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PrefaĦĆ
Prof. univ. dr. Raluca-Nicoleta RADU
Facultatea de Jurnalism üi ûtiinĦele ComunicĆrii
Citind cartea MonicĆi Cercelescu, „Libertatea
de exprimare în era turbulenĦelor”, mi-am tot
amintit, într-un contrast dureros cu ce trĆim
acum, o scenĆ descrisĆ în altĆ carte, scrisĆ de Neil
Postman1.
În 1854, într-una dintre dezbaterile electorale
dintre candidaĦii la preüedinĦia Statelor Unite ale
Americii, Abraham Lincoln üi Stephen A. Douglas,
apucase sĆ se adreseze mulĦimii numai unul dintre
ei, în primele trei ore. Al doilea candidat a propus o
pauzĆ, pentru a permite audienĦei sĆ se odihneascĆ üi sĆ-üi recapete puterile, înainte sĆ îi
rĆspundĆ adversarului sĆu.
Cum era America secolului XIX, cum erau
alegĆtorii acelor vremuri, sĆ îüi doreascĆ sĆ urmĆreascĆ o dezbatere mai bine de üase ore? Postman
vorbeüte despre mintea tipograficĆ – americanii
anilor 1850 citeau cu aviditate tot ce venea de pe
vechiul continent, erau obiünuiĦi cu texte lungi üi
cu argumentaĦii complexe üi puteau urmĆri cu
atenĦie discursurile elaborate, pro üi contra unei
anumite chestiuni de interes general, timp de mai
multe ore. Cam în aceeaüi perioadĆ, în Europa,

1 Postman, Neil. 2015. DistracĦia care ne omoarĆ.
Discursul public în epoca televizorului (traducere a Amusing
ourselves to death, 1985). Ed. Anacronic.
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Charles Darwin publica „Originea speciilor”, un
bestseller ütiinĦific al vremurilor2.
Lumea minĦii tipografice üi a interesului real
pentru descoperiri ütiinĦifice s-a prĆbuüit, în mai
bine de 125 de ani, üi a ajuns sĆ fie o replicĆ a unei
utopii imaginate de Aldous Huxley – Minunata lume
nouĆ. Neil Postman deplânge modul în care
televiziunea a transformat totul într-o mare
distracĦie üi fiecare trĆsĆturĆ a Americii anilor
1980, de la politicĆ, la religie üi la educaĦie, a fost
contaminatĆ de artificii care atrag üi menĦin
interesul, prin amuzament. MĆcar în anii 1980,
când Neil Postman scria cartea sa despre efectele
nocive ale televiziunii, principala problemĆ era o
distracĦie generalĆ pe orice subiect, ca efect al
consumului de mass-media üi al îndepĆrtĆrii de la
discuĦia serioasĆ, de la contraargumentarea solidĆ,
de la dezbaterea despre viitorul comunitĆĦii.
DacĆ ne uitĆm înapoi üi comparĆm America
anilor 1980 cu lumea din ziua de astĆzi, aüa cum
este ea descrisĆ de Monica Cercelescu, mi-e teamĆ
cĆ vremea amuzamentului general a trecut – dacĆ
ea a existat vreodatĆ – iar acum alunecĆm într-un
ritm rapid spre o altĆ realitate, a unei alte utopii
literare: orwellianul 1984. SĆ vĆ spun ce cred eu cĆ


În secolul XIX savanĦii aveau un alt statut social, în
comparaĦie cu zilele noastre. Darwin a umplut amfiteatrele üi
a vândut cĆrĦile sale, care explicĆ teoria evoluĦionistĆ, unui
public format din oameni obiünuiĦi, nu din biologi interesaĦi
sĆ afle ultimele descoperiri ütiinĦifice. O relatare pe larg a
evoluĦiei relaĦiei dintre public üi oamenii de ütiinĦĆ poate fi
gĆsitĆ în Mukherjee, Siddhartha. 2021. Gena. O istorie
fascinantĆ (traducere a The Gene: An Intimate History, 2017).
Ed. All.
2
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este üi mai rĆu: în estul Europei nu alunecĆm, ci
re-alunecĆm cĆtre lumea descrisĆ în 1984. Estul
Europei a mai trĆit arbitrarul deciziei celor în
poziĦie de putere, impunerea cenzurii fĆrĆ drept de
apel, modificarea fluxului unei gândiri normale
prin impunerea unor cuvinte permise pentru a fi
folosite üi prin epurarea unor cuvinte interzise,
pentru cĆ deranjau. Estul Europei a scĆpat de
comunism abia acum trei decenii, deci amintirea
modului în care funcĦiona spaĦiul public üi spaĦiul
privat sunt nu numai proaspete, ci üi foarte
dureroase. Cartea MonicĆi Cercelescu, „Libertatea
de exprimare în era turbulenĦelor”, ne aratĆ cum
toate aceste anomalii ale relaĦiei dintre putere üi
omul obiünuit se reîntorc în forme noi în epoca
dezinformĆrii ca formĆ de guvernare, a discursului
urii ca formĆ de discurs politic üi civic, pe fondul
unor crize cu care nimeni nu se aütepta sĆ se
confrunte din nou – pandemia üi rĆzboiul din inima
Europei – cu ajutorul unor instrumente de
comunicare noi, care scapĆ de sub orice control
cunoscut – reĦelele de socializare de dimensiuni
giganteüti.
Monica Cercelescu este un jurist specializat în
dreptul comunicĆrii publice. Acum 20 de ani a
publicat un manual de drept pentru uzul
mass-media, unul dintre cele mai complexe üi clare
în domeniu, în limba românĆ: „Regimul juridic al
presei – drepturile üi obligaĦiile jurnaliütilor” (Teora,
2002). Cartea de faĦĆ este un pas mai departe: este
o analizĆ din perspectivĆ juridicĆ a rĆspunsurilor
guvernelor democratice üi a rĆspunsurilor Uniunii
Europene la crizele cu care ne confruntĆm, în
spaĦiul public, üi un semnal de alarmĆ pentru
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posibilele evoluĦii ale relaĦiei dintre cei în poziĦie de
putere üi oamenii obiünuiĦi. FundaĦiile analizei
doamnei Cercelescu sunt foarte solide, pentru cĆ
sunt discutate în amĆnunt detalii de legislaĦie
naĦionalĆ üi europeanĆ, pentru a demonstra cât
este de neputincios instrumentul juridic în faĦa
evoluĦiilor extrem de rapide ale informĆrii greüite,
ale dezinformĆrii strategice, ale discursului urii, ale
terorismului, ale conĦinutului extrem de dĆunĆtor
pentru audienĦele vulnerabile, cum ar fi copiii, dar
altfel extrem de profitabil pentru giganĦii
mass-media, offline üi online.
La evoluĦiile noi din spaĦiul public, reacĦiile
guvernanĦilor au fost, cumva, ghidate de reflexe
mai vechi. GiganĦii internetului nu pot fi
reglementaĦi naĦional sau regional, pentru cĆ
puterea lor se bazeazĆ pe un public rĆspândit la
nivel global. Reglementarea, în sine, este
ineficientĆ. Sursa unei minciuni malefice, online,
poate fi acuzatĆ, adusĆ în faĦa justiĦiei, judecatĆ üi
eventual condamnatĆ, dar pânĆ sĆ-üi urmeze
justiĦia cursul, în cazul în care un procuror ar
identifica legislaĦia încĆlcatĆ üi ar formula o
acuzaĦie precisĆ, minciuna maleficĆ este replicatĆ,
viralizatĆ, transformatĆ, capĆtĆ o viaĦĆ a ei care
afecteazĆ comunitĆĦi întregi üi nu mai poate fi
întoarsĆ înapoi. SoluĦia gĆsitĆ de Uniunea
EuropeanĆ a fost o presiune spre autoreglementare. Drept urmare platformele de comunicare
online au început sĆ elimine conĦinut potenĦial
periculos, identificat cu ajutorul algoritmilor. Am
ajuns la o privatizare a cenzurii, explicĆ Monica
Cercelescu. Platformele folosesc inteligenĦa artificialĆ pentru a bloca dreptul la liberĆ exprimare üi
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pentru a-üi proteja astfel afacerile. Nu existĆ o
dezbatere preliminarĆ interzicerii conĦinutului, nu
existĆ nici mĆcar intervenĦia umanĆ în actul de
eliminare a mesajelor potenĦial periculoase. CĆile
de atac ale acestor decizii automatizate sunt, de
multe ori, ineficiente. SĆ fie oare aceastĆ „privatizare a cenzurii” cea mai bunĆ soluĦie?, pare sĆ ne
întrebe juristul.
Autoreglementarea este folositĆ ca instrument
de rĆspuns rapid în toate industriile care au
producĦie üi desfacere la nivel mondial, aüa cum
este cazul industriei producĆtorilor de autoturisme. Procesul de autoreglementare este însĆ unul
foarte complex, în care membrii unei industrii se
aflĆ în dialog permanent üi îüi corecteazĆ, reciproc,
derapajele üi excesele3. Acest proces nu se aplicĆ în
cazul „reĦelelor fĆrĆ scarĆ”, termenul folosit de
matematicianul Albert-László Barabási4 pentru a
explica de ce giganĦii Internetului scapĆ de controlul obiünuit al statului. Alphabet (deĦinĆtorul
Google), Meta (deĦinĆtorul Facebook, Instagram üi
WhatsApp) sau Microsoft sunt companii atât de
mari, încât ele impun standardele pentru orice
posibil competitor. În plus, aceste companii sunt
atât de mari, încât oricĆrui stat îi este imposibil sĆ
le controleze cota de piaĦĆ, sĆ le corecteze poziĦia de
monopol, sĆ le controleze cu eficienĦĆ comportamentul în relaĦia cu concurenĦa üi cu publicul larg.

3 Pentru o discuĦie detaliatĆ, vezi Haufler, Virginia. 2001.
A public role for the private sector: Industry self-regulation in a
global economy. Carnegie Endowment.
4 Barabási, Albert-László. 2017. Linked. Noua ütiinĦĆ a
reĦelelor (traducere a Linked: The new science of networks,
2002). Ed. Brumar.
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Autoreglementarea în domeniul comunicĆrii üi al
mass-media nu funcĦioneazĆ ca în industria de
maüini. Posibilele derapaje au ca efect dereglarea
pe termen lung a proceselor democratice üi
creüterea ameninĦĆrii unor regimuri autocratice,
fĆrĆ legĆturĆ cu intenĦiile platformelor üi cu valorile
în care cred fondatorii lor.
Un alt reflex mai vechi, la care au recurs guvernanĦii, este utilizarea cenzurii în situaĦii de crizĆ
majorĆ. Istoria celor douĆ rĆzboaie mondiale ne
aratĆ cĆ cenzura a fost unul dintre instrumentele
de control al comunicĆrii la care a apelat fiecare
dintre ĦĆrile implicate în conflict. La limitĆ, interesul era legitim – informaĦiile despre front, care
apĆreau în presĆ, necesitau un filtru pentru a nu
pune în pericol trupele üi pentru a nu zĆdĆrnici
strategiile militare. Care a fost interesul legitim în
limitarea accesului la informaĦii de interes public
în perioada pandemiei? Cum poate fi justificatĆ
„deplatformarea”, adicĆ eliminarea de pe piaĦa
europeanĆ a instrumentelor de propagandĆ
ruseüti, dupĆ invadarea Ucrainei de cĆtre Rusia,
dacĆ mĆsurile au fost luate de cĆtre Comisia
EuropeanĆ, üi nu de cĆtre un judecĆtor, ca urmare
a aplicĆrii legislaĦiei? PânĆ în acest moment (mai
2022), din câte ütiu, decizia Comisiei Europene nu
a fost contestatĆ în instanĦĆ, aüa cum s-a întâmplat, de pildĆ, în 2014, atunci când guvernul
Turciei, la cererea preüedintelui, Recep Tayyip
Erdoùan, a interzis accesul la Twitter. Mai mult
chiar, Preüedintele Turciei foloseüte în continuare
contul sĆu de Twitter. Ce ne spune, de fapt, evoluĦia relaĦiei dintre putere, organizaĦii comerciale üi
publicul larg, în ultimii opt ani (2014-2022), üi cum
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vor arĆta lucrurile în urmĆtorii opt - zece ani, dacĆ
am luat-o în aceastĆ direcĦie?
VĆ invit din toatĆ inima sĆ citiĦi cu creionul în
mânĆ analiza MonicĆi Cercelescu din mai multe
motive. Unul dintre aceste motive este stilul
deosebit de elegant în care ne sunt prezentate üi
explicate textele juridice. Scriitura MonicĆi
Cercelescu este foarte frumoasĆ, lucru din ce în ce
mai rar pentru textele scrise în limba românĆ
acum, din pĆcate. Un alt motiv este modul în care
ne sunt prezentate argumentele pro üi contra în
chestiunile cele mai urgente cu care ne confruntĆm
chiar acum: o limitare a dreptului la informare
corectĆ üi o limitare a libertĆĦii de conütiinĦĆ,
motivate de o exacerbare a violenĦei în spaĦiul
public, de o generalizare a minciunii, de o
prezentare a neadevĆrurilor evidente ca adevĆruri
alternative, de o negare a posibilitĆĦii unei discuĦii
civilizate, pentru a nu leza pe cei prea sensibili.
Monica Cercelescu nu ne spune de ce parte ar
trebui sĆ fim, ne spune doar cum aratĆ realitatea
din perspective multiple, aüa cum se vede din
punctul de vedere al unui jurist cu mare experienĦĆ
în dreptul comunicĆrii publice.
ÎnsĆ cel mai important motiv pentru care vĆ
invit sĆ citiĦi cu creionul în mânĆ aceastĆ carte,
„Libertatea de exprimare în era turbulenĦelor”, este
modalitatea în care Monica Cercelescu ne pune
faĦĆ în faĦĆ cu propriile noastre preconcepĦii, cu
propria noastrĆ gândire greüitĆ, cu propria noastrĆ
încĆpĆĦânare de a refuza dialogul üi de a rĆmâne
apĆrĆtorii nezdruncinaĦi ai unei singure viziuni,
incompletĆ, üi de aceea incoerentĆ, a realitĆĦii. De
multe ori am fost tentatĆ, în timp ce citeam cartea
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pe nerĆsuflate, sĆ spun: dar nu este adevĆrat,
lucrurile stau altfel! Ca apoi sĆ-mi dau seama cĆ
analiza MonicĆi Cercelescu este o invitaĦie sĆ
vedem cĆ lucrurile stau üi aüa cum le vĆd eu, üi aüa
cum le vedeĦi dumneavoastrĆ, cĆ viitorul comun
trebuie construit prin dialog, cĆ deciziile politice,
juridice, de comunicare publicĆ sau de orice altĆ
naturĆ, de astĆzi, care pot pĆrea bune, potrivite
acum, au efecte pe termen lung üi cĆ, în momentul
în care ne dĆm seama cĆ efectul pe termen lung nu
este neapĆrat cel dorit, ar trebui sĆ încercĆm sĆ le
corectĆm cât mai avem timp.
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Cuvânt-înainte
Florentin ĥuca
TrĆim vremuri foarte tulburi care ne amintesc,
sistematic, de celebrele distopii ale lui Orwell üi
Huxley. Sunt vremuri marcate, printre altele, de tot
mai numeroase üi consistente atentate la adresa
drepturilor üi libertĆĦilor fundamentale, iar libera
expresie suferĆ, üi ea, în cazul ei, de o cronicĆ laringitĆ. Recentele crize contemporane – fie cĆ vorbim
de pretinsa „pandemie”, de mult vânturata „schimbare climaticĆ”, de colapsul reperelor morale generat de curentele corectitudinii politice sau de cel
de-al treilea rĆzboi mondial ai cĆrui martori üi
victime suntem – au adus cu ele norme care au
afectat profund dreptul fundamental la liberĆ
exprimare. Pentru restrângerea acestui drept
sacru, garantat de mai toate constituĦiile din lumea
bunĆ, au fost invocate tot soiul de pretexte: aüa zisa
nevoie de a evita rĆspândirea de „ütiri false” üi
„dezinformarea”, imperativele „egalitĆĦii, diversitĆĦii
üi incluziunii”, ocrotirea unor „adevĆruri istorice de
necontestat”, apĆrarea „siguranĦei” ori „sĆnĆtĆĦii
publice”, „lupta împotriva terorismului” (inclusiv a
„terorismului domestic”), contracararea propagandei de rĆzboi etc.
În ultimele zile, ofensiva împotriva libertĆĦii de
expresie s-a înteĦit în mod vizibil. Pe de o parte,
recenta achiziĦie prin care excentricul oligarh
transumanist Elon Musk a devenit stĆpânul
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Twitter, însoĦitĆ de declaraĦia acestuia cĆ scopul
acestei investiĦii este tocmai abolirea cenzurii üi
ocrotirea dreptului la liberĆ expresie, a fost întâmpinatĆ de celebri analiüti üi politicieni cu
numeroase rezerve üi cu convingerea cĆ free speech
is hate speech. Pe de altĆ parte, în SUA a fost
înfiinĦat zilele trecute Departamentul Guvernamental împotriva DezinformĆrii, un veritabil
Minister al AdevĆrului anticipat de Orwell.
Pe acest fundal, o pledoarie în apĆrarea dreptului la liberĆ expresie este un binevenit semnal de
alarmĆ üi o uriaüĆ gurĆ de oxigen. Exact aüa poate
fi calificatĆ prezenta lucrare a MonicĆi Cercelescu,
o analizĆ lucidĆ üi pertinentĆ, provocatoare din
multiple perspective.
Întâi, pentru cĆ plaseazĆ acest drept acolo
unde îi este locul, aproape de libertatea însĆüi,
definitĆ magistral de acelaüi Orwell: üansa de a
spune oamenilor adevĆrul pe care aceütia nu vor
sĆ-l audĆ. Plecând de la un asemenea adevĆr,
prezenta lucrare meritĆ salutatĆ ca extraordinar
îndemn la trezire colectivĆ în faĦa agresiunilor
totalitare la care suntem supuüi în aceste vremuri
de cumpĆnĆ.
Pe urmĆ, pentru cĆ reprezintĆ un avertisment
relativ la compromisul pe care adversarii libertĆĦii
de expresie ni-l livreazĆ ca soluĦie de ieüire: celebra
alegere între libertate üi securitate. Timothy
Snyder, profesor de istorie la Yale University, citat
în prezenta analizĆ, vorbeüte pe înĦelesul tuturor
despre acest compromis periculos: „În zilele
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noastre, ori de câte ori aduc în discuĦie terorismul,
politicienii vorbesc bineînĦeles despre un pericol
real. Dar când încearcĆ sĆ ne ademeneascĆ sĆ
renunĦĆm la libertate, în numele siguranĦei, atunci
trebuie sĆ intrĆm în stare de alertĆ. Cele douĆ
concepte nu se exclud reciproc. CâteodatĆ chiar
câütigĆm un plus de libertate dacĆ renunĦĆm la
siguranĦĆ, dar alteori nu. Cei care te asigurĆ cĆ nu
poĦi obĦine siguranĦa decât renunĦând la libertate
vor, de cele mai multe ori sĆ te priveze de amândouĆ”. În acelaüi sens, futuristul James Canton,
citat de autoare, anticipa cĆ ameninĦarea cea mai
mare este renunĦarea la drepturi pentru a beneficia
de securitate: preĦul siguranĦei îl constituie
drepturile individuale de liberĆ exprimare, de
circulaĦie, de acces la informaĦie üi dreptul la intimitate. ÄAdevĆrata ameninĦare va veni sub forma
unui pact cu diavolul prin care vom renunĦa la
drepturi üi libertĆĦi pentru a ne bucura de mai
multĆ siguranĦĆ. Vom fi atât de speriaĦi, încât ne
vom ceda drepturile, dacĆ nu vom fi foarte atenĦi üi
vigilenĦi în faĦa avertizĆrilor de pericol. Fabricarea
unor frici motivate va deveni o industrie în viitorul
apropiat”.
Apoi, prezenta lucrare este remarcabilĆ pentru
excepĦionala raportare la ConstituĦia României üi la
condiĦiile de restrângere a dreptului la liberĆ
expresie prevĆzut de articolul 53 din Legea
FundamentalĆ. Potrivit acestui text de cĆpĆtâi,
ignorat cu nonüalanĦĆ în ultimii doi ani, restrângerea exerciĦiului unor drepturi sau al unor
libertĆĦi – inclusiv limitarea libertĆĦii de expresie –
poate fi dispusĆ numai dacĆ este necesarĆ într-o
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