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I. Sfera publicã ºi contrapublicuri în
mediul virtual

1.1. Spaþiul public
În aceastã secþiune discut cele mai importante perspective teoretice
referitoare la sfera publicã ºi prezint relevanþa acestui concept în relaþie cu
activismul civic online. Nu-mi propun o analizã exhaustivã, ci voi sublinia
conceptele care îmi vor folosi ulterior pentru a înþelege noile miºcãri
sociale ºi rolul lor într-un spaþiu public virtual.
Spaþiul public ºi influenþele noilor media asupra societãþii au avut ºi
continuã sã deþinã un loc însemnat pe agenda cercetãtorilor din domeniul ºtiinþelor sociale ºi reprezintã importante teme de dezbatere pentru
intelectuali. Preocupãrile s-au axat, în principal, pe mãsura în care conceptul de spaþiu public este unul operaþional în societatea postindustrialã
de azi, unde funcþiile antrenate de sistemul media – pentru a stabili un
cadru de dezbatere transparent ºi a permite accesul liber ºi egal al cetãþenilor – sunt atrofiate prin consumerism ºi tendinþa accentuatã spre divertisment. În acelaºi timp, cercetarile academice dezbat modurile prin care
acest concept ar putea contribui la un proiect democratic, având promisiunea de a remedia insuficienþele sistemelor de guvernãmânt (Dahlgren,
2001; 2005; 2009). Conform unui astfel de proiect, punctele de vedere ale
cetãþenilor ar putea fi mai bine reprezentate, iar forma de guvernãmânt
ar oferi o deschidere mai mare, o diversitate culturalã accentuatã ºi o structurã mai fluidã, ceea ce ar fi în beneficiul democraþiei (Dahlgren, 2005).
În acest context, se pune întrebarea: care ar fi influenþa noilor media
asupra sistemului democratic actual, avantajele ºi dezavantajele la nivel
macrosocial? (Dimaggio, Hargittai, Neuman & Robinson, 2001).
19
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Ascensiunea noilor media ºi, în special, a reþelelor sociale ca resurse comunicaþionale importante genereazã noi practici de comunicare ºi de interacþiune ºi alt mod de vizibilitate a temelor de discuþie. Prin lucrarea de
faþã este investigat impactul noilor media asupra spaþiului public: cum
anume influenþeazã noile media condiþiile de producere a spaþiului public
ºi formele de manifestare alternative; cum se institue publicurile subalterne,
mai exact cele care contracareazã, vin sã conteste discursurile dominante ºi
poziþia ocupatã în cadrul societãþii de cãtre actorii sociali cu acces la resurse.
Discursurile dominante reproduc o anumitã viziune despre lume creatã ºi
transmisã mai departe cetãþenilor de actorii sociali ce deþin puterea. În acest
mod, ei îºi legitimeazã statutul ºi propun o anumitã abordare a lucrurilor,
consideratã a fi în interesul întregului public. Aceste discursuri garanteazã
perpetuarea formelor de putere deja instituite în societate ºi asigurã o poziþie de putere pentru anumite categorii sociale (Bernal, 2005; Russell, 2005;
van Dijk, 1996). Totuºi, ca sã putem discuta despre spaþiul public, este necesar sã fie asiguratã condiþia accesului egal, transparenþã în procesul de luare al deciziilor la nivel oficial ºi lipsa constrângerilor privind participarea
la formarea acestui cadru de dialog. Într-o democraþie, un grup minoritar
de indivizi ar trebui sã poatã lansa în dezbatere publicã o problemã specificã lui. Altfel, acest grup ar fi discriminat, poate ar suferi chiar o enclavizare.
Însã, ca sã pot discuta despre publicurile de tip enclavã, ar trebui sã fi clarificat mai înainte de toate ce este spaþiul public.
Într-o primã etapã, mã voi referi la lucrãrile lui Jürgen Habermas ºi
Hannah Arendt, autori fondatori pentru înþelegerea noþiunii de spaþiu
public. Pe aceastã bazã aprofundez problematica accesului la spaþiul public (Habermas, 1991; 1992) ºi conceptul de spaþialitate (Arendt, 1958).
Ulterior, voi aduce în discuþie cele mai importante poziþii critice din
jurul conceptului ºi relevanþa lor pentru lucrarea de cercetare de faþã.
Existã totodatã un anumit context tehnologic ºi comunicaþional care nu
ar trebui neglijat într-o cercetare despre sfera publicã virtualã. Ascensiunea noilor media ºi în special a reþelelor sociale a reanimat dezbaterile
legate de posibilele contribuþii ºi implicaþii sociale ale utilizãrii unor noi
mijloace de comunicare.

1.1.1. Spaþiul public burghez
Spaþiul public este un concept controversat, în special prin modelul
normativ al lui Habermas criticat pentru faptul cã ar fi dificil de aplicat
în societatea postindustrialã de azi, care a suferit multiple transformãri
20
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(la nivelul sistemului politic, mediatic, social, economic etc.). Alte probleme
ridicate în jurul conceptului de spaþiu public sunt urmãtoarele:
• dacã media mai pot sã-ºi pãstreze aceleaºi funcþii de vreme ce sfera
politicului ºi cea a economicului se întrepãtrund în multiple moduri;
• mãsura în care noile media asigurã o formã de mediere între
opiniile diferitor publicuri, astfel încât sã se ajungã la formularea
ºi asumarea unor probleme publice;
• contribuþia noilor mijloace de comunicare la democratizarea societãþii sau, dimpotrivã, la tribalizarea ei (Maffesoli, 1996; McLuhan,
1997). Prin tribalizare, Maffesoli se referã la procesul de fragmentare ºi izolare pe care l-ar suferi individul în postmodernitate.
Pentru cã se confruntã cu o nevoie accentuatã de a forma conexiuni
de ordin emoþional cu alþi actori sociali, acesta îºi doreºte sã devinã
membru unor comunitãþi diverse ºi este cumva depersonalizat, interesele lui particulare scãzând ca importanþã în comparaþie cu aspiraþiile
grupului. Individul renunþã la valorile lui pentru cã nevoia lui de apartenenþã este resimþitã foarte puternic în comparaþie cu propriile aspiraþii.
Din aceastã perspectivã, spaþiul public ar evolua înglobând influenþe
provenite din procesul de tribalizare. Ca urmare, când sunt gestionate
probleme de interes comun, rolul raþiunii este diminuat ºi devin mai importante sentimentele.
Înainte de toate, ar trebui specificat faptul cã spaþiul public nu trebuie confundat cu un cadru comunitar de acþiune. Prin acest concept fundamental pentru ºtiinþele sociale, voi înþelege spaþiul comun în care se
întâlnesc actorii sociali având aceleaºi valori ºi simboluri identitare pentru a se mobiliza ºi a întreprinde împreunã anumite acþiuni (Beciu, 2011;
Wolton, 1998). În schimb, în spaþiul public coexistã cetãþeni cu identitãþi
ºi interese diversificate (Habermas, 1992; Robbins, 1993).
Direcþiile de cercetare care acordã un interes deosebit mediatizãrii
evenimentelor la distanþã susþin ideea cã publicul comunitar este format
din spectatori sau utilizatori ce reacþioneazã la informaþiile legate de comunitatea de apartenenþã (din zona lor de proximitate) ºi îi afecteazã
în mod direct, în timp ce publicul cosmopolitan rezoneazã cu evenimente aflate în zone îndepãrtate ºi nu depind neapãrat de grupul de
provenienþã (Chouliaraki, 2008a; 2008b). Publicul cosmopolitan mobilizeazã principii ºi argumente cu valoare universalã ºi resimte suferinþa
celorlalþi, chiar dacã aceºtia se aflã la o anumitã distanþã spaþialã ºi nu
aparþin aceleiaºi comunitãþi (Chouliaraki, 2008a; 2008b). O posibilã
problemã care rezultã din înþelegerea conceptelor de spaþiu comun ºi
21

+Facebook_miscari_sociale_TEHNO_bun.qxd

24.04.2017

17:56

Page 22

Facebook, miºcãri sociale ºi construcþia unui spaþiu public alternativ

spaþiu public ar fi natura ansamblului format din resursele cu valoare
comunicaþionalã disponibile pe reþeaua socialã online Facebook. Îmi propun sã urmãresc, prin investigarea modului de interacþiune din mediul
virtual, temele ºi argumentele introduse în dezbatere, dacã utilizatorii
deþin identitãþi ºi interese diversificate sau este vorba mai degrabã
despre un spaþiu de omogenizare.
Diversitatea publicurilor ºi a intereselor lor este o problemã centralã
pentru înþelegerea conceptului de spaþiu public. În viziunea lui Jürgen
Habermas (1991; 1992), acest concept este descris ca fiind un mod de comunicare ºi de interacþiune prin intermediul cãreia se cautã acordul ºi
înþelegerea, fãcându-se apel la argumente de tip raþional. În plus, este important sã rezulte o formã de mediere ºi sã genereze formularea unei probleme relevante pentru întreaga societate. Deoarece viaþa socialã a devenit
din ce în ce mai complexã, publicurile trebuie sã coexiste, iar rolul spaþiului public este de a oferi acestora un cadru propice dezbaterii. Potrivit lui
Habermas, spaþiul public ar trebui sã medieze între diferite sfere de activitate: politicã, privatã, administrativã sau ce aparþine societãþii civile
(Habermas 1998; 2006). În contextul lucrãrii de faþã, conceptul de mediere este esenþial pentru înþelegerea spaþiului public oficial, dar ºi a formãrii unui spaþiu alternativ. Se pune problema dacã sfera publicã
alternativã permite medierea între diverse publicuri, dar ºi între variate
domenii de activitate. Cu alte cuvinte, îmi propun prin acest demers de
cercetare sã observ în ce mãsurã poate fi considerat cadrul de comunicare ºi interacþiune de pe reþeaua socialã online Facebook o contrasferã publicã ºi cum devine aceasta funcþionalã.
Cele mai multe poziþii teoretice legate de conceptul de spaþiu public
se referã la lucrarea lui Habermas Sfera publicã ºi transformarea ei structuralã, publicatã prima datã în 1962 ºi tradusã în englezã abia în 1989.
Habermas explicã spaþiul public de sorginte burghezã care apare în
Franþa, Marea Britanie ºi Germania ºi antreneazã schimbãri sociale ºi
politice importante. Probleme relevante pentru comunitate erau aduse
în discuþie de cãtre o elitã culturalã reprezentând un numãr restrâns de
cetãþeni, însã totul era dezbãtut într-o manierã criticã (argumentele relevante erau cele de ordin raþional). În epoca modernã, circulau numeroase publicaþii, surse de informare pentru membrii comunitãþii, dar
dialogurile la care luau parte erau private. Conþinutul conversaþiilor începe sã aibã un caracter tot mai public, pentru cã era în interesul unui
numãr considerabil de persoane (Habermas, 1991). În acest mod, se
formeazã publicul presei scrise.
Puterea ºi influenþa acestui nou public provine din dezbaterile ºi
ideile care circulã ºi se fac auzite mai departe. Participanþii sunt indivizi
22
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cu un anumit prestigiu în grupul lor social. Ceea ce era discutat în sfera
publicã poate fi difuzat ºi preluat mai departe de cãtre redactorii de la
diverse publicaþii. Presa reprezenta o sursã de informare ce alimenta dezbaterile, însã, rolul ei nu se opreºte aici. Jurnaliºtii preiau ideile prezente
în spaþiul public (Habermas, 1991; Habermas, 1992; Calhoun, 1992;
Dahlgren, 2005). Astfel, ceea ce se discutã despre problemele de interes
comun va avea o influenþã ulterioarã, prin intermediul ziarelor, asupra
cititorilor care, la rândul lor, vor purta alte dialoguri în cadrul familiei
sau al grupului de prieteni. Informaþia circulã pe orizontalã ºi pe verticalã în societate, creând o presiune de ordin social. Transparenþa informaþiilor ºi accesul liber al tuturor membrilor societãþii sunt condiþii
esenþiale pentru formarea spaþiului public. Dacã aceste condiþii nu sunt
respectate, discutãm despre grupuri de putere cu o influenþã prea mare
într-o colectivitate, iar, pe de cealaltã parte, vor rãmâne în afara arenei
publice de dezbatere ceilalþi cetãþeni, cei discriminaþi. Sfera publicã nu
ar trebui sã fie acaparatã de nici un grup social. Într-o democraþie, este
necesar ca toþi membrii societãþii sã aibã acces la discuþiile legate de
problemele de interes comun. Pentru a înþelege mai bine acest fapt, este
necesar sã explic modul de formare al spaþiului public.
Sfera publicã se dezvoltã între sfera privatã ºi cea a autoritãþii publice.
În timp ce ultima desemneazã statul ºi clasa conducãtoare, sfera privatã
cuprinde societatea civilã în care este inclus domeniul schimbului de mãrfuri ºi piaþa muncii. Prin spaþiul public, punctele de vedere ºi viziunile
cetãþenilor sunt aduse la cunoºtinþa reprezentanþilor puterii. Acest spaþiu
este conceput ca fiind unul distinct de stat, deoarece aici este produs ºi pus
în circulaþie un discurs care poate deveni critic la adresa guvernanþilor
(Dahlgren, 2009; Habermas, 1991; Nash, 2010). Cu alte cuvinte, în sfera
publicã actorii sociali discutã temele care îi preocupã ºi pot ajunge sã aibã
idei ºi soluþii diferite de cele oferite ºi împãrtãºite de clasa conducãtoare.
În acest context, m-aº putea referi la funcþia criticã a opiniei publice. Astfel, spaþiul public legitimeazã actorii politici sau, din contra, le atribuie o
lipsã de legitimitate. Problema se complicã în momentul în care introducem în discuþie grupurile marginalizate, periferice, având identitãþi ºi interese diferite. În acest caz, nu mai este vorba despre o singurã sferã publicã.
Problema care se studiazã la ora actualã în literatura de specialitate este
dacã spaþiul public trebuie tratat ca o singurã entitate (Habermas, 1991)
sau este alcãtuit mai degrabã dintr-o diversitate de publicuri (Dayan, 2005;
Dahlgren, 2001; 2005; Eley, 1992; Fraser, 1990; 2014; Garnham, 1992;
Habermas, 1992; 2009). Însuºi Habermas a admis în introducerea scrisã
în 1989, cu ocazia republicãrii lucrãrii sale principale, o sferã publicã secundarã, pe care a numit-o plebee. Filosoful german considerã cã aceasta
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