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CAPITOLUL 1

Fundamentele relaþiilor publice

La mai bine de un secol de la intrarea în modernitate, relaþiile publice îºi asumã
interogaþiile specifice unei ºtiinþe mature. Aceste interogaþii nu pot fi decât de calibru epistemic, ele privind mecanismele genezei, articulaþiile de constituienþã ºi forþa
explicativã ºi de acþiune socialã. Privind relaþiile publice în orizontul lor epistemic
ne propunem, în cele ce urmeazã, sã evaluãm modelele integrante ºi, implicit, definiþiile cu care relaþiile publice au operat pânã acum, sã înregistrãm evoluþii relevante în
câmpul social ºi în teoria socialã în ultimele decenii ºi sã proiectãm, în acest context,
un nou model explicativ ºi o perspectivã integratoare asupra relaþiilor publice.

1.1. Arhitectura epistemicã a relaþiilor publice
În opinia noastrã1, relaþiile publice alcãtuiesc un corp de idei ºi de proceduri acþionale închegate, articulate coerent. Periodic s-au întreprins demersuri privind consistenþa teoreticã a domeniului ºi valoarea explicativã a conceptelor cu care se opereazã
în domeniu. În acest temei, vom încerca noi înºine o succintã privire asupra corelaþiei dintre „idei“ ºi „fapte“ în relaþiile publice (de fapt, asupra abordãrii deductive ºi
inductive a domeniului) ºi vom analiza modalitatea prin care relaþiile publice pot fi
definite în manierã aristotelicã (prin gen proxim ºi diferenþã specificã), cât ºi articularea acestora drept sisteme structurate de comunicare.
Perspective complementare: interferenþa între fapte ºi idei
Relaþiile publice au început „din iarbã“, din solul frãmântat al faptelor. Dupã un
prim strat de acumulãri, de experienþe, a intervenit în chip firesc nevoia perspectivei,
nevoia ridicãrii spre „înalt“. Decantarea faptelor a generat primele structurãri teoretice
ºi a fost cu putinþã prin prisma unor supoziþii explicative tot mai consistente. A urmat
1. Iacob, Dumitru, ºi Pricopie, Remus (2005). „Relaþiile publice, un nou model explicativ“,
în Jurnalism&Comunicare, anul IV, 2(11), pp. 46-51; de vãzut ºi Iacob, Maria, ºi Iacob, Dumitru
(2010). Fondul ºi forma. O poveste culturalã. Bucureºti: Editura Tritonic, pp. 137-150.
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reîntoarcerea la fapte, de aceastã datã de pe o platformã nouã, cu o mai mare forþã
de explicaþie ºi putere de impact. De fapt, mai toate ºtiinþele s-au maturizat prin aceastã
permanentã interþesere dintre idei ºi fapte, printr-o circulaþie de tip suveicã între metoda
inductivã (sprijinitã pe forþa experienþei) ºi metoda deductivã (desfãºuratã în temeiul
perspectivei integratoare a teoriei).
Istoria modernã a relaþiilor publice poate fi privitã, cum arãtam mai sus, prin prisma
grilei metodologice bifactoriale „inductiv/deductiv“. În aceastã perspectivã analiticã,
istoria domeniului înregistreazã câteva etape semnificative.
a) Etapa începuturilor, aflatã, în chip firesc, sub imperativul faptelor. Nu întâmplãtor, Edward L. Bernays, într-una dintre primele abordãri sistematice ale domeniului2, nu construieºte o definiþie propriu-zisã a relaþiilor publice ci, sub presiunea
faptelor, prezintã publicului larg o nouã profesie, aceea de consilier în relaþii publice. Noua profesie era impusã de noi fapte sociale ºi, înainte de orice, de creºterea
importanþei opiniei publice. Discursul despre faptele de opinie publicã avea o încãrcãturã empiricã pronunþatã, opera cu analogii (lesne de perceput) ºi cu metafore (lesne
de memorat). Consilierul în relaþii publice este un avocat care pledeazã în sala de
judecatã a opiniei publice. Discursul faptelor genereazã însã, în mod inevitabil, o
matrice teoreticã. Relaþiile publice dobândesc, treptat, o nouã combustie, prin care
faptele ºi ideile se potenþeazã reciproc.
b) Etapa primei sinteze între fapte ºi idei cuprinde anii de expansiune viguroasã
a relaþiilor publice din preajma ºi mai ales de dupã cel de-al Doilea Rãzboi Mondial.
Sunt ani de tinereþe furtunoasã ºi rodnicã, de experienþe fertile ºi aducãtoare de mari
beneficii (financiare ºi simbolice), atât pe tãrâmul american originar, dar ºi pe sol european3. Nevoia de eficacitate ºi eficienþã prin care lucreazã „logica faptelor“ determinã noi cristalizãri teoretice, noi conceptualizãri ºi sistematizãri. În prim-plan apar
doi actori semnificativi ai comunicãrii publice – organizaþiile ºi publicurile acestora,
iar relaþiile publice, departe de a fi o opþiune aleatoare, devin o funcþie a managementului organizaþiilor. Momentul de culme, în sens metodologic, al acestei etape
este marcat, deloc întâmplãtor, prin efortul lui Rex F. Harlow (1976) de a construi o
definiþie-sintezã a relaþiilor publice4. De fapt, Harlow încearcã sã fixeze paradigma
relaþiilor publice, bãnuind, în virtutea uriaºei experienþe profesionale, cã aceasta nu
se poate articula decât în spaþiul de interferenþã dintre fapte ºi idei. Ca ºi cum ar fi
acþionat dupã îndrumarul epistemic din „manualul despre paradigme“ al lui Thomas
Kuhn5, Harlow se adreseazã comunitãþii profesioniºtilor în relaþii publice, teoreticieni
din spaþiul academic ºi practicieni. În urma inventarierii definiþiilor în circulaþie ale
2. Bernays, Edward L. (1923/2003). Cristalizarea opiniei publice. Bucureºti: Editura Comunicare.ro.
3. L’Etang, Jacquie (2004). Public Relations in Britain. A History of Professional Practice in
the 20th Century. London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
4. Harlow, Rex F. (1976). „Building a Public Relations Definition“, în Public Relations Review,
2(4), pp. 34-42.
5. Kuhn, Thomas (2008). Structura revoluþiilor ºtiinþifice. Bucureºti: Humanitas.
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relaþiilor publice ºi a realizãrii unei definiþii-proiect, rezultã un text-definiþie final prin
care relaþiile publice sunt introduse în sfera managementului organizaþiilor, iar specialistul în relaþii publice devine consilierul pentru comunicare al organizaþiei ºi un
membru indispensabil al echipei manageriale.
În cadrul acestei etape, perspectiva utilitarã asupra relaþiilor publice se aflã în
prim-plan. Pur ºi simplu, actorii sociali înþeleg cã este util sã comunici în spaþiul public. Indiscutabil, semnificaþia practicã a proceselor de comunicare este, probabil, cea
mai importantã achiziþie a etapei în discuþie. În timp, au devenit însã vizibile unele
inconveniente. Între utilitatea comunicãrii ºi morala publicã pot interveni coliziuni,
clivaje. Totodatã, intenþionalitãþile comunicãrii publice pot fi ºi sunt extrem de diverse,
inclusiv în arie valoricã. Altfel spus, faptele ºi ideile nu sunt întotdeauna consonante.
Acest lucru n-a speriat ºi nu trebuie sã sperie, sã îngrijoreze. Totul este ca fiecare fapt
sã-ºi afle ideea corespunzãtoare. ªi invers. Dificultãþile apar atunci când se produc
de-corelãri între fapte ºi idei, atunci când relaþiile publice pot fi amestecate cu alte
forme de comunicare ºi influenþare publice, precum propaganda ºi publicitatea comercialã. Iar un asemenea risc a existat ºi existã, alimentat, poate, în primul rând, prin
tentaþia de a folosi credibilitatea relaþiilor publice în alte scopuri decât cele explicit
asumate (privind, cum arãtam, relaþia de încredere între organizaþii ºi publicurile acestora). Atunci când asemenea riscuri lucreazã pe teren, devine clarã nevoia unui echilibru de profunzime între fapte ºi idei.
c) Etapa corelaþiei echilibrate între fapte ºi idei cuprinde un prim moment de
„maturitate epistemicã“ în evoluþia relaþiilor publice. Dupã o dezvoltare impetuoasã,
domeniul ºi comunitatea profesioniºtilor de profil angajeazã efortul primelor sistematizãri riguroase. Se construiesc primele modele explicative cu valoare epistemicã
explicitã ºi cu o forþã sporitã de desfãºurare operaþionalã. Esenþa acestei noi etape,
de corelare echilibratã între fapte ºi idei, este exprimatã prin opera a doi autori americani, James E. Grunig ºi Todd Hunt6 care, în demersul lor, pleacã tocmai de la manifestarea unor diferenþe greu de tolerat între teoria ºi practica relaþiilor publice. Din
acest demers rezultã patru modele explicative ale relaþiilor publice, care ilustreazã
atât secvenþe istorice ale domeniului, cât ºi ipostaze posibile ale practicãrii sale curente.
Este vorba, dupã cum bine se ºtie, despre: modelul „impresariat/publicitate“ (construit pe comunicarea unidirecþionalã, de tip propagandistic); modelul informãrii publice (comunicarea este tot unidirecþionalã, dar este centratã pe adevãr drept valoare
esenþialã); modelul relaþiilor publice bidirecþionale (prin nevoia de feed-back) dar asimetric (emiþãtorul rãmâne dominant în raport cu receptorul); în fine, modelul bidirecþional ºi simetric, prin care atât organizaþia, cât ºi publicurile au aceeaºi demnitate,
acelaºi rang comunicaþional. Vechea distincþie dintre emiþãtor ºi receptor devine irelevantã, în prim-plan aflându-se comunicarea ca proces social fundamental. Atât organizaþia, cât ºi publicurile sunt interpreþi în procesul global al comunicãrii.
6. Grunig, James E. ºi Hunt, Todd (1984). Managing Public Relations. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
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Aceastã etapã în evoluþia relaþiilor publice anunþã un „moment de cotiturã“. O
uriaºã experienþã este decantatã ºi sistematizatã prin modele explicative. Ideile-nucleu
care permit sistematizarea ºi construirea modelelor explicative determinã tot mai intens
abordarea relaþiilor publice prin prisma unor supoziþii teoretice ºi a unor procese sociale
integratoare. Devine necesarã o „strãpungere de orizont“, o schimbare de paradigmã.
Urmeazã un nou asalt asupra faptelor, realizat însã din perspectiva unor idei fundamental noi. Concentrate, în primele etape de evoluþie, asupra tehnicilor de comunicare ºi asupra efectelor practice ale comunicãrii, relaþiile publice se deschid tot mai
mult spre interogaþiile practice privind sensul social al comunicãrii.
d) Etapa ofensivei asupra faptelor prin noi idei curge, de fapt, sub ochii noºtri,
numele cel mai reprezentativ aflându-se, deloc întâmplãtor, tot pe solul experienþei nordamericane. Este vorba despre Joye C. Gordon7, care opereazã o largã deschidere de
orizont apelând la teoria interacþionismului simbolic, din care extrage o nouã paradigmã a relaþiilor publice. În optica lui Gordon, supravieþuirea unei organizaþii, privitã ca parte a întregului, depinde de interferenþele ei cu celelalte pãrþi. Aceste pãrþi nu
sunt însã prestabilite ºi nici stabile. Ele se construiesc ºi se reconstruiesc mereu, ca
într-o alcãtuire cu geometrie variabilã. De fapt „pãrþile“ sunt mereu definite ºi re-definite prin jocul interpretãrilor la care participã toþi actorii sociali. În aceastã perspectivã, relaþiile publice sunt participarea activã în construirea socialã a înþelesurilor.
Fireºte, cum însuºi Gordon anticipa, aceastã nouã perspectivã asupra relaþiilor publice a fost consideratã, cu îndreptãþire probabil, mult prea largã. Ea are însã meritul
indiscutabil de a plasa discuþia metodologicã privind „esenþa“ relaþiilor publice în orizontul global al socialului. De un asemenea referenþial nu se pot bucura decât ºtiinþe
mature. Iar relaþiile publice se îndreaptã spre o sintezã maturã a faptelor ºi a ideilor.
Înainte de a schiþa aliniamentele posibile ale acestei noi sinteze, vom mai privi,
câteva momente, spre evoluþiile de pânã acum ale domeniului, investigând relevanþa
abordãrii relaþiilor publice în sensul definiþiei aristotelice (prin gen proxim ºi diferenþã specificã), cât ºi structurarea acestora drept sisteme de comunicare.
Abordarea aristotelicã (genul proxim ºi diferenþele specifice)
Evaluarea acumulãrilor în orizontul metodologic al relaþiilor publice poate primi
un plus de claritate ºi de relevanþã prin apelul la grila aristotelicã, la procedura clasicã de precizare a genului proxim ºi a diferenþelor specifice. În fapt, precum în orice
alt domeniu, ºi în relaþii publice s-a dorit sã se ºtie unde este plasatã „bolta“ (ºi apoi
„cheia de boltã“), unde ºi cum poate fi precizat referenþialul domeniului respectiv.
În timp, opiniile teoreticienilor relaþiilor publice par a se concentra spre fixarea
genului proxim în procesele de interacþiune socialã ºi comunicare. Altfel spus, relaþiile publice se racordeazã la un dat social fundamental (interacþiunea), care genereazã
7. Gordon, Joye C. (1997). „Interpreting Definitions of Public Relations: Self Assessment and
a Symbolic Interactions-Bases Alternative“, în Public Relations Review, 23(1), pp. 57-67.
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procesele de influenþare socialã. Înþelegând prin influenþare nu doar relaþia unidirecþionalã dintre o sursã ºi o þintã, ci ansamblul inter-legãturilor dintre toþi „actorii“
sociali, vom remarca faptul simplu prin care, în câmpul social, totul este interacþiune, totul este influenþare, iar comunicarea este – cum demonstrezã ªcoala de la PaloAlto – o forþã fundamentalã de interacþiune, de agregare socialã. În logica analizei de
mai sus, în condiþiile în care totul este interacþiune, discuþia vizeazã diferenþele specifice, notele proprii prin care relaþiile publice devin distincte în raport cu alte strategii
ºi tehnici de comunicare socialã. Indiscutabil, diferenþele specifice trebuie detectate
în intenþionalitãþile influenþãrii sociale. Relaþiile publice nu pot avea decât intenþionalitãþi pozitive. Prin valoarea lor umanã ºi prin valoarea de adevãr, relaþiile publice
se deosebesc net de alte proceduri de influenþare (de la manipulare, pânã la propagandã). Valoarea umanã este vizibilã în etica relaþiilor publice, în deontologia profesiei. Valoarea de adevãr este complexã ºi multiplu semnificativã. Adevãrul este o
caracteristicã a mesajului în comunicarea publicã, nu este doar o categorie gnoseologicã. În relaþiile publice, adevãrul lucreazã ºi drept adevãr consensual, ca adevãr
al faptelor, al oamenilor ºi al societãþii. Pe acest miez valoric este construitã întreaga
strategie de comunicare specificã relaþiilor publice.
ªi poate cã aici se aflã ºi principala provocare contemporanã a relaþiilor publice.
Domeniul, teoreticienii ºi practicienii domeniului se aflã – în aprecierea noastrã – într-un
moment de rãscruce. Într-o lume în care diversitatea pare a fi „norma“ de cãpãtâi, este
tot mai dificil sã construieºti adevãrul drept valoare consensualã a tuturor partenerilor
procesului de comunicare. De aici nevoia unei noi paradigme constitutive ºi explicative a relaþiilor publice. Dacã aceasta poate fi articulatã, dacã va fi operaþionalã ºi va
fi împãrtãºitã de comunitatea de profil, relaþiile publice îºi asigurã un viitor prosper.
Abordarea semioticã (relaþiile publice, privite drept
sistem de comunicare)
Abordarea relaþiilor publice din cele trei perspective avute în vedere – perspectiva
corelaþiei dintre fapte ºi idei, perspectiva definirii prin gen proxim ºi diferenþã specificã ºi perspectiva semioticã – constituie un proces de complementaritate metodologicã ºi, cel puþin în unele momente, de simultaneitate funcþionalã. De fapt, teoreticienii
relaþiilor publice au manifestat un interes relativ constant pentru ecuaþia „fapte ºi idei“
ºi pentru precizarea genului proxim ºi a diferenþelor specifice. Simultan este vizibil interesul pentru ceea ce numeam mai sus abordarea semioticã a relaþiilor publice. Înþelegem
prin abordare semioticã, în sensul larg al conceptului, perceperea relaþiilor publice drept
procese structurate de comunicare aplicatã. De aici decurge faptul cã relaþiile publice
nu sunt decât comunicare aplicatã, în sens metodologic ele lucrând pe teren drept strategii ºi tehnologii de comunicare. Sub acest unghi, devine pertinentã utilizarea ºi a altui
concept, cel de praxiologie a relaþiilor publice, în temeiul nevoii de a întemeia comunicarea publicã drept comunicare eficientã.
Perspectiva semioticã asupra relaþiilor publice este de realã utilitate ºi, în sens
istoric ºi metodologic, ea a fost cea mai vizibilã ºi cea mai intens practicatã. Sub unghi

