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Abordări ale eticii comunicării în relaţiile publice

INTRODUCERE

Comunicarea umană – de la cea interpersonală până la
comunicarea corporativă, publicitate, relaţii publice, campanii
politice ori „retorica unei mişcări sociale”- are o dimensiune
morală intrinsecă. Această remarcă, prin care Johannesen1
sublinia implicarea potenţială a problemelor etice în orice
situaţie de comunicare dintre fiinţele umane, este, probabil, cea
mai în măsură să justifice pertinenţa şi relevanţa studiului
eticilor comunicării. Explicând, într-un interviu,2 de ce este
preferabilă această expresie aceleia de etică a comunicării,
Johannesen avea în vedere specificitatea problemelor morale
pe care le implică interacţiunea comunicaţională în diverse
contexte. Explicaţia este cu atât mai valabilă în cazul relaţiilor
publice, unde se poate constata că există, mai curând, perspective diferite asupra eticii, decât o (singură) etică a comunicării.
Cartea de faţă încearcă să schiţeze un tablou al câtorva
dintre aceste perspective, insistând asupra a ceea ce am numit
abordări standard ale ideii de etică a relaţiilor publice, adică
1

Richard L. Johannesen, Kathleen S. Valde, Karen E. Whedbee,
Ethics in Human Communication, Sixth Edition, Waveland Press, Illinois,
2008, p. 2.
2
„A Conversation about Communication Ethics with Richard L.
Johannesen”, pp. 37-38. Disponibil la:
http://www.communicationcache.com/uploads/1/0/8/8/10887248/a_c
onversation_about_communication_ethics_with_richard_l._johannesen.pdf

7

Cecilia Tohăneanu

acelea asociate, în general, paradigmelor concurente din acest
domeniu. Disputele dintre aceste paradigme în jurul problemei
funcţiei relaţiilor publice („avocat” ori „consultant etic” al organizaţiei) traduc, în ultimă instanţă, dispute metateoretice,
dezacorduri mai profunde referitoare la probleme fundamentale, ontologice şi epistemologice, cum ar fi, de exemplu,
natura omului şi a societăţii, natura cunoaşterii şi a comunicării
umane, sau relaţia dintre „Eu şi Celălalt” – probleme care
conţin o dimensiune morală implicită.
Nu este deloc întâmplător faptul că, atunci când încearcă
să justifice modelul „avocatului”, denumit de către Grunig
modelul asimetric bidirecţional, adepţii acestuia recurg la
argumente din arsenalul filosofiei individualiste cu corolarul ei
politic, liberalismul: societatea este alcătuită din grupuri
concurente şi presupune competiţia de interese faţă de care
statul rămâne neutru. În mod natural, argumenta Bernays în
favoarea acestei concepţii, organizaţiile sunt îndreptăţite să
lupte pentru promovarea propriilor interese, apelând în acest
scop la „consultanţi în relaţii publice” sau „propagandişti”.
Acest rol pragmatic al „propagandiştilor” trebuia susţinut de o
etică „realistă”, şi anume, o etică partizană, în care Bernays a
văzut singura bază morală adecvată relaţiilor publice într-o
societate conflictuală – de fapt, o alternativă la etica obiectivităţii sintetizată în Declaraţia de Principii (1906) a lui Ivy
Lee.
Legat, în principal, de numele lui Bernays, modelul asimetric va domina nu numai teoria şi practica, dar şi imaginea
oamenilor despre relaţiile publice. Conceptul lui de relaţii publice - reprezentant al intereselor organizaţiei şi „gardian” al
reputaţiei ei - avea să fie făcut responsabil, cel puţin în parte,
de percepţia negativă a practicii PR în rândul publicului (pentru
8
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public, ignorarea nevoilor lui este ceva neetic). Interesul sporit, din ultimul sfert al secolului trecut, faţă de comportamentul
etic al organizaţiilor şi nevoia de comunicare strategică între
acestea şi publicul lor au dus la formularea unei concepţii noi,
simetrice, despre relaţiile publice.
Elaborat de către Grunig et al., modelul simetric le cere
practicienilor să ia în considerare şi nevoile altora, să-şi asume
responsabilitatea personală şi profesională faţă de propriile
acţiuni şi, mai presus de toate, să preţuiască integritatea.
Noţiunea de responsabilitate dobândeşte o semnificaţie mai
profundă, care o distinge de răspunderea juridică. Ea nu mai
este definită doar în termenii unor constrângeri legale, presupunând, de asemenea, constrângeri morale care îngrădesc
urmărirea intereselor proprii ale organizaţiilor şi limitează opţiunile lor. Acceptând ambele tipuri de constrângere,3 practicienii PR acceptă implicit distincţia dintre ceea ce trebuie să
facă şi ceea ce ar trebui să facă, iar prin aceasta lasă loc unei
dimensiuni morale în relaţiile organizaţiilor cu publicul lor şi
cu societatea, în general. Protagoniştii simetriei sunt convinşi
că acţiunea responsabilă în sensul moral al cuvântului, adică în
conformitate cu nevoile comunităţilor şi pentru binele lor,
poate contribui la schimbarea imaginii nefavorabile, parţial
îndreptăţită, despre relaţiile publice.
Despărţirea modelului simetric de fundamentele individualiste ale concepţiei tradiţionale este clară. Acest model
asumă o concepţie comunitaristă, care defineşte societatea în
termenii compromisului, ai soluţionării paşnice a conflictului
3

Pentru argumentarea concepţiei despre moralitate ca un set de
constrângeri raţionale, impersonale, vezi David Gauthier, Morals By
Agreement, Clarendon Press, Oxford, 1986, în special pp. 7-9.
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dintre diversele grupuri sociale.4 Este concepţia pe baza căreia
Grunig et al. justifică aşa-numita funcţie idealistă a relaţiilor
publice – aceea de mediator între organizaţie şi public, sau
manager al comunicării între cele două părţi sau, cum au
denumit-o alţii, conştiinţă socială a organizaţiei, ori consultant
etic al conducerii ei executive („coaliţiei dominante”). Producând schimbări atât în poziţia organizaţiei, cât şi a publicului,
practicienii PR contribuie la construirea unei relaţii benefice şi
durabile pentru ambele părţi. Modelul simetric implică, aşadar,
o etică a consensului, şi nu o etică partizană, a conflictului.
Această concepţie este, după Grunig, filosofia morală corespunzătoare relaţiilor publice.
Conceptualizarea funcţiei sociale idealiste a specialiştilor PR a stimulat reflecţia critică asupra fundamentelor eticii
relaţiilor publice, analize comparative ale meritelor şi vulnerabilităţilor diverselor abordări ale eticii comunicării.5 În urma
4

Vezi James E. Grunig and Jon White, „The Effect of Worldviews
On Public Relations Theory and Practice”, în James E. Grunig (Ed.),
Excellence in Public Relations and Communication Management, Lawrence
Erlbaum Associates, Hillsdale, NJ., 1992, pp. 39; 53. Parafrazându-l pe
Wilson, Grunig et al. afirmă că nicio organizaţie nu poate fi sacrificată
pentru realizarea intereselor altei/altor organizaţii; fiecare trebuie să îşi
asume o parte din responsabilitate. Afirmaţia conţine ideea implicită că ceea
ce contează mai mult este comunitatea, şi nu individul. Vezi Larissa A.
Grunig, James E. Grunig, David M. Dozier, Excellent Public Relations and
Effective Organizations: A Study of Communication Management in Three
Countries, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, NJ., 2002, p. 321.
5
Baker a întreprins o astfel de analiză în care a inclus cinci modele
de justificare etică a comunicării persuasive profesioniste, pe baza căreia a
formulat un set de principii ale acestei forme de comunicare. Pentru detalii,
vezi Sherry Baker, „Five Baselines For Justification in Persuasion”, Journal
of Mass Media Ethics: Exploring Questions of Media Morality, Vol. 14, Nr.
2, 1999: 69-81. În aceeaşi perioadă, Marsh oferă o sinteză critică a evoluţiei
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unui astfel de demers, Pearson ajunge la concluzia că „modelul
simetric este mai etic decât alte modele”6 prin supoziţia esenţialmente democratică pe care se bazează. Astfel, o interacţiune
comunicaţională simetrică, explică Pearson, pleacă de la premisa că organizaţiile nu ştiu, şi nici nu pot pretinde că ştiu, ce
acţiuni sunt corecte sau greşite într-un sens moral. „Binele” şi
„răul” nu sunt dinainte stabilite de către organizaţii, ci rezultatul dezbaterii şi negocierii cu publicul lor. Organizaţia se
angajează mai curând într-un dialog cu publicul, decât să îşi
impună propria poziţie prin persuasiune. Ce este bine şi ce este
rău rămâne, deci, o problemă deschisă, arată Pearson,7 punând
în lumină etica socială democratică pe care se fundamentează
modelul simetric.
Abordarea sa atrage atenţia asupra importanţei tipului de
comunicare dintre o organizaţie şi publicul ei. Modul în care
acestea comunică, „gradul de simetrie al interacţiunii lor comudezbaterii în jurul fundamentelor eticii relaţiilor publice (Charles W. Marsh
Jr., în „Public Relations Ethics: Contrasting Models from the Rhetorics of
Plato, Aristotle, and Isocrates”, Journal of Mass Media Ethics, Vol. 16, Nr.
2&3, 2001: 78-98).
6
Vezi Ron Pearson, „Beyond Ethical Relativism in Public Relations:
Coorientation, Rules, and the Idea of Communication Symmetry”, în
Larissa A. Grunig, and James E. Grunig (Eds.), Public Relations Research
Annual, Vol. 1, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, NJ, 1989, în
special pp. 68-70; 81. Grunig găseşte în acest articol „argumente incontestabile” privind eficienţa relativă a eticii comunicării simetrice (James E.
Grunig, „Implications of Public Relations for Other Domains of
Communication”, Journal of Communication, Vol. 43, Nr. 3, 1993, p. 168).
7
Vezi Ron Pearson, „Business Ethics as Communication Ethics:
Public Relations Practice and the Idea of Dialogue”, in Carl H. Botan, and
Vincent Hazleton (Eds.), Public Relations Theory, Lawrence Erlbaum
Associates, Hillsdale, NJ, 1989, p. 127.
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nicaţionale”8, reprezintă problema cheie pentru etica relaţiilor
publice. Prin aceasta, Pearson deplasează accentul de la teoria
etică (un domeniu în care practicienii nu au competenţe speciale) spre „teoria şi practica comunicării” (în care „ei au expertiză”). Preocuparea esenţială a practicianului nu mai este să
stabilească ce acţiune sau strategie este mai corectă, ci „ce gen
de comunicare sporeşte şansele ca interesele conflictuale să
poată fi transformate”.9 Cât de etice sunt relaţiile publice
depinde, în esenţă, de caracteristicile structurale ale comunicării. Sunt mai etice, sugerează Pearson, acele sisteme de
comunicare care promovează schimbul de idei, negocierea şi
compromisul (Grunig) – concepte similare cu conversaţia
(Ehling), dialogul neutru (Ackerman), sau comunicarea simetrică (Habermas).
Indiferent cum au fost denumite de către autorii lor, toate
aceste modele de interacţiune comunicaţională au meritul de a
fi oferit un răspuns plauzibil la problema mai generală a
posibilităţii consensului într-o societate pluralistă. În cadrul
acestor modele, interesele concurente încetează să mai fie
tratate în termenii unei opoziţii absolute, devenind susceptibile
de ajustare şi armonizare reciprocă.
Botan remarca, pe bună dreptate, „rolul unic pe care direcţia de cercetare consistentă a lui Grunig l-a jucat în dezvoltarea concepţiilor alternative despre relaţiile publice”.10 Dar,
modelul teoretizat de către Grunig et al. angajează o discuţie
mult mai amplă. Analiza sa critică a presupoziţiilor asimetrice
despre comunicare ridică implicit problema viabilităţii unei
8

Pearson, Beyond Ethical Relativism, p. 81.
Pearson, Beyond Ethical Relativism, pp. 68- 69.
10
Carl Botan, „Introduction to the Paradigm Struggle in Public
Relations”, Public Relations Review, Vol. 19, Nr. 2, 1993, p. 109.
9
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întregi paradigme de gândire. Văzută în această lumină, disputa
lui Grunig cu teoreticienii asimetriei devine o parte a unei
dezbateri mai largi, în care conceptele fundaţionaliste moderne
de cunoaştere şi comunicare se confruntă cu pluralitatea de
perspective şi semnificaţii atribuite acestor concepte de către
lumea postmodernă. Această deschidere filosofică a şi motivat,
de altfel, preocuparea noastră de a trata aspectele etice ale
comunicării în cazul particular al relaţiilor publice – pe lângă
avantajele oferite de un domeniu ce pare a deţine, în cadrul
ştiinţelor comunicării, locul de frunte în ceea ce priveşte
amploarea cercetării eticii comunicării simetrice şi a eficienţei
ei relative.11
Aşa cum va reieşi din această carte, încercările de a
determina care este cea mai bună metodă de a practica relaţii
publice etice au condus mai curând la concluzii diferite. Iar
explicaţia lipsei de consens în rândul teoreticienilor stă în
faptul că, în realitate, nu există o singură metodă. Fiecare dintre
cele două sisteme etice tradiţionale, deontologic şi utilitarist,
are, pe lângă aspecte valoroase, şi slăbiciuni: unul desconsideră
importanţa consecinţelor, celălalt, moralitatea mijloacelor.
Ambele formează, însă, cadrul teoretic indispensabil pentru
înţelegerea a ceea ce reprezintă o conduită corectă a profesioniştilor PR.
De aceea, cunoaşterea lor este o componentă esenţială a
pregătirii etice a celor ce studiază ştiinţele comunicării. O pregătire care, dezvoltând judecata morală, face posibilă înţelegerea şi interpretarea valorilor şi principiilor de bază ale codurilor
11

Grunig sugerează că rezultatele acestei cercetări ar putea fi
fructificate de celelalte domenii ale ştiinţelor comunicării (Grunig,
Implications of Public, pp. 168-169).
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de etică profesională, altminteri greu de aplicat, în generalitatea
lor, la situaţii particulare. Provocarea pentru relaţiile publice,
afirmă Harrison – valabilă, cu siguranţă, pentru disciplinele
comunicării, în ansamblul lor – este:
„să treacă dincolo de o abordare a educaţiei şi a
pregătirii etice care spune pur şi simplu ‘iată codul
de etică, acum urmează-l’, spre o abordare care
cultivă realmente deprinderile caracterului moral la
practicieni.”12

12

John Harrison, „Conflicts of duty and the virtues of Aristotle in
public relations ethics: Continuing the conversation commenced by Monica
Walle”, PRism 2(1), 2004, p. 6. Disponibil la:
http://www.prismjournal.org/fileadmin/Praxis/Files/Journal_Files/Iss
ue2/Harrison.pd
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