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Rezumat
Scopul și ipotezele cercetării: Lucrarea de față își propune să dezvolte o analiză a mitului
Salvatorului pornind de la imaginea președinților României de după 1989. Astfel, scopul
cercetării este de a dovedi că cei care au ocupat cea mai înaltă funție în stat sunt reprezentanții
acestui mit. În acest sens, în vederea realizării lucrării am ținut cont de doi factori pe care i-am
considerat importanți. Primul se referă la nevoia de a oferi o altă perspectivă legată de președinții
României postcomuniste, înglobând în cadrul acesteia și trecerea de la comunism la democrație.
Al doilea factor se referă la dezideratul de a realiza o analiză a mitului Salvatorului, mit pe care îl
considerăm reprezentativ pentru scena politică românească, dar care se evidențiază și prin
potențialul său de a aduce noi deschideri pe planul analizei politice.
Elementele de mai sus s-au reunit în formularea întrebărilor de cercetare de la care
pornește această lucrare. Aceste întrebări sunt:
RQ1: Toate cele 4 mituri politice fundamentale identificate de Raoul Girardet pot fi
regăsite într-o mai mare sau mai mică măsură pe planul politic din România. De ce este mitul
Salvatorului cel mai reprezentativ?
RQ2: Pornind de la premisa că toți cei patru președinți ai României postdecembriste
sunt reprezentanți ai mitului Salvatorului, există vreun președinte care să-și fi asumat această
imagine?
RQ3: Doi dintre președinții României au obținut două astfel de mandate. Care au fost
diferențele între ele ținând cont de faptul că Traian Băsescu a avut două mandate consecutive iar
între cele ale lui Ion Iliescu există o diferență de patru ani?
RQ4: Miturile sunt elemente care se adaptează la schimbările de tip cultural, social
sau politic. Care a fost evoluția mitului Salvatorului în cei 30 de ani de la căderea comunismului
din punct de vedere al imaginii celor patru președinți?
RQ5: Dat fiind faptul că analiza noastră va avea în prim plan discursurile de
învestitură ale președinților, dorim să răspundem la următoarea întrebare de cercetare: Care sunt
temele recurente în discursul politic de învestitură a președinților României care pot fi
reprezentative pentru mitul Salvatorului?

Metode de cercetare: În vederea realizării unei cercetări cât mai complete și mai echilibrate am
optat pentru utilizarea analizei critice a discursului, a politicii comparate dar și a analizei
hermeneutice. Primul tip de analiză s-a concentrat asupra discursurilor de învestitură a
președinților României de după 1989. Alegerea acestui tip de discurs a avut la bază dorința de a
obține date cât mai pertinente și obiective, iar prin utilizarea acestui discurs am reușit să atingem
acest scop. De asemenea, această analiză nu ar fi fost posibilă fără integrarea în cadrul lucrării a
programului QDA Miner, destinat acestui tip de cercetare. Astfel, în cadrul acestuia am introdus
discursurile de învestitură, iar mai apoi am formulat o serie de coduri pentru a identifica
elementele de care eram interesați. Datele obținute au fost integrate în lucrare sub forma figurilor
din capitolul VI, unde am arătat asemănările și deosebirile care există nu doar la nivel de
conținut al discursurilor, ci mai ales la nivel de imagine a președinților. Datorită tabloului
obținut, am putut susține în mod obiectiv, cu date concrete, analiza președinților pe care am
efectuat-o în capitolul V. De asemenea, cu ajutorul elementelor specifice politicii comparate am
obținut o interpretare clară dar aprofundată a datelor. Aceasta din urmă a fost continuată prin
analiza hermeneutică pe care am efectuat-o, metodă aleasă din două motive; primul constă în
dorința de a utiliza o formă de analiză adecvată pentru scopul lucrării dar și pentru obținerea unei
aprofundări a datelor deja obținute. Al doilea motiv a fost reprezentat de dorința de a scoate în
evidență textul propriu-zis al discursurilor de învestitură. Astfel, în cadrul acestei analize am
selectat pasaje reprezentative din fiecare discurs pe care le-am analizat ulterior conform unei
singure idei, respectiv aceea că hermeneutica prezintă liantul dintre text, realitatea indivizilor și
modul de raportare a președintelui la acestea.
Structura lucrării: Pentru a răspunde întrebărilor de mai sus, lucrarea este structurată în șase
capitole, fiecare elaborând elementele necesare înțelegerii și analizării imaginii președinților din
perspectiva mitului Salvatorului.
Astfel, capitolul I reprezintă un prim pas în cadrul lucrării, pas care își concentrează atenția
asupra comunicării politice, dezvoltând această temă în contextul democrației, dar prezentând
ulterior și importanța retoricii pe planul comunicării politice. Totodată, am realizat și o scurtă
analiză a mitului politic pentru a înțelege care este rolul acestuia în dezvoltarea comunicării
politice.

În capitolul al II-lea am realizat o analiză de profunzime a mitului, încorporând nu doar definiții
ci și perspectivele actuale legate de mit, punând în prim plan teoria Chiarei Bottici. De asemenea,
am integrat în cadrul acestui capitol conceptul de memorie colectivă, unul pe care l-am
considerat esențial în înțelegerea și dezvoltarea mitului politic, memoria colectivă fiind un liant
între experiențele și identitatea unui grup.
Capitolul III a fost scris cu intenția de a oferi claritate în privința metodelor de cercetare utilizate,
fără a ignora însă întrebările de cercetare sau prezentarea unor factori care stau la baza analizei
rezultatelor obținute, precum politica comparată. Totodată, am realizat o prezentare clară și
necesară a programului folosit în vederea analizării discursurilor de învestitură, respectiv QDA
Miner. În aceaași ordine de idei, ne-am concentrat atenția și asupra elementelor specifice
discursurilor de învestitură, iar asta pentru a obține o bază de înțelegere cât mai clară în privința
elementelor analizate.
Al IV-lea capitol este dedicat în întregime explorării elementelor-cheie ale mitului politic,
respectiv ideologia, religia, carisma și populismul, fiecare ocupând o poziție importantă în
analiza mitului. Din dorința de a aprofunda această temă dar și de a o pune mai bine în valoare în
cadrul contextului lucrării, populismul a fost analizat și din perspectiva prezenței sale pe scena
politică românească, dar și din punctul de vedere al impactului său din perspectiva președinților
României.
În capitolul V atenția noastră a fost concentrată aproape exclusiv asupra analizei mitului
Salvatorului, realizată din perspectiva președinților României. În vederea acestei analize, am
deschis capitolul cu prezentarea teoriei dependenței de cale, completată cu elemente precum
identitate națională sau (dez)iluzie electorală. Mai departe, fiecare președinte postdecembrist a
fost supus unor observații care au vizat nu doar elemente de imagine, ci și momente ale
mandatelor. Astfel, noțiunile descrise și prezentate în capitolele anterioare au fost utilizate pentru
a aprofunda comportamente și atitudini reprezentative pentru o imagine de președinte Salvator.
Capitolul VI, cel final, este dedicat prezentării și analizării datelor obținute cu ajutorul QDA
Miner, fiind vorba despre date obținute pe baza discursurilor de învestitură. De asemenea, acest
ultim capitol conține și o analiză hermeneutică a discursurilor de învestitură, prin care am obținut
o imagine de profunzime a legăturii dintre text, realitate și președinte. Datorită acestei analize,
am reușit să încorporăm elemente din spectrul filosofiei, obținând în final perspectiva amplă dar

profundă pe care această lucrare a avut-o în vedere. Nu în ultimul rând, acesta este capitolul în
care am prezentat și rezultatele întrebărilor de cercetare, acestea reprezentând cea mai potrivită
încheiere pentru cercetarea realizată.
Partea de concluzii a lucrării este cea în care am reluat temele principale ale cercetării pentru a
construi un argument final. Acesta din urmă a validat ipotezele noastre de cercetare, dovedind că
imaginea președinților României postcomuniste este reprezentativă pentru mitul Salvatorului.
De asemenea, trebuie adăugat faptul că în cadrul concluziilor am evidențiat faptul că lucrarea are
potențialul de a sta la baza unor alte teme de cercetare, cuprinzând o varietate de perspective și
deschideri. Nu doar mitul politic este cel care poate fi dezvoltat, ci și elementele care stau la baza
lui, iar aici ne referim la memorie colectivă, identitate națională, ideologie, religie sau carismă.
Separat, fiecare dintre acestea poate constitui o temă în sine, fie luată împreună cu insituția
președintelui sau separat. Totodată, deși poate fi privit ca pe o acțiune cu un caracter formal,
discursul de învestitură este o bună ocazie pentru a identifica mizele pe care un nou președinte le
fixează pentru mandatul său, astfel încât acest tip de discurs poate fi analizat mai departe. În
final, lucrarea și-a atins scopul, respectiv de a oferi o nouă abordare a analizei politice, recurgând
în demersul său la elemente care s-au completat reciproc pentru ca în final să ofere o radiografie
a ultimilor 30 de ani de realitate politică văzută nu doar din perspectiva imaginii președinților,
cât mai ales din perspectiva mitului Salvatorului.
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