
67

Evenimentul religios între mediatizare şi 
desacralizare: Moaştele Sfântului Andrei în 

România (octombrie 2011)
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În perioada 24 – 31 octombrie 2011 au fost 
aduse, pentru a doua oară în România şi pentru 
prima oară la Bucureşti, moaştele Sfântului Apostol 
Andrei, Ocrotitorul României. Poporul român, 85,9% 
ortodox1, a reacţionat prompt şi a venit în număr istoric 
de mare să aducă cinstire celui care a propovăduit 
primul Evanghelia lui Hristos pe teritoriul României. 
La fel de prompt a reacţionat şi presa de factură laică 
din ţara noastră care a prezentat evenimentul în 
detaliu, însă mediatizarea s-a axat mai mult pe cotidian 
şi banal, decât pe esenţa religioasă a evenimentelor. 
Manifestările, amplu mediatizate, s-au înscris în 
categoria evenimentelor extraordinare (media events2) 
care evadează din cotidian şi pe care mass media le 
prezintă în amănunt, tocmai datorită proceselor de 
mobilizare socială pe care le declanşează. Evenimentul 
a cuprins mai multe manifestări religioase, însă trebuie 
subliniate câteva aspecte importante:

•	 moaştele Sfântului Andrei au fost purtate în 
procesiune pe şantierul viitoarei Catedrale a 
Mântuirii Neamului (edificiu care a stârnit 

mută vâlvă în presa naţională şi internaţională) 
şi în tradiţionala procesiune organizată de 
Biserica Ortodoxă Română în fiecare an de 
sărbătoarea Sfântului Dimitrie, intitulată 
Calea Sfinţilor; 

•	 la pelerinajul de pe Dealul Patriarhiei au 
participat un număr mai mare de credincioşi 
faţă de ceilalţi ani datorită prezenţei moaştelor 
Sfântului Apostol Andrei3;

•	 capul Sfântului Andrei a fost purtat în 
procesiune la Sibiu4 şi Alba Iulia, cu ocazia 
canonizării Mitropoliţilor Andrei Şaguna şi 
Simion Ştefan;

•	 la manifestări au participat personalităţi 
politice (preşedintele ţării, primul ministru 
şi numeroşi parlamentari), personalităţi 
bisericeşti (Patriarhul României, Patriarhul 
Alexandriei, ierarhi din ţară şi străinătate), dar 
şi mii de credincioşi. 

Site-ul oficial de ştiri al Patriarhiei Române i-a 
conferit acestui eveniment o rubrică specială în care au 
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fost postate toate informaţiile legate de manifestările 
desfăşurate; 

Evenimentul a fost transmis live de numeroase 
televiziuni, posturi de radio, agenţii de ştiri etc. 

Cercetarea aduce în discuţie modul în care presa 
laică mediatizează evenimentele religioase, de cele mai 
multe ori insistând asupra aspectelor comerciale care au 
legătură indirect cu evenimentul, în timp ce aspectele 
ritualice, sacre sunt lăsate, de cele mai multe ori, în 
plan secund. În ceea ce priveşte pelerinajul cu moaştele 
Sfântului Andrei în România, din anul 2011, presa 
laică a prezentat acest eveniment reliefând, în speţă, 
momentele mundane ale pelerinajului, insistându-se nu 
asupra ritualului şi spiritualităţii, ci asupra comercialului, 
tinzând astfel spre o desacralizare mediatică a acestor 
manifestări. Chiar dacă prin prezentarea jurnalistică uşor 
tendenţioasă evenimentul nu a pierdut din sacralitate, 
totuşi imaginea per ansamblu a manifestărilor a suferit 
o desacralizare la nivelul memorie colective a poporului 
român. 

Astfel, făcând referire la eveniment, Prima TV5 
relata: „Din peisaj n-au lipsit nici cerşetorii şi nici 
comercianţii cu amănuntul”. Din aceeaşi ştire aflăm 
că „unii credincioşi s-au luat la ceartă chiar în curtea 
Patriarhiei”6, iar pentru alţii „statul la coadă a fost mai 
mult un motiv de distracţie”7, precum şi faptul că nu 
numai credincioşii prezenţi la manifestări trebuie să 
suporte aglomeraţia, ci şi şoferii care circulă pe străzile 
din zona Patriarhiei. Tot acelaşi post de televiziune a 
difuzat o ştire, în data de 28 octombrie 2011, intitulată 
„Pelerinajul cerşetorilor” în care au fost surprinse, 
în special, aspectele de cancan şi fapt divers: un hoţ 
deghizat în straie preoţeşti, cerşetori care intonează 
cântări religioase, un domn care stătea la rând să se 
închine la moaştele sfântului şi fuma o ţigară etc8. În 
acest sens este grăitor şi un alt reportaj realizat pe Dealul 
Patriarhiei intitulat „Tristul pelerinaj”, din care aflăm că 
„mii de pelerini s-au înghiontit la oala cu sarmale, au 
încercat să se bage în faţă la racla cu moaşte sau au spart 
semniţe chiar la coada sfântă”9. Din această ştire reiese 
că evenimentul nu este altceva decât un spectacol trist 
în care actorii principali – pelerinii - se înghiontesc la 
mâncare gratis şi, nici mai mult nici mai puţin, coada 
este „sfântă”. Modul relatării bagatelizează evenimentul 
plin de încărcătură spirituală, iar informaţiile religioase 
din cadrul ştirii fie sunt infime, fie lipsesc cu desăvârşire. 

Acest caz de mediatizare tendenţioasă nu este unul 
izolat, deoarece aflăm de la alt post de televiziune faptul 
că atunci „când vine vorba de bani, credincioşii uită şi 
de Dumnezeu” 10, pentru că „un aşa-zis călugăr a fost 
surprins de măicuţele de la Patriarhie în timp ce fura 
icoane şi cruciuliţe de pe o masă” a relatat Antena 111. 
De asemenea, „zoriţi într-una de cei zece oameni de 
ordine ai Patriarhiei, pelerinii abia apucau să fie miruiţi, 
să sărute raclele şi icoana, să se închine”, evidenţiază 
Mediafax12. 

Într-un reportaj Gândul, prezentând evenimentul 
procesiunii organizată pe amplasamentul viitoarei 
Catedrale a Mântuirii Neamului, se menţionează că 
pelerinajul a fost condus „de capul BOR, Prea Fericitul 
Daniel, care a sosit în Dealul Arsenalului într-o limuzină 
de lux”13, căutând astfel să sublinieze faptul divers şi 
nicidecum partea ritualică-spirituală a evenimentului. 
Un alt articol din presa laică insistă pe coada formată pe 
Dealul Patriarhiei şi pe faptul că „zona s-a umplut deja 
de comercianţi de flori”, şi prezintă, totodată, un aspect 
care nu are nicio legătură cu evenimentele, dar care are 
priză la public, referitor la salariile mici ale muncitorilor 
de pe şantierul Catedralei Mântuirii Neamului. Astfel 
aflăm că „muncitorii care lucrează la măreţul edificiu 
susţin că, deşi sunt plătiţi prost, cu 1.400 de lei lunar, 
vor termina construcţia înainte de termen”14. 

În data de 30 octombrie 2011, Jurnalul Naţional 
a publicat o ştire în care este prezentat doar aspectul 
mundan al evenimentului. Informaţiile mediatizate 
arată că Politia Locală a Municipiului Bucureşti „a 
dat 252 de sancţiuni contravenţionale, a aplanat 11 
scandaluri, a reţinut şapte hoţi şi doi călugări falşi în 
timpul acţiunilor derulate în zona Dealului Patriarhiei, 
în perioada manifestărilor religioase organizate cu 
ocazia Sfântului Dimitrie cel Nou”15. 

Totodată, presa laică s-a axat şi pe actorii politici 
prezenţi la eveniment, astfel un titlu din Adevărul 
sublinia: „Politicienii s-au înghesuit la canonizarea lui 
Andrei Șaguna”16. Mediafax insista asupra imaginii 
Preşedintelui României de atunci, Traian Băsescu, în 
acest sens două titluri sunt sugestive: „Preşedintele 
Băsescu, la canonizarea Mitropolitului Andrei Şaguna: 
El a înţeles că şcoala, educaţia, cultura sunt elementele 
de perenitate ale unui popor” şi „Imaginea anului în 
România: Traian Băsescu înconjurat de feţe bisericeşti. 
Cum a fost realizată şi de ce a râs preşedintele”17; Antena 
3 l-a avut în centru tot pe Preşedintele Băsescu: „De la 
Andrei Şaguna ne-a rămas gândirea că unirea poporului 
se face prin cultură şi educaţie”, pe când TVR a preluat 
afirmaţia lui Vadim Tudor care acuza politizarea 
ceremoniei. „S-a vorbit mai mult despre Traian Băsescu, 
decât despre Sfântul Ierarh Andrei Şaguna”18, a spus 
Corneliu Vadim Tudor pentru TVR 1.

În cadrul cercetării au fost monitorizate o agenţie 
de ştiri, mai multe cotidiane şi televiziuni, după 
cum urmează: Gândul, Jurnalul Naţional, Adevărul, 
România Liberă, Mediafax, Click, Prima TV, Antena 
1, România TV, TVR 1, Antena 3. Analiza a cuprins 
articolele publicate în perioada 15 – 31 octombrie 2011, 
în măsura în care acestea au putut fi regăsite în arhiva 
digitală a publicaţiilor şi televiziunilor selectate pentru 
analiză. Corpusul a cuprins 43 de articole, iar metoda 
folosită în această cercetare a fost analiza de conţinut. 
Din articolele care au alcătuit corpusul, în urma analizei 
s-a constatat faptul că 10 articole au fost axate pe actorii 
politici, 25 au avut în vedere comercialul, faptul divers, 



69

cancan-ul, iar 8 au prezentat evenimentul într-un mod 
obiectiv fără relatări tendenţioase. 

În concluzie, cercetarea evidenţiază faptul că 
aducerea moaştelor Sfântului Andrei pentru a doua oară 
în România a fost un media event ce a stârnit un interes 
crescut în rândul societăţii româneşti, evenimentul 
fiind mediatizat atât de presa de factură laică, cât şi de 
cea religioasă. Însă, abordarea jurnalistică a mass media 
profană s-a axat aproape în totalitate pe latura comercială 
a evenimentului, minimalizând astfel manifestările 
ritualice, ceea ce a dus la o desacralizare mediatică a 
acestui eveniment. În acest sens, mass media nu a făcut 
altceva decât să transmită un mesaj uşor trunchiat celor 
care au participat indirect la eveniment prin canalele 
de comunicare în masă. Astfel, prin generalizarea unor 
întâmplări izolate şi singulare au fost generate clişee care 
au fost asociate cu evenimentul: îmbulzeala la mâncarea 
oferită gratuit, certurile pentru întâietate la rândul 
de la sfintele moaşte, comportamentul neadecvat al 
pelerinilor, escrocheriile obţinute cu ajutorul deghizării 

în clerici, prezenţa cerşetorilor, etc. Această abordare 
jurnalistică uşor tendenţioasă conturează în mentalul 
colectiv o imagine denaturată a Bisericii prin asocierea 
instituţiei ecleziale cu acest tip de clişee. Astfel, o 
consecinţă a desacralizării mediatice a unui astfel de 
eveniment este şi degradarea imaginii instituţiei care a 
organizat evenimentul. 

Note:

1. Recensamant, rezultate preliminare: 85,9% dintre romani 
sunt de religie ortodoxă, Stiri PRO TV, secţiunea Social, 
articol publicat la 24 august 2014, disponibil la adresa 
http://stirileprotv.ro/stiri/social/recensamant-rezultate-
preliminare-85-9-dintre-romani-sunt-de-religie-ortodoxa.
html, accesat în data de 22 iunie 2016. 
2. A se vedea: Mihai Coman, Mass media, mit și ritual. O 
perspectivă antropologică, Iași, Editura Polirom, 2003; Elihu 
Katz și Daniel Dayan, Media events: The Live Broadcasting 

Sfântul Andrei
Sursă foto:  https://prgabriel.files.wordpress.com/2008/11/sf-andrei-1-800.gif
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