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STUDIU INTRODUCTIV

Edward L. Bernays, 
pãrintele relaþiilor publice

În anul 1990, revista Life a dedicat un numãr special celor
mai importanþi o sutã de americani ai secolului al XX-lea.
Printre nume extrem de sonore, Louis Armstrong, Marlon
Brando, Walt Disney, Albert Einstein, Henry Ford, George
Gallup, Ernest Hemingway, John F. Kennedy, Martin Luther
King Jr., Richard M. Nixon, J. Robert Oppenheimer, Elvis
Presley, Ronald Reagan, John D. Rockefeller Jr., Eleonor
Roosevelt ºi mulþi, mulþi alþii, a fost inclus ºi numele lui
Edward L. Bernays, un ilustru necunoscut publicului larg,
ale cãrui acþiuni s-au rãsfrânt însã asupra a milioane de oa-
meni. Din spatele cortinei, ca un adevãrat regizor al spec-
tacolului social, Bernays a construit imagini care ulterior au
devenit legende. El a adus sãpunul în mâinile copiilor, în-
vãþându-i sã-l foloseascã ºi sã-l îndrãgeascã, a readus cãrþile
în mâinile cititorilor, micul dejun pe mesele americanilor,
þigãrile în poºetele doamnelor, a influenþat casele de modã
în definirea idealului de frumuseþe, a ridicat ºi a coborât oa-
meni politici, a consiliat trei preºedinþi ai Statelor Unite –
Calvin Coolidge, Herbert Hoover ºi Dwight D. Eisenhower
(Fry, 1991), a declinat ofertele venite din partea lui Hitler ºi
Franco, iar la vârsta de 98 de ani1 încã avea un cuvânt de spus
în relaþiile publice, domeniu pe care l-a inventat în 1919.

1. În 1990, anul în care revista Life a publicat lista celor mai im-
portanþi o sutã de americani ai secolului al XX-lea.
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Obstacole ºi oportunitãþi

Edward L. Bernays s-a nãscut la Viena în 1891. Un an mai târ-
ziu, pãrinþii sãi au decis sã emigreze în Statele Unite ºi, odatã
ajunºi pe noul continent, tatãl sãu, Ely Bernays, s-a lansat în
afaceri cu produse agricole pe piaþa din New York. Acest lu-
cru a marcat evoluþia tânãrului Bernays, care, deºi nu era pa-
sionat de domeniu, la insistenþele pãrinþilor sãi a acceptat sã
se înscrie în 1908 la cursurile Universitãþii Cornell pentru a
obþine o diplomã în agronomie. Dupã absolvire, în februa-
rie 1912, ºi pânã la începutul Primului Rãzboi Mondial,
Bernays a lucrat în domenii diverse: de la medicinã la impre-
sariat artistic, de la jurnalism la voluntariat pentru cauze so-
ciale, de la agriculturã la teatru.

Prima ofertã a venit din partea unui fost profesor care
i-a propus sã se alãture echipei de jurnaliºti de la National
Nurseryman. Dupã o scurtã perioadã petrecutã în acest co-
lectiv, Bernays a încercat sã se apropie de domeniul pe care
tatãl sãu îl practica, comerþul cu produse agricole la bursa
din New York. Pentru câteva luni a activat ca agent de vân-
zãri atât pe piaþa newyorkezã, cât ºi pe cea din Rotterdam
ºi Paris. Se întoarce la New York în decembrie 1912 ºi ac-
ceptã oferta fostului sãu coleg de ºcoalã Fred Robinson de
a lucra la Medical Review of Reviews ºi Dietetic and Hygienic
Gazette, douã reviste de specialitate pe care Robinson le-a
primit în administrare de la tatãl sãu. Bernays a considerat
aceastã ofertã o adevãratã provocare. Nici el ºi nici colegul
sãu nu aveau experienþã în editarea unor publicaþii perio-
dice ºi, de asemenea, erau departe atât de medicinã, cât ºi
de nutriþie. Au plecat însã la drum cu dorinþa de a aduce
ceva nou, de a contribui la ºi a acþiona în spiritul ideilor pe
care New Freedom, campanie lansatã de Woodrow Wilson1 în

CRISTALIZAREA OPINIEI PUBLICE8

1. Woodrow Wilson (1856-1924) a fost profesor de ºtiinþe politice
(1890-1902) ºi apoi rector la Princeton University (1902-1910). În
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Statele Unite, le promova. Cei doi tineri au folosit Medical
Review of Reviews ca platformã a discuþiilor liberale ºi ino-
vatoare. Printr-o campanie agresivã pentru acea perioadã
(peste 137 000 de exemplare distribuite gratuit medicilor
din toatã þara), tinerii editori i-au încurajat pe specialiºti sã
discute despre subiecte considerate tabu la începutul seco-
lului. Aºa au ajuns sã gãzduiascã dezbateri despre corset ºi
efectele negative ale acestuia asupra organismului femeii,
despre avantajele duºului în raport cu baia clasicã sau de-
spre sifilis, un flagel al sãnãtãþii publice pe care nicio auto-
ritate nu îndrãznea sã-l abordeze corespunzãtor pentru
simplu motiv cã era considerat o boalã ruºinoasã. Redacþia
revistei Medical Review of Reviews a devenit destul de repede
punctul de intersecþie al tuturor celor care aveau ceva de
spus, dar nu gãseau cuvintele potrivite sau canalul de comu-
nicare adecvat. Pe acest fundal, cei doi editori au primit la
redacþie recenzia unei piese de teatru, Damaged Goods, care
prezenta drama unei familii ajunse la disperare ºi faliment
social din cauza infecþiei cu sifilis. Recenzia a fost publicatã,
iar Bernays a vãzut în Damaged Goods o excelentã ocazie de
a promova cauzele lor prin intermediul artei. Desigur, la
acea vreme, niciun teatru nu era pregãtit sã punã în scenã
o astfel de piesã, însã Bernays era gata sã-ºi asume riscul.
Decis sã transforme controversa în cauzã, el a format un co-
mitet de sprijin, Medical Review of Reviews Sociological Fund
Committee, în care a atras personalitãþi ale epocii: John
D. Rockefeller Jr., William K. Vanderbilt Sr., Franklin D.
Roosevelt ºi soþia sa, William Jay Schieffelin, un medic care
tocmai cumpãrase drepturile de comercializare în America
a unui nou tratament împotriva sifilisului, ºi preotul John

STUDIU INTRODUCTIV 9

1912 devine preºedintele Statelor Unite (1912-1921), fiind susþinut
de Partidul Democrat. În timpul Primului Rãzboi Mondial angajeazã
trupele americane în lupta împotriva Germaniei. În 1920 primeºte
Premiul Nobel pentru pace.
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Haynes Holmes din New York. Acest grup de personalitãþi
armonios combinate – miliardari sau autoritãþi ale domeniu-
lui în care activau – a asigurat o largã vizibilitate pentru piesa
de teatru care a fost pusã în scenã pe 15 martie 1913 ºi s-a
bucurat de un real succes, cu acoperire mediaticã naþionalã.
Pentru cei doi tineri editori însã bucuria nu a durat prea
mult. Din lipsã de experienþã, Bernays ºi Robinson au scã-
pat din vedere drepturile de proprietate asupra piesei, iar
Richard Bennett, actorul din rolul principal, care îºi luase
aceastã rezervã înainte de lansarea piesei, a renunþat la co-
laborara cu Medical Review of Reviews imediat dupã premierã.

Succesul public al piesei Damaged Goods s-a transformat
pentru moment într-un insucces personal. Dezamãgit de
ceea ce se întâmplase, Bernays pãrãseºte Medical Review of Re-
views, pleacã în Europa ºi petrece vara anului 1913 alãturi
de unchiul sãu, Sigmund Freud1. Cu acest prilej se apropie
pentru prima datã de opera omului de ºtiinþã ºi devine con-
ºtient de importanþa înþelegerii comportamentului uman la
nivel individual pentru modelarea comportamentului social.
Discuþiile cu Freud îi aduc unele rãspunsuri, dar mai ales
multe, foarte multe întrebãri la care Bernays va încerca sã
gãseascã soluþii în anii care vor urma. Relaþia cu Freud in-
trã din acest moment pe un palier de cooperare profesio-
nalã. Bernays îºi asumã voluntar rolul de agent al unchiului
sãu, poziþie care se va concretiza prin publicarea în America
a operelor lui Freud, organizarea vizitelor omului de ºtiinþã
în universitãþile din Statele Unite ºi promovarea constantã
prin intermediul mass media americane a activitãþii pe care
acesta o desfãºura la Viena (Cutlip, 1994; Grunig & Hunt,
1984; Tye, 1998).

CRISTALIZAREA OPINIEI PUBLICE10

1. Mama lui Edward Bernays, Anna Freud Bernays, era sora lui
Sigmund Freud (S.C. Cutlip, 1994, p. 161).
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Construind o metodã

În toamna aceluiaºi an (1913) revine la New York ºi semnea-
zã un contract de colaborare cu Klaw & Erlanger, o agenþie
care se ocupa cu promovarea pieselor de teatru pe Broad-
way ºi pe care Bernays a numit-o în memoriile sale „un fel
de General Motors în lumea show business-ului“ (Tye, 1998).
Rolul lui Bernays era sã sprijine lansarea comediei Daddy
Long-Legs, o piesã în care personajul principal, o fetiþã de 12
ani, înfruntã dificultãþile vieþii dintr-un orfelinat numai cu
ajutorul optimismului ºi firii sale deschise. Ca ºi în cazul pie-
sei Damaged Goods, Bernays nu promoveazã piesa de teatru
în sine, ci mesajul acesteia. El iniþiazã un comitet de volun-
tari, constituit în general din elevi de liceu, ºi creeazã fon-
dul de ajutor Daddy Long-Legs. Obiectivul principal era de a
strânge bani pe care ulterior sã-i doneze cãminelor de or-
fani, tânãra actriþã din rolul principal urmând sã fie trans-
formatã în mascota acestei acþiuni. Strategia a funcþionat,
numãrul susþinãtorilor a crescut simþitor, iar rezultatele au
fost impresionante. Un producãtor de jucãrii s-a oferit sã
confecþioneze 10 000 de pãpuºi Daddy, încasãrile rezultate
din vânzarea lor urmând sã fie vãrsate în fondul de ajutor
pentru orfani. Un campion al curselor de maºini ºi-a înlocuit
mascota tradiþionalã cu pãpuºa Daddy, exemplul fiind urmat
ºi de alþi piloþi, mass media reflectând pe larg iniþiativa. Elevii
de liceu au organizat colecte de 15 cenþi, iar cu banii ob-
þinuþi au susþinut campanii de informare Daddy. Bilanþul
acestor acþiuni a fost neobiºnuit: cãminele de orfani din New
York ºi-au sporit simþitor fondurile, iar piesa de teatru Daddy
Long-Legs s-a bucurat de o stagiune în care casele de bilete
au fãcut cu greu faþã solicitãrilor (Bernays, 1965).

Succesele de pe Broadway au consolidat numele lui Edward
L. Bernays în lumea show business-ului, pe care începea sã
o îndrãgeascã. Contractele se înmulþesc; în 1915 este anga-
jat de Metropolitan Opera Company pentru a asigura lansarea
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