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MASS MEDIA ANGLE ON ACADEMIC RITUALS SEEN AS COMMUNICATION
TOOLS
Elena Maftei-Golopenţia, Postdoc Researcher, University of Bucharest
Abstract: This article aims at analysing the way in which academic rituals are seen and decorticated
by the media. It also tries to underline the role of academic rituals as communication instruments for
the universities in which they are carried out and the way in which this image is projected by the
press. The analysis focuses on a series of rituals identified in the Romanian universities (1. conferring
a Honoris Causa Doctor degree; 2. the opening of the academic year; 3. the graduation ceremony; 4.
celebrating a number of years from the creation of the faculty/university; 5. welcoming Eramus
students; 6. Open Doors Day). It closely follows the architecture of the ritual in general, as compared
to the script presented by the press and it also highlights academic rituals seen as important media
events.
Keywords: academic rituals, academic coomunication, mass media, academic environment, media
events.

Lucrarea de faţă îşi propune să analizeze modul în care presa surprinde ritualurile care
au loc în mediul universitar, precum şi elementele de construcţie simbolică ce le marchează
desfăşurarea. Scopul cercetării noastre este acela de a decela, din relatările presei cu privire la
ritualurile universitare, importanţa pe care aceasta le-o acordă ca vectori de comunicare şi
factori de coeziune în mediul academic. Analiza noastră încearcă să identifice temele
predilecte pe care presa le abordează cu privire la ritualurile universitare, precum şi cadrele pe
care le foloseşte în relatările pe care le face.
Metoda de cercetare folosită este analiza documentară şi de conţinut a unor articole de
presă care au fost selecţionate de pe site-urile de ştiri sau ale diferitelor publicaţii.
Raţionamentul care a stat la baza constituirii corpusului de lucru din articole apărute online, în
ciuda dificultăţii cu care acesta poate fi manipulat, având în vedere „cantitatea de informaţie
de pe internet [care] este enormă şi creşte exponenţial” (X. Wang, 2006, p. 4), a fost tendinţa
evidentă din ultimii ani de trecere de la print la online, dar şi facilitatea de diversificare a
eşantionului de articole. Acesta a putut, astfel, surprinde relatări despre ritualuri ce au avut loc
în diverse centre universitare, în perioada 2008 – 2011. La baza corpusului de lucru se află
eşantioane tematice, construite în jurul următoarelor ritualuri universitare, identificate în urma
mai multor interviuri cu cadre didactice şi studenţi de la universităţi româneşti şi analizate
într-o altă lucrare (E. Maftei-Golopenţia, 2012):
1. Acordarea titlului de Doctor Honoris Causa (6 articole)
2. Ceremonia de deschidere a anului universitar (14 articole)
3. Ceremonia de absolvire (11 articole)
4. Aniversarea unui număr de ani de la înfiinţarea facultăţii/ universităţii (3 articole)
5. Primirea studenţilor Erasmus (1 articol)
6. Zilele Porţilor Deschise (4 articole)
Trebuie subliniat faptul că numărul inegal de articole pentru fiecare tip de ritual se
explică prin saturarea empirică diferenţiată a eşantionului, mai puţin pentru tema 5, „Primirea
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studenţilor Erasmus”, unde nu am putut identifica mai multe articole pentru această temă,
ceea ce ar fi fost necesar pentru saturare.
1. Acordarea titlului de Doctor Honoris Causa
Decuparea unei „secţiuni” din ansamblul articolelor care tratează acordarea titlului de
Doctor Honoris Causa a fost un demers extrem de dificil, pentru că presa online tratează
subiectul in extenso. Sunt foarte multe ştiri despre acest tip de ritual, poate cele mai multe
găsite, comparativ cu articolele despre celelalte ritualuri.
Articolele selectate consemnează acordarea titlului de Doctor Honoris Causa unor
personalităţi, precum: ambasadorului Republicii Azerbaidjan, de către Facultatea de Istorie şi
Ştiinţe Politice din cadrul Universităţii Ovidius Constanţa (articolul 1), profesorului Egon
Diczfalusy de către Universitatea din Oradea, la propunerea Facultăţii de Medicină şi
Farmacie (articolul 2), prof. univ. dr. Călin Oprea, de la Academia de Ştiinţe Economice din
Bucureşti, de către Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii Ovidius (articolul
3), rectorului Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj Napoca, Andrei Marga, de către
Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu (articolul 4), lui Andrei Pleşu, de către
Universitatea de Arte „George Enescu“ (articolul 5), prof. univ. dr. Mihai Şora, prof. univ. dr.
ing. Alexandru Bărbat, Universitatea Tehnică Barcelona, Spania, prof. univ. dr. Ion
Calafeţeanu, Universitatea „Valahia” din Târgovişte, director al Institutului Revoluţiei
Române din Decembrie 1989 din Bucureşti, prof. univ. dr. Carlos Lopez Lozano,
Universitatea din Madrid, Episcopului Bisericii episcopale reformate din Spania şi lui Jose
Luis Llaquet, profesor universitar la Universitatea din Barcelona, Spania (articolul 6).
Structura articolelor urmăreşte grosso modo aceleaşi elemente: locul şi timpul acordării
titlului, motivul pentru care se acordă (meritele persoanei respective, printre care se numără,
după cum precizează autorul articolului, colaborarea cu instituţia gazdă: „Pentru colaborarea
fructuoasă cu Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice din cadrul Universităţii Ovidius
Constanţa, ambasadorul Republicii Azerbaidjan a primit titlul de Doctor Honoris Causa”
(articolul 1), citat din Laudatio, mulţumirile persoanei care a primit titlul, notiţă biografică a
persoanei care primeşte titlul, enumerarea celorlalţi participanţi la ceremonie. De subliniat că nu
toate aceste elemente se regăsesc în toate articolele şi nu neapărat în ordinea prezentată mai sus,
ele variază în funcţie de articol, dar formează împreună osatura evenimentului care constituie
ştirea. În anumite articole se prezintă şi contextul în care este acordat titlul de Doctor Honoris
Causa, astfel: „dezvelirea plăcii Consorţiului Transcarpatica” (articolul 4), „Acordarea
acestei distincţii face parte din seria evenimentelor organizate de Universitatea de Arte
«George Enescu» cu ocazia împlinirii a 150 de ani de învăţământ artistic modern la Iaşi”
(articolul 5), „Sâmbătă, 19 martie, în cadrul manifestărilor aniversare dedicate Universităţii
«Ovidius» la 50 de ani de existenţă”, „În cadrul deschiderii celei de-a VIII-a ediţii a
Conferinţei Internaţionale «Probleme Actuale ale Economiei Globale”, organizată de
Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii Ovidius, sâmbătă, a avut loc
ceremonia de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa prof. univ. dr. Călin Oprea, de la
Academia de Ştiinţe Economice din Bucureşti. (articolul 3)
Niciunul dintre articole nu prezintă felul în care se desfăşoară în mod tradiţional un astfel
de ritual sau ce înseamnă el, aşadar putem trage concluzia că autorii articolelor presupun că
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cititorii sunt familiarizaţi cu astfel de manifestări. Într-un singur caz, autorul afirmă că: „Dacă
primele 15 minute ale ceremoniei s-au scurs în nota obişnuită la noi, în schimb conferinţa
de numai 40 de minute susţinută de proaspătul laureat a părut pentru asistenţă, inclusiv pentru
studenţi (din care, probabil, mulţi au participat din obligaţie) la fel de spectaculoasă şi
captivantă ca un film de acţiune, dar şi de meditaţie, condimentat cu numeroase scene de un
umor de cea mai bună calitate. Şi nu unul gratuit, ci cu mult tâlc.” (articolul 2)
Ne este greu să deducem din articol ce înseamnă „s-au scurs în nota obişnuită la noi”,
presupunem, însă, citind şi restul articolului, că autorul se referă la un tip de ceremonie
anostă, care nu poate stârni prea multe emoţii audienţei, şi aşa adusă cu forţa, prezentă „din
obligaţie”. Acest punct de vedere ne duce cu gândul la mărturisirile cadrelor didactice şi ale
studenţilor (vezi E. Maftei-Golopenţia, 2012), care şi ei au afirmat că o hibă evidentă a unora
dintre ritualuri este chiar această „aducere cu arcanul”, participare silită sau cu promisiunea
acordării de către cadrele didactice a unui punct în plus la examene. Printre aceste ritualuri se
numără şi acordarea titlului de Doctor Honoris Causa. Oare formalismul este cel care
ciunteşte din încărcătura emoţională şi simbolică a ritualului, care nu încurajează mai deloc
participarea studenţilor, dar nici a cadrelor didactice? Să fie vorba despre o slabă cunoaştere a
persoanelor care primesc titlul, nu întotdeauna renumite sau cele mai merituoase în domeniul
lor, dar şi o lipsă de voinţă de a cunoaşte noi persoane care pot reprezenta, unele, un model?
Este greu de răspuns, mai ales în lipsa contextelor locale, cert este că presa a sesizat că în
ritualul acordării titlului de Doctor Honoris Causa există breşe evidente. Articolul 2, din care
am citat mai sus, relatează un ritual reuşit, după cum afirmă şi unul dintre participanţi, care
recunoaşte şi apreciază valoarea celui invitat să primească titlul şi mai ales talentul său
oratoric, faţă de cel al profesorilor lui: „La finalul scurtei conferinţe, savantul suedez a fost
aplaudat puternic de profesorii şi studenţii prezenţi, nu puţini dintre aceştia remarcând
anvergura celui pe care tocmai avuseseră privilegiul să-l urmărească. Iar unul dintre tineri a şi
remarcat: «Nu-i de mirare că bătrânul acesta a scos 150 de savanţi. Dacă şi profesorii noştri
ar ţine la fel cursurile, şi nu ar citi din foile puse pe catedră, chiar şi un habarnist tot ar
înţelege despre ce e vorba...»”.
Dintre toate articolele care tratează ritualul acordării titlului de Doctor Honoris Causa şi
selectate în corpusul de analiză, acesta este singurul care arată, chiar şi indirect, o parte a ritualului
care nu se vede întotdeauna cu ochiul liber, „jocurile de culise” care-l animă uneori, dar şi rolul
său de barometru al stării de coagulare a comunităţii academice în jurul unor astfel de evenimente.
Titlul articolului, „Ceremonie spectaculoasă la Universitate”, cu accent pe elementul de
senzaţional, anunţă nu doar o ceremonie care nu se înscrie în cotidian, ci previzualizează şi
importanţa pe care-o are Universitatea din Oradea pentru comunitatea locală: autorul nu a simţit
nevoia să adauge numele complet al Universităţii (din Oradea), mergând, cel mai probabil, pe
presupunerea că membrii comunităţii locale (şi unicii cititori?!) ştiu despre ce instituţie este vorba;
putem presupune din titlu că este vorba de cea care contează cel mai mult în peisajul local, dar în
realitate nu unica instituţie de învăţământ superior din Oradea.
În rest, celelalte articole par mai degrabă nişte spicuiri stângace din mapa de presă sau
chiar comunicate de presă care punctează orele şi locul unde au loc evenimentele (vezi
articolul 6), presărate ici colo cu citate ale reprezentanţilor instituţiei care acordă titlul sau ale
persoanei care-l primeşte.
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Din articole nu lipseşte menţionarea prezenţei diferitelor „feţe” publice la eveniment,
care capătă vizibilitate şi datorită lor: „La manifestarea de vineri au participat şi autorităţile
locale şi judeţene, printre care primarul municipiului Târgu-Jiu, Florin Cârciumaru, şi
preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, Ion Călinoiu.” (articolul 4)
Articolul 6 prezintă o succesiune de acordări de titluri de Doctor Honoris Causa de către
Universitatea Ovidius din Constanţa, 5 mai exact. Autorul articolului nu prezintă un punct de
vedere cu privire la această înşiruire de evenimente (mai sunt ele ritualice, încărcate de emoţie?).
Motivul includerii acestui articol în corpus, în ciuda faptului că nu este determinat
numărul de citiri, luat, totuşi, în calcul pentru ordonarea articolelor din eşantion, este chiar
această multiplă acordare de titluri de Doctor Honoris Causa, mai puţin obişnuită în peisajul
academic românesc. Deşi autorul nu comentează acest aspect, titlul articolului pare să
semnaleze situaţia mai puţin comună, cu riscul de a nu acoperi celelalte manifestări despre
care este vorba în articol: „Record la jubileul Universităţii Ovidius. Cinci ceremonii Doctor
Honoris Causa, într-o singură zi”.
Aşa cum afirmam şi la începutul acestei analize, nu am găsit în niciun articol vreo referire
la scriptul sau înţelesul unui astfel de ritual universitar, care presupune un bagaj emoţional şi
simbolic semnificativ, dar care nu reiese deloc din articolele selectate, cu excepţia, poate, a unei
singure situaţii, în care prin declaraţiile persoanei care a primit titlul, Andrei Marga, se arată
emoţia momentului, surprinsă şi de presă: „Dintre toate decernările pe care le-am avut, pe aceasta
o trăiesc cu mai multă emoţie, mai multă adâncime”. (articolul 4)
Aşadar, presa surprinde mai ales ceea ce este evident la astfel de manifestări
(organizare, participanţi) şi mai puţin sau chiar deloc ceea ce se află în metatext. Faţă de
această constatare, ne putem raporta la studiul lui M. Coman (2003, p. 36), care afirmă că
„jurnaliştii produc texte care surprind prin diferenţa lor faţă de mesajele mass media uzuale,
axate pe neutral and balanced accounts, şi prin asemănarea lor cu produsele culturale fără
funcţie de informare şi cu conţinut simbolic”. În ceea ce priveşte articolele despre acordarea
titlului de Doctor Honoris Causa, ele par mai degrabă tocmai nişte neutral and balanced
accounts, transmiţând prea puţin, dacă nu chiar deloc, din încărcătura simbolică a
momentului. Întrebările pe care ni le-am pus mai sus pot fi reluate aici sub formă condensată:
dacă, pe de o parte, respondenţii afirmă că acordarea titlului de Doctor Honoris Causa s-a
perimat din cauza repetitivităţii sale, iar presa, pe de altă parte, nu reflectă mai deloc latura
simbolică, înseamnă că acest eveniment este doar unul repetitiv, dezgolit de veşmintele sale
simbolice? Cum rămâne atunci cu scriptul, cu rolurile jucate de actori, cu „costumele” pe care
le poartă? Toate aceste elemente sunt ignorate de presă (deşi amintite de respondenţi), ceea ce
„apropie relatarea jurnalistică de modelul prezentării ştiinţifice a faptelor (limbaj neutru,
cuvinte clare, referenţiale, cifre şi statistici, citarea diverselor puncte de vedere, eliminarea
efuziunilor subiective) [...] (idem, p. 38).
Cât priveşte interesul publicului pentru astfel de evenimente, deja slaba acoperire a
subiectului de către site-urile publicaţiilor naţionale spune multe. Astfel, pentru a măsura,
măcar rudimentar, interesul cititorilor pentru manifestările acestea (consemnate mai cu seamă
în publicaţiile online sau site-urile de ştiri locale, precum Ziua de Constanţa, Bihoreanul, Gorj
Exclusiv, Adevărul de Seară - ştiri Iaşi, Cuget Liber), am comparat, de exemplu, numărul de
citiri al articolului despre acordarea titlului de Doctor Honoris Causa cu numărul de citiri al
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unor articole alese la întâmplare din Bihoreanul, rubrica Miss Bihoreanul, care cuprinde mai
multe articole despre candidate la titlul de Miss Bihoreanul (este şi acesta un titlu, nu?!):
astfel,
aflăm
că
articolul
despre
Răduleasca
din
Oradea
(http://www.ebihoreanul.ro/stiri/ultima-or-31-20-11/raduleasca-de-oradea--93651.html),
apărut la 28 03 2011 a fost citit de 2170 de ori, cel despre Sexy-africana
(http://www.ebihoreanul.ro/stiri/ultima-or-31-20-11/sexy-africana-foto--94329.html), publicat
la 2 05 2011 de 2452 de ori, ceea ce înseamnă de aproximativ 9 ori mai multe vizualizări în
decursul câtorva luni decât articolul despre acordarea titlului de Doctor Honoris Causa,
publicat la data de 20 05 2010.
De asemenea, niciunul din articolele despre acordările de titluri nu a determinat vreun
comentariu din partea cititorilor. Astfel, devine într-un fel evidentă lipsa de interes a
publicului sau interesul scăzut cu privire la un subiect precum cel al acordării titlurilor de
Doctor Honoris Causa, faţă de subiecte care ţin mai degrabă de cotidian.
Pentru a concluziona cu privire la reflectarea în presă a acestui tip de ritual, nu ni se pare
exagerat să spunem că mass media abordează evenimentul nu ca pe un ritual, ca pe un fenomen
simbolic, care ordonează ritmul vieţii academice, ci, mai degrabă, ca pe orice alt tip de ştire
despre un eveniment banal, cotidian (?!). Acoperirea subiectului este semnificativă, aşa cum am
mai spus, mai ales la nivelul presei online locale şi aproape inexistentă în publicaţiile naţionale
digitale. În final, în ciuda faptului că subiectul este acoperit de presă, fie ea şi locală, interesul
cititorilor cu privire la acest subiect este redus.
2. Ceremonia de deschidere a anului universitar
Dacă eşantionul de articole care tratează subiectul acordării titlului de Doctor Honoris
Causa a fost saturat după selectarea a 6 articole, cel care vizează ceremonia deschiderii anului
universitar a avut nevoie de 14 (articolele de la 7 la 20 inclusiv din corpusul nostru).
Aceste articole apar pe site-urile de ştiri sau ale publicaţiilor următoare: Monitorul de
Suceava (articolul 7), CityNews.ro Cluj (articolul 8), Televiziunea Târgu-Mureş (articolul 9),
Ziua de Cluj (articolul 10), Renaşterea Bănăţeană (articolul 11 şi 14), Ziarul de Bacău
(articolul 12), acasă.ro (articolul 13), Ştiri de Cluj (articolul 15), Adevărul de Seară (articolul
16), Napoca News (articolul 17 şi 20), Informaţia Zilei (articolul 18), Evenimentul Regional
al Moldovei (articolul 19).
Articolele prezintă ceremonia deschiderii anului universitar în mai multe centre
universitare, astfel: articolul 7 – Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, articolul 8 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, articolul 9 - Facultatea
de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative, Universitatea Petru Maior, Târgu Mureş,
articolul 10 – centrul universitar Cluj Napoca, articolul 11 - Universitatea Europeană Drăgan
din Lugoj, articolul 12 - Universitatea „George Bacovia” din Bacău şi Universitatea „Vasile
Alecsandri” din Bacău, articolul 13 - Universitatea Spiru Haret (USH), Bucureşti, articolul 14
– Universitatea de Vest din Timişoara şi Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor
Babeş” din Timişoara, articolul 15 - Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj Napoca, articolul 16
- Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, articolul 17 - Universitatea de Ştiinţe Agricole şi
Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, articolul 18 - Universitatea de Vest Vasile Goldiş
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(UVVG), filiala Satu Mare, articolul 19 - Universitatea de Arte „George Enescu” (UAGE) din
Iaşi, articolul 20 – Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj Napoca.
După cum putem constata, în primele rezultate obţinute în funcţie de numărul de citiri
nu se află decât o Universitate din Bucureşti, Spiru Haret, ceea ce ne trimite la constatarea
făcută cu privire la reflectarea în presa online a ritualurilor universitare din Capitală, şi anume
că cel mai probabil nu există un public pentru ştiri care abordează astfel de subiecte, de vreme
ce presa locală sau naţională nu scrie despre ele.
Cea mai mare parte a articolelor conţin frânturi din discursurile ţinute fie de
reprezentanţii instituţiei de învăţământ superior, fie de invitaţii acesteia sau amintesc cine s-a
înscris la cuvânt, deşi există şi situaţii în care „aşa cum s-a întâmplat şi anul trecut, festivitatea
de deschidere a noului an universitar nu a mai fost abordată ca o oportunitate de etalare a
calităţilor oratorice ale membrilor senatului, momentul fiind centrat pe procesul didactic şi de
cercetare, precum şi pe relaţionarea UVT cu partenerii” (articolul 14). De multe ori începutul
de an are mai degrabă alura unei şedinţe administrative, în care li se prezintă studenţilor
diferite informaţii cu privire la orar, grupe, săli, dar şi o ocazie de care instituţia profită pentru
a încerca, măcar declarativ, pentru început, să-i convingă pe studenţi că au făcut alegerea care
trebuie. Aceste aspecte sunt surprinse şi în relatările presei: „Inaugurarea noului an se face sub
cele mai bune auspicii, toate componentele universităţii şi toate facultăţile funcţionează legal,
iar Guvernul României a luat act de intrarea în legalitate a Universităţii <Petre Andrei>”
(articolul 7), „Invitat la festivitatea de deschidere a noului an la Universitatea de Ştiinte
Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, a
vorbit despre sistemul de învăţământ superior din România şi despre nepotismul din
universităţi, chiar dacă a recunoscut că «cele mai plicticoase momente din viaţa mea de
student erau acelea în care politicienii vorbeau la începutul anului universitar»”.
[sublinierea ne aparţine] (articolul 8), „În prezent, Universitatea «Spiru Haret» (USH)
reprezintă pilonul esenţial al învăţământului superior cu caracter social din ţara noastră. Avem
la dispoziţie, la «Spiru Haret», stimaţi studenţi, un bogat patrimoniu, realizat prin investiţtii
făcute în fiecare an cu precădere din taxele plătite de dumneavoastră.” (articolul 13)
Presa nu omite să enumere, pe lângă reprezentanţii instituţiei, oficialităţile sau feţele
bisericeşti care participă la deschiderea anului universitar. Într-unul din articole, autorul chiar
sesizează politizarea ceremoniei, prin invitarea de către mai multe instituţii a unor figuri
politice importante:
Deschiderea anului universitar din acest an, la Cluj, va fi politizată la maximum [sublinierea
ne aparţine]. Tonul a fost dat de Universitatea Babeş-Bolyai, care l-a invitat la deschiderea
anului universitar pe fostul preşedinte al României, Emil Constantinescu, în prezent membru al
PNL, transmite corespondentul AMOS News (Informatia.ro). La rândul său, preşedintele în
exerciţiu, Traian Băsescu, va participa la deschiderea anului universitar organizată de
conducerea Universităţii Tehnice Cluj-Napoca. La deschiderea anului de la Universitatea de
Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj va participa ministrul PSD al Agriculturii, Ilie
Sârbu (articolul 20).

Acest articol sesizează şi imixtiunea politicului în viaţa academică, ascunsă în spatele
prezenţei oamenilor politici la astfel de ceremonii, nu ca politicieni, ca reprezentanţi ai unui
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partid în numele căruia fac prozelitism politic, ci ca buni cunoscători ai domeniului profesional
din care provin, de unde şi comentariul ziaristului: „Acest pelerinaj al politicienilor la
universităţile clujene are loc cu mai puţin de două luni înainte de turul I al alegerilor
prezidenţiale” (articolul 20), care transmite ideea că scopul nedeclarat al acestor participări este
un interes pur politic. Acesta nu este singurul articol care face o trecere în revistă a politicienilor
invitaţi la ceremoniile de deschidere de an universitar, dar este singurul care, prin titlu şi
reflecţia finală, citată anterior, impune un cadru de gândire, conform căruia politicienii folosesc
aceste prilejuri pentru a câştiga capital de imagine.
Nici prezenţa reprezentanţilor bisericii nu este trecută cu vederea de presă: „Urarea de
final a
dascălului – „Iubire, fericire şi credinţă” – a fost un bun pretext pentru mesajul mai percutant
ca formulare rostit de PS Paisie Lugojanul, care, astfel, a adus pentru prima dată în acest
spaţiu binecuvântarea arhierească. Care este rolul bisericii în raport cu şcoala şi faptul că
spaţiul ecleziastic a fost mereu implicat şi chiar „responsabil” de cultivarea limbii române
sunt doar câteva dintre temele atinse de tânărul ierarh al Timişoarei.” (articolul 14)
Dacă despre desfăşurarea ceremoniei acordării titlului de Doctor Honoris Causa presa
nu consemnează mare lucru, în afară de Laudatio şi de discursul de mulţumire al celui în
cauză, este mult mai generoasă în detalii cu privire la ceremonia începutului de an universitar.
Articolele selectate reprezintă o sursă importantă de informaţii cu privire la modul în care se
desfăşoară această ceremonie, iar unele dintre elementele care o compun au fost menţionate şi
de respondenţi, pe altele le-am descoperit citind articolele. Astfel, ceremonia deschiderii
anului universitar în centrele din România este alcătuită din următoarele momente: 1.
intonarea imnului Gaudeamus Igitur; 2. discursurile reprezentanţilor universităţii sau ale
invitaţilor, după cum am văzut mai sus; 3. discursul reprezentantului studenţilor sau al unui
student din anii mai mari; 4. acordarea unor burse, premii studenţilor cu merite deosebite (o
formă de încurajare a studenţilor din anii mai mari de a participa la ceremonia de deschidere de
an?!) sau a unor diplome de excelenţă în cercetare cadrelor didactice; 5. program artistic
(cântece, dansuri, reprezentaţii sportive); 6. întâlnirile de la nivelul facultăţilor.
Cât priveşte locul unde se desfăşoară ceremonia de început de an, şi acesta este
consemnat de presă, fiind în general vorba despre cea mai bună sală din universitate, suficient
de mare cât să-şi primească toţi oaspeţii. Spaţiul ceremonial este prima formă de contact a
bobocilor cu noua lume, limenul dintre o etapă a vieţii lor care s-a încheiat şi una care stă să
înceapă: „Studenţii suceveni care studiază la una dintre facultăţile din cadrul Universităţii
«Petre Andrei» din Iaşi au participat ieri la ceremonia de deschidere a noului an universitar,
eveniment care s-a desfăşurat în Aula Colegiului Naţional de Informatică «Spiru Haret» din
Suceava.” (articolul 7), „Ceremonia de deschidere a noului an şcolar s-a desfăşurat în Aula
Universităţii Petru Maior de pe Strada Livezeni.” (articolul 9), „Festivitatea a avut loc în Aula
Magna a prestigioasei instituţii de învăţământ.” (articolul 11), „Prima îşi va deschide oficial
porţile Universitatea «George Bacovia», care va organiza o festivitate vineri, 1 octombrie, de la
ora 10.00, în Aula «Moldova». Universitatea «Vasile Alecsandri» Bacău va avea festivitatea de
deschidere a anului universitar luni, 4 octombrie, de la ora 10.00, în Aula «Vasile Alecsandri»
din corpul D, situat în strada Mărăşeşti, nr. 157.” (articolul 12), „Aula Magna «Ioan Curea» a
devenit neîncăpătoare, studenţii, părinţii, invitaţii şi cadrele didactice având parte de câteva
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surprize.” (articolul 14), „Inaugurarea anului universitar 2010-2011 va avea loc în Aula
Magna.” (articolul 15), „Ceremonia de deschidere a noului an universitar va avea loc începând
cu ora 10:00 în Aula «Mihai Şerban».” (articolul 17), „Festivitatea de deschidere s-a desfăşurat
în Amfiteatrul «George Enescu», în prezenţa cadrelor universitare, dar şi a studenţilor.”
(articolul 19).
Dacă acordarea titlului de Doctor Honoris Causa este prezentată de presă ca un
eveniment fără un real suport simbolic sau cu unul perimat, pentru că este repetat prea des,
ceremoniei deschiderii anului universitar nu-i lipseşte „bagajul emoţional” pe care ziariştii au
grijă să-l surpindă: „Peste 450 de posibili jurişti, manageri sau avocaţi au simţit pentru prima
dată fiorul studenţiei [...]. Tinerii, uşor emoţionaţi, cum era şi normal, nu speră decât să-şi
gasească un loc de muncă stabil la sfârşitul studiilor.” (articolul 9), „O nouă generaţie de
studenţi a păşit cu emoţie în Aula Magna a Universităţii, începând cu ora 11, unde au intonat
tradiţionalul Gaudeamus Igitur.” (articolul 11).
Unele dintre articole tratează în subsidiar o problemă cu care se confruntă învăţământul
românesc, iar ziariştii se folosesc de prilejul începutului de an pentru a o aduce în prim plan.
Astfel, într-unul din articole este pusă sub lupă ceremonia începutului de an de la Universitatea
„Spiru Haret”, implicată în scandalul eliberării unor diplome false:
Universitatea Spiru Haret (USH) a inaugurat ieri noul an universitar. La ceremonia de
deschidere au fost rostite discursuri anti-minister, însă nu s-a spus nici o vorbă despre soarta
diplomelor ilegale pe care le-a eliberat în ultimii ani. [...] Şi în acest an USH a înscris mii de
studenţi, iar la festivitatea de deschidere din Bucureşti au fost prezenţi cîteva sute. [...] Rectorul
universităţii şi vorbitorii festivităţii au rostit discursuri anti-ministerul Educaţiei şi anti
Andronescu, despre investiţiile în cadrul universităţii, dar nu au spus nimic despre diplomele
ilegale ori referitor la intrarea în legalitate impusă de minister până la sfârţitul acestui an
(articolul 13).

Autorul articolului „Început de an universitar la «Spiru Haret» cu discursuri antiminister” (articolul 13) subliniază ironic, citând un alt articol apărut în ziarul „Evenimentul
Zilei” că discursul ţinut de unul dintre reprezentanţii USH este „demn de inaugurarea unei
fabrici comuniste”, o aluzie, desigur, la limbajul de lemn folosit. Aşadar, în acest articol este
surprins nu doar începutul de an universitar, ci mai ales contextul în care se situează instituţia
de învăţământ superior, după scandalul care a avut-o ca protagonistă.
Un alt articol surprinde, cu ocazia începutului de an universitar, efectele crizei
economice asupra unei universităţi private, „Eftimie Murgu” din Reşita: „Anul universitar a
început la Reşiţa cu mai puţini boboci, din cauza crizei economice, care i-a ţinut acasă pe
absolvenţii de liceu. Tinerii au ales doar locurile finanţate de stat, astfel că aproape toate
locurile cu taxă au rămas neocupate” (articolul 16). Criza reuşeşte, astfel, să eclipseze până şi
un moment simbolic precum debutul anului universitar.
O parte din articolele care tratează subiectul începutului de an universitar dau mai
degrabă impresia unui comunicat de presă, concluzie la care am ajuns şi cu privire la articolele
despre acordarea titlului de Doctor Honoris Causa, oferind doar detalii despre locul şi ora
începerii festivităţilor sau despre invitaţi. Spre deosebire, însă, de tema anterioară, ritualul
deschiderii anului universitar este relatat de presă mult mai în detaliu. Dacă citind articolele
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despre acordarea titlului de Doctor Honoris Causa cu greu ne-am putea da seama că relatează un
moment ritualic, care în realitatea nemediată respectă un script, în care rolurile sunt (bine)
atribuite şi jucate, ziariştii sunt mai atenţi la arhitectura de ansamblu a ceremoniei de început de
an, dar şi la elementele de detaliu. Plus-valoarea reflectării în presă a acestei ceremonii este
evidentă, dacă luăm în considerare descrierea destul de elaborată în unele articole a acestui
ritual (lăsăm la o parte stilul şcolăresc, prea puţin profesionist al scrierii articolelor şi ne
concentrăm numai pe mesaj).
3. Ceremonia de absolvire
Eşantionul care tratează ritualul ceremoniei de absolvire este format din articole
publicate pe site-urile: Adevărul de Seară (articolul 21 şi 25), City News.ro Bistriţa Năsăud
(articolul 22 şi 23), Turnul Sfatului (articolul 24), Evenimentul Zilei (articolul 26), Ziua de
Vest (articolul 27), Magazin Sălăjean (articolul 28), Ziua de Cluj (articolul 29), Arq (articolul
30), Realitatea.net (articolul 31).
Acestea prezintă, cu excepţia articolului 26, ceremonii de absolvire din următoarele
centre universitare: articolul 21 - Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, articolul 22 Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj Napoca, articolul 23 – Universitatea Ecologică din
Bucureşti, centrul Bistriţa, articolul 24 – Facultatea de Inginerie „Hermann Oberth” de la
Sibiu, articolul 25 - Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia, articolul 26 – nu
abordează o ceremonie de absolvire de la o universitate anume, ci aduce în atenţia publicului
un nou produs, robele reciclabile, articolul 27 - Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină
Veterinară a Banatului din Timişoara, articolul 28 – Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din
Arad, filiala Zalău, articolul 29 - Universitatea de Medicină şi Farmacie din Cluj, articolul 30
- Facultatea de Farmacie din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, articolul
31 - Universitatea Politehnică Bucureşti.
Concluzia valabilă pentru corpusul care abordează ceremonia de început de an se
păstrează şi aici: în primele 150 de răspunsuri raportate de Google nu am găsit decât un articol
cu privire la acest moment important într-o instituţie de învăţământ superior din Bucureşti, cel
despre Universitatea Politehnică, al cărui număr de vizualizări nu este determinat. Ar fi inutil
să reluăm aici părerea noastră cu privire la lipsa de interes a presei online faţă de ce se
întâmplă, din punct de vedere ceremonial, în aceste instituţii, ar fi, însă, hazardat să spunem
că presa nu abordează niciun subiect care vizează centrul universitar Bucureşti, căci pot fi
găsite pe internet nenumărate exemple de articole al căror subiect sunt scandalurile de
corupţie în care sunt implicate persoane din conducerea universităţilor, scandaluri de plagiat,
incompatibilităţi de funcţii etc.
Articolele prezintă (cu excepţia articolelor 26, 27 şi 32) ceremonia de absolvire în
diferite centre universitare ale ţării, cu bogate detalii despre momentele care au punctat-o. Dacă
relatările presei cu privire la acordarea titlului de Doctor Honoris Causa par sterile şi transmit
mai degrabă ideea de obligaţie, formalism excesiv, iar accentul nu cade mai deloc pe
momentele care compun ritualul, articolele despre ceremonia de absolvire abundă în astfel de
informaţii. Presa nu trece cu vederea această latură emoţionantă a ceremonialului şi, în cele mai
multe dintre cazuri, arată că la baza ei se află nu doar realitatea încheierii unei etape a vieţii, ci
şi conştientizarea pragului pe care studenţii stau să-l treacă: „Pentru ei începe acum o nouă
149

CCI3

JOURNALISM

etapă a vieţii: obţinerea licenţei şi găsirea unui loc pe piaţa muncii.” (articolul 25), „N-au lipsit
fotografiile cu colegii şi cadrele universitare pentru a le aminti absolvenţilor că mai au un pas de
trecut pentru a deveni licenţiaţi în specializarea urmată în anii studenţiei.” (articolul 29),
„Absolvenţii au intrat într-o altă etapă a vieţii lor, trecând de la stadiul de student la cel de
farmacist” (articolul 30).
Din articole aflăm că în câteva centre din ţară, absolvenţii mărşăluiesc pe străzile
oraşului, ca parte a festivităţii de absolvire, ca o dovadă nu doar a noului statut pe care-l au, ci
şi ca semn de mândrie faţă de instituţia de învăţământ în care au studiat. Sărbătoarea
acaparează, astfel, nu doar comunitatea academică, ci şi comunitatea oraşului, care îi vede şi îi
legitimează identitar pe absolvenţi ca aparţinând unei anumite instituţii de învăţământ şi care
remarcă, astfel, importanţa momentului ceremonial: „A fost primul marş studenţesc al
absolvenţilor unei universităţi clujene din ultima decadă, motiv pentru care trecătorii au rămas
mască la trecerea coloanei formate din circa 2.000 de studenţi. «N-am văzut aşa ceva în ClujNapoca niciodată, trebuie să recunosc. E foarte frumos, îmi aduce aminte de perioada în care
eram eu studentă, de spiritul acela, de colegialitate. Nu am cuvinte», a spus Georgiana
Cozma, în vârstă de 48 de ani.” (articolul 21)
Locuitorii oraşului trăiesc sărbătoarea prin contagiune cu tinerii emoţionaţi de noul
statut pe care sunt pe cale să-l dobândească. Titlul unuia dintre articole (21), „Studenţii au
recucerit Clujul” arată amploarea pe care o are ritualul de absolvire în centrul universitar ClujNapoca: „Un marş impresionant a lăsat gură-cască, astăzi, clujenii de pe străzile oraşului.
Două mii de studenţi din cadrul a nouă facultăţi ai Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca
(UTCN) au sărbătorit finalizarea studiilor, la Sala Sporturilor. La amiază a urmat un marş
memorabil prin centrul Clujului universitar” (articolul 21). Alt articol (25) arată şi el
„coborârea” ritualului din şcoală în stradă: „Ceremonial de absolvire în marş pe străzile
oraşului. Tinerii au spus «adio» studenţiei”, cu referite la absolvenţii Universităţii „1
Decembrie 1918” din Alba Iulia. La fel ca studenţii din Cluj, şi studenţii din Alba Iulia au pus
stăpânire pe oraş, care vibrează osmotic împreună cu ei şi care este implicat prin participarea
la ritual a străjerilor din Garda Cetăţii Alba Iulia, simbolul oraşului: „Un marş impresionant a
avut loc sâmbătă, pe străzile oraşului Alba Iulia. Şapte sute de studenţi din cadrul a patru
facultăţi ale Universităţii «1 Decembrie 1918» au sărbătorit finalizarea studiilor, pe platoul
din faţa Catedralei Încoronării (articolul 25).
Acest desfăşurător aminteşte de procesiunile religioase cathartice, la capătul cărora
participanţii dobândesc un nou statut. Alegerea traseului este de o importanţă simbolică majoră,
el îi legitimează pe participanţi în spaţiul public, de aceea este esenţial să cuprindă puncte pe
care comunitatea locală le recunoaşte şi acceptă ca fiind centrale în spaţiul urban: „Clujul
studenţesc şi universitar a reînviat complet astăzi. Străzile oraşului, începând cu Splaiul
Independenţei - Aleea Stadion, apoi Parcul Central, continuând pe străzile Emil Isac şi Petru
Maior, până la Casa de Cultură a Studenţilor, toate au răsunat de cântecele şi scandările
proaspeţilor absolvenţi, în frunte cu profesorii, dar şi rectorul UTCN, Radu Munteanu”
(articolul 21). Această procesiune aminteşte de cele organizate în Evul Mediu, care urmau
după inceptio şi în care „proaspătul doctor, însoţit de rector, profesori şi studenţi, toţi
îmbrăcaţi în costumele academice, mergeau în procesiune pe străzi, însoţiţi de trompete şi
fluiere”, după cum consemnează R. van Ditzhuyzen (2005, p. 4).
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Procesiunii în sine nu îi lipsesc caracteristicile de spectacol, văzut ca joc de J.
Huizinga (2007, p. 57):
În spectacol, ceva invizibil şi neexprimat ia o formă frumoasă, reală şi sacră. Participanţii la
cult sunt convinşi că acţiunea realizează o mântuire sigură şi că activează o ordine a lucrurilor
superioară celei în care trăiesc ei în mod obişnuit. Totuşi, această realizare prin spectacol
continuă să aibă, în toate privinţele, caracteristicile formale ale unui joc. Spectacolul este jucat,
reprezentat în cadrul unui spaţiu de joc delimitat în mod efectiv, ca festivitate, adică în veselie
şi libertate. De dragul lui a fost împrejumuită o lume proprie, valabilă vremelnic. Dar, odată cu
sfârşitul jocului, efectul lui nu a încetat, ci radiază asupra lumii obişnuite din afară şi produce
siguranţă, ordine, bunăstare pentru grupul care a sărbătorit festivitatea, până ce zilele sfinte
revin.

Deşi J. Huizinga nu numeşte într-un fel anume perioada marcată de joc, aceasta este de
fapt perioada de liminalitate a ritualului. Aşadar, perioada de joc este o perioadă de
liminalitate, în care se construieşte o nouă lume, marcată de alte valori decât cele din lumea
obişnuită, care se năruie în clipa în care încetează jocul/ritualul. G. Gebauer şi C. Wulf (2004,
pp. 114-115) spun despre ritualuri că:
Ele oscilează între joc şi serios şi o parte a efectelor lor se dezvoltă prin faptul că posedă un
element ludic care le permite să reia acţiuni rituale tradiţionale fără să se limiteze în punerea
lor în scenă la formele şi structurile pe care le-au moştenit din trecut. Acest caracter ludic al
evenimentelor rituale face posibilă transformarea lor innovatoare, accentuându-le actualitatea,
capacitatea de exprimare şi de reprezentare.

Asumarea rolurilor de către protagoniştii evenimentului este remarcată şi de presă:
studenţii sunt îmbrăcaţi în robe negre, din alai fac parte majorete, mascote: „Nu a lipsit nici
mascota Universităţii, întruchipată de un student din anul doi.” (articolul 25), „Majorete, o
mascotă, invenţii, un marş pe străzile oraşului îmbrăcaţi în robe. [...] Universitatea Tehnică şia prezentat azi şi mascota, o premieră pentru o instituţie de învăţământ superioară din oraş. Ea
e reprezentată de un castor, «inginerul» regnului animal” (articolul 21).
Ziariştii remarcă în articolele pe care le semnează manifestările de bucurie, emoţiile,
trăirile sufleteşti caracteristice ritualului: „Generaţia absolventă a Universităţii Tehnice din acest
an a organizat un eveniment emoţionant şi uluitor în acelaşi timp. [...] Au fost studenţi din
cadrul a nouă facultăţi ale UTCN care au aplaudat, scandat, cântat, zâmbit şi, începând cu ora
12.30, au mărşăluit.” (articolul 21), „Au fost studenţi din cadrul a patru facultăţi ale
Universităţii care au cântat şi zâmbit, în ropotele de apaluze ale dascălilor şi asistenţei.”
(articolul 25), „Emoţii, mii de balone, buchete de flori şi blitzuri - aşa au sărbătorit terminarea
facultăţii cei peste 3000 de absolvenţi ai Politehnicii Bucureşti. Îmbrăcaţi în togi, tinerii au jurat
că îşi vor face meseria aşa cum au învăţat-o” (articolul 31).
Marşurile organizate pe străzile oraşelor Cluj-Napoca sau Alba Iulia nu au fost
singurele ceremonii de absolvire ieşite din comun, care nu se înscriu în tipicul cu care ne-am
obişnuit şi pe care presa le surprinde. Astfel, ea consemnează un alt tip de cucerire a spaţiului
public, prin desfăşurarea ritualului pe stadionul de fotbal. Titlul articolului 29 spune multe
despre amploarea evenimentului: „Ceremonie de absolvire pe stadion de Champions League”,
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pentru absolvenţii Universităţii de Medicină şi Farmacie Cluj Napoca. Aceştia au sărbătorit
încheierea unei etape importante din viaţa lor, „în mod inedit, pe stadionul clubului de fotbal
CFR 1907, «Dr. Constantin Rădulescu». [...] Pe parcursul ceremoniei, absolvenţii, aşezaţi în
tribuna nouă, au interpretat diverse melodii, precum imnul echipei de fotbal CFR Cluj, dar şi
«Ţărăncuţă, Ţărăncuţă» sau «Puşca şi cureaua lată», [...] toate cântecele fiind adaptate cu
versuri despre viaţa de student medicinist (articolul 29)”. Stadionul, ca spaţiu care de multe
ori este folosit pentru a găzdui evenimente cu un alt specific decât cel sportiv, pentru care a
fost creat în primă instanţă, devine martorul manifestărilor de bucurie ale absolvenţilor şi
plasează ceremonia şi instituţia organizatoare la un alt nivel de vizibilitate decât l-ar fi avut în
spaţiul închis al universităţii.
Un alt articol prezintă şi el o ceremonie de absolvire mai puţin comună, cea de la
Facultatea de Inginerie „Hermann Oberth” de la Sibiu, care a ţinut să marcheze 35 de ani de la
înfiinţare, printr-o dublă ceremonie: reîntâlnirea de 30 de ani a primei generaţii de absolvenţi,
desfăşurată, practic, în acelaşi timp cu ceremonia de absolvire a promoţiei 2011, ceea ce îl
determină pe autorul articolului să o catalogheze, încă din titlu, drept „Cea mai faină festivitate
de absolvire”. Acest pod peste timp a oferit nu doar unicitate momentului, ci şi o doză
suplimentară de emoţii, mai ales că o parte dintre absolvenţii de atunci au venit şi pentru a fi
alături de copiii lor, la ceremonia de absolvire, dar şi datorită participării unora dintre cadrele
didactice care au contribuit la înfiinţarea Facultăţii - printre aceştia, decanul de atunci, care s-a
bucurat alături de foştii şi de actualii colegi, dar şi de proaspeţii absolvenţi:
Emoţiile fireşti legate de absolvirea celor patru ani de studii superioare au fost dublate de
faptul că la eveniment au fost invitaţi atât cei care au reprezentat prima generaţie de
subingineri ai Facultăţii, cât şi cadrele didactice care au pus umărul la înfiinţarea acestei
instituţii de învăţământ superior. [...] Ceea ce a urmat a fost un moment cu adevărat antologic
– cei doi profesori universitari au ridicat audienţa în picioare cântând Imnul studentului sibian.
«Ai restanţă, n-ai vacanţă/ Asta n-are importanţă, că eşti sibian», au cântat refrenul alături de
ei sutele de studenţi. (articolul 24)

Aşa cum ne-am obişnuit deja, presa trece în revistă personalităţile importante care
participă la ceremonie, alături de absolvenţi, părinţi şi cadre didactice. La una dintre
ceremonii este consemnată chiar şi participarea unui reprezentant al Bisericii, prezenţă
obişnuită mai ales la ceremonia de început de an, după cum am văzut: „Momentul festiv a fost
deschis prin tradiţionalul Gaudeamus igitur, urmat de un moment religios susţinut de
reprezentanţii Episcopiei Sălaj” (articolul 28). În majoritatea articolelor, presa oferă frânturi
sau citează chiar in extenso diferitele discursuri ale protagoniştilor, fie ei profesori, studenţi
sau invitaţi.
Aşadar, tabloul sinoptic al momentelor care alcătuiesc ceremonia de absolvire, aşa cum
sunt ele surprinse de presă, cuprinde: intonarea imnului Gaudeamus Igitur şi/sau al facultăţii,
strigarea catalogului pentru ultima dată, discursurile oficiale, înmânarea diplomei simbolice de
absolvire, fie de un cadru didactic, fie de un invitat, depunerea jurământului lui Hipocrate (pentru
absolvenţii de medicină), al farmacistului sau al inginerului, predarea cheii universităţii
generaţiilor mai mici („După mai bine de trei ore, festivitatea s-a încheiat cu depunerea
jurământului hipocratic, rostit în cor de sutele de absolvenţi, după care cheia Universităţii a fost
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predată generaţiilor următoare.”, articolul 29), marşuri, urmate de Balul de Absolvire: „După orele
amiezii, absolvenţii vor petrece la Restaurantul Diana, în cinstea acestora fiind organizat un
cocktail.” (articolul 23), „Iar pentru a marca o zi cu totul specială din viaţa lor, proaspeţii
absolvenţi ai Universităţii de Vest «Vasile Goldiş» Arad - Filiala Zalău au petrecut în aceeaşi
seară la banchetul organizat în cinstea încheierii cursurilor universitare.” (articolul 28).
Spre deosebire de celelalte ritualuri analizate, presa „amplifică [...] participarea (fizică
sau afectivă) a publicului, prestigiul oficianţilor sau al altor actori, structura scenariului
ceremonial, semnificaţia publică a evenimentului” (M. Coman, 2003, p. 29). Cât priveşte
ultimul element, semnificaţia publică a evenimentului, dovadă este articolul 31, al cărui autor
foloseşte prilejul ceremoniei de absolvire pentru a readuce în atenţie problema locurilor de
muncă şi a integrării proaspeţilor absolvenţi pe piaţa muncii: „Tinerii au participat sâmbătă la
festivitatea de absolvire a Universităţii Politehnica Bucureşti. Cei mai mulţi dintre ei riscă
însă să îngroaşe rândurile şomerilor. [...] Pentru majoritatea însă, abia acum vine greul:
trebuie să îşi găsească un loc de muncă. Potrivit Agenţiei Naţionale de Ocupare a Forţei de
Muncă, la ora actuală sunt înregistrate ca fiind libere aproximativ 11.000 de locuri de muncă,
dintre care doar 122 sunt pentru ingineri”.
Aşadar, peisajul înfăţişat contrastează puternic cu bucuria şi optimismul festivităţii de
absolvire, pe care o plasează într-un con de umbră în raport cu preocupările viitoare ale
absolvenţilor, de găsire a unui loc de muncă.
Articolul 31 nu este singurul care, pe fondul ceremoniei, tratează, de fapt, un alt
subiect, acela al locurilor de muncă. Tot despre posibilităţile de angajare este vorba şi în
articolul 30, dedicat, aparent, festivităţii de premiere a şefilor de promoţie. Subiectul este adus
în atenţia publicului prin spicuirile din discursurile oficianţilor, referitoare tocmai la viitorul
profesional al celor mai buni:
Sperăm să rămâneţi în comunitatea ştiinţifică a României şi să vă întoarceţi cu diplome străine,
ajutându-ne să le îmbogăţim pe ale noastre. Dumneavoastră sunteţi «achievers», cei care fac
lucrurile să se întâmple, le-a spus rectorul Ion Pânzaru absolvenţilor şefi de promoţie. Decanul
Facultăţii de Chimie, a UB, Dumitru Oancea, a spus că majoritatea şefilor de promoţie rămân
în ţară pentru a-şi pune la punct studiile masterale şi abia apoi se gândesc la universităţile din
străinătate. «Abia după ce termină masteratul se gândesc să plece din ţară, chiar dacă
tentaţiile sunt foarte mari atât din punct de vedere financiar, cât şi ştiinţific». (articolul 30)

Articolul nu spune niciun cuvânt despre desfăşurarea ceremoniei în sine, care trece pe
plan secund în faţa fenomenului social al „scurgerii creierelor”. Din nou, aşa cum am văzut şi
în alte articole, perspectiva presei asupra ceremoniei se împarte între câteva date statistice şi
discursurile diferiţilor oficianţi sau invitaţi: „Dintre cei 90 de şefi de promoţie ai anului 2007,
cei mai mulţi au ales să-şi continue studiile prin master. Cei mai buni 170 de absolvenţi ai
Universităţii din Bucureşti (UB) au fost premiaţi, ieri, de rectorat cu câte 500 de lei. [...] 25%
dintre absolvenţii Universităţii din Bucureşti aleg drumul străinătăţii.” (articolul 30)
Pentru a concluziona, putem afirma că:
Atunci când mediatizează evenimente care implică unele scheme de comportament
ritual, mass media aduc următoarele modificări:
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1. Impun un nou decupaj şi o nouă configuraţie asupra unităţilor componente ale
ceremoniei mediatizate, care pun în valoare oficianţii şi actorii, deveniţi acum
vedete [...].
2. Aduc o schimbare a accentelor: ele mută centrul de interes al manifestării rituale
de la nivelul emoţiilor (actorilor şi receptorilor), lăsând astfel într-un con de
umbră structura rituală normativă.
3. Difuzează un limbaj celebrator şi o stare de spirit festivă, care sunt asumate ca
mod sărbătoresc de existenţă de către receptorii mesajelor (M. Coman, 2003, pp.
29-30).
Aşa cum am constatat pe parcursul analizei, actorii sunt mereu în prim-plan, gesturile
şi cuvintele lor sunt redate şi interpretate de presă, căreia nu-i scapă niciun detaliu legat mai
ales de desfăşurător (ore, loc, număr de participanţi) şi în unele cazuri şi de structura rituală,
pe care o descrie în termeni elogioşi. Există şi articole, după cum am mai arătat, care seamănă
mai degrabă cu nişte rapoarte ştiinţifice sau comunicate de presă, din care nu reiese mai deloc
că ar fi vorba despre un moment ceremonial. Cât priveşte interesul cititorilor pentru acest
subiect, el are media cea mai mare de vizualizări dintre cele trei ritualuri abordate până acum.
4. Aniversarea unui număr de ani de la înfiinţarea facultăţii/universităţii
Acest tip de ritual nu este pentru prima dată discutat aici. Aşa cum am văzut în
articolele anterioare, acordarea titlului de Doctor Honoris Causa, debutul anului academic sau
sfârşitul lui s-au desfăşurat pe fondul sărbătoririi unui număr de ani de la înfiinţarea
facultăţii/universităţii respective, unele articole punând accentul pe cadrul mai larg în care se
înscriau diferitele ritualuri, altele nu. Astfel, articolul 5 consemnează că: „Acordarea acestei
distincţii [titlul de Doctor Honoris Causa lui Andrei Pleşu] face parte din seria evenimentelor
organizate de Universitatea de Arte «George Enescu» cu ocazia împlinirii a 150 de ani de
învăţământ artistic modern la Iaşi.”, articolul 6 anunţă încă din titlu: „Record la jubileul
Universităţii «Ovidius». Cinci ceremonii Doctor Honoris Causa, într-o singură zi”, articolul
11 arată că „Prestigioasa instituţie de învăţământ [Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj]
a sărbătorit 18 ani de existenţă şi a primit cu căldură o nouă generaţie de boboci.”, articolul
19 aminteşte că: „Anul acesta se împlinesc 150 de ani de învăţământ universitar şi artistic
modern la Iaşi. Cu acest prilej au fost organizate, încă de la începutul anului, o serie de
manifestări, care vor continua şi în următoarea perioadă.”, articolul 24 anunţă că: „35 de ani
au trecut de la înfiinţarea Facultăţii de Inginerie de la Sibiu”.
Dacă articolele enumerate mai sus prezintă doar tangenţial manifestările dedicate
aniversării unui număr de ani de la înfiinţarea respectivei facultăţi/universităţi, cele selectate
de noi în eşantion tratează subiectul in extenso.
Astfel, articolul 32 este publicat pe site-ul ziare.com şi prezintă manifestările prilejuite
de împlinirea a 150 de ani de la înfiinţarea Facultăţii de Drept din Bucureşti, articolul 33 este
publicat în Ziarul de Cluj şi vorbeşte despre sărbătorirea a 90 de ani de la întemeierea primei
universităţi româneşti la Cluj şi, în final, articolul 34, publicat în NewsIasi.ro, prezintă
ceremoniile ocazionate de împlinirea a 150 de ani de la înfiinţarea Universităţii „A. I. Cuza”
din Iaşi. Nu am inclus în eşantion mai multe articole tocmai pentru că, împreună cu cele are
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au fost selectate în eşantioanele anterioare şi enumerate mai sus, saturează empiric corpusul
de texte care tratează acest ritual.
Structura articolelor este oarecum asemănătoare: toate trec în revistă persoanele
importante care iau parte la eveniment: Preşedintele României, cel al Senatului, primari,
miniştri, specialişti din domeniile respective, oameni de afaceri, deputaţi şi senatori. Presa
consemnează şi figurile absente de la ceremonie, care nu au trimis niciun mesaj de felicitare,
aşa cum se procedează de obicei în astfel de momente:
La împlinirea a nouă decenii de la înfiinţarea primei universităţi româneşti din capitala
Ardealului, autorităţile centrale şi locale au boicotat evenimentul. Deşi au fost invitate, nu au
transmis nici măcar mesaje, neacordând respectul cuvenit celei mai importante instituţii de
învăţământ din Transilvania. [...] Deşi prezenţa sa la eveniment a fost anunţată, preşedintele
Ion Iliescu nu a mai ajuns la Cluj, însă a transmis un mesaj prin intermediul consilierului său
personal, Victor Opaschi. [...] De la aniversarea şcolii româneşti au lipsit preşedintele Traian
Băsescu, premierul Emil Boc, ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, cu toate că au fost invitaţi,
precum şi reprezentanţii autorităţilor locale, primarul Sorin Apostu, prefectul Florin Stamatian.
(articolul 33)

Articolele cuprind şi referiri istorice, pentru a poziţiona manifestările în raport cu perioada
în care instituţia respectivă a fost creată şi pentru a le oferi cititorilor un reper în timp:
În 1919, Universitatea românească îşi deschidea porţile studenţilor, iar un an mai târziu Regele
Ferdinand ţinea discursul inaugural în Aula Magna. [...] Acum 90 de ani, la inaugurarea
universităţii româneşti din Cluj au participat Regele Ferdinand I întregitorul, Regina Maria,
premierul de atunci, precum şi întregul cabinet şi tot corpul diplomatic, care au sosit la Cluj cu
trenul în 1-2 februarie 1920. «Datoria vieţii” noastre» a fost prelegerea inaugurală susţinută de
Vasile Pârvan. (articolul 33)

Cu excepţia articolului 32, celelalte două spicuiesc din discursurile reprezentanţilor
Universităţii, ai invitaţilor sau din mesajele transmise de cei absenţi, care sunt formulate în
termeni elogioşi la adresa instituţiei sărbătorite sau dezaprobatori faţă de situaţia actuală în
care se găseşte învăţământul românesc. Autorii articolelor se referă mai ales la ceremonia
aniversară, dar menţionează că mai multe evenimente sunt dedicate aniversării, după cum am
văzut şi în celelalte articole analizate în cadrul celor 3 ritualuri de mai sus: „Pentru a marca
cei 150 de ani de existenţă, Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti organizează o
ceremonie aniversară şi un simpozion cu tema «Provocări şi perspective ale învăţământului
juridic».” (articolul 32), „În Aula Magna a Universităţii Al. I. Cuza a avut loc o ceremonie
festivă sub titlul Dies Anniversarius, la care au participat 450 de invitaţi din ţară şi din străinătate.
[...] Preşedintele Consiliului Judeţean, Constantin Simirad, a oferit o diplomă şi o medalie
rectorului Vasile Isan. (articolul 34)
Dacă articolul 32 este, în esenţă, un comunicat de presă cu câteva informaţii adăugate,
mai puţin specifice unui astfel de gen jurnalistic, celelalte două articole prezintă pe larg
ceremonia aniversară, dar, la fel ca în cazul articolelor despre acordarea titlului de Doctor
Honoris Causa, pun accentul foarte puţin pe latura ceremonială, pe simboluri şi foarte mult pe
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declaraţiile sau discursurile participanţilor, unii dintre ei foşti preşedinţi (de altfel, titlul
articolului 34 este elocvent: „Ceremonie cu ştaif prezidenţial la «Universitatea Cuza». 150 de
ani de istorie”), membri ai Casei Regale sau pe comentarea absenţei unor figuri importante.
Aflăm mai multe despre ce au însemnat aniversările pentru instituţiile respective din alte
articole, analizate în cadrul altor ritualuri, decât din cele incluse la această temă, care prezintă,
este adevărat, momentul cel mai important din seria de evenimente dedicate aniversării.
5. Primirea studenţilor Erasmus
Dacă din analiza interviurilor a reieşit că astfel de ceremonii nu sunt foarte comune în
mediul academic românesc, o posibilă explicaţie fiind şi numărul relativ redus de studenţi
Erasmus înscrişi în universităţile din România (E. Maftei-Golopenţia, 2012), ne-a interesat
dacă, totuşi, ritualul este cunoscut de presă şi dacă da, felul în care-l prezintă. Căutările nu au
returnat decât un singur rezultat, un articol (35) publicat în ziarul Unirea, cu titlul „Festivitate
de primire a studenţilor străini la Universitatea «1 Decembrie 1918»”. Deşi titlul promite să
relateze ce presupune o astfel de ceremonie, senzaţia pe care o avem citind articolul este, din
nou, aceea a unui comunicat de presă. Astfel, se anunţă ora, locul şi data când se va desfăşura
ceremonia, numele, instituţia de provenienţă a studenţilor Erasmus, precum şi ţara şi, la final,
un bilanţ cu privire la numărul de studenţi Erasmus ai Universităţii „1 Decembrie 1918” din
Alba Iulia. Beneficiul includerii acestui articol în eşantion este acela că el dă măcar seamă de
existenţa ritualului în mediul universitar românesc.
6. Zilele Porţilor Deschise
Mai multe articole cu referire la o manifestare cunoscută în lumea universitară ca o
formă a universităţilor de a-şi atrage studenţi, Zilele Porţilor Deschise (ZPD), au fost incluse
în eşantionul de analiză, care cuprinde: articolul 36 – publicat în Ziua de Constanţa, cu referie
la ZPD la Universitatea Ovidius din Constanţa, articolul 37 – publicat în Ziarul Ring, despre
ZPD la Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti, articolul 38 – publicat în Ora de
Sibiu, despre ZPD la Facultatea de Inginerie a Universităţii „Lucian Blaga”, articolul 39 –
publicat în Timiş Online, cu referire la ZPD la Universitatea de Vest din Timişoara.
Acestea surprind multitudinea de manifestări numite, generic, Zilele Porţilor Deschise,
care, la rândul lor, pot fi parte integrantă dintr-un eveniment mai mare. Astfel, presa relatează
că ZPD la Universitatea Ovidius din Constanţa, de exemplu, se înscriu într-un eveniment mai
amplu: „Cu prilejul Zilei Universităţii, pe 20 martie, aniversare ocazionată de naşterea
poetului latin Publius Ovidius Naso - patron spiritual al instituţiei tomitane” (articolul 36), la
fel şi la Facultatea de Inginerie din Sibiu: „Cea mai veche facultate din cadrul Universităţii
„Lucian Blaga” din Sibiu împlineşte anul acesta 35 de ani de la înfiinţare. Cu ocazia acestei
aniversări, Facultatea de Inginerie din Sibiu pregăteşte o serie întreagă de evenimente [...]”
(articolul 38).
Celelalte două articole trec în revistă seria de activităţi care se desfăşoară cu ocazia
Zilelor
Porţilor Deschise, la Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti (articolul 37) şi la
Universitatea de Vest din Timişoara (articolul 39). La Universitatea din Bucureşti, presa
consemnează că: „În fiecare zi, de la ora 18.00, are loc un tip diferit de eveniment” (articolul
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37). Cât despre evenimentele organizate în cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, presa
semnalează că:
Facultatea de Fizică de la Universitatea de Vest încearcă să-i atragă pe tineri în lumea
experimentelor cu principii mecanice, cristale, nano-microsisteme inteligente, reflecţii şi
reflexii, electricitate şi magnetism ş.a.m.d. [...] Studenţii care promovează imaginea fiecărei
facultăţi sunt îmbrăcaţi în diverse costume pentru a face reclamă instituţiei pe care o
reprezintă. Nu lipsesc prezentările video şi nici câte o bomboană pentru elevii care cer
informaţii la standuri. Timp de două zile, în 6-7 aprilie 2011, profesorii şi studenţii Facultăţii
de Economie le vor explica elevilor ce înseamnă să fii student la această facultate [...]
Acţiunea, organizată sub sloganul „18+, Interzis minorilor care nu doresc o carieră de
succes”, îşi propune să răspundă la întrebările celor care îşi doresc să devină economişti.
(articolul 39)

Indiferent că ZPD reprezintă un eveniment în sine sau că se înscriu într-o manifestare
şi mai amplă, scopul declarat este acela de a le prezenta posibililor viitori studenţi oferta
educaţională, baza materială, precum şi viitoarele oportunităţi de carieră. Aceasta se întâmplă,
aşa cum am văzut din relatările presei, prin organizarea de vizite ale universităţilor,
căminelor, bazei sportive, prin amplasarea de standuri cu materiale informative despre
instituţia de învăţământ. Articolele sunt scrise, pe alocuri, în stilul unor rapoarte ştiinţifice,
mai ales atunci când prezintă situaţia locurilor sau a candidaţilor din anii trecuţi şi în stilul
unor comunicate de presă atunci când se referă la programul manifestărilor, dar aceste
caracteristici nu mai constituie o noutate. Numai că, de data aceasta, impresia pe care ne-o
lasă articolele despre Zilele Porţilor Deschise este mai degrabă a unei manifestări academice
care nu are nimic de-a face cu structura ritualului şi care, în afară de repetitivitate, nu împarte
nimic cu ritualul. Încărcătura ritualică vine abia din manifestările conexe Zilelor Porţilor
Deschise, precum:
Seria evenimentelor din cadrul Zilelor Facultăţii de Inginerie din Sibiu va fi deschisă de o
adunare festivă, la care sunt aşteptaţi să participe toţi decanii care au condus destinele
instituţiei de învăţământ superior din 1976 şi până în prezent. [...] Merită remarcat şi
emoţionantul moment pregătit pentru 3 iunie, când de la ora 12.00 va avea loc cursul festiv din
cadrul Festivităţii de absolvire a studenţilor din anul IV. La acest eveniment sunt aşteptaţi şi
ingineri şi subingineri din cadrul primei generaţii de absolvenţi ai Facultăţii. (articolul 38)

Dacă am întâlnit şi articole care prezentau succint un ritual, al cărui aparat simbolic sar fi pretat la mult mai mult, de data aceasta, articolele selectate prezintă pe larg evenimentele
care se înscriu în agenda manifestării, presa având rolul de canal de promovare a ofertei
educaţionale a instituţiilor de învăţământ superior.
Concluzii
Acest eşantion de 39 de articole nu constituie decât o „secţiune transversală” din
multitudinea de articole care, de-a lungul celor 22 de ani de post-comunism, au relatat
diferitele ritualuri universitare. Aşa cum am putut constata, presa (şi ne referim aici la cea
online, pe care ne-am sprijinit analiza) relatează ritualurile într-un stil axat pe „neutral and
balanced accounts”, care nu o dată amestecă stilul propriu comunicatelor de presă cu cel al
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rapoartelor ştiinţifice. Dintre toate ritualurile analizate prin ochii presei, numai ceremonia de
absolvire păstrează o parte din „arsenalul” simbolic al ritualului, transmite emoţia şi
depistează cu adevărat pragul pe care-l trec ritualic absolvenţii. În celelalte articole,
evenimentele pe care le relatează presa seamănă mai curând cu nişte acţiuni repetitive,
importante mai ales datorită invitaţilor de seamă şi nu simbolisticii lor (trecerea unui prag,
recunoaşterea unor merite etc.). Dacă mai sus afirmam că presa devine parte integrantă a
ritualului, dându-i mai multă forţă şi amploare, nuanţăm acum acest punct de vedere, spunând
că, cel mai probabil, este vorba despre alte tipuri de ritualuri decât cele academice în care
presa joacă rolurile amintite şi, cel mai probabil, este vorba despre televiziuni sau publicaţii
cu acoperire naţională, nu despre publicaţii sau site-uri de ştiri locale. Aceasta deoarece
impresia pe care ne-au lăsat-o lecturarea şi analiza ulterioară a articolelor este că, dimpotrivă,
presa pune într-un con de umbră toată încărcătura simbolică a unor evenimente care în
realitate sunt ritualice, le face banale, le ia din strălucirea pe care o au în realitate (cu excepţia,
aşa cum am mai spus, ceremoniei de absolvire). Nu este deloc de mirare că aceste articole au,
în raport cu subiecte de o importanţă mult mai redusă, care nu privesc o colectivitate întreagă
şi care tratează fapte banale de viaţă, un număr atât de mic de vizualizări, la cât de stereotipe
par. Nu mai amintim aici nenumăratele greşeli de gramatică, ortografie, exprimare etc. Să fie,
oare, justificate de părerea că „în online totul este posibil”?
Ritualurile academice, aşa cum sunt ele văzute de presă, nu au încărcătura simbolică şi
pentru că aceasta nu pune accentul pe elementele care, în realitatea nemediată, ar trebui să le
diferenţieze de alte evenimente repetitive. Cu alte cuvinte, din articolele de presă lipsesc, de
fapt, relatările despre momentele cele mai semnificative din punct de vedere ritualic, aşadar
nu ne putem nici măcar da seama dacă acele momente sunt sau nu în deficit de capital
simbolic.
După „sondarea” spaţiului virtual, în căutare de articole care să poată fi incluse în
eşantionul de analiză, am ajuns la concluzia că presa este prezentă la diferitele manifestări
academice, de orice natură ar fi ele, de vreme ce scrie despre ele, dar că transmite, aşa cum
am zis şi mai sus, nişte cadre care degradează ritualurile academice, care ar putea da impresia
că ele nu înseamnă decât o ocazie de întâlnire a oficialităţilor locale cu cele centrale, de
înşiruire a unor discursuri lungi, într-o limbă de lemn şi nimic mai mult. De altfel, tema
imixtiunii politicului în viaţa academică, prin ritual, este vedeta de necontestat a majorităţii
articolelor. Aproape că nu există articol care să nu facă o listă a oamenilor politici care
participă la sărbătorile vieţii academice, ca şi cum ele ar putea fi scoase din anonimat prin
capitalul de imagine al participanţilor.
Dacă presa pune într-un con de umbră partea simbolică a ritualului, evidenţiază clar
etapele de desfăşurare care-l marchează. De asemenea, multe din articole reprezintă o ocazie
foarte bună pentru tratarea, pe fondul ceremoniei, a unor alte subiecte, cel mai adesea sociale,
tangenţiale cu manifestarea în sine. În acest sens, titlul articolului poate uneori să inducă în
eroare, el anunţă un subiect, dar articolul prezintă, de fapt, un subiect total diferit.
În final, reluăm o constatare pe care am mai făcut-o de-a lungul analizei, aceea că
centrul universitar Bucureşti este mult mai puţin în lumina reflectoarelor presei online decât
centrele din Ardeal sau Transilvania, de exemplu. Este adevărat şi că în centru se petrec mult
mai multe evenimente, mai ales politice, demne (sau nu!) să devină o ştire decât în provincie, de
158

CCI3

JOURNALISM

unde şi interesul presei locale pentru manifestări care marchează ritmul vieţii de provincie,
printre care şi cele din mediul academic, unde universitatea reprezintă un fel de axis mundi.
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