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Pentru seara din duminica alegerilor din 1965, la

postul german de televiziune ZDF s-a pus la cale

ceva nou, o „petrecere electoralã“ organizatã în

Sala Beethoven din Bonn. Pe scenã, un spectacol

de revistã ºi mai multe orchestre care interpretau

muzicã de dans, oaspeþii stãteau la niºte mese

lungi, sala era arhiplinã. În dreapta-faþã, oarecum

sub scenã, fusese construit un mic podium cu o

tablã de scris, unde notarul Daniels urma ca dupã

ora ºase sã deschidã plicurile pe care le primise

cu douã zile înainte ºi care conþineau prognozele

electorale de la institutele Allensbach ºi Emnid.

Pe tablã era deja desenat tabelul în care condu-

cãtorii institutelor urmau sã-ºi noteze prognoza.

Cu spatele la publicul neliniºtit, în forfota

produsã de cei care mâncau, beau ºi îºi miºcau

scaunele de colo-colo, am notat: „Voturile

CDU/CSU* 49,5%, SPD 38,5%…“. În aceeaºi

secundã, în spatele meu a izbucnit un vacarm

produs de sutele de oameni prezenþi. Ca ameþitã,

am terminat de scris: „…FDP 8%, alþii 4%“. Sala

I. Ia naºtere

ipoteza 

spiralei tãcerii

* CDU – Christlich-Demokratische Union (Uniu-

nea Creºtin-Democratã); CSU – Christlich-Soziale

Union (Uniunea Social-Democratã); SPD – Sozialde-

mokratische Partei Deutschlands (Partidul Social-

Democrat al Germaniei); FDP – Freie Demokratische

Partei (Partidul Liber Democrat) (n. tr.).
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clocotea de indignare, editorul publicaþiei Zeit, Gerd Bucerius, mi-a

strigat: „Elisabeth, cum sã vã mai apãr acum?!“.

Sã fi înºelat Institutul din Allensbach, din perfidie, opinia publicã,

sã-i fi înscenat de luni de zile o cursã electoralã strânsã? Cu doar douã

zile înainte dãdusem publicaþiei Zeit un interviu cu titlul: „Nu m-aº

mira deloc dacã ar câºtiga SPD…“.1 Ceva mai târziu în aceeaºi searã,

când rezultatele oficiale s-au apropiat din ce în ce mai mult de prog-

noza Allensbach, s-a mai gãsit ºi un politician de la CDU care, râzând

ºtrengãreºte, a dat de înþeles, la televiziune, cã el a ºtiut, fireºte, situaþia

realã, dar a pãstrat secretul pentru sine – „un mic ºiretlic de rãzboi“.

Citatul din Zeit era autentic, chiar aºa mã exprimasem, dar interviul

zãcuse mai mult de douã sãptãmâni într-unul dintre sertarele redacþiei.

La începutul lui septembrie, situaþia încã mai arãta ca o cursã cu final

deschis. Ce a vãzut publicul din Sala Beethoven, ce urmãrisem noi cu

gura cãscatã la Allensbach cu trei zile înainte de alegeri ºi nu mai

putusem publica pentru cã ar fi pãrut o încercare de a influenþa alege-

rile reprezenta un fenomen specific opiniei publice; el primise deja

un nume, cu mai multe secole în urmã, dar nu-ºi gãsise pânã atunci o

definiþie satisfãcãtoare. Sub presiunea opiniei publice, sute de mii de

oameni, poate chiar mai mult de un milion de alegãtori au dat naºtere

la ceea ce noi am numit mai târziu „last minute swing“, adicã un efect

de raliere de ultimã clipã care a fãcut ca alianþa CDU/CSU sã creascã,

astfel cã, în loc de poziþia de egalitate dintre cele douã mari partide, a

apãrut în rezultatele oficiale un avans al CDU/CSU de mai mult de

8% (Figura 1).

„Înþelegerea noastrã nu poate þine pasul 

cu mãsurãtorile pe care le facem“

Atunci, în 1965, deºi deþineam deja cheia dramaticei modificãri a com-

portamentului alegãtorilor, nu eram conºtienþi de acest lucru. Într-un

articol despre opinia publicã apãrut în 1968 în International Encyclo-
pedia of the Social Sciences, W. Phillips Davidson, profesor de ºtiinþe ale

comunicãrii ºi jurnalism la Columbia University, New York, scria:

„Înþelegerea noastrã [asupra opiniei publice] nu poate þine pasul cu

mãsurãtorile pe care le facem.“.2 Exact aceasta era situaþia cu care

ne-am confruntat în 1965: mãsurasem mult mai mult decât înþelegeam.

Astfel, în timp ce din decembrie 1964 ºi pânã aproape de ziua

22 /  Spirala tãcerii
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alegerilor, programatã pentru septembrie 1965, cele douã mari partide
se aflau permanent la egalitate – aceste cifre fiind, între aprilie ºi
finele lui august, publicate cu regularitate în Stern –, a existat o altã
serie de cifre, cu o evoluþie total independentã. Întrebarea suna astfel:
„Bineînþeles, nimeni nu poate ºti acest lucru, dar dumneavoastrã cine
credeþi cã va câºtiga alegerile?“. În decembrie, erau aproximativ la fel
de mulþi cei care se aºteptau la o victorie a CDU/CSU sau la o victorie
a SPD, acesta din urmã având un uºor avans. Apoi, rezultatele au
început sã se modifice, aºteptãrile ca CDU/CSU sã câºtige erau în
creºtere permanentã, aºteptãrile pentru SPD scãzând; în iulie 1965,
CDU/CSU avea deja un avans foarte clar, iar în august a atins aproape
50%. Era ca ºi cum cele douã mãsurãtori, aceea a intenþiei de vot ºi
aceea a aºteptãrilor în ceea ce priveºte victoria în alegeri, s-ar fi fãcut
pe planete diferite. ªi apoi, chiar la sfârºit, a apãrut efectul de raliere.
Trei pânã la patru procente dintre alegãtori au fost atraºi ca de un
curent în direcþia aºteptãrilor generale.

Sursa: Allensbacher Archiv, interviurile 1095, 1097, 1098, 2000-2006.

50%

40%

30%

20%
dec. ’64  ian. ’65  feb. ’65  mart. ’65  apr. ’65 mai ’65  iun. ’65  iul. ’65  aug. ’65  sept. ’65

Ia naºtere ipoteza spiralei tãcerii  /  23

Figura 1 – O enigmã din anul electoral 1965

Intenþiile de vot rãmân de-a lungul multor luni aproape neschimbate; asistãm la o cursã
umãr la umãr între CDU/CSU ºi SPD. Se rãspândeºte însã pãrerea cã va câºtiga
CDU/CSU. Cum se explicã acest lucru? 
În final apare un efect de raliere în direcþia câºtigãtorului probabil.

Intenþia de vot: CDU/CSU SPD 

Aºteptãri: Cine câºtigã alegerile?
Câºtigã CDU/CSU Câºtigã SPD 

Deschiderea „foarfecii“
în ultima fazã: 

„last minute swing“
Data alegerilor: 

19 sept. 1965
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Orice cercetare începe cu o enigmã

Pentru noi, a rãmas un mister cum de aºteptãrile cu privire la câºtigã-

torul alegerilor pot evolua cu totul diferit în condiþiile în care intenþiile

de vot au rãmas aceleaºi. La alegerile anticipate pentru Bundestag, din

1972, cu o campanie electoralã redusã la doar câteva sãptãmâni, alegeri

nu foarte favorabile unor observaþii de acest tip, ne-am conceput instru-

mentele de cercetare demoscopicã ºi chestionarul mai ales pentru a

ne lãmuri cum se prezintã situaþia, plecând abia acum de la o ipotezã

precis formulatã, prezentatã la Congresul Internaþional al Psihologilor

de la Tokio, din vara lui 1972.3

Într-adevãr, în campania electoralã din 1972 lucrurile s-au desfã-

ºurat la fel ca în 1965. Cele douã mari partide se aflau la egalitate în ceea

ce priveºte intenþia de vot, iar în acelaºi timp, ca într-o realitate paralelã,

de la sãptãmânã la sãptãmânã creºteau aºteptãrile pentru victoria SPD,

24 /  Spirala tãcerii

Sursa: Allensbacher Archiv, interviurile 2084, 2085, 2086/I, 2086/II, 2087/I,

2087/II, 2088.

50%

40%

30%

20%
9-20 aug.  6-16 sept.  9-14 oct.  17-21 oct.  24-28 oct.  1-6 nov.  9-14 nov.  19 nov. 1972

Figura 2 – Fenomenul din 1965 se repetã în 1972

În condiþiile menþinerii constante a intenþiilor de vot, cu CDU/CSU ºi SPD umãr la umãr,
climatul opiniilor se schimbã: scãderea aºteptãrilor pentru CDU/CSU, creºterea acestora
pentru SPD.
În final, efect de raliere în direcþia aºteptãrilor aflate în creºtere. 

Intenþia de vot: CDU/CSU SPD 

Aºteptãri: Cine câºtigã alegerile?
Câºtigã CDU/CSU Câºtigã SPD 

Deschiderea „foarfecii“
în ultima fazã: 

„last minute swing“
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întrerupte doar de o singurã scãdere; chiar în final a apãrut un „last
minute swing“, un efect de raliere în direcþia anticipatei victorii a SPD,

aflat deja în creºtere (Figura 2).

Tãcerea ºi exprimarea propriilor convingeri 

hotãrãsc climatul opiniilor

Îmi datoram ipoteza în primul rând miºcãrilor studenþeºti de la sfâr-

ºitul anilor ’60 ºi începutul anilor ’70, probabil mai ales unei anumite

studente. Pe aceasta am întâlnit-o într-o zi în anticamera sãlii de curs

ºi am observat cã purta o insignã CDU la rever. „Chiar nu ºtiam cã

sunteþi cu CDU“, i-am spus. „Nici nu sunt“, mi-a rãspuns ea. „Am pus

insigna doar o datã, ca sã vãd cum e…“ La prânz, am întâlnit-o din nou.

Fãrã insignã. Am cerut detalii. „Da, mi-a spus ea, am scos-o, mã simþeam

groaznic.“

În marea agitaþie care a caracterizat anii noii politici a Estului, era

de înþeles: or fi fost adepþii SPD ºi CDU/CSU egali ca numãr, dar în

ceea ce priveºte energia ºi entuziasmul cu care îºi manifestau convin-

gerile, nu erau deloc la fel. În public puteau fi vãzute doar insigne

SPD ºi nu era de mirare cã raportul de forþe era greºit estimat de cãtre

populaþie. ªi atunci a apãrut o dinamicã aparte. O persoanã convinsã

de noua Ostpolitik simþea cã ceea ce gândeºte este în asentimentul

tuturor. Astfel, ea se exprima cu voce tare, plinã de încredere în sine,

manifestându-ºi convingerile; aceia care respingeau noua politicã a

Estului se simþeau pãrãsiþi, bãteau în retragere, renunþau sã mai vor-

beascã. Tocmai acest comportament a contribuit la faptul cã primii

pãreau mai puternici decât erau în realitate, iar cei din urmã, mai slabi.

Observaþiile fãcute în propriul mediu i-au determinat pe alþii sã-ºi

exprime cu voce tare opþiunile sau, dimpotrivã, sã nu îºi exprime

opiniile ºi sã tacã, pânã când, ca într-un vârtej, unii au acaparat viaþa

publicã, iar ceilalþi au dispãrut cu totul, amuþind. Acesta este, deci, pro-

cesul care poate fi numit „spirala tãcerii“.

Iniþial, a fost vorba de o simplã ipotezã, care reuºea sã explice însã

observaþiile fãcute în 1965. Atunci, în vara anului electoral, colabo-

rarea dintre Ludwig Erhard ºi regina Angliei dusese la un val de

entuziasm proguvernamental din partea publicului; popularul Erhard

se pregãtea de prima sa campanie electoralã, candidând pentru funcþia
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