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Abstract. The unification of Moldova with Romania is a project that has
existed since 1918. It was resuscitated in 1990 and has remains present for
24 years. Through this study I aim to analyze the message conveyed online (in
the cyberspace) by an internet source of the Russian Federation (transmitter)
to the theme of „union“ and it is a true litmus test of the Kremlin’s official
strategy.
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Introducere

Þinta unor atacuri dure atât din presa din România1 cât ºi din partea oficiali-
lor români, Vocea Rusiei a reuºit sã-ºi creascã vizibilitatea exact datoritã acestor
critici: „Cred totuºi cã ne-am fãcut rãu singuri supralicitând ºi dând importanþã
acestui instrument de propagandã ºi dezinformare, în orice caz de ingerinþã în
politica româneascã“, declara consilierul prezidenþial Iulian Chifu, cu referire la
portalul de ºtiri Vocea Rusiei.2 De influenþa crescândã a acestui instrument al
mass-media nu se îndoieºte nici directorul SRI, George Maior: „Din cauza im-
portanþei care i s-a dat pe plan intern, site-ul Vocea Rusiei, finanþat de la Mos-
cova, a devenit mai influent decât este el din punct de vedere al calitãþii“.3
Este într-adevãr Vocea Rusiei atât de influentã pe cât se vehiculeazã? ªi dacã

da, cum putem distinge mesajele de politicã externã transmise prin intermediul
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acestei surse cãtre publicul din România? Pentru a rãspunde la aceste întrebãri
sã facem o scurtã analizã a evoluþiei istorice a postului de radio. Compania de
stat Vocea Rusiei este continuatoarea postului Radio Moscova care a început sã
transmitã peste hotare la 29 octombrie 1929, fiind, practic, primul post de radio
înfiinþat în Rusia (pe atunci URSS). Difuzarea emisiunilor în limba românã pe
unde lungi ºi scurte a început pe 21 martie 1941 în vederea susþinerii eforturilor
duse de partizani pe „teritoriile ocupate de Germania nazistã ºi aliaþii sãi“. Odatã
cu distanþarea României de URSS, postul de radio ºi-a continuat activitatea pen-
tru a umple aºa-numitul „vid informaþional“ pe care-l resimþeau românii despre
Uniunea Sovieticã.4 Pe tot parcursul experienþei sovietice, postul de radio a jucat
rolul unui veritabil instrument de propagandã în spaþiul blocului Tratatului de la
Varºovia ºi în cel occidental. Odatã cu prãbuºirea Uniunii Sovietice, sarcinile
companiei de stat au fost redirecþionate spre informarea despre evenimentele din
lume, familiarizarea comunitãþii mondiale cu viaþa din Rusia, stabilirea unui dia-
log cu diaspora rusã din strãinãtate ºi popularizarea culturii ºi limbii ruse. Por-
talul de ºtiri în limba românã a fost creat în 2005, iar din aprilie 2009 Vocea Rusiei
în limba românã emite doar pe internet. În reþelele de socializare ca Facebook ºi
Twitter, pagina se bucurã de o popularizare în rândul a 4.190 de utilizatori care
pot intra în contact permanent cu ºtirile distribuite. Începând cu anul 2013, Vo-
cea Rusiei a fost nevoitã sã-ºi reducã cu jumãtate volumul de emisie pe unde
scurte pânã la 26 ore, ca urmare a unor reduceri ale bugetului de stat. Începând
cu aceastã datã retransmiterea postului Vocea Rusiei în strãinãtate se realizeazã
doar prin trei emiþãtoare amplasate în regiunea separatistã din estul Republicii
Moldova — Transnistria, regiunea Sahalin ºi enclava Kaliningrad. Volumul
principal de emisie în strãinãtate se va concentra pe radiofrecvenþele FM, iar de
la 1 ianuarie 2014 postul a renunþat definitiv la gama de frecvenþe HF, ceea ce
înseamnã ºi o încetare a emiterii pe teritoriul Federaþiei Ruse.5 Vedem cã dinspre
Rusia avem semnale cã respectivul post de radio nu se mai bucurã de un suport
prea consistent, însã ciberspaþiul a devenit un instrument ieftin ºi uºor de mane-
vrat în comunicarea de masã, aºadar ne aºteptãm sã-ºi intensifice activitatea ca
sã se menþinã activ. Evident cã, la nivelul simþului comun, putem intui cã me-
sajul transmis de Vocea Rusiei se aflã în strânsã asociere cu strategia de politicã
externã a Federaþiei Ruse. Dar cum putem interpreta materialul emis de media
atunci când avem unele teme specifice cum ar fi „unirea Republicii Moldova cu
România“?
Una dintre cele mai eficiente ºi sigure metode de interpretare a mesajelor me-

dia ce ne poate identifica orientãrile diferitelor surse rãmâne analiza de conþinut
consacratã încã din timpul celui de al doilea rãzboi mondial de cãtre Harold
Lasswell — pãrintele fondator al acestei metode. Vom folosi analiza de conþinut
ºi din motiv cã aceastã tehnicã de cercetare permite o abordare analiticã a con-
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þinutului mesajelor ce contribuie la identificarea orientãrii emiþãtorului faþã de
„chestiunea unirii“. Important este sã þinem cont de realitatea socialã unde se
desfãºoarã activitatea de influenþare ºi sã aplicãm riguros paºii metodologici.
Orice metodã sociologicã îºi are propriile dezavantaje, iar limita principalã a

analizei de conþinut derivã din caracterul ei cantitativ: fiind dat scopul ei, cel de
a obþine informaþii necesare cu valoare explicativã referitoare la conþinutul me-
sajelor comunicãrii. Prin codarea frazei principale dintr-un text avem de-a face
cu o analizã nereplicabilã, ceea ce face ca cercetarea sã fie, în mod inerent, prea
reductivã. Iar pentru a reduce gradul de reductivitate vom urmãri atât obiective
cantitative, cât ºi calitative — douã abordãri complementare care pot oferi o va-
loroasã cunoaºtere de profunzime din punct de vedere istoric ºi cultural.
Un element vital în analiza de conþinut se referã la consecvenþa cu care codori

diferiþi înregistreazã informaþia în acelaºi fel ºi fac judecãþi similare despre text.
Categorizarea articolelor ar putea depinde de natura umanã inerentã cercetãto-
rului, iar în cazul nostru limita fidelitãþii cercetãrii ar putea fi de 70%. Replicabi-
litatea în acest sens devine o provocare datoritã ambiguitãþii sensurilor cuvinte-
lor, definiþiilor categoriale etc.

Noua ºi vechea manipulare a opiniilor ºi comportamentelor

Persuasiunea ºi propaganda tind sã capete o importanþã din ce în ce mai mare
pe scena politicã ºi socialã de azi. Definiþia persuasiunii este oferitã de Kathleen
Kelley Readon, care prezizeazã cã „persuasiunea este activitatea prin care se
încearcã, prin comunicarea simbolicã, schimbarea comportamentului cel puþin al
unei persoane“.6 Aºadar, mass-media pot influenþa atitudinile, credinþele, com-
portamentul publicului în diferite moduri: cu sau fãrã constrângere, conºtient, cu
scopul clar de a influenþa sau fãrã a urmãri acest lucru, chiar fãrã sã-ºi dea seama
de consecinþele acþiunii. Dacã mass-media sunt conºtiente de propria intenþiona-
litate, la fel ºi persoana expusã mesajelor conºtientizeazã cã se urmãreºte o influ-
enþare a atitudinilor sale, aceasta din urmã acceptând sau nu mesajul în funcþie
de gradul de încredere pe care-l manifestã faþã de sursã. În cazul nostru este greu,
dacã nu imposibil, sã se mãsoare efectele mesajelor persuasive, fapt ce ne în-
deamnã sã urmãrim îndeaproape activitatea portalului Vocea Rusiei prin cuan-
tificarea intensitãþii mesajului propagat online.
În literatura de specialitate termenul de persuasiune este strâns corelat cu cel

al propagandei definit în The World Book Encyclopedia ca fiind o „comunicare
unilateralã care urmãreºte influenþarea gândirii ºi acþiunilor oamenilor“.7 Am-
bele demersuri reprezintã tipuri de comunicare orientate cãtre un scop, acela de
a schimba atitudinea unui grup, a unei comunitãþi etc. Aici este momentul sã in-
sistãm ºi pe lucrarea Propagandes (1962), unde cercetãtorul francez Jacques
Ellul vorbeºte despre propagandã ca „fenomen sociologic existent“. Or, o astfel
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de „propagandã modernã“ renunþã la „minciunile ridicole“ ºi „formele demo-
date“ ale propagandei clasice. De data aceasta avem de a face cu diferite accep-
þiuni de adevãr — „adevãrul limitat“, „adevãrul pe jumãtate“, „adevãrul scos de
context“.8 De aceea, consider utilã formularea urmãtoarelor întrebãri de cerce-
tare: în ce mãsurã utilizeazã Vocea Rusiei strategiile de persuasiune/propagandã
faþã de tematica „unirii“?; Care este orientarea portalului de ºtiri faþã ideile „uni-
oniste“?; Care sunt actorii politici implicaþi în mesajul „unirii“?; Ce context geo-
politic (internaþional) este asociat cu „unirea“?; Ce mesaj vizual ne transmite Vo-
cea Rusiei prin imaginile articolelor pe tema „unirii“?; Ce strategie de comuni-
care aplicã sursa atunci când transmite informaþii despre „unire“? etc.

Dosarul „unirii“, o Cutie a Pandorei?

Fantoma unionismului a început sã bântuie din nou România, cel puþin des-
pre asta se vorbeºte în presa rusã. „Este greu sã ne închipuim ce catalizator al se-
paratismului ar putea sã fie începerea unui proces real de unire a Moldovei cu
România. E suficient sã se înceapã revizuirea graniþelor europene postbelice ºi
se va deschide Cutia Pandorei“, declara în cadrul unui interviu pentru Vocea Ru-
siei experta de la Institutul Europei, Alla Iazkova. Cât de realã este aceastã ame-
ninþare e discutabil în condiþiile în care subiectul „unirii“ rãmâne unul contro-
versat.
Anul 2012 a reprezentat pentru miºcãrile unioniste de tip grassroots9 ºansa

de a se afirma, în contextul în care pe 16 mai 2012 se împlineau 200 de ani de
la anexarea Basarabiei de cãtre Imperiul Þarist. Pe parcursul anilor 2012-2013
miºcarea unionistã, reprezentatã de o coaliþie civicã, Acþiunea 2012, formatã din
peste 30 de organizaþii nonguvernamentale ºi grupuri de iniþiativã care susþin
unirea Republicii Moldova cu România, a reuºit sã organizeze 11 marºuri atât în
Republica Moldova, cât ºi România, unele din ele soldându-se ºi cu incidente
violente.10 Punctul culminant l-a reprezentat totuºi declaraþia din 27 noiembrie
2013 fãcutã de preºedintele român Traian Bãsescu, concomitent cu desfãºurarea
summitului de la Vilnius, unde Republica Moldova a parafat Acordul de Asocie-
re cu Uniunea Europeanã. Afirmaþia a reprezentat de fapt asumarea fãþiºã a lide-
rului de la Cotroceni a „unirii cu Republica Moldova“ ca urmãtorul proiect im-
portant pentru România, dupã intrarea în NATO ºi Uniunea Europeanã.11 Cu
doar o zi înainte de declaraþia preºedintelui, INSCOP Research ºi Fundaþia
Universitarã a Mãrii Negre au fãcut publice rezultatele sondajului „Barometrul
— Adevãrul despre România“ realizat în perioada 7-14 noiembrie 2013 la co-
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manda „Adevãrul“: 61,7% din români se declarã de acord cu „unirea cu Repu-
blica Moldova“ dacã integrarea europeanã a acestei þãri s-ar dovedi imposibilã.
În timp ce 52,4% din români au asociat cea mai importantã dificultate în calea
unei eventuale „uniri a Republicii Moldova cu România“ cu Rusia, acest procent
fiind distribuit aproape omogen pe toate categoriile socio-demografice de res-
pondenþi.12 Aºadar, ideea pentru un consens naþional în vederea unei eventuale
„uniri“ a fost lansatã în societatea româneascã, iar reacþiile negative ale politicie-
nilor de pe Bîc nu au întârziat sã aparã. Premierul moldovean Iurie Leancã consi-
derã declaraþiile preºedintelui Bãsescu ca fiind unele generatoare de „probleme
cruciale“ pentru Republica Moldova, iar ambasadorul Germaniei la Chiºinãu,
Matthias Meyer, a afirmat cã discuþiile despre unirea acestor douã state sunt ca
o „furtunã într-un pahar cu apã“. Pânã în prezent Moscova nu a reacþionat expli-
cit la aceste declaraþii, ceea ce nu ne împiedicã, însã, sã intuim în ce direcþie vor
fi orientate în cazul în care acestea vor apãrea.
Dincolo de existenþa, în cadrul opiniei publice din România, a unui nucleu de

stereotipuri profund negative la adresa Federaþiei Ruse ca actor politic, sper ca
acest studiu aprofundat sã demonstreze dacã „temerile“ împãrtãºite de cei 52,4%
sunt justificate într-o manierã în care am putea demonstra orientarea negativã a
unei surse de mass-media ruseºti reprezentative în spaþiul public de aici: Vocea
Rusiei. Mulþi analiºti politici din România deseori apreciazã semnalele venite
din presa rusã ca fiind prestabilite ºi bazate pe percepþii comune, fãrã a avea la
îndemânã date empirice care sã le valideze afirmaþiile. De aceea, scopul acestei
cercetãri este de a oferi o imagine clarã a atitudinii împãrtãºite de o „portavoce“
a Moscovei ca principal opozant faþã de „proiectul unionist“ ºi strategiile de co-
municare aplicate în mediul virtual la adresa acestui proiect pe parcursul a doi
ani (2012-2013).

Metodologie

Pentru a evalua poziþionarea portalului de ºtiri Vocea Rusiei în limba românã
faþã de problema abordatã, am recurs la identificarea variabilelor categoriale (de
conþinut) ºi patternurile relaþionãrii lor. Cercetarea vizeazã atât aspectele cantita-
tive relevate de analiza statisticã a datelor, cât ºi analiza de conþinut relaþionalã,
mergând pânã la vizualizarea reprezentãrilor conceptelor ºi a relaþiilor dintre ele
sub formã graficã (harta-concept). Pentru a asigura bogãþia ºi aprofundarea in-
formaþiilor textuale voi completa dimensiunea cantitativã cu o analizã calitativã
a evenimentelor de vârf între ianuarie 2012 ºi ianuarie 2014. Unitatea de mãsu-
rare reprezintã articolele apãrute pe Vocea Rusiei (http://romanian.ruvr.ru/) în in-
tervalul ianuarie 2012 — ianuarie 2014 care conþin cuvântul „unire“ cu referire
la subiectul „unirii Republicii Moldova (Basarabia) cu România“. Metodologia
a inclus drept unitate de înregistrare propoziþia/fraza asociatã cu subiectul „uni-
rii“ dintre cele douã state, ceea ce a presupus o codare manualã a acestora. Con-
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fruntându-mã, pe parcursul cercetãrii, cu fraze care se referã la chestiunea „uni-
rii“ cu conotaþii diferite în funcþie de context, am hotãrât utilizarea codãrii latente
a frazelor care conþin urmãtorii termeni asociaþi: „unire“, „unioniºti“, „idei unio-
niste“, „refacerea României Mari“, „acþiuni unioniste“, „pretenþii teritoriale în
privinþa Republicii Moldova“, „a lua grãdiniþa basarabeanã pentru ei“, „politicã
«unionistã»“, „manifestaþii unioniste“, „extinderea influenþei României asupra
Republicii Moldova“, „declaraþiile unioniste ale preºedintelui României“, „pro-
iectul «Unirea»“. Fiind conºtient de faptul cã aceastã metodologie tinde sã fie
mai puþin fidelã decât codarea manifestã, am hotãrât utilizarea Dicþionarului de
sinonime13 disponibil online pentru a clasifica în concepte mai specifice pro-
poziþiile/frazele din universul de conþinut supuse ulterior unei analize descriptive
ºi cantitative. Din moment ce fiecare articol analizat este însoþit de o imagine re-
levantã sau mai puþin relevantã pentru tema dezbãtutã, consider cã o analizã de
imagine ar fi utilã în contextul în care am putea sã deducem mesajul vizual trans-
mis de Vocea Rusiei ori de câte ori este menþionat „dosarul unionist“. Studiul ca-
litativ este definit de evaluarea de imagine a „unionismului“ formatã ºi transmisã
de Vocea Rusiei în anumite momente-vârf. Printre 9 evenimente identificate,
amintim de cinci: interdicþia de a intra pe teritoriul Ucrainei datã unui reprezen-
tant al miºcãrii legionare din Republica Moldova; referendumul pentru demi-
terea preºedintelui României; vizita ministrului român al Afacerilor Externe la
Moscova; vizita preºedintelui României la Chiºinãu ºi declaraþia preºedintelui
Traian Bãsescu privind „unirea cu Republica Moldova“ ca al treilea proiect fun-
damental al României (subiect care a generat o reacþie în lanþ de articole atât ale
sursei cercetate, cât ºi în spaþiul public din România ºi Republica Moldova).
Ultima parte a cercetãrii analizeazã imaginile care însoþesc articolele ca uni-

tate de numãrare. Fiecãrui articol îi corespunde o imagine care ne poate trans-
mite un mesaj vizual latent, cu o frecvenþã de elemente sugestive.

Analiza subtextului ºi cuantificarea

Toate fragmentele relevante dintr-un text au fost marcate ºi puse laolaltã pen-
tru a forma un nou dosar ori subtext, analizat apoi ca „universul de conþinut al
temei studiate“.14 În cazul nostru, ipoteza studiului are legãturã cu tema „unirii
Republicii Moldova (Basarabia) cu România“ (domeniul relaþiilor internaþionale),
însã, momentan, nu poate fi formulatã în ciuda faptului cã existã presupuneri
teoretice referitoare la o atitudine negativã a postului rusesc de radio Vocea Ru-
siei faþã de aceastã tematicã. Ne intereseazã sã vedem ce tendinþe sunt în discursul
autorilor de articole, frecvenþa apariþiilor ºi categorii.
Drept unitate de înregistrare am folosit fraza din articolele publicate online

de cãtre Vocea Rusiei cu referire la subiectul unirii Republicii Moldova cu Ro-
mânia. Analizând conþinutul latent al fiecãrei fraze, am reuºit sã identific ur-
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mãtorul cluster conceptual format în jurul mesajului „unirii Republicii Moldova
cu România“ transmis de portalul rusesc: unioniºti, unire, idei unioniste, acþiu-
nile unioniste, preºedintele României, România, Republica Moldova, Ucraina,
Germania, Rusia, SUA,UE. În analiza orientãrii (atitudinii) emiþãtorului (în cazul
nostru portalul de ºtiri Vocea Rusiei) faþã de tema prezentei cercetãri am folosit
o scalã ordinalã. Având drept unitatea de context frazele înregistrate în tabelul 1,
am luat în calcul frecvenþa de apariþie a unei aprecieri, urmãrind sã depistez
atitudinea emiþãtorului. Pentru aceasta am parcurs urmãtoarele etape:
– identificarea temelor (variabilele) ce cuprind categorii conform unitãþilor

de înregistrare stabilite;
– clasificarea variabilelor dupã poziþia atitudinalã exprimatã;
– calcularea frecvenþei unitãþilor în legãturã cu tema ºi raportarea la numãrul

lor total (al unitãþilor de înregistrare).15
Din totalul de 20 de categorii de fragmente codificate, avem 8 categorii cu

orientare negativã (40%) a mesajului care vizeazã tematica unirii Rep. Moldova
cu România. Majoritatea tipurilor de categorii (11) au o orientare neutrã (55%)
ºi doar douã categorii au o orientare pozitivã (10%). La prima vedere am putea
deduce cã Vocea Rusiei ar avea un mesaj proporþional neutru-negativ faþã de
„unire“, ceea ce ar constitui o eroare dacã nu ar trebui sã identificãm ºi o altã va-
riabilã. Astfel, o cuantificare strictã a orientãrii mesajului din fiecare categorie ar
fi insuficientã fãrã identificarea intensitãþii (numãrul de apariþii) în cadrul uni-
versului de conþinut. Dacã în primul caz am avea o distribuþie aproximativ pro-
porþionalã între orientãrile negativã ºi neutrã ale categoriilor, în urma corelãrii cu
numãrul de apariþii putem identifica trei clustere de intensitate:
În Tabelul 2 avem marcate prin culori cele trei clustere de intensitate:

– intensitate mare (39,6%)
– intensitate medie (30,2%)
– intensitate micã (30,2%)

unde predominã douã categorii de mesaje cu intensitate mare: „Unirea“ repre-
zintã o ameninþare pentru Republica Moldova ºi „Unirea“ este irealizabilã cu o
pondere cumulatã de 39,6%. Urmãtoarele douã categorii cu frecvenþe intense
sunt: Miºcarea unionistã nu se bucurã de suport în Republica Moldova (11,3%)
ºi „Unirea“ reprezintã o ameninþare pentru România— 7,5% (minoritatea ma-
ghiarã ºi situaþia din Transilvania). Aºadar, se pare cã strategia de persua-
siune/propagandã a portalului de ºtiri Vocea Rusiei pe tema unirii Republicii
Moldova cu România este preponderent orientatã negativ ºi mascatã, în acelaºi
timp, cu un volum consistent de mesaje neutre. Clusterul de intensitate micã cu
o proporþie relativ mare (30,2%) ne poate indica o intenþie a emiþãtorului de a
asocia mesajul de bazã cu alte conexe neutre-negative. Pentru a reduce nivelul
de generalizare am realizat un calcul al ponderii celor trei tipuri de orientãri (Fi-
gura 1) folosind datele din urmãtorul tabelul 3.
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Nr.
crt. Categorie Orientare Numãr de apariþii

(intensitate)

1. Unioniºtii sunt protejaþi de autoritãþile moldoveneºti Negativã (–) 1

2. „Unirea“ este irealizabilã Neutrã (0) 10

3. „Unirea“ afecteazã soluþionarea conflictului transnistrean Negativã (–) 1

4. „Unirea“ reprezintã o ameninþare pentru Ucraina Negativã (–) 2

5. „Unirea“ reprezintã o ameninþare pentru Republica Moldova Negativã (–) 11

6. „Unirea“ se realizeazã prin „distribuirea paºapoartelor“ româneºti Neutrã (0) 1

7. UE este împotriva „unirii“ Neutrã (0) 1

8. „Unirea“ este o resursã electoralã pentru partidele din România Neutrã (0) 1

9. „Unirea“ este periculoasã Negativã (–) 3

10. „Unirea“ reprezintã o ameninþare pentru România Negativã (–) 4

11. SUA sunt împotriva „unirii“ Neutrã (0) 1

12. Rusia este împotriva „unirii“ Neutrã (0) 1

13. „Unirea“ din 1918 s-a facut fãrã avizul Rusiei Þariste Negativã (–) 1

14. Ideile unioniste deterioreazã relaþiile româno-ruse Negativã (–) 1

15. „Unirea“ este posibilã numai în anumite condiþii Pozitivã (+) 2

16. Miºcarea unionistã nu se bucurã de suport în Republica Moldova Neutrã (0) 6

17. EU va decide asupra „unirii“ Neutrã (0) 1

18. „Unirea“ este inutilã Neutrã (0) 1

19. Preºedintele României insistã asupra ideilor unioniste Neutrã (0) 3

20. Germania este împotriva „unirii“ Neutrã (0) 1

Total: 20 categorii
Total categorii orientare pozitivã: 2 (10%)
Total categorii orientare negativã: 8 (40%)
Total categorii orientare neutrã: 11 (55%)

Tabelul 1. Cadrul de codare a frazelor principale



9 VOCEA RUSIEI DESPRE „UNIRE“. ÎNTRE PERSUASIUNE ªI PROPAGANDÃ 45

Categorie Orientare Numãr de apariþii
(intensitate)

„Unirea“ reprezintã o ameninþare pentru Republica
Moldova

Negativã (–) 11/20,7%

39,6%„Unirea“ este irealizabilã Neutrã (0) 10/18,9%

Miºcarea unionistã nu se bucurã de suport în Republica
Moldova

Neutrã (0) 6/11,3%

30,2%

„Unirea“ reprezintã o ameninþare pentru România Negativã (–) 4/7,5%

„Unirea“ este periculoasã Negativã (–) 3/5,7%

Preºedintele României insistã asupra ideilor unioniste Neutrã (0) 3/5,7%

„Unirea“ este posibilã numai în anumite condiþii Pozitivã (+) 2/3,8%

30,2%

„Unirea“ reprezintã o ameninþare pentru Ucraina Negativã (–) 2/3,8%

Unioniºtii sunt protejaþi de autoritãþile moldoveneºti Negativã (–) 1/1,9%

„Unirea“ afecteazã soluþionarea conflictului
transnistrean

Negativã (–) 1/1,9%

„Unirea“ se realizeazã prin „distribuirea paºapoartelor“
româneºti

Neutrã (0) 1/1,9%

UE este împotriva „unirii“ Neutrã (0) 1/1,9%

„Unirea“ este o resursã electoralã pentru partidele din
România

Neutrã (0) 1/1,9%

SUA sunt împotriva „unirii“ Neutrã (0) 1/1,9%

Rusia este împotriva „unirii“ Neutrã (0) 1/1,9%

„Unirea“ din 1918 s-a facut fãrã avizul Rusiei Þariste Negativã (–) 1/1,9%

Ideile unioniste deterioreazã relaþiile româno-ruse Negativã (–) 1/1,9%

EU va decide asupra „unirii“ Neutrã (0) 1/1,9%

„Unirea“ este inutilã Neutrã (0) 1/1,9%

Germania este împotriva „unirii“ Neutrã (0) 1/1,9%

Tabelul 2. Clustere de intensitate a categoriilor



Tabelul 3. Ponderea orientãrii pozitive/negative/neutre a unitãþilor de înregistrare

Figura 1. Distribuþia orientãrii pozitive/negative/neutre
a unitãþilor de înregistrare (frazele principale)

Dacã e sã ne referim la tendinþa orientãrii mesajului cu referire la „unire“,
putem utiliza formula indicelui de analizã a tendinþei (AT), exprimat prin:

F – DAT = ———
L

unde:
AT = indicele de analizã a tendinþei;
F = numãrul de unitãþi orientate pozitiv;
D = numãrul de unitãþi orientate negativ;
L = numãrul de unitãþi în legãturã cu tema16

În condiþiile în care conþinutul în legãturã cu tema cuprinde totalul unitãþilor
favorabile, defavorabile ºi neutre. Astfel, obþinem un indice atitudinal negativ
AT = -0,41, iar valoarea raportului între categoriile pozitive ºi cele negative este
de 0,08. Implicit acest lucru aratã o orientare defavorabilã a site-ului Vocea Ru-
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Orientare Numãrul de apariþii (intensitate) %

Pozitivã 2 3,8

Negativã 24 45,3

Neutrã 27 50,9

Total 53 100



siei faþã de mesajul „unirii Republicii Moldova cu România“. Printr-o pondere a
orientãrii neutre de 51%, Vocea Rusiei utilizeazã strategia de repetiþie a unor
cliºee precum ar fi: „unirea este irealizabilã“ (18,9%), „miºcarea unionistã nu se
bucurã de suport în Republica Moldova“ (11,3%) ºi „preºedintele României in-
sistã asupra ideilor unioniste“ (5,7%).
Majoritatea articolelor despre „unire“ apãrute în perioada ianuarie 2012 —

ianuarie 2014 au o frecvenþã disproporþionatã având o medie de 10 articole/an
(Tabelul 4). Aºadar, putem trage concluzia cã subiectul cercetat nu se aflã la
baza tematicilor abordate consecvent de postul de radio. Deseori, tema unirii
este abordatã tangenþial cu alte subiecte de interes pentru autorii contributori
precum: relaþiile diplomatice dintre România ºi Rusia, capitalismul din Româ-
nia, referendumul pentru demiterea preºedintelui României, relaþiile româno-u-
crainene, relaþiile în triunghiul geopolitic Washington-Bucureºti-Moscova, redo-
bândirea cetãþeniei române de cãtre cetãþenii Republicii Moldova, abandonarea
de cãtre SUA a Europei de Est, vizita ºefului statului român la Chiºinãu, inter-
dicþia de a intra pe teritoriul Ucrainei a unui reprezentant al Miºcãrii Naþional-
Creºtine Noua Dreaptã din Republica Moldova, marºurile unioniste organizate
la Chiºinãu, iniþiativa Platformei Civice „Acþiunea 2012“ de a înainta o propu-
nere legislativã cu referire la Republica Moldova etc.

Studiul de imagine

Referitor la cea de a doua componentã, cea calitativã, imaginea „unirii“ ca-
pãtã anumite conotaþii în asociere cu anumite evenimente particulare, momente
de crizã care au atras atenþia jurnaliºtilor de la Vocea Rusiei faþã de tema aflatã
în discuþie. Selecþia celor cinci momente relevante — interdicþia de a intra pe te-
ritoriul Ucrainei pentru un reprezentant al miºcãrii legionare din Republica Mol-
dova; referendumul pentru demiterea preºedintelui României; vizita ministrului
român al Afacerilor Externe la Moscova; vizita preºedintelui României la Chi-
ºinãu ºi declaraþia preºedintelui Traian Bãsescu privind „unirea cu Republica
Moldova“ ca al treilea proiect fundamental al României — s-a fãcut pe baza
creºterii frecvenþei de apariþie a articolelor cu tema „unirii“ ca reacþie la eveni-
mentul respectiv. Pentru a avea o imagine de ansamblu a analizei, voi realiza o
descriere sumarã a fiecãrui eveniment în parte.

Interdicþia de a intra pe teritoriul Ucrainei impusã unui reprezentant al Miº-
cãrii Naþional-Creºtine Noua Dreaptã din Republica Moldova — Pe 26 iulie
2012 o delegaþie a Miºcãrii Naþional-Creºtine Noua Dreaptã (organizaþie cu ca-
racter legionar) din Republica Moldova a fost reþinutã la intrarea în vama ucrai-
neanã timp de cinci ore. Motivul invocat ar fi cã unul dintre liderii miºcãrii are
o interdicþie de a intra pe teritoriul Ucrainei pe o perioadã de cinci ani ca urmare
a unor acþiuni „ce atenteazã la securitatea statului ucrainean“ desfãºurate de a-
cesta în Regiunea Odessa (sudul Basarabiei).

Referendumul pentru demiterea preºedintelui României— Desfãºurat pe 29
iulie 2012, a reprezentat consecinþa directã a deciziei Parlamentului României de
a vota pe 6 iulie 2012 în favoarea suspendãrii lui Traian Bãsescu. Din cauza pre-
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Anul Luna Numãrul de articole apãrute

2012

I 0

II 0

III 1

IV 0

V 1

VI 0

VII 1

VIII 3

IX 1

X 0

XI 0

XII 0

2013

I 0

II 0

III 0

IV 1

V 1

VI 1

VII 5

VIII 2

IX 0

X 0

XI 2

XII 0

2014 I 2

Total articole: 21

Tabelul 4. Frecvenþa apariþiei articolelor cu fraze despre „unire“
pe perioada ianuarie 2012 — ianuarie 2014



zentãrii la vot a 46,24% din cetãþeni, referendumul a fost invalidat din cauza lip-
sei unei majoritãþi simple a celor prezenþi la urne. La 26 august, Curtea Consti-
tuþionalã invalideazã referendumul cu 6 voturi contra 3 pe motiv cã acesta nu a
întrunit cvorumul necesar, astfel Traian Bãsescu se reîntoarce la Cotroceni
pentru a-ºi îndeplini ultimul mandat. Dupã suspendare, pânã la referendum,
funcþia de preºedinte interimar al României a fost îndeplinitã de preºedintele Se-
natului, Crin Antonescu.

Întrevederea ministrului afacerilor externe, Titus Corlãþean, cu omologul sãu
rus, Serghei Lavrov, la Moscova — Vizita s-a desfãºurat în perioada 8-10 iulie
2013 ºi a reprezentat primul contact, în plan bilateral, la nivel de miniºtri ai Afa-
cerilor Externe, dupã 2009. Evenimentul se desfãºoarã într-un moment aniversar:
se împlinesc 10 ani de la semnarea Tratatului politic de bazã româno-rus ºi 135
de ani de la stabilirea relaþiilor diplomatice. În cadrul vizitei au fost semnate douã
documente juridice interguvernamentale: Acordul între Guvernul României ºi
Guvernul Federaþiei Ruse cu privire la înfiinþarea ºi condiþiile de funcþionare a
Institutului Cultural Român de la Moscova ºi a Centrului Rus de ªtiinþã ºi Cul-
turã de la Bucureºti ºi Programul de cooperare în domeniile culturii, educaþiei,
mass media, tineretului, sportului ºi turismului între Guvernul României ºi Gu-
vernul Federaþiei Ruse.

Vizita preºedintelui Traian Bãsescu la Chiºinãu — Vizita a avut loc în data
de 17 iulie 2013 la invitaþia omologului sãu, Nicolae Timofti. În cadrul întreve-
derii, ºeful statului român a declarat cã nu are altã alternativã de politicã externã
decât integrarea europeanã. Un alt episod destul de important a fost ºi replica lui
Traian Bãsescu în faþa unei tinere care a propus unirea cu România pentru a re-
zolva chestiunea integrãrii europene a Republicii Moldova. „Domniºoarã, cereþi-o
ºi o vom face“, declarase liderul de la Cotroceni.

Unirea cu Republica Moldova ca urmãtorul proiect pentru România — În
timpul desfãºurãrii summitului Parteneriatului Estic de la Vilnius, preºedintele
Traian Bãsescu a declarat pe 27 noiembrie 2013 la postul naþional de televiziune
cã urmãtorul proiect important pentru România, dupã intrarea în NATO ºi Uniu-
nea Europeanã, trebuie sã fie unirea cu Republica Moldova. „Sunt convins cã,
dacã în Republica Moldova va exista un curent unionist, România va spune «da»
fãrã sã ezite. Proiectul de þarã pentru România, urmãtorul proiect de þarã, este
«Vrem sã ne întregim þara!»“, a menþionat preºedintele.
Analizând Figura 2 se impun câteva consideraþii de ordin cantitativ referitor

la evenimentele-vârf expuse. Aici observãm cã vizita preºedintelui României la
Chiºinãu din 17 iulie 2013 a atras cel mai mult atenþia editorilor de pe Vocea
Rusiei, care au abordat subiectul „unirii“ în combinaþie cu relatarea/comentarea
evenimentului în cinci materiale online. Ideile în jurul cãrora pivoteazã subiectul
„unirii“ se referã la: inutilitatea vizitei („vizita lui Traian Bãsescu nu va contribui
cu nimic la dezvoltarea relaþiilor dintre Republica Moldova ºi Uniunea Euro-
peanã“ — Serghei Þurcanu); neputinþa de a realiza „unirea“ („decizia cu privire
la o posibilã unire a Republicii Moldova cu România va fi luatã nu la Bucureºti,
ºi nici la Chiºinãu, ci la Bruxelles“ — Serghei Þurcanu); pericolul implicãrii
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preºedintelui român în situaþia internã din Republica Moldova („extinderea in-
fluenþei României asupra R. Moldova, urmatã de o unire a celor douã þãri [...] Va
duce la expansiunea Uniunii Europene pânã la Nistru. [...] þãrile-surori se vor
trezi, regionalizate, ca provincii ale Uniunii Europene, cu capitala la Bruxelles“
— Marian Rãdulescu); incapacitatea României de a realiza „unirea“ („cum sã
vorbeºti de unirea R. Moldova cu România [...] când nu eºti în stare sã faci or-
dine chiar în inima þãrii tale?“ —Marian Rãdulescu); insistenþa preºedintelui ro-
mân pe chestiunea „unirii“ ºi lipsa de suport din partea populaþiei din Repu-
blica Moldova pentru miºcarea unionistã („preºedintele României recunoaºte cã
majoritatea locuitorilor din Republica Moldova nu doresc unirea cu România,
dar insistã asupra necesitãþii acesteia“ — Valentin Mândrãºescu). Al doilea eve-
niment, din punct de vedere al reflectãrii, se referã la referendumul pentru de-
miterea preºedintelui României, eveniment conex cu categorii precum: decla-
raþiile unioniste ale preºedintelui român afecteazã reglementarea conflictului
transnistrean („Declaraþiile lui [Traian Bãsescu — n.r.] cã românii ºi moldovenii
sunt un singur popor sunt percepute ca un apel ascuns la unirea statelor ºi într-un
mod sau altul afecteazã problema legatã de Transnistria“ — Gaiane Hanova);
preºedintele român este ghidat de interese electorale în declaraþiile sale unio-
niste („...este un mesaj trimis segmentului corespunzãtor al electoratului român
cu vederi naþionaliste“ — A. Kobzev) ºi („Traian Bãsescu a reuºit sã creeze si-
tuaþia când în Moldova ºi Ucraina majoritatea cetãþenilor ce deþin paºapoarte ro-
mâneºti au votat la toate alegerile pentru el sau partidul sãu“ — Valentin Mân-
drãºescu). Celelalte evenimente au generat o frecvenþã mai redusã de articole,
însã imaginea reflectatã a „unirii“ capãtã de data aceasta alte trãsãturi. De exem-
plu, autorul articolului „România Mare, o ameninþare pentru Ucraina?“, care fo-
loseºte pseudonimul A. Kobzev, subliniazã într-un paragraf cã o parte a politi-
cienilor din România ºi Republica Moldova împãrtãºesc ideile unioniste susþi-
nute de legionari, iar pentru a exemplifica s-a recurs la o paralelã între ideile
„unioniste“ ale legionarilor ºi declaraþiile din 2006 ale preºedintelui Traian Bã-
sescu. De remarcat este ºi insistenþa asupra ideii de a reseta relaþiile bilaterale
româno-ruse prin prisma „chestiunii Republicii Moldova“. Or, se considerã cã
aceste relaþii au ajuns în 2012 la cel mai scãzut nivel de dezvoltare tocmai din
cauza politicii promovate de România faþã de Republica Moldova, ºi aici se
aminteºte iarãºi de declaraþia lui Traian Bãsescu despre o potenþialã realizare a
„unirii“ în urmãtorii 25 de ani.17 În articolul „Moscova-Bucureºti: Începutul
unei noi etape în relaþiile bilaterale“ semnat de Polina Cerniþa, se încearcã o
abordare în paralel a relaþiei dintre România ºi Republica Moldova cu poziþia
oficialã a Rusiei: „Moscova insistã pe neutralitatea totalã a Republicii Mol-
dova“. De aceea, o posibilã „unire“ este perceputã ca o ameninþare la adresa
Moscovei din perspectiva extinderii frontierei NATO pe Nistru (a se citi regiunea
separatistã transnistreanã).
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Figura 2. Graficul frecvenþei articolelor cu fraze despre „unire“
(ianuarie 2012 — ianuarie 2014)

Tema „unirii“ a fost abordatã ºi în contextul iniþierii unei campanii de strân-
geri de semnãturi de cãtre Platforma Civicã „Acþiunea 2012“, având drept scop
promovarea unei iniþiative legislative „de introducere în Constituþia României a
unui articol despre unirea cu Moldova“, spune autoarea articolului „Cetãþenia ro-
mânã, bilet de cãlãtorie în UE“, Gaiane Hanova. De fapt este vorba despre o Le-
ge cadru privind statutul cetãþenilor Republicii Moldova pe teritoriul României
care nu stipuleazã în articole ideea „unirii“ dintre cele douã state.18 Evenimentul
este asociat cu inexistenþa unei opþiuni prounioniste în Republica Moldova
(„Adepþii unirii cu România sunt în proporþie de 4% ºi cam tot atâþia îºi doresc
sã se uneascã din anumite considerente de carierã sau materiale“ — Serghei Na-
zaria) ºi atractivitatea paºapoartelor româneºti în rândul cetãþenilor moldoveni
din raþiuni pragmatice doar de a cãlãtori în UE, fiind uneori neatractivã din cau-
za „valului de corupþie care vine dinspre România prin «filiera portocalie»“ —
Marian Drãgulescu — sau a slãbiciunii Europei („Pe mãsura agravãrii crizei
economice din Europa, atractivitatea cetãþeniei române se va reduce la zero“ —
Valentin Mândrãºescu). Acest context este pus în contrapondere cu prestigiul pe
care îl pot oferi cetãþenia rusã ºi popularitatea preºedintelui rus Vladimir Putin
cetãþenilor din Republica Moldova („Vã asigur cã rândurile la paºapoarte ruseºti
ar fi ºi mai mari. Iar, conform unui sondaj de opinie, Vladimir Putin ar fi fost ales
preºedinte de 70% dintre moldoveni“ — Serghei Nazaria). Cel de al doilea clus-
ter de categorii se referã la ajustarea tematicii „unirii“ la tema vulnerabilitãþii
statului român ca urmare a situaþiei din Transilvania, unde minoritatea maghiarã
este perceputã ca fiind principalul factor destabilizator („Este greu sã ne în-
chipuim ce catalizator al separatismului ar putea sã fie începerea unui proces real
de unire a Moldovei cu România“ —Alla Iazkova) amintind, în acelaºi timp, ºi
de pericolul pe care îl poate reprezenta orice revizuire a graniþelor postbelice.
Procesul „paºaportizãrii“ etnicilor români din jurul României a fost abordat ºi
în articolul „Vise irealizabile legate de România Mare“ (Valentin Mândrãºescu),
asociat cu un mecanism pentru „reconstrucþia României Mari“, ceea ce e in-
terpretat ca fiind un potenþial pericol la adresa suveranitãþii Ucrainei ºi a Repu-
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blicii Moldova („Fiecare cetãþean al Moldovei sau Ucrainei care primeºte paºa-
port român devine, conform statisticii Bucureºtiului, «etnic român» pentru drep-
turile cãruia Bucureºtiul oficial poate lupta la nivel internaþional. Este uºor de
ghicit cã «protecþia drepturilor» se transformã de obicei în cererea stabilirii unei
autonomii culturale, apoi teritoriale, iar pânã la crearea României Mari dupã mo-
delul din 1918 mai rãmân de fãcut doar câþiva paºi“).
ªi, în sfârºit, definirea „unirii“ oferitã de jurnaliºtii de la Vocea Rusiei pe

parcursul vârfului de expunere — anunþul fãcut de ºeful statului român privind
lansarea „proiectului fundamental de politicã externã“ —, ºi anume unirea cu
Republica Moldova, s-a realizat fie prin prisma reacþiilor oficialilor moldoveni
(premierul moldovean Iurie Leancã: „Moldova nu este pregãtitã sã se uneascã cu
România“), fie ale oficialilor de la Bucureºti (prim-ministrul României, Victor
Ponta: „Cred cã ar putea sã dea apã la moarã tocmai partidului comuniºtilor din
Moldova asemenea declaraþii fãcute fãrã nicio raþiune ºi fãrã nicio noimã“) sau
ale celor strãini (ambasadorul Germaniei Federale în Republica Moldova, Matthias
Meyer: „Aº numi aceastã discuþie ca o furtunã într-un pahar cu apã. Prin urmare
acestui subiect nu i-aº da o valoare prea mare acum“). Autorul ultimului articol
apãrut în ianuarie 2014, „Germania i-a dat o palmã lui Bãsescu. Urmeazã ºi
altele“, insistã asupra a douã idei pentru a explica lansarea proiectului unionist
de cãtre Cotroceni:
– atitudinile naþionaliste ale preºedintelui României;
– încercarea preºedintelui de a declanºa un conflict regional la comanda SUA.
Sub aspectul relaþiilor internaþionale, proiectul unionist este abordat în jurul

unui concept al relansãrii relaþiilor româno-ruse pe mai multe paliere: economic,
politic, cultural. Ideea se regãseºte în patru articole sub diverse forme:
– relaþiile româno-germane sunt posibile doar în contextul unor relaþii econo-

mice consolidate româno-ruse ºi renunþarea la „retorica unionistã“;
– dialogul Bucureºti-Moscova este posibil prin intermediul Republicii Mol-

dova;
– politica României faþã de Republica Moldova ca principal impediment în

relaþiile româno-ruse;
– existã posibilitatea unei „uniri“ economice dintre România ºi Republica

Moldova prin relansarea relaþiilor comerciale ale Bucureºtiului cu Moscova ºi
orientarea spre piaþa esticã.
Analizând aceºti vectori, am constatat cã se produce o comunicare mascatã a

ideii cã orice resetare a relaþiilor bilaterale româno-ruse trebuie sã aibã în prim-plan
„chestiunea Republicii Moldova“. Cel de al doilea actor geopolitic luat în consi-
derare sunt SUA, care ar „împinge România în braþele Moscovei“ ºi, mai mult
decât atât, ar „susþine abordarea Federaþiei Ruse în privinþa Republicii Moldova“
(Valentin Mândrãºescu). Printre actorii internaþionali „opozanþi“ ai proiectului
unionist sunt menþionaþi Germania ºi UE: ideea României Mari este incompati-
bilã cu statutul României de membru al UE, iar reacþia ambasadorului german în
Republica Moldova, Matthias Meyer, este speculatã într-o manierã în care avem
impresia cã pentru Germania ar fi indezirabilã orice evoluþie spre „un conflict re-
gional“ generat de unirea celor douã state: „Din perspectiva Germaniei, Europa
are suficiente probleme fãrã a mai avea nevoie de câteva conflicte reactivate de
americani în Ucraina ºi Republica Moldova“.
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Harta-concept

Pentru a efectua comparaþii între categoriile identificate, se cere încã o com-
pletare a procesului de cercetare cu încã o etapã: elaborarea hãrþii-concept. A-
ceasta ne ajutã sã stabilim legãturile semantice din universul de conþinut. Harta
noastrã (Figura 3) include concepte marcate prin dreptunghiuri, precum ºi rela-
þiile între acestea indicate printr-o linie de conectare. În cazul nostru suntem inte-
resaþi mai mult de direcþia relaþiei dintre concepte, de aceea am construit harta
prin cãutarea rãspunsurilor la situaþii ºi evenimente legate de tema „unirii“.
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Analiza imaginilor

Asocierea trilateralã imagine-titlul-categoria identificatã ne poate oferi o do-
zã de luminã asupra tendinþei mesajului vizual transmis de autor. Astfel, artico-
lele care abordeazã subiectul unirii Republicii Moldova cu România publicate de
portalul de ºtiri Vocea Rusiei sunt însoþite totdeauna de imagini care ne pot trans-
mite subiectul de bazã al articolului pe care autorul a dorit sã-l evidenþieze. Exis-
tenþa sau absenþa unei asocieri dintre categoriile identificate ºi imaginile artico-
lelor ne aratã dacã subiectul nostru („unirea Republicii Moldova cu România“)
este considerat de autor ca fiind „baza“ articolului sau este tratat în mod secun-
dar cu alte subiecte.
Din cele 21 de imagini, 17 (81%) sunt asociate cu titlul articolului, iar 4 ima-

gini (19%) nu corespund titlurilor. De asemenea, 10 imagini (47,6%) corespund
cu categoriile identificate, ceea ce înseamnã cã portalul a accentuat printr-un
mesaj vizual tema „unirii Republicii Moldova cu România“ în proporþie de
47,6%. Celelalte 11 imagini (52,4%) nu corespund acestei teme, de aici deducem
cã tema unirii a fost abordatã în tangenþã cu alte teme accentuate prin imagini în
proporþie de 52,4% — o proporþie echilibratã. Variaþia acestor teme a fost abor-
datã în analiza calitativã a articolelor.
Printre reprezentãrile imaginilor din articole am putea identifica urmãtoarele

categorii de elemente imagistice: simboluri de stat ale Republicii Moldova (6
imagini), simboluri de stat ale României (9 imagini), simboluri de stat ale Fede-
raþiei Ruse (3 imagini), simboluri de stat ale Ucrainei (1 imagine), simboluri de
stat ale SUA (1 imagine), simboluri ale UE (1 imagine), paºaport românesc (2
imagini), Traian Bãsescu (7 imagini), Nicolae Timofti (1 imagine), Iurie Leancã
(1 imagine), Titus Corlãþean (1 imagine), Serghei Lavrov (1 imagine), alte ele-
mente (2 imagini).
Observãm din Figura 4 cã primele patru cele mai prezente elemente þin de

simbolurile de stat ale României, Republicii Moldova ºi Federaþiei Ruse, iar ac-
torul politic prezent cel mai des în imagini este ºeful statului român, Traian Bã-
sescu; ceea ce ne permite sã afirmãm cã existã o tendinþã de a personaliza pu-
ternic ideea „unirii Republicii Moldova cu România“ cu gestionarul politicii ex-
terne — preºedintele ºi imaginea „statelor“ ca entitãþi suverane ºi separate.

Concluzii

Teorema enunþatã de Thomas spune cã „dacã oamenii definesc o situaþie ca
fiind realã, atunci aceastã situaþie este realã prin consecinþele definirii ei ca rea-
lã“19, ceea ce ne face sã afirmãm cã autorii articolelor au fost puºi în faþa unei
definiri a situaþiei, „schematizând“ atât obiectul activitãþii lor cât ºi mijloacele
de acþiune pentru realizarea scopului propus. Astfel, monitorizarea media reali-
zatã pe tema „unirii Republicii Moldova cu România“ asupra site-ului de ºtiri în
limba românã Vocea Rusiei pe perioada 1 ianuarie 2012— 1 ianuarie 2014 a dus
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la identificarea unei propagande „cenuºii“ (gray propaganda). Aceasta se pla-
seazã între propaganda „albã“ ºi propaganda „neagrã“ având urmãtoarele carac-
teristici: sursa (în cazul nostru autorul materialului) este sau nu este recunoscut
public deoarece nu ºtim cu exactitate care este numele real al acestuia; realitatea
este deformatã de mesajele care reprezintã deseori un amestec de adevãr ºi min-
ciunã. Dezavantajul pe termen scurt al cvasianonimatului ar fi o scãdere a credi-
bilitãþii, iar pe termen lung o reacþie de respingere din partea publicului. Însã a-
cest aspect nu face subiectul cercetãrii noastre.
Fãcând abstracþie de veridicitatea conþinutului, chiar ºi la nivel subiectiv se

poate observa acelaºi pattern de comunicare repetat insistent. Cunoaºtem cã
orice mesaj persuasiv presupune repetiþia mesajelor pentru ca publicul sã nu le
filtreze prin prisma raþiunii, ci sã le accepte la nivel afectiv, automat. Pe lângã
aceasta, „repetiþia exercitã ºi o funcþie de legãturã a ideilor între ele. Asociind
frecvent afirmaþii ºi idei heteroclite ea dã iluzia unei înlãnþuiri logice“.20

Din punct de vedere cantitativ, frazele principale luate în considerare au o
orientare neutrã-negativã, constatând în acelaºi timp o predispoziþie a sursei me-
dia analizate spre construirea de argumente defavorabile proiectului unirii Re-
publicii Moldova cu România. Aceastã afirmaþie se bazeazã pe faptul cã, deºi în
cifre absolute numãrul categoriilor neutre este mai mare (51%) decât cel al cate-
goriilor orientate negativ (45%), indicele atitudinal negativ calculat nu lasã loc
de interpretãri, în contextul în care eºantionul conþine un volum mare de articole
de opinie (comentarii). Se considerã cã acestea ar avea un impact crescut la pu-
blic ca surse de imagine.
Ca ºi concluzie finalã putem considera reflectarea de cãtre Vocea Rusiei a te-

maticii despre „unire“ ca una orientatã negativ cu un conþinut propagandistic pu-
ternic personalizat.
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Figura 4. Ponderea elementelor din imagini
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