratuite” (Vitae sophistarum, I, 49414).
Una peste alta, observăm că definițiile invocate cuplează filosofia și retorica, înțelepciunea și acțiunea demonstrativă. Într-un al doilea plan, tentativele de
clarificare scot la suprafață și o problemă generală de autenticitate și moralitate a
practicii sofiștilor, venită mai ales pe filiera obiecțiilor socratico-platonice. Prin urmare, putem conchide că retorica e caracteristică acelor gânditori greci15 preocupați
de limbaj, de logică și demonstrație, dar nu întotdeauna mânați în mod absolut de
urmărirea adevărului, ci uneori asumându-și un scop pur demonstrativ, de joc al ideilor și exprimării. Dat fiind accentul pus pe demonstrație discursivă și „joc” de limbaj, retorilor greci le este implicit atașată – iar Platon însuși a contribuit decisiv la
aceasta – o etichetă negativă. Ea ține de problema urmăririi adevărului, precum și de
posibilitatea de a distinge, via același Platon, între „adevărata” și „falsa” sophia16. Cu
toate acestea, în mod independent de obiecțiile „corupției” sofistice, nu putem trece
cu vederea faptul că retorica va fi profund corelabilă filosofiei sau, mai bine zis, că e
născută din același „substrat” cu filosofia. Prin urmare, ea va fi conectată înţelepciunii
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şi iubirii de înţelepciune, ceea ce, de asemenea, transpare clar din definițiile invocate.
Etimologia clarifică această pretenție: sophos (înțelept) și sophia (înțelepciune) sunt
împreună cu sophistes (ca profesionist al înțelepciunii) laturi ale aceluiași edificiu. Iar
philo-sophia reprezintă o căutare, un drum și, totodată, atracția pentru o anumită tipologie a căutării. Desigur, ea se afla la intersecția înțeleptului (profesionist sau nu) cu
înțelepciunea, sau mai bine zis a unui anumit înțelept cu un anumit tip de înțelepciune.
Ceea ce înseamnă că o „falsă” înțelepciune și cunoaștere, suprapusă unui „fals” înțelept
și cunoscător, va zămisli o „falsă” filosofie. E cazul criticii platonice a retoricii ca formă
falsificată de cunoaștere sau pseudo-filosofie. Dar până la urmă, în mod independent
de aceasta, retorica are, cultural vorbind, tot atâtea drepturi de a se revendica dintr-un
miez ca și filosofic, cât are filosofia de a se considera rezultatul căutării unui „model”
al înțelepciunii.
Așadar, care să fie relaţia dintre filosofie şi retorică, dacă ambele sunt „urmările”
cunoaşterii şi înţelepciunii, ale căutării unui sens social, uman, existențial? Sunt ele
echivalente, egale, inegale, complementare? Diferenţa inițială, de aparență filtrată de
noi cultural, e limpede: raţiune, fond, esență, idee versus expresie, formă, manieră,
cuvânt. Fiindcă nu degeaba exercițiul retorico-sofistic e cel al probabilității îmbrăcate
în ușurința verbalizării (2d, 3d), în timp ce filosofia e antrepriza depășirii jocului de
probabilități și opinii. Dar cum stau ele una în faţa celeilalte? Căci perechile invocate,
departe de a se desființa unele pe altele, se presupun și se completează reciproc. Întro abordare generoasă, le putem considera mecanisme complementare ale procesului de înnoire care a caracterizat treptat Grecia antică, odată cu dispariția civilizației
miceniene în secolul XII î.e.n. Istoria ne furnizează datele „revoluției” grecești postmiceniene: dispariția supremației regale și sacerdotale, o nouă mentalitate și un nou
orizont intelectual, un tip inovator de percepere a spațiului social centrat pe agora.17
In interiorul unui polis mulat pe dezbatere, pe piața publică în chip de receptacul al
comuniunii, dar și al alterității de idei, pe efluviile sociale și spirituale ale cuvântului, mythos-ul și logos-ul sunt fețele aceleiași monede.18 Așadar, dacă retorica poate
fi și o construcție similară poveștii ori „cuvântului povestit”, în cheie socio-morală
largă, iar filosofia e mai degrabă raționalizare a moralei poveștii, atunci în intercalarea lor nu putem vedea decât o formă de asumată complementaritate. Și-o asumă
oare și răspunsurile „culturale” pe care vechii iubitori de înțelepciune le dau problemei
relației dintre cele două?
3. Patru răspunsuri despre relația retoricii cu filosofia
Din întinsa plajă a Antichității nu selectăm aici decât patru fire de nisip: (i) „propunerea” sofiștilor; (ii) riposta platonică; (iii) „compromisul” lui Aristotel; și (iv) viziunea lui Cicero. Le considerăm reprezentative ca variante de răspuns mai mult sau mai
puțin directe la întrebarea care ne preocupă: e retorica filosofie?
(i) Am văzut anterior că „disciplinarizarea” retoricii se produce mai ales pe terenul
sofisticii.19 Definițiile invocate ne-au arătat limpede că sofiștii activează la intersecția
verbalizării demonstrative cu o tipologie a înțelepciunii, distinctă sau nu de filosofie.
Iar din coroborarea cu definițiile retoricii reținem implicit faptul că specificitatea retoricii e parte din metoda lor. În al treilea rând, practica inițială a retoricii trebuie
asumată în relație cu o tipologie socială discursivă specifică Greciei per ansamblu. De
aici rezultă că, de vreme ce e coborâtă pe firul polis-ului și al dimensiunii sale so-
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cio-culturale, retorica nu va fi atât o disciplină specială, cu un segment de lucru bine
determinat, precum în sensul ei primordial judiciar, ci mai repede o practică a vieții,
o deprindere existențială. Desigur, sensul ei restrâns e unul tehnic demonstrativ-argumentativ, politico-juridic, dar ceea ce chiar maeștri greci ai retoricii propun e o formă
de generalizare asumat „omenească” a acesteia. Ambiția oricărui grec, încă începând
cu epoca homerică20, fusese mereu a fi un bun vorbitor, ca și un bun om de acțiune.
Iar alăturarea dintre vorbire și acțiune n-a fost niciodată una întâmplătoare, ele n-au
fost nicicând linii paralele, imposibil de intersectat. Discursul formează, educă, structurează acțiunea, deci viața omului trăită așa cum se cuvine, întru modelare virtuoasă și progres social. Când vorbim de retorică, vorbim despre viața însăși, deci despre
existența virtuoasă, despre buna decizie și acțiune – putem spune noi, astăzi, în numele sofiștilor. Și nu greșim. Aici retorica pare a se întâlni iarăși cu filosofia într-o cheie
majoră, de vreme ce filosofia însăși reprezintă pentru greci un mod al autenticității
existenței. În acest sens, retorica este și ea un mod existențial. Iar existența – spre
a duce demonstrația la capăt – presupune atât întemeierea ei mentală (cunoaștere),
cât și existență socială (virtute). Virtutea se poate învăța, cu condiția să fie „predată”
bine.21 Odată cu secolul al V-lea, sophistes se mută de la a desemna poetul, la scriitorul în proză. Dar poetul însuși fusese un moralist, un „cântător” de virtute printr-o
mijlocire estetică. Așa că poate fi reprezentativ faptul că sophistes trece de la poezie
la discurs, păstrându-și propensiunea (cel puțin clamată) pentru morală. Pe de altă
parte, termenul începând să fie aplicat în opoziție față de vechiul înțeles, se poate vedea aici și o diluare a dezideratului moral al celor ce vor deveni treptat sophistai, ca
profesioniști ai înțelepciunii.22 În orice caz, pe firmamentul retoricii, cunoașterea se va
întâlni cu virtutea – ceea ce sofiștii afirmă în mod explicit. Prin chiar faptul că aceștia
activează un fel de extensie a retoricii la întregul domeniu al vieții sociale propriu-zise,
practica retorică va presupune o metamorfoză socio-umană a celui care o practică.23
Practicantul devine mai „bun”24, mai pregătit deopotrivă pentru exercițiul cunoașterii
și existența socio-morală. Nimic mai filosofic în aceste considerații!
(ii) Platon, în schimb, își acordă critica retoricii la chiar sistemul său filosofic fundamental. Filosofia și retorica vor fi nu numai distincte, dar și inegale valoric. Pretențiile
sale la adresa retoricii, din Gorgias, Phaidros sau Republica, cu toate nuanțele acestora, vor consemna o ruptură fundamentală de tărâmul filosofiei. Dar ce anume stă
la baza animozității platonice la adresa retoricii? Explicațiile sunt multiple: apelul la
probabilități în detrimentul a ceea ce e adevărat, subiectivitatea „ipocrită” a discursului sofistic prin care învățătorii vechii Elade sunt mai repede preocupați de o formă
de flatare25 a audienței și nicidecum de o „ridicare” moral-cognitivă a auditoriului etc.
Vedem așadar că Platon cântărește retorica în raport cu promotorii acesteia. În acest
sens, sofiștii sunt reprezentanții unei forme de „decadență” socio-culturală, chestiune probabil accentuată în mentalul platonic și prin intermediul procesului socratic.
Acești „bucătari de cuvinte”26 se ascund în spatele probabilității, țesând o întreagă
pânză de idei incerte, cuvinte bine meșteșugite, false valori și pretenții fără acoperire.
Un Aristofan, care e și el un fel de spirit „platonician” avant la lettre în raport cu arta
sofistică (cu diferența, esențială totuși, ca îl include și pe Socrate printre reprezentanții
artei), găsește nume cu mult mai tăioase prin care să-i caracterizeze: vraci șarlatani,
filfizoni cu plete, poeți ai ditirambilor, falși astronomi, mereu cu capul în nori (Norii,
33127); „meteorosofiști”, adică experți în fenomenele cerești și în nimic altceva (Norii,
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36028). „Reto-sofistica” e subiect de cântărire pe talgerele cunoașterii și virtuții – adică
exact pe ceea ce sofiștii pretind că ea s-ar întemeia. Ceea ce Platon reproșează retoricii
și sofiștilor ca „ingineri” ai acesteia, ține tocmai de o falsă virtute și o ridicare în grad
a aparenței, dar poziția sa e în egală măsură contaminată prin judecarea și condamnarea la moarte a maestrului său, urmată de propriul exil. Obiecția lui Platon vizează
problema adevărului – de aici și vin toate celelalte. Pretenția lui Protagoras, anume
„recunosc că sunt sofist și că învăț pe oameni” (Protagoras, 317b-c), trebuie invariabil
urmată și de chestionarea acestei „învățături”. Căci în timp ce determinarea adevărului revine filosofiei, retorica va avea ca finalitate doar formarea și modificarea opiniei (doxa29). „Învățătura” aceasta e din start sortită perisabilității. Retorica presupune
jonglarea cu opinii nedemonstrabile, singura utilitate coerentă a disciplinei găsindu-se
în întâlnirea cu dialectica30. Retorica per se, însă, ca preocupare autonomă și capabilă
de o finalitate socio-morală proprie, este scoasă de Platon din sfera cunoașterii și împinsă cât mai departe, spre „periferia” disciplinară a Antichității eline. Desprinsă de
filosofie, ea pică testul adevărului, al dreptății, al bunei cârmuiri virtuoase a omului.31
Sofiștii, ca psihagogi32, se pretind a fi educatori, șlefuitori de minți și caractere. Dar ce
fel de „educație”, de psihagogie e aceasta, care nu face decât să adâncească neajunsurile provocate de cei ce, mai înainte de a cunoaște și de a îndruma prin cunoaștere, vor
să convingă, să mistifice, să flateze?
(iii) Cel de-al treilea punct de pe lista noastră reprezintă un contrast la un contrast și, totodată, un fel de sinteză indirectă între primele două poziții. Spunem „un fel
de sinteză indirectă” deoarece Aristotel operează cu un „sistem”33 retoric – ceea ce în
sine poate fi văzut drept un exercițiu deopotrivă contra-sofistic și contra-platonic. Iar
invocatul „contrast” se referă la ruptura de platonismul care se rupe principial de retorica sofiștilor. Alternanța de idei, pretenții și apartenențe distincte în logica secolelor
V-IV pare a spori gradul de confuzie. În realitate, Aristotel simplifică lucrurile. Cum
anume? Printr-o interpretare sistematizată a funcției retoricii în cunoaștere, viață, societate. În fapt, o atare sistematizare devine atât de influentă încât, dintr-un anumit
punct de vedere, retorica post-aristotelică, în întregul ei, devine un fel de dezlegare
cumulativă la Retorica Stagiritului. Dar oare de ce? Credem că răspunsul poate sta în
„simplitatea completitudinii” sistematizării aristotelice. Și tocmai în acest sens, Retorica aristotelică e poate singurul text care să fi exercitat de unul singur atâta influență
încât să determine, aproape exhaustiv, câteva milenii mai târziu, chiar disciplina pe
care o sistematizase. Exercițiul său nu mai e nici lax ori imprecis, nici apăsat critic în
raport cu locul retoricii într-o lume filosofică, ci e pur și simplu un sistem interconectat cunoașterii și existenței. Aici sunt identificate modurile de convingere34 ca fiind
bazate pe ethos (caracter), pathos (emoție sau mai bine zis punerea publicului într-o
anumită dispoziție) și logos (discursul însuși, demonstrația ca atare), ceea ce acoperă
implicit întreaga dimensiune tripartită a „existenței”. Se limpezește prin aceasta – sperăm – și motivul pentru care am denumit retorica aceasta o formă de „compromis”.
Întâi, fiindcă reunește cumva simbolic intransigența pozițiilor sofistico-platonice; și
în al doilea rând, prin faptul că se comportă ca un exercițiu al stratificării neexclusive
a existenței (a trăi, a simți, a gândi). Caracterul vorbitorului, dispunerea sa virtuoasă,
ca și punerea sa într-o stare pasională anume, se reflectă în producerea de judecăți.
Iar dovedirea adevărului ori a verosimilului prin discurs reprezintă urmarea acestor
judecăți mijlocite și prin caracter, și prin pasiune. Aceste observații apropie retorica
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aristotelică de filosofie într-o relație de complementaritate. Căci retorica este chiar
„duplicatul” dialecticii35, imaginea existenței individului proiectată în oglinda instrumentului cunoașterii. Tripartiția logică-dialectică-retorică reprezintă un fel de alfabet
al filosofiei. Aici certitudinea (logica) se întâlnește cu probabilitatea, iar dezbaterea
filosofică (dialectica) cu mundanul persuadării în problemele vieții de zi cu zi (retorica). Cele trei modalități de dovedire (caracter, pasiune, discurs) împing retorica către
o cercetare „multidisciplinară”, care reclamă analiza virtuților, pasiunilor, precum și
tehnica însăși de analiză și argumentare. Ceea ce presupune o dublă dimensiune (dialectico-politică) a acesteia.36
(iv) Ajungem, iată, la a patra și ultima variantă de răspuns. Ea vizează „imaginea”
retoricii în cultura romană din care ne oprim aici, în două vorbe37, asupra lui Cicero
însuși. Pe urmele grecilor, retorica romană își găsește o interpretare proprie în acord
cu structurile sociale republicane: politică, jurisprudență, civism. Ea se va despărți
de filosofie, tot atât cât va depinde, formativ, de aceasta. Separația se justifică prin
preeminența pe care problema existenței civice o capătă treptat asupra exercițiului
filosofic. În sens invers, complementaritatea retorică-filosofie ține atât de importul
culturii eline, cât și de formarea oratorică prin filosofie. Cicero însuși leagă orice determinare generală ori particulară a practicii retorice de un generos climat filosofic formativ.38 Așa încât variația, ornamentarea, ideea, exprimarea – toate acestea, ca deziderate
fundamentale ale retoricii romane, sunt născute din filosofie. Domeniul oratorului nu
este altul decât „viața omului și conduita sa”, ceea ce întruchipează chiar una dintre
diviziunile filosofiei, alături de „misterele naturii” și „subtilitățile dialecticii” (De Oratore, I, xv, 68-69). Desigur, există și o retorică „inferioară”, „moartă”, preocupată mai
repede de declamațiile sterile, gnomice și lipsite de sens real, decât de virtutea socială
în care oratorul adevărat se cuvine să exceleze.39 Orice antrepriză circulară de acest
fel trebuie reconfruntată însă cu generozitatea retoricii ca ideal social. Căci adevărata
putere a elocvenței stă tocmai aici – încât ea se ocupă de „originea, influența și schimbarea a tot ceea ce există în lume, a tuturor virtuților, datoriilor, a naturii întregi”, în
așa fel încât să modeleze în bine „comportamentele, mințile și viețile oamenilor” (De
Oratore, III, xx, 76). Există deci o gimnastică a logos-ului (în ambele sensuri tari:
cuvânt și rațiune) exersată prin filosofie și apoi întoarsă, cu împlinită forță, asupra
retoricii ca proces de întemeiere și formare.40
Această disciplină a ceea ce-i frumos și drept prin discurs devine ca și filosofică, de
oriunde am privi: de la spiritul sofistic, întemeietor de argumentare în vederea virtuții,
și până la contra-„reto-sofistica” lui Platon (care concede însă și posibilitatea unei retorici filosofice) – căci chiar și o contra-retorică tot dintr-o filosofie a ei purcede; de la
sistematizarea aristotelică, distingând în retorică imaginea individului socio-politic,
proiectată în lumea cetății sale, și până la Cicero, cel care va pune bazele filosofice ale
unei retorici romane a statului și a dreptății.
NOTE
Riscăm să invocăm aici „locurile comune” ale definițiilor generale fiindcă ele sunt
reprezentative pentru o imagine mentală, cu accentele ei cu tot, pe care, prin limbă,
indivizii o pun în slujba explicației (ceea ce va fi valabil și pentru definițiile sofiștilor
invocate mai târziu în text). Apoi, uneori, diferențele de nuanțe dintre definițiile gene1
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rale și cele speciale pot fi dătătoare de măsură ori măcar problematizatoare – cf. infra,
nota 5.
2
Ted Honderich (ed.), The Oxford Companion to Philosophy, Oxford University
Press, 2005.
3
Ion Banu (ed.), Filosofia greacă până la Platon, vol. II/2, Isocrate, fr. 15, pp. 830831; și în A. Marin (ed.), Pagini alese din oratorii greci, vol. I, Ed. pentru Literatură,
București, 1969, p. 202.
4
Cf. Platon, Protagoras, 313a-314a.
5
E interesant faptul că atributul „frumuseții” discursive e mai degrabă un loc comun în definițiile din dicționarele explicative ale limbii. Cât privește definițiile din
dicționarele de specialitate, deci compendiile și dicționarele de filosofie, mărturisim
aici că am consultat peste o jumătate de duzină fără să găsim o atare determinare
suprapusă identității retoricii ca artă a discursului. E drept, toate aceste dicționare
califică retorica drept „artă”, dar asta în sine încă nu înseamnă mai nimic. Apoi, a
spune pur și simplu că retorica activează o tehnică a convingerii venită din discursul
bine rostit, bine articulat (deci numai în mod implicit frumos), e un fel de a spune că
statuia lui Fidias care îl înfățișează pe Zeus e bine lucrată, ori că sculptorul acesta e
un bun cunoscător al tehnicii criselefantine, sau că Michelangelo, pictând plafonul
Capelei Sixtine, a ales formele și culorile potrivite. Dacă pare cel puțin ciudat ca, în
aceste cazuri, meșteșugul, forma, linia, culoarea etc. să nu trimită către ceva care să le
„supraordoneze”, de ce n-am aplica aceeași logică și pentru celălalt „meșteșug”, anume
retorica? E drept, însă, că nici marii teoreticieni ai retoricii nu au în vedere, în mod
direct sau precumpănitor, vreo utilitate „estetică”. Căci esteticul e doar un potențial
vehicul al persuasiunii și nu scopul ei. Oricum, nu este locul aici de a ne opri asupra
problemei „frumosului retoric” pe larg. Câteva scurte observații, însă, merită să fie
înfățișate mai departe.
6
Deschiderea Iliadei este arhicunoscută: „Cântă, zeiță, mânia lui Ahile, fiul lui Peleu”. Desigur, exemplul are în vedere invocarea zeiței ca „muză” a cântului epic, ceea
ce devine un clișeu poetic al Antichității, dar funcționează implicit și ca argument al
autorității. Mai mult, „ea oglindește convingerea primilor poeți despre natura tainică
a inspirației” – vezi D.M. Pippidi, Arte poetice – Antichitatea, Ed. Univers, București,
1970, p. 30/n. 1. Inspirația ar putea fi tradusă aici – credem – printr-o tehnică a valorii
care să captiveze și să convingă, așadar să „persuadeze”. Poemele homerice sunt, de
altfel, pline de asemenea vocabule: „a cânta”, „cântec”, „cântare”, „cântăreți”, toate în
sens de: inspirație, frumusețe, tehnică a redării, poveste care trebuie rostită, deci crezută! Și cum altfel putem „crede” o poveste, fără ca ea să fie rostită „bine”? Am putea
invoca aici și un alt exemplu, referitor la comparația dintre Homer și alți poeți, care
ne-a parvenit prin intermediul lui Quintilian: „Parcă aud rostindu-se din toate părțile
numele a nenumărați poeți: «Cum oare? Pisandros, n-a cântat frumos muncile lui
Hercule? Pe Nicandru degeaba l-au imitat Macer și Vergiliu?»” – Institutio Oratoria,
X, i, 56. Cheia de interpretare este următoarea: n-a fost Pisandros credibil, nu a convins el? De ce oare l-au imitat Macer și Vergiliu pe Nicandru dacă nu pentru frumoasa
și convingătoarea sa expozițiune poetică, cea care îl face, înainte de orice, credibil? Mai
mult, în acest context, a „cânta” și a „imita” e unul și același lucru: anume a satisface
un fel de captatio benevolentiae estetic și a convinge în hexametri. Un atare exemplu
provoacă o legătură explicită, după cum se vede, între „a cânta” în sens de a povesti
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cu sens și credibil, pe de o parte, și „frumos”/„frumusețe” ca destin ineluctabil al artei
înseși, pe de altă parte.
7
W.K.C. Guthrie, Sofiștii, Ed. Humanitas, București, 1999, p. 32.
8
Edward Craig (ed.), The Shorter Routledge Encyclopedia of Philosophy, Routledge, 2005.
9
Simon Blackburn, Dicționar de filozofie, Ed. Univers Enciclopedic, București,
1999.
10
Afirmația face parte din fragmentul cunoscut ca „apologia lui Protagoras”,
pronunțată de către Socrate însuși – vezi 166a-168c.
11
Afirmație care îl privește pe Protagoras.
12
Traducerea apare în Banu, II/2, Gorgias, A25, p. 457. Traducerea lui G. Liiceanu
(din Platon, Opere, vol. IV, 1983) este: „cele ce doar par adevărate sunt mai de preț
decât adevărurile însele”.
13
Referindu-se la veniturile lui Gorgias, Isocrate dezminte această idee – vezi Banu
II/2, Gorgias, A18, pp. 455-456. Dimpotrivă, Socrate afirmă, de această dată însă despre Protagoras, că ar fi strâns mai mulți bani decât Fidias – vezi Platon, Menon, 91d.
14
În Banu, II/2, Protagoras, A2, p. 285.
15
Desigur că „părinții” retoricii sunt, după cum se știe sau măcar se presupune,
sicilienii Corax și Tisias, preocupați de recursul la plauzibil în locul evidenței, într-o
utilitate judiciară. Pe de altă parte, retorica tinde rapid să-și depășească „limitele”, înglobându-i pe sofiști, dacă nu cumva ea provine chiar dintr-o „utilitate” socio-morală
și educațională cu mult mai veche, începând cu însuși Homer.
16
Vezi Francis E. Peters, Termenii filozofiei grecești, Ed. Humanitas, București,
1993, p. 253; pentru „adevărata sophia” ca obiect al filosofiei, vezi Platon, Phaidros,
278d.
17
Vezi Jean-Pierre Vernant, Originile gândirii grecești, Ed. Symposion, București,
1995, pp. 10-11 și 26-27; pentru detalii, vezi și cap. „Universul spiritual al polis-ului”,
pp. 68-91.
18
Vezi suprapunerea semantică inițială (povestire, cuvânt), precum și „ruptura”
intervenită începând cu secolul V, în Vernant, p. 17. O atare ruptură va fi fost fundamental catalizată prin „raționalizarea” vechii Elade, începând mai ales cu secolul lui
Pericle.
19
Vezi și supra, nota 15.
20
Cf. Iliada, IX, 438 – în traducerea lui G. Murnu: „Meșter la vorbă să fii și vrednic
la fapte”.
21
Idee demontată de Platon în Menon; cf. și infra, notele 23 și 24.
22
Pentru poet ca sophistes și mutația produsă ulterior, vezi Guthrie, pp. 31-32; și
vezi, în genere, cap. III: Ce este sofistul?, pp. 30-50.
23
Menon observă cu stupefacție că pe Gorgias nu-l auzi niciodată promițând să-i
învețe pe oameni cum să fie virtuoși. Căci „tot ce crede el este că pe oameni trebuie să-i
înveți cum să vorbească bine” – Platon, Menon, 95c.
24
E pretenția lui Protagoras: „O tinere, dacă vei sta în preajma mea, îți va fi dat încă
din prima zi când vom fi împreună, să te întorci acasă mai bun decât erai, la fel și în
ziua următoare; în fiecare zi vei înainta din mai bine către mai bine” – Platon, Protagoras, 318a. Ceea ce presupune că virtutea se poate învăța.
25
Vezi Platon, Gorgias, 463b.
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Porecla lui Antiphon Sofistul – vezi Banu, II/2, Antiphon, A1, p. 405.
Vezi și Guthrie, p. 34; sau în traducerea lui Șt. Bezdechi: „proroci mincinoși”,
„vraci neovitaliști”, „Târâie-brâu ce poartă coamele pletoase/ Și-n degete până la unghii inele scumpe, prețioase”, „liricii ce strică limba și depravează vechiul cânt”, „astronomi cu ale lor mii teorii pline de vânt”.
28
Traducerea apare în Banu, II/2, Prodicos, A5, p. 335; Bezdechi preferă varianta
„ideologi”, prin care, din păcate, tâlcul versului se pierde parțial.
29
Vezi geneza termenului doxa la Xenofan și Parmenide, precum și înglobarea lui
platonică, în Peters, p. 67; cf. și doxa din Republica, 476e-480a; Diagrama Liniei,
509d-511e; Mitul Peșterii, 514a-521b.
30
Vezi Phaidros, 276e, 277b-c.
31
Vezi Phaidros, 260a.
32
Vezi mențiunea retoricii ca psihagogie în Phaidros, 261a, 271d. Paternitatea expresiei îi aparține, se pare, lui Gorgias. Iar dacă psihagogia ca operă de formare educativă vine din retorică și chiar din concepția gorgiană asupra filosofiei, iar educația
e drumul către virtute, atunci devine clar și enunțul invocat ca frontispiciu al acestui
text.
33
Sistematizarea e o necesitate venită din faptul că vechii „profesori”, precum Gorgias, „n-au predat teoria unei arte, ci numai rezultatele ei empirice” – Aristotel, Respingerile sofistice, 184a. Cf. și Platon, Phaidros, 269b-c.
34
Vezi Aristotel, Retorica, 1356a.
35
Idee cu care Aristotel își deschide Retorica – 1354a.
36
Vezi Retorica, 1356a20; și p. 375/32 și 33.
37
Pentru o tratare extinsă, vezi studiul meu Retorica dreptății în Roma secolului I
ante Chr., în vol. Studii de istorie a filosofiei universale, nr. XXI, Ed. Academiei Române, București, 2013.
38
„Să se considere printre cele mai importante lucruri faptul că fără filosofie nu e
posibil să se formeze oratorul pe care-l dorim. Nu pretindem să existe în aceasta chiar
tot ceea ce-i face trebuință, ci să-l ajute aşa cum gimnastica îl ajută pe actor. […] Căci
putem oare vorbi pe larg și cu o mare bogăție de idei și forme de exprimare, despre
subiecte și importante, și variate, fără aportul filosofiei?” – Cicero, Orator, IV. Exemplele de bună oratorie ridicată pe firmamentul filosofiei sunt numeroase. Cicero însuși,
în același pasaj, îl invocă pe Pericle în relație cu Anaxagoras: „În dialogul lui Platon,
Phaidros, Socrate afirmă că motivul pentru care Pericle era superior tuturor celorlalți
oratori era că fusese elevul lui Anaxagoras, filosoful naturii. Și că, în opinia sa, îi datora
acestuia bogăția, imaginația și conștiința alegerii acelor metode de vorbire prin care
să-i miște pe oameni”; cf. Platon, Phaidros, 270a. Tot așa, Protagoras fusese, poate,
elevul lui Democrit (vezi și Banu, II/2, p. 311/n. 7), iar Gorgias – al lui Empedocle.
39
Vezi De Oratore, I, xix, 86-87.
40
A se observa schimbarea de direcție: Cicero consideră filosofia necesară pentru
retorică, în timp ce vechii sofiști considerau retorica necesară pentru filosofie, arta sofisticii fiind privită ca „retorică filosofică” (cf. Philostratos, Vitae sophistarum, I, 480).
26
27
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LIBERTATEA DE EXPRIMARE
ÎN CADRUL SĂU LEGITIM
Cristina Anca Păiușescu

RECENZIE
Magdalena Roibu, Libertatea de
exprimare și limitele ei penale,
Editura C.H. Beck, București, 2013.

Editura C.H.Beck publică, în decembrie 2013,
lucrarea profesoarei Magdalena Roibu, cu titlul
Libertatea de exprimare și limitele ei penale.
Autoarea este avocat și, totodată, asistent
universitar doctor în cadrul Departamentului de Drept Public al Facultății de Drept a
Universității de Vest din Timișoara, lucrarea
constituind teza sa de doctorat. Lucrarea este un
demers stiinţific ce îşi propune, astfel cum însăşi
autoarea susţine în introducerea cărţii, să clarifice o chestiune delicată, anume în ce măsură
libertatea de exprimare poate constitui o sursă a
răspunderii penale.
Autoarea reuşeşte, însă, să depăşească sfera
ştiinţifică, strict juridico-penală a conceptului
libertăţii de exprimare, lucrarea abordând întro manieră originală apectele sociale, simple, ale
percepţiei profanilor, ale nespecialiştilor, asupra
fenomenului libertăţii, în general. Scriind într-o
manieră lejeră despre o problematică pe cât de
importantă, pe atât de controversată, precum
cea a limitelor libertăţii de exprimare, autoarea,
Magdalena Roibu, reuşeşte să facă plăcută lecturarea materialului său ştiinţific atât de către
jurişti cât şi de către nespecialişti, suscitândule interesul şi curiozitatea. Astfel, lucrarea se
transformă într-un adevărat ghid al orientării
în exercitarea libertăţii de exprimare în spaţiul
public.
Lucrarea este structurată în două mari părti:
Partea I. Libertatea de exprimare – câmp de
aplicare, ingerinţe, Partea a II-a - Limitele penale ale libertăţii de exprimare. Acestă
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împărtire este una foarte fericită, dat fiind faptul că abordarea problematicii generată
de un concept trebuie întodeauna precedată de o prezentare a conceptului ca atare, de
clarificarea şi circumstanţierea domeniului de analiză.
În Partea I, autoarea ne relevă aspectele intrinseci ale libertăţii de exprimare,
faţete şi componentele fără de care nu se poate exercita pe deplin : libertatea de opinie, libertatea de informare, libertatea accesului la informaţii, precum şi modurile de
exprimare (prin presă, expresii culturale sau fizice). În acestă zonă întâlnim o clasificare intersantă şi unică în literatura juridică de profil a naturii informaţiilor şi ideilor
exprimate care ar putea suscita limitări legale, precum: dezbaterea politică, discursul
comercial, publicitatea, discursul social periculos. Tot în acestă primă parte, autoarea
defineşte, clarifică şi justifică Ingerinţele în libertatea de exprimare, ingerinţe legale
şi condiţionate de textele fundamentale ale protectiei drepturilor omului, în încercarea de a răspunde la întrebarea: „De ce și când anume este necesară restrângerea
libertății de exprimare?”. Că libertatea de exprimare nu este una absolută, este un
fapt bine stabilit de doamna Roibu încă de la începutul lucrării sale. Astfel, devine
inevitabilă formularea întrebării „Când anume este necesară restrângerea libertății
de exprimare pentru protecția ordinii publice?” O atare posibilitate de limitare a
exercițiului libertății de exprimare, reglementată constituțional, deschide calea unui
precedent periculos în practica judiciară, care ar putea legitima amendări (chiar penale) ale libertății de exprimare, justificate ambiguu și sumar prin „necesitatea de a
proteja ordinea publică”. O astfel de notiune vagă amintește de o sintagmă similară,
aceea de „pericol concret pentru ordinea publica”, reglementată de controversatul art.
148 lit. f) C.proc.pen., invocat invariabil, dar în aceeași termeni echivoci, pentru a motiva măsura arestării preventive. În contextul în care legea trebuie să fie accesibilă,
previzibilă și clar formulata, autoarea, Magdalena Roibu, opinează ca astfel de noțiuni,
suspect de flexibile, deci nociv aplicate în contextul protectiei unor drepturi și libertăți
fundamentale, ar trebui înlăturate din corpul de legi.
Cu toate că, în partea introductivă se analizeză conceptul libertăţii de exprimare şi
se prezinta aspectele sale pozitive, de reflecţie a unei societăţi democratice, autoarea
concluzionează faptul că libertatea de exprimare este, în acelaşi timp, oarecum paradoxal, un drept cu potenţial invaziv, care, în absenţa unui control prin mecanisme
legislative adecvate, aduce atingere altor drepturi (respectarea vieţii private şi de
familie, dreptul la respectarea libertăţii de gândire, conştiinţă şi religie, dreptul la
nediscriminare). Acesta este, în viziunea autoarei circumscrisă doctrinei penale de
specialitate, principala raţiune pentru care legiuitorul a prevăzut limitări ale libertăţii
de exprimare, inclusiv penale, conchide domnia sa. Mergând pe acestă teorie, doamna
Roibu se înscrie în zona clasicilor susţinători ai unei abordări mai riguroase şi reţinute
a exercitării libertăţii de exprimare, considerând operaţiunea de scoatere a insultei
şi calomniei din sfera ilicitului penal ca fiind un regres în evoluţia legislaţiei penale
române. Se impunea, consideră autoarea, a fi menţinută posibilitatea aplicării unei
sancţiuni cu amendă penală pentru atingeri aduse onoarei şi reputaţiei, cu excluderea
definitivă a pedepsei închisorii. Iată totuşi, că excluderea pedepsei închisorii, în viziunea personală a autoarei, unică în doctrina de specialitate, face să devină nuanţată
opinia initial conservatoare asupra insultei şi calomniei.
În Partea a II-a, Limitele penale ale libertăţii de exprimare, se situează centrul de
analiză al autoarei, unde se circumstanţiază libertatea de exprimare la domeniul drep-
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tului penal, atât cel substanţial (Capitolul I – infracțiunile de opinie) cât şi cel procesual (Capitolul II - limitele libertății de exprimare în cadrul procesului penal), cu reliefarea întregii problematici şi controverse din doctrina juridică şi practica intanţelor
de judecată, în analiză şi prin compararea abordarilor din mai multe sisteme de drept.
Este de salutat circumstanţierea tuturor infracţiunilor din această parte a lucrării şi
definirea lor sub forma infracţiunilor de opinie, calificare ce subliniază caracterul prudent pe care libertaţea de exprimare în acestă forma este necesar să-l manifeste. Apreciem aplecarea temeinică a autoarei asupra aspectelor jurisprudenţiale care catalizeză
controversele din jurul aprecierior subiective care pot apărea în cadrul calificării unei
opinii ca fiind făcută cu execedarea cadrului legal bine stabilit, chiar într-o democraţie.
La nivelul legislaţiei interne, s-a avut în vedere dreptul comun în materie, codul
penal (vechiul şi noul) precum şi legislaţia specială în general. Totodată, sunt prezentate, în particular, controversele legate de O.u.G. nr.31 din 2002 privind interzicerea
organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării
cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii (utilizarea simbolurilor fasciste, rasiste sau xenofobe, promovarea cultului unor
persoane sau ideologii interzise, negaționismul). Interesantă și bine situată în
acest context este prezentare pe care autoarea o face asupra faptei de revizionism,
incriminată în legislația franceză, aducând în mod obiectiv argumnte pro și contra
acestei incriminări.
În cadrul Capitolulul 2 - Limitele libertății de exprimare în cadrul procesului penal- se realizează o foarte utilă analiză a limitelor libertăţii de exprimare în cadrul
procesului penal, atât din perspectiva participanţilor direcţi în proces cât şi din perspectiva imixtiunii agresive a media, a procesului mediatic. Aici contributia autoarei
este unică la acest moment în literatura de specialitate, abordând critic o problematică
dureroasă, ajungându-se la concluzia că, prin nerespectarea limitelor în acestă zonă,
sunt încălcate o serie de drepturi substanţiale şi procesuale - precum prezumţia de
nevinovaţie a persoanei anchetate - precum şi imparţialitatea puterii judecătoreşti.
Este vorba despre exacerbarea proceselor mediatice care imprimă eticheta vinovăției
unei persoane înainte ca acesta să fi fost definitiv judecată de către instanța competentă.
Ceea ce este și mai grav este faptul că se provoacă astfel încălcare prezumției de
nevinovăție chiar din partea autorităților publice, politiști și procurori care dau detalii
confidențiale despre cursul anchetei penale.
Abordarea de către autoare a unei astfel de teme reprezintă o chestiune cu reale
aplicaţii practice, care poate contribui la modificări şi îmbunăţiri ale legislaţiei penale
române, astfel încât să fie evitate confuziile şi erorile judiciare care au general condamnarea Românie la CEDO.
Concluzionând, se poate susține faptul că lucrarea constituie un instrument de lucru
extrem de util atât teoreticienilor și practicienilor dreptului penal, cât și studenților,
și chiar jurnaliștilor din presa scrisă și audio-vizuală. Conține inclusiv analiza unor
infracțiuni reglementate de Noul Cod Penal, ceea ce o face și mai atractiva în contextul
intrării in vigoare a Noului Cod (1 februarie 2014). Din acest motiv o recomand celor
interesaţi.
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SOCIALE ŞI MORALE
Nicolae Drăgușin

RECENZIE
Septimiu Chelcea (coord.), Rușinea și vinovăția în spațiul public.
Pentru o sociologie a emoțiilor, Ed.
Humanitas, București, 2008, 352 p.

Profesorul Septimiu Chelcea este coordonatorul unui amplu studiu sociologic despre
emoţii, mai precis ruşinea şi vinovăţia. Studiul
apare în urma unei serii de cercetări sociale, derulate în perioada 2005-2006 prin care s-a încercat aplicarea teoriilor despre emoţii la cazurile
de fraudă intelectuală în universităţi aparţinând
studenţilor. Colectivul de autori a înţeles prin
fraudă intelectuală patru tipuri de activităţi: a
copia la examene, a prezenta lucrări realizate
de către alţii în nume propriu, a plagia sursele
documentare de pe Internet şi din cărţi tipărite.
De asemenea, nu au fost neglijate nici situaţiile
de favorizare a fraudei intelectuale (p. 254).
Lucrarea aparţine sociologiei emoţiilor, o
ramură care deşi în occident se dezvoltă continuu
de trei decenii (publicarea în 1975 de către Arlie
Russell Hochschild a studiului „The Sociology of
Feeling and Emotion” constituie actul fondator),
la noi se află abia la început. Ba mai mult, autorii opinează că această carte „reprezintă prima
abordare sociologică a emoţiilor în literatura de
specialitate din România” (p. 13). Acest decalaj
comportă dezavantaje şi, desigur, avantaje. În
primul caz, sociologia românească nu a participat la dezbaterea care a dat naştere unui domeniu nou, nu a fost sincronă unor transformări
aşa cum s-a întâmplat în multe situaţii înainte de
al doilea război mondial. Avantajul ar fi acela că
fructifică deja teoriile existente pentru a le aplica
la înţelegerea situaţiei prezente, nemaitrecând
prin travaliul intelectual şi apăsarea financiară a
realizării lor şi, eventual, discutării critice. Dacă
ne aflăm într-o situaţie de avantaj sau dezavan-
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taj ţinând cont de acest decalaj, este o întrebare care trebuie să ţină cont de ceea ce
este mai necesar pentru România în acest moment. Dacă ne referim la comunitatea
ştiinţifică, probabil că ne aflăm în dezavantaj, căci este mult mai stimulativ intelectual
să iei parte la problematizare decât la aplicare. Dacă ne referim la România ca stat şi
societate, situaţia se inversează, căci după 1989 s-a pus problema raportării faţă de
trecutul recent. Raportarea s-a făcut în absenţa unor cadre raţionale, aşa cum sunt
sociologia emoţiilor de ruşine şi vinovăţie sau filosofia dreptăţii intergeneraţionale.
Din acestă perspectivă, lucrarea autorilor coordonaţi de Septimiu Chelcea (aceştia
sunt: Andreea Bobb, Daniela Boţone, Petru Iluţ, Loredana Ivan, Gabriel Jderu, Fidelie Kalambayi, Radu Mălureanu, Andreea Moldoveanu, Elena Stănculescu, Alexandru Zodieru) pune o bază, fără însă a umple un gol. Motivul acestei constatări este că
lucrarea cartografiază în mod erudit cele mai importante (toate?) teorii sociologice
despre emoţii în relaţie cu societatea (vezi Partea I „Emoţiile şi viaţa socială”) şi în
cadrul societăţii (Partea a II-a, „Emoţiile în viaţa socială”). Apoi restrânge discuţia
la două tipuri de emoţii care au relevanţă deosebită pentru spaţiul public: ruşinea şi
vinovăţia (Partea a III-a, „Ruşinea şi vinovăţia: frauda intelectuală în universităţi”).
Argumentul se află în bibliografie care cuprinde aproximativ 440 de cărţi şi studii din
care probabil cea mai mare parte ar fi cu totul inaccesibilă în oricare dintre bibliotecile
româneşti (fără a mai vorbi despre traduceri). Demersul depăşeşte şi tendinţa bibliografiei de a reduce ruşinea şi vinovăţia doar la starea patologică (emoţii negative)
fapt care duce la neglijarea rolului pozitiv al acestora: „facilitarea comportamentului adaptiv” în cazul ruşinii şi „evitarea comportamentelor care produc suferinţă” în
situaţia vinovăţiei (p. 228). E adevărat însă că puţine sunt discutate critic (altfel, greu
de realizat fără mărirea considerabilă a dimensiunilor antologiei). Lucrarea însă nu
umple golul pentru motivul că aplicarea unor teorii despre ruşine şi vinovăţie nu se
face în ceea ce priveşte raportarea la trecutul recent, ci cu privire la fenomenul fraudei
intelectuale în universităţi. Cu toate acestea, Septimiu Chelcea asumă cu titlul de opinie unele consideraţii faţă de trecutul recent, chiar dacă discuţia oficială este despre
frauda intelectuală. În orice caz, spaţiul public cuprinde ambele manifestări (raportarea faţă de trecutul recent şi frauda intelectuală) prin efectele pe termen mediu şi
lung pe care le au. Lucrarea are, din punctul meu de vedere, o incongruenţă şi care se
află în discuţia despre emoţii. Fiind un text sociologic, argumentarea porneşte numai
de la ceea ce poate fi documentat empiric. În această optică, este firesc ca emoţiile să
fie definite pe un suport fizico-chimic, fără ca acest lucru să însemne că nu există ceva
mai presus de pura chimie în explicarea emoţiilor. Mai greu de înţeles este afirmaţia
potrivit căreia „vinovăţia şi ruşinea ar însoţi dintru început viaţa omului pe pământ”,
făcută pe temeiul „legendei biblice” a Genezei (p. 197), în măsura în care din punct de
vedere sociologic acest dat revelat nu are semnificaţie, iar dacă reducem cartea Genezei doar la text, acesta este redactat ulterior celei mai vechi scrieri cunoscute.
Partea de interes maxim a lucrării o constituie capitolul 6 care discută „Ruşinea
şi vinovăţia”, urmat de capitolele 8 („Cercetări psihosociale concrete privind frauda
intelectuală în universităţi”) şi 9 („Ancheta sociologică: frauda intelectuală, ruşinea şi
vinovăţia în universităţi”). În ceea ce priveşte ruşinea şi vinovăţia, autorul studiului
se raliază teoriei susţinută de Ruth Benedict (1946) potrivit căreia „ruşinea apare în
spaţiul public, ca urmare a dezaprobării de către alţii”, iar „vinovăţia apare în spaţiul
privat, ca urmare a dezaprobării de noi înşine” (p. 202). Cu valoare explicativă este
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invocată favorabil şi teoria lui Hellen Block Lewis (1971) potrivit căreia ruşinea diferă
de vinovăţie în ceea ce priveşte focalizarea: prima e centrată pe sine, iar a doua centrată
pe comportament. Astfel, prima e generală, susceptibilă de a produce emoţii înrudite
precum jenă, umilinţa, sfiala iar a doua este particulară (pp. 202-203). Nu întotdeauna însă ruşinea se deosebeşte de vinovăţie pe axa alterităţii (sine – celălalt). A. Gibbard
(1990) este de părere că ruşinea implică „acceptarea ca legitim a dispreţului altora”,
în timp ce vinovăţia implică „supărarea justificată a altora” (p. 228). Astfel, în oricare
din cele două variante, cele două emoţii se leagă de prezenţa semenilor. Concluzia
este că ruşinea şi vinovăţia sunt emoţii distincte (prima este socială, iar a doua este
morală), dar corelate organic (p. 204). Din perspectiva unei teorii ulterioare acestora,
emisă de Windy Dryden (1994) şi pe care Septimiu Chelcea o citează favorabil, dacă
vinovăţia este episodică (comportamentală) şi existenţială, adică centrată pe sine,
atunci distincţia nu mai este atât de rigidă faţă de ruşine, aşa cum a fost descrisă de R.
Benedict şi H. B. Lewis (p. 221). Relevantă este şi teoria lui A. G. Johnson (2000) care
susţine că ruşinea „acţionează în sistemele sociale simple”, pretabile la „observarea
directă a comportamentului”, pe când vinovăţia acţionează „în sistemele mari, complexe” (p. 218).
Această observaţie este importantă mai ales în ceea ce priveşte discuţia despre cauzele fraudei intelectuale. În toate studiile realizate, presupoziţia a fost aceea că diluarea sentimentelor de ruşine şi vinovăţie produce creşterea disponibilităţii de a frauda
în munca intelectuală (p. 247). Din punctul meu de vedere, toate teoriile citate până
aici indică temeiul personal al emoţiilor de vinovăţie, dar mai ales ruşine. Depersonalizarea relaţiilor conduce la pierderea acestor emoţii şi deci deschid posibilitatea
inadecvării la spaţiul public (prin frauda intelectuală sau infracţionalitatea generală
în care, potrivit autorilor, una diferă de cealaltă prin imediatul consecinţelor). Această
afirmaţie se susţine şi în cadrul teoriei lui David Lester (1998) potrivit căreia ruşinea
implică „imposibilitatea de a-i privi în faţă pe alţii din cauza acţiunii proprii”, pe când
vinovăţia implică „internalizarea regulilor morale ale societăţii” (p. 268). De aici, se
poate deduce, din punctul meu de vedere, şi rolul pedagogic al ruşinii sub forma actului ruşinării în sensul trăirii sentimentului de vinovăţie. Depersonalizarea relaţiilor
sociale se produce înainte ca vinovăţia să fie resimţită deplin ca emoţie. Pe lângă depersonalizare, autorul invocă ca explicaţie a scăderii emoţiilor de ruşine şi vinovăţie şi
„opinia că şi ceilalţi fac la fel” (p. 269). Această explicaţie cauzală se aseamănă foarte
mult noţiunii de public, aşa cum a fost dezbătută de Gabriel Tarde (vezi „Opinia şi
mulţimea”, trad. Nicoleta Corbu, Ed. Comunicare.ro, Bucureşti, 2007).
Revenind la subiectul fraudei intelectuale (analizat empiric în capitolele 8 şi
9), autorii studiului constată că din perspectiva studenţilor, cea mai gravă fraudă
intelectuală este a prezenta în nume propriu o lucrare scrisă de către altcineva, iar cea
mai puţin gravă este copierea fără indicare surselor, fie de pe Internet, fie din cărţi
scrise. Prin urmare, plagiatul trece drept cea mai răspândită fraudă (p. 258). Cum se
poate observa, criteriul ierarhizării nu este „periculozitatea faptei, ci evitarea efortului” (p. 299). Combaterea eficientă a acestui fenomen depinde de intificarea tipurilor
de plagiat. Astfel, autorii propun o tipologie a plagiatorului după cum urmează: ocazional (încearcă ruşinea, ştiind că a greşit); neobrăzat (nu se ruşinează, chiar dacă ştie
că greşeşte), autocentrat (nu conştientizează plagiatul şi nici nu se ruşinează) şi heterocentrat (ştie de greşeală, dar ruşinea apre doar când este arătat în public). Pentru
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acesta din urmă, de pildă, soluţia este „dezaprobarea publică” (p. 262). Această formă
recunoaşte în mod implicit faptul că ruşinea comportă o funcţie de „fixare negativă”
(p. 289). Cauzele particulare ale fraudei intelectuale (dincolo de cele enunţate anterior
în legătură cu scăderea emoţiilor de ruşine şi vinovăţie) sunt umrătoarele: răsturnarea
scalei de valori, inexistenţa unor coduri de etică clare în universităţi, numărul mare
de universităţi şi a studenţilor care revin la fiecare cadru didactic, calitatea cadrelor
didactice şi încărcarea acestora cu multe ore (p. 267).
În concluzie, lucrarea echipei de sociologi deschide un drum în dezbaterea autohtonă,
atât în ceea ce priveşte cunoaşterea strict ştiinţifică, cât şi privitor la aplicarea acesteia
la situaţiile concrete care au relevanţă pentru înţelegerea spaţiului public.
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BOUDON – INEGALITATEA
ȘANSELOR (I)
Dan Carbarău

RECENZIE
Raymond Boudon, L’inegalité des
chances, la mobilité sociale dans
les sociétiés industrielles, Armand
Colin, Paris, 1973.

Una dintre lucrările sociologice fundamentale dedicate inegalității de șanse rămâne lucrarea lui Raymond Boudon L’inegalité des chances,
la mobilité sociale dans les sociétiés industrielles1. Apărută în 1973, lucrarea are ca obiectiv
declarat un studiu asupra mobilității sociale în
societățile industriale, având în vedere două dintre principalele tipuri de inegalități generate de
orice comunitate umană: inegalitatea șanselor
în fața învățământului și cea socială. Chiar dacă
multe dintre datele folosite de autor nu mai sunt
relevante din perspectiva realității sociale imediate2, cartea rămâne una dintre lucrările de
referință în domeniu prin profunzimea analizei
dar și, mai ales, prin stabilirea unor principii
fundamentale asupra interdependenței dintre
sistemul educațional și cel al mobilității sociale
al unui anumit tip de societate. Lucrarea, din
păcate netradusă în limba română și, ca atare,
accesibilă doar celor aplecați asupra domeniului, rămâne de o deosebită actualitate prin faptul
că neagă o serie întreagă de prejudecăți generate
de binomul: nivel educațional/șanse de reușită.
Structurată pe trei părți, lucrarea are ca punct
de plecare o introducere în sociologia inegalității
de șanse din perspectiva analizei sistemice care
reprezintă paradigma sub care se structureză
cercetarea. Or, din această perspectivă, problema centrală a lucrării este aceea de a „prezenta o teorie referitoare la ansamblul
mecanismelor generatoare de inegalitate de șanse școlare și sociale și, astfel,
de a răspunde întrebării care vizează cauzele
inegalității de șanse și a evoluției sale”3.
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Încă din introducere se pun în evidență două prejudecăți care au stat mult timp la
baza opiniei comune, dar nu numai, în ceea ce privește egalitatea șanselor școlare și
a creșterii mobilității sociale. Este vorba, pe de o parte, de afirmația conform căreia
dezvoltarea explozivă a societății industriale generează de la sine o creștere a egalității
șanselor educaționale4, pe de altă parte, spre deosebire de societățile tradiționale, în
societățile industriale statusul social al individului nu mai este atribuit ci este dobândit5. Cu toate acestea, datele colectate în urma diverselor cercetări demonstrează că,
printre diversele forme de inegalități sociale, inegalitatea șanselor și inegalitățile economice sunt cele mai refractare la schimbare sau la dezvoltarea societăților industriale6. De aici rezultă că școala apare ca incapabilă să diminueze inegalitățile care separă
indivizii prin naștere, iar competențele dobândite nu generează automat o mobilitate
verticală care să nu mai fie direct dependentă de originea socială7. În concluzie, chiar
dacă fiul unui muncitor dispune de un nivel de trai superior față de cel al tatălui său,
șansele acestuia de a accede în învățământul superior, comparativ cu cele ale unui copil provenit dintr-o familie cu studii superioare, nu sunt cu mult mai mari decât cele
ale generației tatălui său. De asemenea, șansele aceluiași copil de muncitor de a accede
la un status social superior față de cel al părintelui nu ar fi fost cu mult mai mari decât
cele pe care le-a avut tatăl8.
Odată stabilită metodologia cercetării, (ipotezele de la care se pleacă, teoriile folosite, obiectivele urmărite), se trece, în continuare, la analiza celor două concepte
centrale ale lucrării. Prima parte, dedicată relației existente între nivelul de instrucție
și mobilitatea socială are ca punct de pornire o afirmație general acceptată conform
căreia, în general, există o relație puternică între nivelul de instrucție atins de un
individ și statusul său social. Plecând de la această afirmație se stabilesc cele două
întrebări principale asupra cărora se va axa analiza: 1) dacă putem conchide că nivelul
de instrucție are o influență importantă asupra statusului social, și 2) dacă putem conchide că nivelul de instrucție are o influență importantă asupra mobilității sau, cu alte
cuvinte, dacă putem afirma că un nivel de instrucție ridicat crește șansele ascensiunii
sociale a fiului în raport cu tatăl9.
Pentru a răspunde acestor întrebări, autorul face apel la datele statistice disponibile la vremea respectivă. Or, aceste date aduceau cu ele unele interpretări care ar fi
contravenit unui model comun de gândire și care, în plus, erau generatoare de erori.
O astfel de eroare, prezentată în baza unor studii făcute în SUA și normală pentru o
societate cu economie și învățământ neplanificate, este dată de incongruența relativă
între distribuția calificărilor furnizate de către sistemul de învățământ și distribuția
calificărilor cerute de către sistemul social. Din acest motiv admițând că nivelul de
instrucție este un determinant important al statusului social influența sa este puternic îngrădită de către faptul că nu poate exista, într-o societate liberală, o armonie
completă între competențele oferite și cele cerute10.
Un alt fapt surprinzător este oferit de ceea ce Boudon numește „paradoxul lui Anderson”11 care, într-un articol publicat în 1961, susținea că, în societățile industriale,
„nivelul de instrucție nu influențează în mod sensibil mobilitatea”, sau, mai exact, că
cele două variabile (nivelul de instrucție relativ și statusul relativ) sunt statistic independente. Ceea ce, de fapt, înseamnă că relația între nivelul de instrucție și mobilitate este un fenomen complex a cărui analiză nu poate fi făcută decât apelând la un
număr mai mare de variabile12. Analizele prezentate pe parcursul acestui capitol duc
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la concluzia că: „un individ care are un nivel de instrucție superior celui al tatălui are
aproximativ la fel de multe șanse de a-și menține sau ameliora statusul de origine
ca și un individ având un nivel de instrucție inferior sau egal cu cel al tatălui”13. Important de menționat este faptul că, asupra acestei afirmații, pe care Boudon o califică
drept deosebit de importantă, trebuie avută în vedere rezerva dată de numărul limitat
de cazuri în care a fost observată.
Cea de-a doua parte a lucrării este rezervată analizei inegalității de șanse în
învățământ. Dintru început Boudon face o trecere în revistă, atât din perspectiva
macrosociologică cât și din cea microsociologică, a principalelor teorii sociologice care
s-au aplecat asupra acestei probleme. Trei mari teorii macrosociologice sunt avute în
vedere de Boudon. În primul rând, abordarea lui P. Sorokin14 care pleacă de la premiza
că fiecare societate are tendința de a se reproduce dezvoltând, pentru aceasta, mecanisme de selecție capabile să mențină structurile sociale existente. Una dintre aceste
„instanțe de orientare” este familia, cealaltă fiind școala. Aceste două mecanisme de
selecție sunt direct legate de sistemul social. Astfel, în societățile tradiționale, unde
rolul familiei în mecanismele economice ale comunităților este fundamental, controlul exercitat este deosebit de puternic, diminuându-se pe măsură ce societatea se
modernizează. La fel școala, care prin sistemul de premii și recompense îi promovează,
în special, pe cei care-și însușesc cât mai bine valorile și normele caracteristice unui
sistem social dat. Principala lipsă a teoriei sorokiene este dată de faptul că ea lasă impresia că actorii sociali implicați în aceste mecanisme de selecție acționează în vederea
atingerii unor scopuri de al căror sens final nu sunt conștienți.
Tot asupra familiei și școlii se oprește și analiza lui T. Parsons. Acesta pleacă de la
premiza că familia, ca formă de solidaritate socială, atribuie fiecărui membru al său
un anumit status social dat neavând, astfel, o influență regulatoare asupra ambițiilor
școlare ale individului. De cealaltă parte, școala a fost, în prima fază a dezvoltării
societății industriale, direct legată de stratificarea socială, școlile fiind mult mai numeroase la orașe decât în zonele rurale și mai numeroase în cartierele favorizate decât
în cele defavorizate. În acest fel mecanismele generatoare de inegalitatăți școlare erau
din ce în ce mai puțin dependente de sistemul social fiind tot mai dependente de mediul înconjurător al individului. Astfel, la Parsons, sarcina esențială a sociologului este
aceea de a analiza influența acestui mediu înconjurător asupra reușitei școlare și sociale a individului15.
În fine, o ultimă teorie avută în vedere este cea dată de P. Bourdieu și J-C Passeron16 care, la fel ca Sorokin, consideră școala un mecanism de selecție al indivizilor.
Această selecție se realizează în baza unui sistem de valori a cărui funcție latentă este
aceea de a garanta reproducerea structurilor sociale, în particular a ierarhiei de clasă.
În plus, cei doi introduc, pentru a explica șansele scăzute ale unui adolescent dintr-o
clasă defavorizată de a accede la universitate, ipoteza unor „mecanisme de repetiție”.
Acestea, situându-se pe un plan subiectiv și fiind indirect percepute de către indivizi,
funcționează astfel: un adolescent provenit dintr-un mediu defavorizat vede că printre
cei mai mari ca vârstă decât el și din același mediu ca la său nu se găsesc decât foarte
puțini admiși la facultate. Adolescentul în cauză se va comporta, în consecință, de
maniera de a se conforma unui fapt ce i se pare a fi dat: atunci când faci parte dintr-o
clasă defavorizată nu poți intra la universitate. Dificultatea pe care o întâmpină teoria
sociologilor francezi este aceea că nu poate explica variațiile inegalității șanselor nici
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de-a lungul timpului, nici pe cele provenite din spații diferite17.
Din punctul de vedere al microsociologiei Boudon face o succintă trecere în revistă
a câtorva dintre factorii care au o influență asupra inegalității șanselor și asupra
mobilității sociale. Astfel, o primă teză18 asupra inegalității școlare leagă atitudinea
față de reușita școlară și valorii atribuite învățământului de clasa socială de origine a
individului. Mai exact, se afirmă că sistemul de valori pe care și-l însușește un individ
este dependent de clasa socială din care acesta provine. Ceea ce face ca, pe măsură
ce clasa de origine a individului să fie situată mai jos în ierarhia de status, sistemul
de valori întâlnit să fie asociat unei perceperi descrescătoare în privința reușitei și a
supraviețuirii în sistemul de învățământ19.
Un alt punct de vedere20 ridică problema faptului că reușita sau mobilitatea socială
nu pot fi concepute în termeni absoluți ci trebuie raportate la poziția socială a individului în societate. Aici nu mai este vorba despre anumite valori asociate unei anumite
clase sociale ci de poziția socială pe care o ocupă individul aici și acum21.
Un loc important în cercetările sociologice dedicate problemei inegalității și
mobilității îl ocupă și moștenirea culturală. Astfel, numeroase studii22 indică faptul
că valoarea școlară a elevilor este cu atât mai ridicată cu cât familia de proveniență
aparține unei poziții sociale cu grad mai mare. Mai mult, reușita școlară la vârste mici
este, la niveluri egale de venit ale părinților, mai bună pentru copiii care provin din
familii din care părinții posedă diplome universitare. În urma diferitelor observații
făcute asupra acestei probleme, B. Bernstein23 propune o teorie care leagă poziția de
clasă a familiei de valoarea capitalului cultural transmis copilului. Concluziile acestor
observații pot fi rezumate în următoarele propoziții:
1. Abilitățile lingvistice sunt influențate de mediul social;
2. Dezvoltarea capacităților verbale are un rol hotărâtor în dezvoltarea
performanțelor intelectuale și, în particular, în capacitatea de a utiliza concepte;
3. Structura relațiilor familiale variază în funcție de mediul social; acestea sunt mai
simple, mai directe, mai autoritare în familiile din clasele sociale inferioare;
4. Sintaxa relațiilor de familie exercită o influență asupra sintaxei lingvistice a copilului.
Chiar dacă deosebit de seducătoare, teoria lui Bernstein, apreciază R. Boudon,
poate fi considerată o ipoteză strălucită întrucât nu se poate afirma dacă ea se verifică
sau nu24.
Multe alte studii identifică și alți factori care își exercită influența relativă asupra
inegalității șanselor sau asupra mobilității sociale. Astfel, numărul mare de copii dintro familie reduce probabilitatea atingerii unui nivel școlar superior; tipul de climat familial (autoritar/liberal) reprezintă și el un factor cu influență asupra performanțelor
școlare în sensul că acestea sunt cu atât mai bune cu cât climatul liberal este mai
dezvoltat; în fine, istoricul familiei are și el un rol în influențarea aspirațiilor față de
învățământ prin două mecanisme: a) toți ceilalți factori egali și, îndeosebi statusul social egal al familiei, dacă unul dintre bunici a exercitat profesiuni non-manuale duce la
creșterea aspirațiilor față de învățământ al adolescenților din familiile muncitorești; b)
toți ceilalți factori egali, faptul că un membru al familiei posedă un nivel școlar mediu
sau mare este legat de un nivel mediu de aspirații25.
Supunând toate aceste teorii probei cercetării de teren și a datelor statistice provenite
în urma acestor cercetări, R. Boudon construiește o schemă teoretică a modului în care
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decizia privind avansarea de-a lungul axei școlare depinde de poziția socială a familiei.
Dar, pentru a putea înțelege această schemă teoretică este necesară clarificarea raportului costuri/beneficii care intervine în cadrul acestei relații. Astfel, fie date pozițiile
a,b,c,d,e, unde a este cea mai mare și e cea mai mică, ale nivelurilor școlare și pozițiile
a’,b’,c’,d’,e’, unde a’ este cea mai mare și e’ cea mai mică, ale nivelurilor stratificării
sociale. Admițând că doi indivizi aflați pe pozițiile d’ și e’ ale nivelurilor de stratificare vizează pentru propriul copil atingerea nivelului b din cadrul pozițiilor școlare. În
acest caz se poate spune că primul individ anticipează un beneficiu inferior celui de-al
doilea. În cazul în care un individ aflat pe o anumită poziție în ansamblul stratificării
anticipează pentru fiul său atingerea unui nivel școlar care să reprezinte o scădere
intergenerațională atunci se poate vorbi de o pierdere anticipată.
Pe de altă parte, se poate spune că doi indivizi situați în punctele d’ și e’ care vizează
pentru copiii lor atingerea unui nivel școlar c, suportă costuri diferite. Aceste costuri
sunt în primul rând de ordin economic. Într-adevăr, cu cât poziția pe scara socială
a familiei este mai joasă, cu atât costurile pentru atingerea unui nivel școlar ridicat
cresc. În al doilea rând, ele țin de „dimensiunea microsociologică”, dată fiind raportarea sa la familie și la caracterul de solidaritate care se dezvoltă la nivelul acesteia. Din
această perspectivă se poate constata gradul ridicat de presiune care este exercitat de
familie asupra individului în sensul de a-i corela propriul nivel al aspirațiilor școlare
cu cel atins de familie.
În afara modului în care poziția socială/costul/beneficiul influențează poziția
relativă pe care un individ o atinge pe axa nivelului reușitei școlare, trebuie avut în
vedere și un alt factor. Să admitem că avem doi indivizi, fiecare situat pe aceeași poziție
în ierarhia socială, fiecare estimând aceleași costuri și beneficii, care doresc să atingă
același nivel în cadrul sistemului școlar. Măsura în care cei doi își pot îndeplini sau nu
obiectivul trebuie să aibă în vedere diferențele de reușită școlară și de vârstă care îi
deosebesc la momentul trecerii de la un nivel școlar la altul.26
Acestea precizate Boudon trece la enunțarea propriu-zisă a schemei teoretice propuse.
1. În orice sistem școlar individul (și/sau familia sa) sunt chemați să ia decizii de
continuare/renunțare la un anumit număr de puncte de trecere e,d,...,a. Orice sistem
școlar definește deci, alternative „să mă opresc la e sau nu”, „să mă opresc la d sau
nu”... „să mă opresc la b sau nu”.
2. La fiecare alternativă sunt asociate, pentru fiecare poziție socială, un cost și un
beneficiu anticipat.
3. În plus, fiecare alternativă, pentru fiecare poziție socială, are asociat un anumit
risc al cărui grad variază în funcție de individ.
4. Se pot distinge grade ordonate de risc, de costuri, de beneficii anticipate.
5. Utilitatea unei alternative este funcție de gradele de risc, de costuri, de beneficii
care îi sunt atașate.
6. Pentru fiecare poziție socială combinația de riscuri, costuri, beneficii atașate
fiecărei alternative permit ordonarea utilității acestor combinații.
7. Beneficiul anticipat corespunzător a două grade consecutive din sistemul de niveluri școlare, de exemplu b și c, este cu atât mai ridicat cu cât un individ este, prin
poziția sa socială, mai apropiat de nivelurile cele mai ridicate ale sistemului de stratificare socială și cu atât mai slabe cu cât este mai aproape de cele inferioare.
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8. Costul anticipat corespunzător a două grade consecutive ale sistemului de niveluri școlare, de exemplu b și c, este cu atât mai mare cu cât poziția unui individ în sistemul de stratificare este mai joasă.
9. În aprecierea riscului intervin elemente precum vârsta (precoce/întârziat școlar)
sau reușita școlară.
10. Fiecare combinație a unui grad de risc, de cost și de beneficiu corespunzător
unui punct (grad) din sistemul școlar pentru un individ aparținând unui punct (grad)
al sistemului de stratificare determină gradul de utilitate al combinației pentru individ.
11. Toate celelalte egale, utilitatea descrește atunci când riscul crește, sau când costul crește, sau când beneficiul descrește.
12. Decizia în favoarea unei alternative este cu atât mai probabilă cu cât utilitatea
sa este mai mare.
13. Există un grad maxim de utilitate corespunzând acelei combinații care face ca, la
riscuri date, creșterea beneficiului să nu fie egalată de creșterea costului.27
Concluziile ce se pot trage din acest capitol sunt evidente. În primul rând că schema
teoretică permite însumarea rezultatelor așa cum reies acestea din anchetele sociologice. Aceste anchete sunt statice din punctul de vedere al sistemului social. Ele observă
sistemul social și școlar într-un anumit moment dat. Prima propoziție a acestei teorii
statice este cea conform căreia situația de clasă conduce, prin jocul mecanismelor intermediare (grupuri de referință, moștenire culturală etc.), la distribuții diferite conforme claselor de reușită și al vârstei relative (precoce/întârziat școlar).
A doua susține că menținerea unui individ în cadrul sistemului școlar depinde de
un proces de decizie ai cărui parametrii sunt funcții ale poziției sociale sau a celei de
clasă. În momentul unei decizii indivizii sau familiile, din poziția pe care o ocupă, au o
estimare diferită a costurilor, riscurilor și beneficiilor anticipate atașate acestei decizii.
Această manieră de a vedea lucrurile mai are avantajul de a elimina dificultățile provenite din teoriile factoriale (moștenire culturală, sub-cultură de clasă etc.). În plus, ea
nu recurge la explicații prin cauze finale. Singura propoziție de tip final reținută este
cea conform căreia indivizii se comportă de maniera de a alege combinația cost-riscbeneficiu cea mai „utilă”28.
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