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Parcursul  istoric  oferă  multe  dovezi  ale  amenin ării  grupurilor  minoritare  de  cătreț  
majoritate.  Asimilarea,  segregarea sau genocidul au avut loc la o scară mai  mare i  mult  maiș  
frecvent decât pluralismul. Primele trei au marginalizat sau eliminat alteritatea, pentru ca “noi” să 
prospere. Cea din urmă, de i a fost o încercare lăudabilă de a promova egalitatea, pare, în eraș  
postmodernă, i sub o privire critică pesimistă, să fi e uat. Tensiunile sociale între grupuri, loteriaș ș  
creării unei identită i i incertitudinea găsirii unui loc de apartenen ă sunt premisele hazardului caț ș ț  
toate să se sfâr ească, într-o formă sau alta. Imagina ia socială, ca refugiu pentru a face fa ă lumii,ș ț ț  
este alimentată de sfere ideologice* i sfere mediaș * (Appadurai, 1996), care creează, inten ionat sauț  
nu, tensiuni sociale. Hall i colegii sus in că toate eforturile împotriva amenin ărilor externe suntș ț ț  
atinse de semnifica ii apocaliptice (2000). Indivizii i grupurile e posibil să nu facă fa ă tensiunilorț ș ț  
sociale  care  le  străpung  vie ile,  iar  reac ii  hazardate  pot  indica  frica  de  un  sfâr it  ireversibil.ț ț ș  
Sfâr itul lumii este preocuparea tuturor. ș

Teza de fa ă adresează discursuri apocaliptice dezvoltate în ura virtuală românească. Există oț  
angoasă că lumea s-ar putea sfâr i. Canalele mass media au început să sugereze i chiar să prezicăș ș  
sfâr itul lumii a a cum o cunoa tem. Titluri de ziar precum ș ș ș  “White people in UK cities 'likely to be 
a minority in 20 years'” (The Daily Mail, 2007), “Minority group numbers set to rise to 20 per cent” 
(Keely, 2010), “Etnicii bulgarii ar putea ajunge minoritari în propria ţară în 2050” (Realitatea, 
2010), “ Studiu: Albii vor fi minoritari în SUA până în 2050” (Antena 3, 2009) – ca să numesc doar 
câteva – doar întăresc perspectiva îngrijorătoare asupra timpurilor noastre. Tehnologia informa iilor,ț  
globalizarea i teama de extinc ia grupului se împletesc în fenomenul social i psihologic al uriiș ț ș  
virtuale: violen a împotriva, separarea, defăimarea, dezamăgirea sau ostilitatea fa ă de ceilal i peț ț ț  
baza rasei, religiei, etnici, genului sau orientării sexuale, exprimate on-line (Franklin, 2010). În 
contextul urii virtuale, studiez discursuri extrem-na ionaliste care dezvoltă teme apocaliptice, în careț  
România i Europa sunt descrise i imaginate ca dispărând, ca exprimentând o amenin are extremă,ș ș ț  
nemaiîntâlnită de-a lungul istoriei. Cândva centrală i dominantă, lumea albă cre tină este acumș ș  
descrisă ca pierzându- i centralitatea i prerogativele, ca transformându-se într-o minoritateș ș  
culturală i numerică.  ș

Capitolul 1 Conceptualizări ale urii virtuale
Capitolul 1 prezintă contribu iile teoretice utile în în elegerea temerilor apocaliptice i aț ț ș  

anxietă ii, i a modului în care acestea func ionează în noul câmp de cercetare socială, spa iulț ș ț ț  
virtual. Folosesc teoria agendei, cu dezvoltări conceptuale precum conflictul virtual, globalizarea iș  
efectele sale, etnie i whiteness, i cu abordări psiho-sociale asupra identită ii, apartenen ei iș ș ț ț ș  
emo iilor. În analiza mea, îmi amintesc constant să plasez aceste teorii i concepte în spa iul virtualț ș ț  
i să explorez dacă func ionează diferit fa ă de realitatea socială off-line. Aceste teorii se dovedescș ț ț  

valoroase în explorarea constructelor unei lumi amenin ate să se sfâr ească i în explorarea moduluiț ș ș  
în care aceste constructe – sau discursuri apocaliptice – dezvoltate pe un monitor pot să emo ionezeț  
cititorul. 

Simplul concept de ură virtuală – cyberhate - necesită cunoa tere din varii domenii, pentru aș  
putea fi descifrată. Cyber este derivat din cybernetic, cu o origine greacă în κυβερνητικός 
(ciberniticos) = priceput în guvernare i conducere. Translatarea conceptului în mediul electronicș  
denotă capacitatea de a controla i de a determina procesele din acest mediu. Ura, pe de altă parte,ș  
este o emo ie foarte umană. În contextul specific în care se desfă oară studiul meu, ura este oț ș  

* Ideoscapes în original
* Mediascapes în original
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dimensiune culturală, socială i politică a interac iunilor umane. Nu este doar un sentiment – este unș ț  
simbol al modului în care oamenii interac ionează în circumstan e specifice, i poate între ine iț ț ș ț ș  
dezvolta ideologii extremiste.

 Concepte din noile media
 Utilizând schema lui De Fleur Ball-Rokeach, efectele media asupra indivizilor pot fi 
considerate drept cognitive (stabilirea unei agende), afective (stimularea anxietă ii) iț ș  
comportamentale (de/activare) (1982, in Karatzogianni, 2006). Modul în care media livrează 
informa ii audien ei are poten ialul de a stabili o agendă – o listă a temelor de interes – careț ț ț  
determină reac ii anxioase, iar aceste anxietă i pot fi translatate în comportament.  ț ț

Manuel Castells, Marshall McLuhan i Douglas Kellner au teroetizat noua dimensiuneș  
civiliza ională a erei digitale. McLuhan a sus inut că tehnologiile digitale ar trebui în elese înț ț ț  
măsura în care modelează societatea. Faimosul său joc de cuvinte - “the media is the mass-age” 
versus “the media is the message” (Gardner, 2009) – sumarizează modul în care informa ia în eraț  
digitală a atins nivele de consum de masă i, în acela i timp, media livrează mesaje după ce leș ș  
modelează în acord cu interese i scopuri specifice. ș

Cercetările lui Karatzogianni asupra felului în care noile media pot fi folosite pentru scopuri 
conflictuale au demonstrat că internetul este un mediu propice pentru conficte sociopolitice iș  
etnoreligioase (2006, 2009). Unul dintre argumentele cercetătoarei este că societă ile informa ionaleț ț  
caracterizate de trenduri globalizante au condus i la globalizarea conflictului. ș

Interesul meu în această teză se concentrează asupra proceselor care au loc când virtualitatea 
erei digitale oferă oportunitatea coagulării i expresiei anxietă ilor identitare în forme specifice.ș ț  
Indivizii albi folosesc noile media nu numai pentru a- i întări i a- i practica identitatea, ci i pentruș ș ș ș  
a dezvolta discursuri anxioase despre identitatea lor sub influen a trendurilor globalizante. Dupăț  
cum spune Fortier, felul în care internetul i tehnologiile digitale sunt utilizate ilustrează căș  
multiculturalismul este ireversibil, că vom fi un sat global în cele din urmă, i cine tie ce fel de mixș ș  
va fi peste o sută de ani (Bodmer, in Fortier, 2008).

Teorii despre globalizare
Inda i Rosaldo definesc globalizarea drept intensificarea inter-conectivită ii globale,ș ț  

sugerând o lume plină de mi care i amestec, contacte i legături, interc iuni persistente i schimbș ș ș ț ș  
(Inda i Rosaldo, 2002). Autorii propun conceptul de de/teritorializare pentru a analiza efecteleș  
complexe ale globalizării. Cultura i spa iul sau teritoriul nu mai sunt interdependente, iar proceseleș ț  
i produsele culturale transcend nivelele locale i dislocă obiecte i actori.ș ș ș

Pentru în elegerea mai accesibilă a proceselor globalizării, Arjun Appadurai propune oț  
schema conceptuală cu cinci itemi: sfera etnică, sfera media, sfera tehno, sfera finan elor i sferaț ș  
ideologică*. În teza de fa ă, lucrez cu sfera etnică i cu cea media. Sfera etnică este universul sauț ș  
dimensiunea proceselor culturale globale care reune te turi ti i localnici, indigeni i imigran i,ș ș ș ș ț  
muncitori sezonieri cu angajatori stabili, refugia i i exila i cu un “acasă” temporar. Appaduraiț ș ț  
sus ine că aceste grupuri fluide i în mi care afectează deciziile politice i administrative, precum iț ș ș ș ș  
procese identitate i memorii colective, prietenii, legături de familie, rela ii de muncă i de timpș ț ș  
liber, într-o măsură mult mai mare decât am putea ghici. Sfera media, la rândul său, reune te toateș  
canalele de comunicare i de mi care a informa iei, fie ele controlate de imperii media, fie generateș ș ț  
în spa iul virtual de bloggeri sau jurnali ti de ocazie. Această dimensiune fluidă modeleazăț ș  

* ethnoscape, mediascape,  technoscape, financescape, ideoscape în original
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imaginarul, livrează idei deja procesate, creează idei noi, într-un proces fără sfâr it care poateș  
determina modul în care lumea este văzută sau trăită. 

Proiectul meu se bazează pe premisa că lumea postmodernă este rizomică (Deleuze and 
Guattari, 1987, in Appadurai, 1996; idem, in Karatzogianni, 2006). Forme ierarhice de interac iuneț  
sunt dezasamblate i înlocuite de re ele fără nucleu. Aceste re ele antrenează dezrădăcinare, alienareș ț ț  
i distan are psihologică între indivizi i grupuri pe de o parte, i fantezii sau co maruri despreș ț ș ș ș  

asemănări electronice, pe de altă parte (Appadurai, 1996, 2002). Globalizarea i-a încălcatș  
promisiunile pentru o comunitate interna ională (Appadurai, 2002), pentru un sat global (McLuhan,ț  
1962) sau pentru multiculturalism, iar identitatea albă este identitatea socială care rezumă 
perspectiva dominantă a vestului asupra restului.

Teorii ale identită iiț
Cu toate că cercetarea de fa ă se axează asupra unor procese est-europene, conceptulț  

“whiteness” se dovede te a fi cât se poate de relevant, după cum argumentează Garner: whitenessș  
sau identitatea albă, un concept american născut din istoria sclaviei negrilor, poate fi considerată ca 
dimensiune etnică i/sau rasială a scenei europene, dat fiind că diferen ele sunt culturale sunt la felș ț  
de importante în rasializarea celorlal i, pe cât de importantă este culoarea pielii (Gerner, 2006). Rasăț  
albă europeană nu denotă un grup unitar, iar europenii pot fi rasializa i în func ie de originile lorț ț  
etnice. Termenul de xeno-rasism (Sivanandan, 2001, in Garner, 2006) etichetează procese prin care 
identită i na ionale din Europa sunt confirmate i întărite prin calificarea altor etnii sau na ionalită iț ț ș ț ț  
ca non-albe sau ca mai pu in albe, ceea ce creează o ierarhie de nuan e de alb. Na ionalismul rasial aț ț ț  
fost o dimensiune culturală relevantă în Europa Centrală i de Est, chiar i înainte de holocaustului.ș ș  
Politici de igienă socială i eugenie au fost de interes în această arie în secolul XIX, coala deș Ș  
antropologie de la Viena fiind printre liderii intelectuali ai vremii, în această paradigmă (Turda iș  
Weindling, 2007).

Dar de ce se îngrijorează critici precum Appadurai pentru e ecul globalizării ? Globalizareaș  
i sus inătorii săi au omis faptul că idea na ională i statul na iune sunt  construite pe o structurăș ț ț ș ț  

internă solidă, pe o credin ă profundă că na iunea are un geniu etnic (Appadurai, 2006), iar înț ț  
psyche-ul colectiv, acest geniu identitar este u or translatat într-o cosmologie sacră a na iunii, peș ț  
bazele căreia grupurile etnice sunt incitate să î i aleagă insiderii i să îi marginalizeze prin eticheteș ș  
negative pe outsideri. Astfel se na te problema rela iilor dintre minorită i i majoritate, care, înș ț ț ș  
democra iile liberale din era globalizării, sunt marcate de suspiciune reciprocă i incertitudine. “Fearț ș  
of Small Numbers. An Essay on the Geography of Anger“* (Appadurai, 2006) arată că 
incertitudinile sociale create de fluxurile globale penetrează fisurile statelor na iune, prinț  
incertitudini cenzitare – majoritatea na ională nu poate niciodată ti cu siguran ă, într-un contextț ș ț  
globaliza(n)t, câ i oameni de un anume fel există; i prin defini ii vagi ale identită ilor – o abordareț ș ț ț  
multiculturală a comunită ilor sugerează ca trăsaturile culturale comune  să fie recunoscute iț ș  
pre uite, chiar dacă astfel procesul de includere i excludere, în definirea grupurilor, este profundț ș  
afectat, Într-o societate globalizată, includerea unora nu mai înseamnă excluderea altora, pentru că 
identită ile sociale se suprapun. ț

Incertitudinile sociale fac loc, deci, reac iilor emo ionale prin care lumea este sim ită, trăităț ț ț  
prin afecte i sentimente, în detrimentul unei experien e ra ionale si cognitive. TenHouten a propusș ț ț  
o sociologie neurocognitivă a emo iilor, o analiză cu trei nivele care combină dimensiunileț  
biologică i evolu ionară, mentală i psihologică, cu cea socială i culturală (2007). Furia i fricaș ț ș ș ș  

* Teama de numere mici. Un eseu despre geografia furiei 
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sunt cel mai adesea discutate împreună, în contrast. Ambele sunt reac ii la contexte socialeț  
problematice, dar rezultatele sau expresiile lor sunt diferite. Pe când furia este o reac ie afectivăț  
pozitivă, frica este negativă. Un individ sau un grup furios canalizează furia în mod specific spre 
sursa problemei, în inten ia de a o elimina. Frica, în schimb, este o emo ie negativă, dat fiind căț ț  
dezvoltă un efort de a scăpa sau de a evita pericolul. Ura, potrivit lui TenHouten, este cea mai 
intensă dorin ă de a distruge (2007). Este o emo ie ter iară, dat fiind că poate dura pentru foarte multț ț ț  
timp – chiar i pentru o via ă întreagă – i este un complex de alte emo ii.  Poate combina, deș ț ș ț  
exemplu, furia ca ac iune distructivă – ceea ce face ca ura să fie o experien ă afectivă pozitivă – iț ț ș  
frica, dorin ă de fugă i de evitare – prin care ura devine o experien ă negativă. Astfel, ura esteț ș ț  
ambivalentă. După Freud, neexprimarea urii poate conduce spre intensificarea sau generalizarea sa – 
fiul care î i ură te tatăl fără să î i exprime ura, va urî cândva i pe cumnatul său, sau pe to i bărba iiș ș ș ș ț ț  
(Turner, 2007). în acela i timp, expresii deschise ale urii au poten ialul de a fi translatate înș ț  
manifestări de iubire. 

Capitolul 2 Rădăcinile sociale i istorice ale urii virtuale în Româniaș
 În capitolul 2, urmăresc idea na ională de-a lungul a două secole din istoria României,ț  
pentru a în elege originile na ionalismului extremist care se exprimă astăzi on-line. De asemenea,ț ț  
câteva date despre utilizarea internetului în România se dovedesc relevante pentru în elegereaț  
faptului că ura virtuală în România este un fenomen în cre tere, care are o audien ă consistentă, datș ț  
fiind că idei na ionaliste sunt prezente în opinia publică. Câteva fire de istorie i teorii despreț ș  
na ionalism se împletesc pentru a adresa una dintre întrebările cercetării mele: ce este specific uriiț  
virtuale române ti i ce este inspirat de ideologia suprema iei globale a rasei albe, experimate on-ș ș ț
line ? În elegerea etniei ca un segment al societă ii, ai cărui membri sunt considera i, de cătrei eiț ț ț  
în i i sau de către al ii, ca având o origine comună, că împart dimensiuni ale unei culturi comune iș ș ț ș  
care, în plus, participă la activită i în care originea i cultura comună sunt ingrediente importanteț ș  
(Yinger, 1976, in Yinger, 1985) stă în centrul rela iilor interetnice din Europa de Est.ț  
Na ionalismele din Balcani – expresia dorin ei unei identită i na ionale sau a proceselor de întărire aț ț ț ț  
identită ii na ionale – perturbă echilibrul puterilor dominante (Bhikhu Parekh, în Sfikas, 199) i seț ț ș  
asociază cu un disconfort clar (Said, în Sfikas, 1999) în lumea occidentală. Fluxurile dinamice ale 
globalizării, progresele tehnologiilor informa iei i comunicării i mo tenirea celui de al doileaț ș ș ș  
război mondial au transformat na ionalismul, în viziunea occidentului, într-o formă demodată deț  
comportament politic (Sfikas, 1999). Societă ile din era globalizării se diversifică pe măsură ceț  
găzduiesc fluxuri de migra ie, i în acela i timp discursurile politice au promovat toleran a iț ș ș ț ș  
drepturile omului, pentru a putea proteja diversitatea. În acest sens, discursurile na ionaliste dinț  
Balcani i din Europa de Est au fost acuzate ca extreme i nenecesare, deci redundante. Darș ș  
na ionalismul ar putea fi în eles ca endemic Balcanilor. Incertitudinea istorică a apartenen ei poateț ț ț  
aduce cu sine năzuin a spre o identitate care să transceandă genera ii i regimuri politice. România aț ț ș  
avut o istorie agitată, provinciile sale actuale fiind motive istorice de dispută între puteri imperiale, 
fapt care nu a permis identită ilor locale să nu se fixeze decât recent, în termeni istorici, iar aceastăț  
fixare este încă discutabilă. În acest sens, na ionalismul ar putea fi în eles ca ultima resursă pentruț ț  
popoarele din Balcani, i pentru România, prin care provocările istorice caracteristice acestei zoneș  
să fie gestionate. Ultimele două secole din istoria României pot fi larg în elese ca o perioadă deț  
na tere a ideii na ionale i de unificare într-un stat, întărit prin na ionalismul rasist (de la 1800 pânăș ț ș ț  
la 1918-1920, de la 1920 până la 1940), i o perioadă când etnia i na ionalismul au fost profundș ș ț  
afectate de comunism  (din 1940 până în 1989, i din 1989 până astăzi), perioade în care ideeaș  
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na ională a fost o chestiune de apartenen ă genetică (străbuni de aceea i etnie), o chestiune deț ț ș  
construc ie culturală (o limbă i simboluri na ionale comune) i o chestiune de solidaritate prin auto-ț ș ț ș
declarare (Lazăr, 2000). 

De vreme ce studiul meu începe cu discursurile Noii Drepte, trebuie luat în considerare că 
extremismul de dreapta din România de astăzi î i are originile în Mi carea Legionară. Liderii iș ș ș  
reprezentn ii săi,  Corneliu Zelea Codreanu, Horia Sima, Mare alul Ion Antonescu, Ion Moţa iț ș ș  
Vasile Marin, sunt simboluri centrale ale na ionalismul de extremă de după 1989. A aprecia măsuraț  
în care naţionalismul extrem se răspândeşte astăzi în România nu este o sarcină uşoară, dat fiind că, 
a a cum sus in unii cercetători, este dificil să se numere fiecare organiza ie politică i să seș ț ț ș  
stabilească filia iile i conexiunile dintre ele (Andreescu, 2003), dar în acela i timp, în secolul XXIț ș ș  
cea mai importantă organiza ie care urmează Mi cării Legionare este Noua Dreaptă. ț ș

Studii asupra precep iei publice a minorită ii rome sau a iganilor în România indică unț ț ț  
pattern de interac iuni majoritate-minoritate consistent cu ideologia politică i cu discursul publicț ș  
intelectual al na ionalismului. Subiectul etniei rome în România a fost de-a lungul istoriei un aspectț  
problematic al spa iului românesc multietnic i multicultural. Faptul că aceste atitudini sunt încăț ș  
predispuse spre valori extremiste – după cum arată un studiu IRES din 2011 despre atitudini fa ă deț  
minorită i din România, i etnobarometrul dezvoltat din 1999 – este consistent cu reemergen aț ș ț  
constantă a discursului na ionalist în România. ț

 Întrebări de cercetare
Pe baza acestor concepte i cadre teoretice, urmăresc câteva obiective în cercetareaș  

discursurilor apocaliptice din ura virtuală:
Identificarea specificului urii virtuale din România i a influen elor ideologiei suprema ieiș ț ț  

rasei albe. 
Explorarea cărei lumi este percepută ca amenin ată să se sfâr ească.ț ș
Identificarea discursurilor apocaliptice: apocalipsa va fi un conflict armat, o răsturnare a 

echilibrului demografic al etniilor, un mixaj cultural ?
Evaluarea dimensiunii afective a apocalipselor virtuale: discursurile distopice despre lume, 

dezvoltate în spa iul virtual, au poten ialul de a emo iona audien a ?ț ț ț ț

Capitolul 3 Metodologii pentru evaluarea discursurilor apocaliptice în ura virtuală
Capitolul 3 prezintă provocările metodologice i deciziile care au ghidat acest proiectș  

doctoral. Elaborez premise despre analiza de con inut, despre noul câmp de cercetare socială,ț  
internetul, i despre aspectele etice i practice ale cercetării mele. ș ș

De i, a a cum explică Daniels (2009, 195-206), sociologii au evitat internetul ca mediu deș ș  
cercetare pentru mult timp, usa în spa iul virtual este o problemă socială consistentă care trebuie săț  
fie abordată sistematic i riguros. Cercetarea pe ura virtuală dezvoltată aici se bazează pe analiză deș  
con inut calitativă, pe text i itemi vizuali de pe internet.  Un software de actualitate mi-a fostț ș  
extrem de util în colectarea, stocarea i analiza datelor, drept urmare pentru utilizarea datelorș  
calitative într-o manieră puternică pentru în elegerea discursului urii virtuale i dimensiunea saleț ș  
apocaliptice.

Analiza de con inut e definită ca o metodă validă pentru a face interen e de la un text la alteț ț  
condi ii sau prorietă i diferite, ale sursei textului (Krippendorff, în Chelcea, 2004, ch. 11), ceea ceț ț  
înseamnă că, prin achizi ionarea de cuno tin e despre con inutul on-line, se poate ob ine cunoa tereț ș ț ț ț ș  
suplimentară despre creatorii con inutului on-line. Dat fiind că ura on-line este sus inută de structuriț ț  
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off-line, analiza de con inut constribuie la în elegerea i monitorizarea modului în care organiza iileț ț ș ț  
extrem-na ionaliste din România utilizează noile media.ț

Blogul Noii Drepte este on-line din iunie 2008. De atunci, s-au publicat mai mult de 2000 de 
articole. Am selectat manual articole din ianuarie 2010 până în martie 2011 – jumătate din via aț  
blogului. Un e antion preliminar de 450 articole a fost stocat într-o arhivă electronică ca documenteș  
portabile (*.pdf). Când a fost necesar – din motive practice, de exemplu rezolu ia imaginii dinț  
articol era prea mică – am descărcat imaginile separat i le-am salvat în format grafic (*.jpg sauș  
*.gif). Analiza practică a datelor a fost facilitate de programul MaxQDA, foarte util ca instrument 
de gestionare a arhivelor, de la stocare i categorizare, până la codificare, filtrare i generare deș ș  
reprezentări grafice. Lectura i codificarea articolelor a implicat renun area la itemi care nu seș ț  
încadrau în caondi ionările conceptuale i metodologice ale cercetării, astfel că e antionul final aț ș ș  
fost N=290.

Capitolul 4 Scenarii pe blogul Noii Drepte
Pentru a în elege mai bine ura virtuală românească, în capitolul 4 analizez blogul Noiiț  

Drepte (blog.nouadreapta.org) efectuând analiză de con inut calitativă pe etnosimboluri i peț ș  
discursuri apocaliptice cu referire la Europa i România. Amenin area extremă la adresa unei ideiș ț  
na ionale sau identită i nu este o noutate în ideologiile extremiste, însă studiul meu are ca scopț ț  
identificarea exactă a scenariilor dezvoltate de Noua Dreaptă.

Simbolismul Noii Drepte
 Etnosimbolismul marchează continitatea dintre forme de coeziune socială pre-moderne iș  
moderne, fără a ignora schimbările implicate de modernizare. La centrul abordării etnosimbolice se 
află ideea unui ethnos dominant (Smith, 1991, în Leoussi, 2007), în jurul căruia, de-a lungul istoriei, 
alte grupuri etnice s-au adunat i au format comunită i, ulterior reunite pe acela i teritoriu, subș ț ș  
acela i nume na ional i organizate în acela i stat. Pe linia de gândire a lui Appadurai, abordareaș ț ș ș  
etnosimbolică recunoa te primordia etnică (2006), care este în joc în contextul fluxurile globalizanteș  
de informa ie, norme i valori. Aceste considerente se dovedesc excep ional de relevante pentruț ș ț  
dinamicile din Europa de Est, unde grupurile na ionale sunt variate d i diverse din punct de vedereț ș  
etnic, iar problema dominan ei etnice s-a negociat de-a lungul istoriei.ț

Simbolismul Noii Drepte este construit pe o împletire de simboluri europene, române ti iș ș  
ale ideologiei suprema iei albilor, ceea ce ilustrează atât ideea na ională ca centrală ideologieiț ț  
exprimate pe blog, cât i apartenen a la o mi care globală de întărire i sus inere a rasei albe i aș ț ș ș ț ș  
identită ii europene ca origine a tuturor popoarelor lumii. ț

Urmărirea ideii na ionale în ultimele două secole de istorie a României s-a concretizat înț  
identificarea acelora i subiecte i idei i pe blogul Noii Drepte. Nationalismul extrem în România aș ș ș  
respins modernitatea, influen ele occidentale, drepturile etniilor, alte religii decât cre tinț ș  
ortodoxismul, semitismul i homosexualitatea. În varii măsuri, ace ti factori erau considera i caș ș ț  
amenin are la adresa României i a ideii na ionale române ti, iar această viziune este prezentă astăziț ș ț ș  
pe blogul Noii Drepte. Cu toate acestea, blogul dezvoltă i subiecte diferite. Am structurat dateleș  
culese în func ie de temele adresate – identitatea de român i cea de european – i în func ie deț ș ș ț  
fluxurile de comunicare – mesaje create de bloggeri i reac ii ale audien ei la aceste mesaje. ș ț ț
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Discursurile apocaliptice ale Noii Drepte
Apocalipsa Europei:

 1. Declinul demografic al albilor are un în eles elementar pentru Noua Dreaptă: o rată deț  
fertilitate sub minimul necesar pentru reproducerea sustenabilă a unei popula ii, direct rela ionată cuț ț  
îmbătrânirea constantă a popula iei. Acest fapt nu este spontan, spun bloggerii, ci este sus inut deț ț  
manevre politice i aprofundat de crizele economice. Noua Dreaptă sus ine că proiectul Uniuniiș ț  
Europene, alături de noua ordine globală foarte temeinic gândită, sus ine homosexualitatea iț ș  
distruge familia tradi ională nucleară, unită prin lege i prin cuvântul lui Dumnezeu. Legi careț ș  
sus in alian ele formale între indivizi fără a ine cont de genul acestora i scăderea importan eiț ț ț ș ț  
uniunii religioase, dezechilibrează valoarea familiei tradi ionale i promovează o structură socialăț ș  
care nu e propice pentru na terea copiilor.Familiile tradi ionale care încă există i cuplurile decid săș ț ș  
nu aibă copii din cauza dificultă ilor economice care nu ar permite copiilor să crească având asiguratț  
minimul necesar. În plus, curentele feministe determină femeile să aprecieze mai mult cariera iș  
succesul, decât un so  sau copii, i astfel decid să aibă un copil la vârste tot mai înaintate. Blogulț ș  
este marcat de paranoia împotriva unei conspira ii globale care urmăre te să înlocuiască orice sursăț ș  
de alimente, nutrien i i medicamente cu substan e chimice care se acumulează în organismul umanț ș ț  
i îl otrăve te. O biopolitică globală de control demografic este destinată întâi albilor, apoi celorlalteș ș  

rase. Declinul demografic al albilor este determinat politic, accentuat de crize economice iș  
coordonat de puteri rău voitoare. 
 2. Moartea spirituală i religioasă a Europei:ș  Europenii î i pierd religia i devin atei sau seș ș  
convertesc la alte religii decât cea cre tină, din cauza e ecului Uniunii Europene. Decre tinarea esteș ș ș  
descrisă ca proces planificat de către institu iile Uniunii, o amenin are extremă la adresa religieț ț  
cre tine, element central al culturii i identită ii europene cu vechime milenară. Chiar dacă Europa aș ș ț  
marcat alte culturii si istorii prin misionariatul său cre tin, bătrânul continent trâie te astăzi oș ș  
descre tere masivă a practicilor cre tine. Acest fapt este mai complex decât secularizarea adusă deș ș  
modernizare: europenii trăiesc într-o amor ire spirituală, nu doar într-o lume în care religia iț ș  
puterea politică se separă. 
 3. Transformarea culturală a Europei: Eurabia: în viziunea Noii Drepte, o conspira ie politicăț  
are loc la nivel european, conspira ie care a programat islamizarea continentului, o ofensă imensă laț  
adresa identită ii europene, cultural i istoric definită prin constrast cu orientul islamic (Said, 1978).ț ș  
Un nou stat virtual, Eurabia, este profe it ca moartea culturii europene, cândva puternică i centrală.ț ș  
Acest viitor stat e creat de diver i factori: decre tinarea europenilor, un cadru politic permisiv,ș ș  
dinamica demografică a musulmanilor în Europa i ideologia jihadistă.  Dat fiind că europeniiș  
trăiesc într-un gol spiritual, filosofia i religia musulmană pot răspunde cu u urin ă lipsei deș ș ț  
spiritualitate, fie prin câ tigarea de converti i, fie prin răspândirea propriilor adep i i practici. Oș ț ț ș  
expansiune de moschei planificată politic va prelua ora e foste cre tine din Europa, iar peisajul seș ș  
va schimba definitiv cu noile simboluri culturale. Politicienii europeni subscriu la acest proces, dat 
fiind ca a teaptă simpatizan i i votan i din rândurile musulmanilor, cărora le aprobă practica propriiș ț ș ț  
culturi si religii pe teritorii europene. Identitatea cre tină europeană e trădată de avari ia pentruș ț  
voturi si putere politică. Europa este extrem de vulnerabilă în fa a ideologiei jihadiste, împotrivaț  
căreia nu are nici urma de putere politică sau spirituală. Musulmanii au discplina i structura uneiș  
practici culturale, chiar i pe teritorii străine, pe când europenii uită propria cultură. Efortulș  
orchestrat de islamizare este completat de demografica musulmanilor. Rata de fertilitate la femeile 
musulmane este de două sau de trei ori mai mare decât rata de fertilitate a femeilor albe, ceea ce e 
consistent cu subiectul declinului demografic al albilor, primul discurs apocaliptic.
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4. Până în 2050, Europa nu va mai exista: 
Amenin ările apocaliptice la adresa Europei sunt încărcate cu simbolism i con inut afectiv.ț ș ț  

Reac ii emo ionale la aceste scenarii sunt intense i negative, iar expresii de ură sunt frecventț ț ș  
asociate cu discursul islamizării i discriminării albilor, iar declinul demografic provoacă expresiiș  
de îngrijorare. Toate aeste sunt însă umbrite de spectrul unei certitudini: apocalipsa se va întâmpla 
fără tăgadă, iar bloggerii fac aproximări ale momentului final. 2030, 2040 sau 2050 sunt termenele 
limită pentru finalizarea declinului demografic cu extinc ia rasei albe sau cu transformarea albilorț  
cândva majoritari în minorită i neglijabile. ț

Apocalipsa României
 1. Ungarizarea României este descrisă drept cea mai mare amenin are la adresa identită iiț ț  
române. Este un proces determinat masiv de manevre politice. Cea mai importantă dimensiune a 
conspira iei politice este faptul ca minoritatea maghiară din România este reprezentată de un partidț  
politic care a fost întotdeauna în coali ia de guvernare, începând cu 1989. Drept urmare, Nouaț  
Dreaptă denun a a conspira ie politică între partidul maghiar i partidele române ti care men inț ț ș ș ț  
puterea prin negocieri etnice i na ionale. De exemplu, Noua Dreaptă acuză partidul actual de laș ț  
guvernare, PDL, că i-ar conserva puterea aliindu-se cu UDMR, care, în schimb, manipuleazăș  
politica din România pentru a ob ine autonomie teritorială în jude ele cu cea mai mare densitate aț ț  
popula iei maghiareț 1, i, în cele din urmă, pentru întreaga Transilvanie. E urmărit, de asemenea, iș ș  
un el mai mare, acela de se a reata a Transilvania Ungariei. Acuza ii frecvente la adresaț ș ț  
pre edintelui României i a mini trilor sunt prezente pe blog. Noua Dreaptă acuză presiuneaș ș ș  
constantă pe care maghiarii o exercită asupra sistemului politic din România, pentru a- i ob ineș ț  
autonomia. Vice-pre edintele Parlamentului European este liderul UDMR, iar acest faptș  
simbolizează pentru Noua Dreaptă un mare succes al maghiarilor, în tentativele lor de a se apropia 
de momentul autonomiei jude elor în cauză. Spre exasperarea Noii Drepte, maghiarii din Româniaț  
au primit recent dreptul de  a cere cetă enie ungară. Apocalipsa prin ungarizare e ilustrată prinț  
câteva hăr i publicate pe blog. Un model reprezintă centrul României ca fiind ungarizat, iar celălaltț  
reprezintă România fără Transilvania.  

2. O ară diferită: Rromânia:ț  
Cea de a doua amenin are etnică la adresa identită ii române este igănizarea. Dacăț ț ț  

ungarizarea este un proces politic si simbolic care atacă valorile române ti, igănizarea este oș ț  
chestiune de echilibru al numerelor, care conduce la discriminarea românilor. Problema simbolică a 
asemănării denumirilor celor două etnii, român i rom, este intens denun ată de către Noua Dreaptă.ș ț  
Suspectând o conspira ie între elitele romilor i puterea politică din România, Noua Dreaptăț ș  
imaginează dispari ia /româniei de pe hartă i înlocuirea ei cu o nouă ară: Rromânia. Acest joc deț ș ț  
cuvinte mizează pe similitudinea dintre cele două etnonime i pe diferen a imediat evidentă dinș ț  
faptul că în limba romani, rom s-ar scrie cu dublu r.

 Reac iile audien ei la discursurile apocalipticeț ț
Audien a nu este doar un pion în restructurarea lumii prin vocea Noii Drepte. De vreme ceț  

indivizii i institu iile î i folosesc vocea ca ac iune i schimbă lumea prin discursuri care suntș ț ș ț ș  
paralele cu realitatea obiectivă, Noua Dreaptă reu e te să recreeze o lume care se sfâr e te, caș ș ș ș  
rezultat al mai multor procese etnice, demografice, religioase, care dezechilibrează lumea a a cum oș  
tim. Succesul lor este ilustrat de faptul că audien a, cititorul on-line, decide să răspundă la acesteș ț  

1 Harghita i Covasna se află în centrul României i sunt locuite de 75% popula ie maghiară.ș ș ț

Pag. 10/22

mailto:bd.posdru2008@ubbcluj.ro


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeste în
OAMENI !

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI
Departamentul Cercetare şi Management de Programe

Str. Universităţii, nr. 7-9, 400091 Cluj-Napoca
Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00*; int. 5329

Fax: 40 - 264 - 59.19.06
E-mail: bd.posdru2008@ubbcluj.ro

Titlul proiectului
„Studiile doctorale factor major de dezvoltare a cercetărilor socio-

economice şi umaniste”
POSDRU 6/1.5/S/4

Proiect cofinanţat din Fondul Social European
prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 

2007-2013

 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI

PROTECŢIEI SOCIALE
AMPOSDRU

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale
2007-2013

OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI
CLUJ-NAPOCA

discursuri i să semnaleze că mesajul a fost primit. Astfel, vocea noii Drepte devine un evneimentș  
dialogic, care alterează lumea simbolic. Conceptele de voce i discurs transformă, însă, audien aș ț  
într-o piesă de puzzle manipulată prin discurs, ceea ce, într-o viziune critică, sărăce te audien a deș ț  
voin ă i putere. Analiza comentariilor la articolele de pe blogul Noii Drepte invalidează aceastăț ș  
abordare i demonstrează că audien a are propria sa voli ie, dat fiind că nu doar confirmă primireaș ț ț  
mesajelor apocaliptice ale Noii Drepte, dar le i dezvoltă, le explică, încearcă să le rezolve i cautăș ș  
solu ii. Toate aceste discursuri, din comentarii, sunt încărcate cu voin ă i ac iune. Lumea nu esteț ț ș ț  
remodelată doar de către Noua Dreaptă, ci i de către audien ă. În acest sens, există un parteneriatș ț  
între cele două elemente ale procesului de comunicare – naratorul i audien ă, scriitorul i cititorul.ș ț ș  
Nara iunile apocaliptice se nasc on-line, pe măsură ce bloggerii Noii Drepte î i publică ideile. Darț ș  
de cealaltă parte a monitorului, există însă o audien ă interesată de discursurile apocaliptice care esteț  
capabilă să le primească i să le dezvolte până la punctul unei contra-reac ii.ș ț

Capitolul 5 Strategiile urii virtuale la Noua Dreaptă
Capitolul 5 analizează datele descrise în capitolul 4, i arată că ura virtuală româneascăș  

folose te strategii discursive textuale, vizuale, emo ionale i interac ionale, prin care lumea esteș ț ș ț  
construită ca sfâr indu-se, i prin care anumite emo ii – anxietate, furie, ură – primesc valoareș ș ț  
normativă si ideologică. Aceste strategii investesc audien a cu puterea i cunoa terea necesare înț ș ș  
reglarea numitelor emo ii, care astfel sunt canalizate înspre Celălalt amenin ător. Discursulț ț  
apocaliptic apare, deci, ca îmbinând constribu iile emi ătorilor i cele ale audien ei.ț ț ș ț

1. Strategii textuale: ura virtuală de limbă română se bazează pe informa ii familiare iț ș  
relevante. Retorica i coeren a artificiilor textuale rezidă în relevan a istorică a conceptelor utilizateș ț ț  
în structurile propozi ionale. Strategia textuală este astfel integrată în strategia socioculturală iț ș  
conlucrează cu aceasta la crearea unei macrostrategii care descrie o lume apocaliptică. Aceste 
strategii textuale reconstruiesc lumea cititorului nu prin a ignora situa ia actuală i bagajul pe careț ș  
cititorul îl are, ci prin utilizarea tuturor acestor piese într-o nouă combina ie. La acest punct,ț  
eficacitatea strategiilor textuale rezidă în poten ialul pe care noile structuri i reprezentări îl au. ț ș
 2. Strategii vizuale: Pun i vizuale, caligrafii, reprezentări geografice colaborează pe blogulț  
Noii Drepte spre a reconstrui lumea. Indivizii utilizează reprezentări ale realită ii sociale pe care leț  
construiesc ei în i i i cu ajutorul celorlal i – un proces similar socializării primare. S-ar putea chiarș ș ș ț  
spune că modurile în care Noua Dreaptă reconstruie te lumea este un proces de socializare ter iară –ș ț  
la vârsta adultă. Aceste strategii vizuale comunică cititorului cum este lumea, cum trebuie 
reprezentată i cum trebuie în eleasă. Noua Dreaptă î i asumă o dată în plus rolul în elepciunii i alș ț ș ț ș  
în elegerii existen ei, iar roluri atât de puternice reu esc întotdeauna să modeleze percep iileț ț ș ț  
celorlal i.ț
 3. Strategii emo ionale i interac ionale:ț ș ț  Strategiile textuale i vizuale asupra cărora amș  
dezvoltat capitolul 5 sunt eficiente i u or de utilizat, dat fiind că sunt fixate într-o strategieș ș  
socioculturală care permite ca semnifica iile apocaliptice să fie dezvoltate i crezute.ț ș  
Inten ionalitatea acestor strategii lucrează la nivele i mai înalte, în macrostrategii care coordoneazăț ș  
i structurează discursurile Noii Drepte. Macrostrategiile au rolul de a stabili tema comunicării într-ș

o situa ie comunica ională. Ahmed analizează politicile culturale ale emo iilor, sus inând că acesteaț ț ț ț  
folosesc cuvinte adezive sau metonimii (Ahmed, 2004). Politicile culturale lucrează prin repeti iaț  
cuvintelor care astfel primesc putere i semnifica ie intense, pe măsură ce devin asociate cu itemiș ț  
ale i din realitatea socială. Combina ia care se creează printr-un cuvânt adeziv i un obiectș ț ș  
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semnificat devine un instrument al politicilor culturale, în stimularea emo iilor, voli iei, schimbării,ț ț  
în elegerilor , explica iilor, reprezentărilor lumii i în desemnarea apilor ispă itori. ț ț ș ț ș

Capitolul 6 Ura virtuală i sfera media româneascăș
Dat fiind că internetul este un mediu în cre tere constantă, cu dinamici i dimensiuniș ș  

conplexe, relevan a valorii discursurilor apocaliptice pe blogul Noii Drepte e discutabilă. Capitolulț  
6 abordează această discu ie pozi ionând blogul Noii Drepte în rela ie cu alte webiste-uri, cu al iț ț ț ț  
actori media, politici i culturali din Rom nia, i arată că blogul si aceste website-uri fac parteș șẫ  
dintr-un rizom virtual  (Deleuze i Guattari, 1987, în Karatzogianni, 2006), o re ea fără nucleu careș ț  
are capacitatea infinită de a se extinde prin fiecare componentă. Astfel, usa virtuală apocaliptică este 
plasată într-o sferă media largă. Această dimensiune fluidă modelează imaginarul, livrează idei 
procesate, stimulează alte idei, într-un proces fără sfâr it care poate determina modul în care lumeaș  
este văzută i trăită. Astfel, în capitolul 6 arăt că ura virtuală de limbă română con ine o cosmologieș ț  
etnică i na ională (Appadurai, 2006) ilustrativă pentru opinia publică din România fa ă de subiecteș ț ț  
etnice sau na ionale. ț

Faptul că majoritatea articolelor de pe blogul Noii Drepte sunt republicate de pe alte 
website-uri are o dublă semnifica ie. Pe de o parte, blogul Noii Drepte apelează la surse externeț  
pentru a culege date consistente cu propria ideologie, iar dacă articolul orginial nu se pliază perfect, 
autorii Noii Drepte intervin i alterează textul articolului sau imaginile ata ate. Pe de altă parte, datș ș  
fiind că mesajele originale nu au solicitat o interven ie amplă pentru a se potrivi unui ambientț  
extremist, se poate argumenta că website-urile de origine practicau deja discursuri de dreapta sau 
na ionaliste. Navigarea pe aceste website-uri, conectate la blogul Noii Drepte, arată factura lor:ț  
bloguri nationaliste, reviste de presă sau nume celebre ale mass mediei române ti. Acest aspect esteș  
consistent cu considera iile lui Andreescu despre opinia publică din România, care, în varii ocazii,ț  
i-a demonstrat înclina iile spre atitudini i discursuri na ionaliste (2003).ș ț ș ț

În botanică, un rizom este o masă de rădăcini subterane care se întind pe orizontală. Dacă un 
rizom este rupt în păr i mai mici, fiecare parte are capacitatea de a se autosus ine i de a continua săț ț ș  
crească într-o nouă plantă. După ce am descris i am analizat con inutul blogului Noii Drepte,ș ț  
scopul meu este să arăt dimensiunea interac iunilor blogului cu amplul internet scris în română. Unț  
rizom virtual conectează blogul ND cu varii alte website-uri. Datele au arătat că blogul ND nu este 
un jurnal izolat al câtorva indivizi solitari, ci că este răspândit în cyberspace. Dacă aceste conexiuni 
sunt coerente ideologic constituie subiectul acestui capitol. 

Rizomul virtual care se dezvoltă prin blogul ND indică faptul că ceea ce ini ial am numitț  
cyberhate sau ură virtuală penetrează mult mai multe straturi ale internetului românesc. Un rizom 
virtual de extremă dreaptă se dezvoltă din punct în punct, din legătură în legătură, din citare în 
citare. Combina ia de media centrală, alternativă, religioasă, independentă i bloguri sugereazăț ș  
poten ialul expansiunii rizomului extremist. Dacă fiecare parte a rizomului poate supravie ui iț ț ș  
cre te prin sine, într-o nouă entitate, analiza fiecărui punct de pe harta rizomului poate conduce laș  
universuri alternative de teamă i ură.ș

Capitolul 7 Sfâr itul e aproape. Sau nu e? Concluzii generaleș
Capitolul 6 rezumă i discută rezultatele acestei cercetări exploratorii i, de asemenea,ș ș  

deschide direc ii noi de cercetare. ț
Temele apocalitice sunt constitutive pentru imaginaul na ionalist sau de extremă dreaptaț  

(Berlet, 1999). Această teză a abordat strategiile utilizate pe internet de către Noua Dreaptă din 
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România pentru a crea distopii, pentru a manipula emo ii, pentru a reconstrui identitatea de român,ț  
de european, de alb, i, în contrast, pentru a construi alteritatea. Blogul Noii Drepte nu este unș  
fenomen periferic. Cartografierea citărilor i legăturilor cu alte website-uri a arătat o erla ie strânsăș ț  
între varii tipuri de media din România, care adresează macro-teme distopice i apocaliptice.ș

Lumea cui se sfâr e te?ș ș
Cea mai persistentă caracteristică a identită ii albe, a a cum e ea construită în cyberhate, esteț ș  

moartea sa. Identitatea de alb este imaginată ca dispărând. Exerci iul imaginar dezvoltat înț  
cyberhate creează viitoruri distopice care uneori par desprinse din scenarii science-fiction, însă 
dimensiunea realistă a acestor scenarii rezidă în eficien a emo ională i impactul pe care le au, deț ț ș  
fapt. Discursurile apocaliptice on-line sunt intens reflexive, iar o întrebare centrală care trebuie să 
ghideze .in elegerea acestor nara iuni este: ce ne spune combinarea strategiilor textuale, vizuale iț ț ș  
emo ionale în discursuri on-line despre fanteziile sinelui na ional, pentru a folis cuvintele lui Fortierț ț  
(2008). Simplul con inut al discursurilor de pe blogul Noii Drepte este relevant si important pentruț  
politica actuală, i cu atât mai mult relevan a cre te atunci când aceste discursuri sunt urmărite înș ț ș  
ansamblul rizomului media, dat fiind că problema multiculturală a viitorului na ional define teț ș  
necesită ile urgente ale prezentului (Foriter, 2008).ț

Sinele national (a fi român) i sinele rasial (a fi alb) sunt temute că vor dispărea din cauzaș  
intensificării incertitudinilor sociale (Appdaurai, 2006). Aceastea sunt tensiuni create în sfera etnică 
i în cea media, dat fiind că majoritatea na ională nu poate niciodată ti cu siguran ă, într-un contextș ț ș ț  

globaliza(n)t, câ i oameni de un anume fel există, i că indivizii pot cu u urin ă să apar ină maiț ș ș ț ț  
multor grupuri etnice, culturale, rasiale, simultan.

Identitatea de european este conturată în discursurile apocaliptice prin contrast cu cultura 
islamică, ateismul, migra ia i noi genera ii de copii etnici. Acest discurs creează două Europe. Oț ș ț  
Europa din Epoca de Aur, iubită, sfântă, cre tină i cu teamă de Dumnezeu, originar albă si stabilă,ș ș  
puternică prin propriile popoare, născute i crescute pe teritoriile sale. Aceasta este Europa care,ș  
cândva, a cucerit lumea, care a fost leagănul civiliza iei. A doua Europă este plânsă ca dispărând,ț  
este bolnavă spiritual i slăbită religios. Este sfâ iată din interior si agresată din exterior. După cumș ș  
spune Fortier, transformările aduse de multiculturalism i globalizare recreează trupul care esteș  
transformat în însă i dovada transformării sale (2008). Astfel, apocalipsa este un discurs reflexiv –ș  
este o dovadă în sine, pentru sine. 

Rizomul virtual de extremă dreaptă dezvoltă, deci, un scenariu intens al sfâr ituluiș  
europenilor albi i cre tini, i al românilor albi i cre tini. Cele două sfâr ituri sunt rela ionate, iarș ș ș ș ș ș ț  
căderea Europei atrage după sine căderea României.

Eficacitatea afectivă a cyber-apocalipselor
Paradigma coconstructivistă (Holodynski i Friedlmeier, 2006) i teoria socială a emo iilorș ș ț  

(Turner, 2007) explică discursurile apocaliptice din rizomul virtual drept contexte culturale care 
manipulează emo ii i le imprimă asupra cititorului (Ahmed, 2004) – prin producerea iț ș ș  
transmiterea emo iilor, i educă cititorul sa î i canalizeze emo iile către obiecte externe, minorită ileț ș ș ț ț  
– prin reglarea emo iilor. În plus, aceste paradigme arată cum rizomul virtual de extremă dreaptăț  
creează i transmite emo ii care se intensifică fără un stimul necesar. O dată imprimate asupraș ț  
cititorului, ura si anxietatea au capacitatea de a cre te de la sine. Strategiile utilizate on-line în acestș  
sens plasează momentul apocalipsei în timpuri nedeterminate: se întâmplă deja, i totodată se vaș  
întâmpla în câ iva ani. Incertitudinea momentului extinc iei culturale i de grup creează certitudineaț ț ș  
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apocalipsei. Cu alte cuvinte, discursurile on-line manipulează viitorurile distopice i conving că,ș  
de i nu este sigur când se va întâmpla, cu certitudine se va întâmpla.ș
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1. articole/studii publicate în reviste de specialitate recunoscute na ionalț

2. articole/studii publicate în volumele unor manifestări tiin ifice na ionale recunoscuteș ț ț

→ Adela Fofiu, 2010, The Citizen Charter. From Measures of Trust to Reinforcement of Trust, in Toma Burean, 
ed., 2010, Youth Civic Engagement versus Apathy. Education, Values and Internet as Mediating Factors, Cluj: 
Ed. Accent

3. articole/studii publicate în reviste de specialitate de circula ie interna ională recunoscute, din ară i dinț ț ț ș  
străinătate

→ Adela Fofiu, 2011, Apocalyptic recounts on the Romanian internet: the New Right warnings on the end of  
Romania, Studia Sociologia, vol. 56, nr.1

→ Adela Fofiu, 2011, Europe might exist no more. The story of Europe’s apocalypse as told on-line by the  
Romanian New Right, Europolis - Journal of Political Analysis and Theory, vol. 5, nr. 1

4. articole/studii publicate în volumele unor manifestări tiin ifice interna ionale recunoscute, din ară i dinș ț ț ț ș  
străinătate

→ Adela Fofiu, Andrea Pereira, Fabio Fasoli, Lee Shepherd, 2010, Reports from the EASP summer school 2010,  
August 23-September 6, 2010, Aegina, Greece - The role of threat and fear on collective action among  
majority group members, European Bulletin of Social Psychology, vol. 22, nr. 2

5. brevete de inven ieț

6. alte publica iiț

→ Adela Fofiu, Maria Szekely, 2009, Extinderea familiei monoparentale în prezent: între disfuncţie şi normalitate, 
in Petru Iluţ, ed., 2009, Familia monoparentală în România şi fenomene conexe, Cluj: Presa Universitară 
Clujeană

→ Adela Fofiu, 2011, Noi sub ameninţarea lor: o meta-analiză a discursului urii în spaţiul virtual, in Petru Iluţ, 
ed., 2011, Studii de sociopsihologie, Cluj: Presa Universitară Clujeană

→ Camelia Badea, Nina Cugler, Adela Fofiu, 2009, Carta Cetăţenilor: Calitatea serviciilor publice în viziunea  
cetăţenilor, raport de cercetare în cadrul proiectului „Carta cetăţenilor” – PHARE 2006 Consolidarea rolului 
societăţii civile în procesul de integrare a României, http://agenda21.org.ro/download/raport%20voluntari
%20aug%2009%20-%20revizuit.pdf  http://agenda21.org.ro/download/raport%20voluntari%20aug%2009%20-  
%20revizuit.pdf  

→ Dan Chiribuca, Călin Moldovan-Teselios, Coca Vieru, Bianca Fizeşan, Cristian Pop, Dan Jecan, Mihai 
Brusturean, Camil Postelnicu, Mircea Comşa, Ionela Răcătău, Adela Fofiu, Crina Matei, Mihaela Moga, 2010, 
Raport de cercetare cantitativă şi calitativă componenta A1 în cadrul proiectului “Crearea şi promovarea de 
instrumente de economie socială în scopul incluziunii pe piaţa forţei de muncă a grupurilor defavorizate”, 
POSDRU/84/6.1/S/57308, http://cluj2010.files.wordpress.com/2010/12/raport-economie-sociala-sectiunea-
1.pdf

C o n d u c ă t o r  d e  d o c t o r a t, D o c t o r a n d,

prof. dr. Petru Iluț Adela Fofiu
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