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MOTTO: 
„Cei care vor să fie mereu fericiţi sau 
înţelepţi trebuie să se schimbe” 

(Confucius)

ABSTRACT: Since early times, education and learning have been una-
ble to exist without inter-human communication. Communication 
means that people share certain things, the process of communi-
cating implying that ideas, facts, opinions, emotions and feelings 
circulate among people in the form of messages. The importance 
of the word’s leaders is given by their capacity to send messages in 
time, without geographical or temporal borders.
We have chosen to analyze Mahatma Gandhi’s speech as we have 
noticed his capacity to send, in difficult times for India, a bal-
anced, tolerant and supportive message for the disadvantaged 
people. The present paper intends to emphasize the importance 
of this message in inter-human communication. It consists of 
two chapters: 1. Communication; 2. The Speech and Moments 
in the History of India – Gandhi.
KEYWORDS: communication, Mahatma Gandhi’s speech, recent 
history of India, tolerance.

Ce este comunicarea?
Comunicarea umană este un proces de predare – primire, adică unul de tip 
tranzacţional, prin care oamenii schimbă şi transferă semnificaţii de la un 
individ la altul, către un grup uman mai restrâns sau către publicul larg.

Definirea comunicării rolul şi lianţii ei
Termenul „comunicare”, în sens larg, include toate metodele de trans-

mitere a gândurilor şi simţămintelor dintre persoane de ambele părţi.
1 Secretar facultate, Facultatea Energetiă, Universitatea Politehnica Bucureşti; membru 

asociat al Diviziei de Istoria Știinţei a CRIFST al Academiei Române.
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Adevărata comunicare se realizează atunci când există un sens al 
comunicării şi al înţelegerii între două sau mai multe părţi.

Carol I Havland, Irving I.Janis şi Harold H.Kelley o definesc ast-
fel: ’Comunicarea este un proces prin care un individ (comunicatorul) 
transmite stimuli cu scopul de a schimba compotamentul altor indivizi 
(auditoriul)2’.

Comunicarea se realizează verbal (prin limbă) şi non -verbal (prin 
gesturi). „Inceputul epocii moderne a multiplicat soluţii lingvistice 
de comunicare într-un spirit care nu avea nimic «naţional»:Latina, 
spaniola,germana, franceza au greaca3.

Limba aparţine popoarelor, fiecare cu specificul său cultural şi destin 
propriu. „Limba se dovedeşte cel mai puternic dintre toţi lianti utilizabili… 
Termenul de etnie este preferabil cuvîntului popor”. Iar „religia poate fi 
uneori ca liant la fel de importantă sau chiar mai importantă decît limba”4. 

Modelul de comunicare
Schema lui Wiener (fig. 1) completează precedentele realizări cu feed 

– back –ul (informatia retur) în posesia căruia intră emiţătorul. Pe baza 
acestei scheme pot fi identificate atât componentele fundamentale ale pro-
cesului de comunicare, cât şi legăturile dintre ele, facilitându-se sesizarea 
impactului produs asupra sistemului informaţional şi managementului, 
în ansamblul său.

Fig. nr. 1 – Schema lui Wiener

2 Mihai Dinu, Comunicarea, Editura Algos, Bucureşti, 2000.
3 Lucian Boia, Două secole de mitologie naţională, Editura Humanitas, București, 2011.
4 Ibidem.
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Componentele procesului de comunicare
Procesul de comunicare se derulează prin intermediul următoarelor 

componente:
– emiţătorul;
– mesajul;
– canalul;
– receptorul.
Emiţătorul – executant – este persoana care iniţiază comunicaţia. 

Mesajul reprezintă forma fizică a informaţiei transmise de emiţător spre 
receptor. Imbracă mai multe forme: verbală şi neverbală. 

Canalul este calea de transmitere a informaţiei, strâns legată de mesaj.
Receptorul – executant– este persoana sau grupul de persoane benefi-

ciare a mesajului informaţional.
În viziunea cibernetică, procesul de comunicare reclamă operaţii de 

codificare şi decodificare, prin intermediul cărora emiţătorul şi recepto-
rul apelează la anumite simboluri pentru a facilita înţelegerea mesajului, 
transmiterea şi interpretarea informaţiei ce face obiectul comunicării.

Prin codificare emiţătorul apelează la simboluri variate: sunete, litere, 
cifre, gesturi, etc., pentru a transmite şi a se face înţeles de către receptor, 
iar acesta, prin decodificare, asigură interpretarea mesajului şi convertirea 
simbolurilor într-o informaţie pertinentă. În anumite situaţii decodifica-
rea este influentată de maniera în care sunt interpretate simbolurile de 
către receptor, de semnificaţiile lor, de măsura în care acestea îi satisfac 
cerinţele.

În contextul procesul de comunicare apar şi unii factori perturbatori 
care se manifestă pe traseul emiţător – receptor şi care pot provoca dis-
funcţionalităţi majore în derularea acestuia, precum filtraje, distorsiuni, 
blocaje etc.

Astfel de factori sunt atât obiectivi cât şi subiectivi.
Elementele sale sunt conectate într-o manieră care sugerează dina-

mica procesului de comunicare umană şi traiectoriile mesajelor (Fig. nr. 2).
Să analizăm mai în profunzime acest model.
• Expeditor – destinatar. Acest element semnifică dubla ipostază a 

comunicatorului, chiar şi atunci când comunică cu sine însuşi. Ori de câte 
ori comunicăm ne aflăm simultan atât în ipostaza de expeditor (sursa 
informaţiei nu se identifică întotdeauna cu expeditorul sau emiţătorul ei), 
cât şi în cea de destinatar (receptor) al mesajului.
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• Codificarea – decodificarea. A codifica înseamnă a traduce gândurile şi 
sentimentele în sunete şi imagini, în cuvinte, în caractere scrise, în desene, 
în gesturi, ş.a.m.d.

Fig. nr. 2 – Modelul general al comunicării umane

A decodifica înseamnă a transpune cuvintele vorbite sau scrise, gestu-
rile, imaginile sau alte semnale în idei şi sentimente umane.

Informaţiile nu pot fi receţionate altfel decât într-un limbaj recunos-
cut de receptor. Actiunea de a codifica este complementară şi simultană 
cu aceea de a decodifica.

• Mesajul. Mesajul este ansamblul de semne şi semnale care poartă 
ideea, sentimentul sau emoţia pe care emitentul le transmite către destina-
tar. El se constituie sub forma unui anumit set de simboluri. Mesajul poate 
fi purtat de sunete, imagini, cuvinte, mimică, gesturi şi diverse alte semne 
şi semnale care simbolizează o anumită semnificaţie.

Când semnificaţia este codificată în cuvinte spunem că mesajul 
este verbal şi comunicarea verbală. Când semnifcaţia este purată prin 
alte semne decât cuvintele, spunem că mesajul şi comunicarea sunt 
nonverbale.

Totul din om comunică omului câte ceva, mai mult sau mai puţin 
subtil şi semnificativ.

• Canalul sau media. Canalul este mijlocul şi calea prin care este 
transportat şi distribuit sau transmis şi redat mesajul. Canalul este atât 
vehiculul cât şi suportul fizic (mediumul) al mesajului.

Rareori în comunicarea umană se foloseşte un singur canal. 
• Paraziţii sau zgomotul. Paraziţii, perturbaţiile sau zgomotul de fond 

reprezintă orice alterare a comunicaţiei, de natură să distorsioneze mesajul 
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sau să-l împiedice să ajungă la destinatar în forma în care a fost expediat 
de emiţător.

• Retroacţiunea sau feedback. Retroacţiunea sau feedback-ul reprezintă 
informaţia răsturnată sub formă de răspuns către cel care a lansat mesajul. 
Poate proveni de la expeditorul însuşi sau de la altcineva care a recepţionat 
mesajul său.

Retroacţiunea personală este propria noastră reacţie faţă de propriul 
nostru mesaj. 

Conştiinţa de sine în comunicare
Maniera în care individul comunică cu ceilalţi este puternic influ-

enţată de maniera în care el se percepe pe sine însuşi, adică valoarea şi 
puterea pe care el şi-o atribuie sieşi.

În toate formele de comunicare pivotul central al afirmării eului este 
conştiinţa de sine.

Prin toate formele de sine înţelegem imaginea sau percepţia pe care 
individul o are asupra lui însuşi. Modul în care el se valorizează pe sine 
determină modul său de a comunica şi de a răspunde celorlalţi.

Cel mai uzual instrument de analiză a cunoaşterii de sine este aşa 
– numita fereastră a lui Johari. Aceasta este o reprezentare metaforică a 
sinelui, sub forma unei ferestre cu patru ochiuri, fiecare reprezentând una 
din cele patru părţi componente ale sinele: sinele dezvăluit, sinele orb, 
sinele ascuns şi sinele necunoscut.

Fig. nr. 3 – Fereastra lui Johari

Sinele dezvăluit reprezintă ansamblul informaţiilor despre atitudinile, 
sentimentele şi comportamentele personale, cunoscute atât de sine însuşi 
cât şi de alţii cu care comunică într-o formă sau alta. 

Dezvăluirea sinelui faţă de ceilalţi se produce în mod selectiv, în sen-
sul că ne deschidem faţă de unii, dar ne pastrăm secretele în faţa altora.
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Sinele orb reprezintă cea ce ştiu alţii despre mine, iar eu însumi nu stiu, 
Sinele ascuns reprezintă ceea ce eu ştiu despre mine însumi, dar 

nimeni altcineva nu ştie. Este contrariul sinelui orb. 
Sinele necunoscut reprezintă acele aspecte ale vieţii individuale pe care 

nici individul în cauză şi nici altcineva din afară nu le cunoaşte. Aceasta se 
cunoaşte în subconştientul individului şi poartă dorinţe şi sentimente care 
nu au fost conştientizate încă şi nici nu devenit observabile din exterior.

Cele patru componente ale sinelui nu pot fi separate unele de altele. 
Sunt interdependente şi complementare.

Conştiinţa de sine nu poate fi dobândită în afara partenerului de 
comunicare.

Ascultarea – etapă de bază în comunicare
A asculta activ reprezintă baza comunicării. A asculta atent nu soli-

cită decât efortul de a asculta cu adevărat ceea ce ţi spune şi, totodată, 
înseamnă renunţarea, pentru moment, la obsesiile proprii.

A asculta activ nu este, totuşi, o activitate „caritabilă. Fiind capabili 
să ne implicăm în problemele altcuiva, vom putea ocupa o poziţie foarte 
puternică în cazul unor dialoguri cu acsta. Pentru noi „da” înseamnă 
„poate”, iar „nu” înseamnă „niciodată”. Pentru partenerul nostru, însă, 
aceste cuvinte pot însemna cu totul altceva.

Ocupându-ne de legăturile dintre limbaj şi sentimentele interlocu-
torului, vom putea evita confuziile şi vom reuşi să comunicăm simplu şi 
eficient.

Oamenii care învaţă să fie buni ascultători descoperă cum relaţiile lor 
devin mai solide.

Cel mai mare avantaj oferit de metoda ascultării active este conştien-
tizarea faptului că interlocutorul nu este parte din noi, ci un individ total 
diferit.

Argumentarea – etapă de bază în comunicare
Este un mijloc prin care vorbitorul încearcă să determine auditoriul 

să aibă opinii sau convingeri, să adopte o idee.
Opiniile Sunt „fulguiri de nea” sunt stări personale subiective,în timp 

ce Convingerile sunt atitudini personale „durabile”5. În discurs se doreşte 
5 Cornel Popa, Logica actelor de comunicare, Editura Universitatea Politehnica, București, 

2005.
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un mesaj pentru publicul ţintă care să aibă efect, exemplu: N. Titulescu 
discurs la Societatea Naţiunilor „La lucru”6.

Mahatma Gandhi
Mahatma Gandhi, „Părintele Indiei„, omul care a biruit violenţa prin 

non-violenţă, se numea MOHANDAS Karamchand Gandhi s-a născut la 2 
octombrie 1869 în oraşul Porbandar din vestul Indiei fiind fiul judecătoru-
lui Kara Gandhi care făcea parte din castra neguţătorilor şi erau credincioşi.

El s-a căsătorit, conform tradiţiei, la 13 ani cu Kasturba. La 19 ani 
pleacă în Anglia pentru a studia dreptul, timp de 3 ani, susţinut financiar 
de fratele său care era avocat. Prinde obiceiuri de îmbrăcat britanice, ia 
lecţii de dans, de franceză dar ajunge la concluzia ca nu trebuie să-i imite.

Proaspăt avocat pleacă să lucreze în Africa de Sus, consilier juridic 
unde va lucra 21 de ani. Suportă umilinţe pentru că era indian „indienii 
erau forţaţi să-şi scoată turbanele în tribunal”.Aici publică o revistă săp-
tămânală „Opinia Indiană”.S-a implicat în operaţii de asistenţă în timpul 
Războiului Burilor, în 1899, în care britanicii urmăreau să controleze terito-
riul deţinut de olandezi şi a primit decoraţii devenind cunoscut. A chemat 
la grevă minerii indieni pentru a protesta împotriva legilor nedrepte, este 
arestat dar primeşte simpatia întregii lumi.

În 1915 se întoarce în India, îşi face o fermă, îi ajută pe arendaşi să 
se elibereze de moşieri sprijinindu-se pe grevele muncitorilor. El era din 
anul 1901 membru în Congresul Naţional Indian şi expune puterea tacticii 
Satyagraha, care a devenit filozofia congresului. În 1914 se înrolează în 
primul război mondial, fiind comandantul unei unităţi indiene. Cu toată 
participarea Indiei la război nu a primit autonomie, urmarea a fost o grevă 
masivă indiană de 300 de milioane de participanţi dar Gandhi cere înceta-
rea grevei din cauza violenţelor şi uciderea unor ofiţeri britanici. Hotărârea 
lui era ferma si a spus: „fără non-violenţă adevărată, nu se poate obţine 
pacea adevărată” şi şi-a depus decoraţiile în semn de protest. Îşi schimbă 
hainele în port popular autohton din bumbac şi învaţă poporul să folo-
sească „roata de tors”7.

În 1928 în calitate de membru al Congresului Naţional Indian a pro-
pus: „ca, dacă în termen de un an, Indiei nu i se acordă autonomia, să se 

6 Maria Cornelia Bîrliba, Dan Mihai Bîrliba, Diplomaţia cuvintelor. Nicolae Titulescu – 
vocaţia unui orator, Editura Bren, 2001.

7 ***, Oameni care au schimbat destinul lumii, în revista „100 de personalităţi”, nr. 10
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organizeze un alt act de insubordonare la nivel naţional” şi un an mai 
târziu a pornit „Marşul sării” deoarece indienii erau nevoiţi să importe 
sare. Făcând un marş de 350 km, „pe 5 aprilie 1929 au lăsat apa sărată să se 
evapore pentru a obţine sarea. Această sare a fost luată din Oceanul Indian, 
această sare aparţine indienilor. De ce să plătească indienii taxe britani-
cilor pentru sare când o pot procura din propriul lor ocean8. După marş 
ajunge la închisoare. Este eliberat şi face parte din delegaţia care merge la 
Londra pentru negocieri, merge îmbrăcat tradiţional şi însoţit de o capră; 
negocieri fără succes.

Devastată de cel de-al Doilea Război Mondial, Marea Britanie nu mai 
putea face faţă rezistenţei Indiei de aceea a decis împărţirea ei în două, 
India cu populaţie hindusă, şi Pakistanul cu populaţie musulmană, lucru 
care a avut adepţi în rândul populaţiei, Gandhi nu a dorit asta. Împărţirea 
în două ţări „a dus la o migraţie de populaţie de 15 milioane de oameni”9. 
Gandhi protestează prin post.

La 2 octombrie 1947 de ziua de naştere a lui Gandhi el a spus: „Am 
spus că voi trăi pînă la vârsta de 125 de ani, dar acum îmi retrag această 
declaraţie. Vreau ca Dumnezeu să mă smulgă din viaţa aceasta plină de 
suferinţe”10. La 20 ianuarie 1948 în timpul plimbării sale este împuşcat de 
un hindus şi fiind slăbit după post moare. Aşa a sfârşit părintele Indiei.

La prima vedere spaţiul public desemnează „un mediu de simplă 
observabilitate reciprocă”. Este sensul dat de Şcoala de la Chicago de 
Richard Sennett, care analizează oraşul ca un loc de întâlnire pentru stră-
ini, idei care îşi trag rădăcinile din lucrările lui Simmel11. 
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