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One of the favourite themes of the paradigm changes produced by 
technological revolutions is the fact that the new communication medium might 
destroy the pre-existing one. History shows us that they don’t devour each 
other, but they learn to coexist. History will also solve problem of the 
integration or non’integration (?!) of blogs into professional journalism.  
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 Strigătului de spaimă care a urmat apariţiei internetului i se opune experienţa istorică 

a tuturor revoluţiilor de comunicare. Atunci când a apărut cinematograful, s-a strigat 
moartea teatrului. Televiziunea a părut a fi o ameninţare serioasă şi pentru teatru, şi pentru 
cinematograf. Internetul e văzut ca un “bau-bau” universal. Trece ca un tsunami peste tot: 
carte tipărită, ziare, reviste, teatru, filme, muzică, relaţii interumane etc. Istoria ne-a dovedit 
că niciun mediu nou de comunicare nu şi-a demonstrat puterea de fagocitare a celui 
preexistent. Şi teatrul, şi cinematograful, şi cartea au supravieţuit, adaptându-se, 
perfecţionându-se şi continuând să ne provoace raţiunea şi să ne bucure sufletul. Aşadar, 
spaimele unora dintre jurnalişti legate de hegemonia www.,care ar împinge spre disoluţie 
presa scrisă, sunt temperate de o realitate istorică: mediile au învăţat să coexiste!  

 Chestiunea pare să se tranşeze la nivel axiologic. Internetul, cu toate facilităţile-i 
incontestabile nu poate substitui un jurnalist cu adevărat profesionist. Sigur că, deşi 
perspectiva pare optimistă, dacă luăm în calcul argumentele anterioare, se pune totuşi 
fireasca întrebare: cum va arăta, în noile condiţii, jurnalismul de mâine? Tot istoria culturii 
şi civilizaţiei ne învaţă că orice predicţie, orice încercare de reprezentare a viitorului trebuie 
să ţină cont de trecut. 

 Oricât de presante ar fi mecanismele financiare, deloc de neglijat, există nume mari 
ale jurnalismului românesc conştiente de faptul că presa are şi alte nobile îndatoriri, care 
pot fi mai presus de nevoia, conjugată cu dorinţa, de a face bani. Aceste nume mari – lista 
şi-o poate constitui fiecare – de la Bacalbaşa, Eminescu, Caragiale, Camil Petrescu, 
Brunea-Fox, Eliade şi până la cei care azi trec drept nişte semnături demne de luat în 
seamă, fie că sunt tipărite sau electronice, reprezintă nu doar trecutul sau prezentul, ci şi 
viitorul jurnalismului. De la aceste modele, în paranteză fie spus nevoia de modele este o 
altă paradigmă constantă a culturii şi civilizaţiei umanităţii, studenţii la facultăţile de 
jurnalism şi-ar putea însuşi nu doar seturi tradiţionale de valori strict profesionale precum 
atribuirea informaţiei, scrisul contra cronometru din motive concurenţiale, respectarea 
normelor de scriitură jurnalistică etc., ci şi raţiunile pentru care aceşti profesionişti au ajuns 
să fie consideraţi ca atare, în speţă nişte modele. O potenţială explicaţie poate sta şi în 
verticalitatea lor, în felul în care şi-au apărat cu îndârjire principiile, nelăsându-se 
înduplecaţi de irezistibile argumente financiare, nesacrificând calitatea conţinuturilor 
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profesionale de dragul spectacularului sau al profitului material, situaţii cu care jurnaliştii 
contemporani se confruntă din ce în ce mai des. 

Cum stau lucrurile în ceea ce priveşte internetul şi blogurile? Heribert Prantl, editor 
politic la ziarul Sűddeutsche Zeitung, atrage atenţia asupra faptului că discuţiile despre 
relaţia blog-internet-ziar tipărit, declanşate încă din 2004, la apariţia cărţii jurnalistului 
american Philip Meyer, Vanishing Newspaper, care înclină balanţa către ipoteza morţii 
presei scrise, ar putea fi considerate premature, atâta vreme cât profeţiile lui Meyer ar urma 
să se împlinească nu mai devreme de anul 2043. Ba mai mult decât atât, consideră Prantl, ar 
putea păţi precum Francisc Fukuyama, care s-a înşelat când a proclamat Sfârşitul Istoriei , 
în 1992, după căderea blocului comunist. Asta nu înseamnă că nu există niciun pericol. 

 “Dar, această dorinţă de a grăbi moartea ziarelor , mortalitatea diagnosticată de 
Meyer, există cu adevărat. De curând, David Montgomery a fost cel care în Germania a 
încercat să înlăture jurnalismul din Berliner Zeitung şi să-l transforme într-un fel de 
interfaţă a utilizatorilor, cu din ce în ce mai puţine lucruri care să coste bani(e.g. articole 
bune) şi din ce în ce mai multe lucruri care să aducă bani(e.g. publicitate şi prezentări de 
produse). După cum spuneam, acesta este un model care ne este deja cunoscut din Statele 
Unite, unde jurnaliştii devin redundanţi, numărul corespondenţilor este redus, redacţiile 
sunt divizate, şi articolele scrise în redacţie sunt înlocuite cu cele scrise la comandă şi 
cumpărate pe nimic. Redactorul-şef devine un director executiv, intelectul e înlocuit de 
găunoşenie, iar economiile sunt făcute până când cititorii abandonează ziarul. E, într-un fel, 
o variantă sucită a basmului lui Rumpelstiltskin: aurul se transformă în paie, din cauza 
lăcomiei şi nebuniei. În cazul Berliner Zeitung, putem spera că ziarul începe să se 
redreseze. Dar îmi fac griji la gândul că, deşi Montgomery s-a dus, exemplul său a devenit 
norma acceptată (în 2005, Mecom, compania de investiţii în domeniul media, deţinută de 
David Montgomery, a cumpărat, stârnind o controversă trustul Berliner Verlag, de care ţine 
şi Berliner Zeitung şi l-a revândut în 2008, după intrarea în faliment). ”(Prantl, 2010:11) 

 Prantl este de părere că antiteza dintre jurnalismul clasic şi cel practicat în format 
modern de tip blog este falsă. Nici măcar ipoteza potrivit căreia blogul ar fi mai rentabil nu 
se confirmă. Ies mai mulţi bani din jurnalismul clasic, decât din blogging. Jurnalismul de 
bună calitate nu are însă cum să dispară. Revoluţia digitală a favorizat expansiunea 
jurnalismului, într-o nevoie mondială de informare, taxonomie şi explicare a unor realităţi 
care depăşesc, nu o dată, capacitatea de înţelegere şi procesare a unui public excedat de 
schimbările paradigmatice rapide. 

 Extinderea câmpului cognitiv prin intermediul Internetului, pe care filosoful Martin 
Bauer o numeşte lărgirea” orizontală”a cunoaşterii se face, din păcate, în detrimentul 
cunoaşterii aprofundate, adică, în termenii propuşi de Bauer, sacrificând „verticalizarea” 
acesteia. Aşadar, jurnalistul “digital” se vede confruntat cu un mare aflux de informaţie pe 
care nu o poate procesa. “Balastul informaţional”(Prantl, 2010:11) poate fi înlăturat doar 
printr-o cultură profesională şi generală care să îi permită jurnalistului “de tip nou”, 
blogosferic, să efectueze o selecţie rapidă şi eficientă, pe criterii valorice bine 
fundamentate.  

 Profesionalizarea presei a atras după sine un conflict din ce în ce mai dur între 
jurnalişti şi manageri, între un conţinut care să corespundă unui standard de calitate impus 
de însuşi profesionalismul echipei redacţionale şi un profit dictat de gustul pieţei. Presiunea 
managerială asupra jurnalistului căruia i se cere să scrie conform gustului public, intră în 
flagrantă contradicţie cu nevoia acestuia de a-şi respecta valorile profesionale, de tipul: 
valoarea de adevăr a factualului, implicit verificarea informaţiei, oferirea acelor subiecte de 
interes care fac dintr-o întâmplare un eveniment demn de transformat în ştire etc. Pentru 
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manageri, importante sunt campaniile de promovare, strategiile de marketing, tirajele, 
cifrele şi banii, în general. Cum rămîne cu asigurarea calităţii produsului mediatic mai ales 
atunci când se năpustesc asupră-ţi noile tehnologii?  

 Poate că o soluţie de supravieţuire a presei scrise în faţa asaltului blogurilor şi a 
presiunilor manageriale ar putea fi newsmagazine-ul, produs, cumpărat şi citit din alte 
motive decât cele ale achiziţionării unui cotidian sau accesării unui blog. Exemple deja 
există, unele au chiar în spate o tradiţie: Die Zeit este un săptămânal de actualităţi, dezbateri 
politico-sociale şi culturale, cu nivel intelectual ridicat. The New Yorker e săptămânalul aşa-
zişilor trend-setters în materie de gusturi culturale, idei şi atitudini. Prospect este o revistă 
lunară britanică, politico-socială, cu o abordare intelectual-culturală. Existenţa acestor 
reviste pe o piaţă concurenţială acerbă dovedeşte că managerii lor ştiu să vândă prestigiul şi 
calitatea profesională a jurnaliştilor-truditori, singura soluţie spre a nu înlocui integral ziarul 
cu blogul. În acest sens Mircea Vasilescu (2008:18) remarca:”Important este însă că ideea 
de prestigiu are piaţă – pentru public, pentru jurnalişti, pentru manageri. Poate cel mai bun 
exemplu în acest sens îl reprezintă Jornal do Letras din Portugalia. Revistă de mare 
prestigiu intelectual, printre alţii colabora permanent José Saramago, a fost preluată în 1992 
de trustul Edipresse, prezent şi în România, specializat în reviste de divertisment, de hobby-
uri, pentru femei etc. A fost prima achiziţie a acestui trust pe piaţa portugheză, deşi nu 
prezenta niciun fel de interes din punct de vedere comercial, cu cele câteva mii de 
exemplare ale sale. Astăzi, Edipresse deţine, în Portugalia, circa 50 de titluri, reviste de 
celebrităţi şi reviste pentru femei, publicaţii economice şi de ştiri, reviste pentru tineret, 
ghiduri TV etc., dar păstrează şi Jornal do Letras ca pe o floare la butonieră. Cristina 
Simion, manager general la Edipresse Romania, observa într-un ymterviu pe blogul lui 
Iulian Comănescu (http://comanescu.hot-news.ro/ymterviuoo8-cristina-simion-edipresse-
as-asteapta-un-profit-de-135-milioane-de-euro-in-2006.html) că Jornal do Letras aduce un” 
imens profit de imagine” pentru trust, dar are şi o valoare practică: “A reprezentat o 
excelentă pepinieră de editorialişti foarte inteligenţi, care aveau deja un prestigiu 
indiscutabil...şi pe care Edipresse, de fapt, Edimpresa, i-a folosit pentru lansarea altor 
publicaţii. Presa de calitate – chiar în variantă foarte sofisticată, precum Jornal do Letras în 
Portugalia poate aduce şi beneficii concrete, dar numai pentru managerii care au răbdare, 
care văd lucrurile pe termen lung şi dincolo de „ograda ” lor. ”  

 Revine obsesiv întrebarea: sunt blogurile (prescurtarea de la web log), acele site-uri 
de internet pe care sunt publicate texte în ordine invers cronologică, care nu necesită 
cunoştinţe de web design, o ameninţare pentru jurnalismul clasic şi o nouă formă care i se 
substituie? Scepticii la adresa acestui nou tip de jurnalism, pe care îl mai numesc şi 
jurnalism cetăţenesc , invocă drept argument pentru nonviabilitatea lui aspectele negative 
ale acestor produse new media: lipsa credibilităţii surselor, anonimatul autorului, 
defăimările practicate adeseori, care fac din toate astea serioase probleme de etică 
jurnalistică (Frunză, în Balaban et alii, 2009:59). 

 Cu toate acestea, potenţialul acestor new media nu poate fi neglijat. “Jurnalismul 
cetăţenesc aduce în plus o anumită atitudine etică, un pic anarhistă şi în mod sigur 
contestatară, care vizează relevanţa conţinuturior media colportate de marile trusturi de 
presă de la noi şi de aiurea, tabloidizarea, globalizarea, corporatismul. Producţia colectivă 
aduce în plus o mulţime de mărturii de la faţa locului, pe diferite suporturi media (…). Pe 
de altă parte, jurnalismul cetăţenesc mai are o premisă interesantă: poate deveni câinele de 
pază nu al democraţiei, ci al mediei clasice, despre care unii spun că s-a transformat într-un 
lup paznic la oi, în sensul că minte poporul cu televizorul şi aşa mai departe.”(Iulian 
Comănescu, apud Mihaela Frunză, 2009:59). 
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 Deşi relaţia blog - jurnalism clasic este departe de a fi una paşnică, o serie de 
cotidiene, televiziuni sau agenţii de presă din România rezervă o parte din spaţiul lor on-
line, blogurilor asociate, ale propriilor jurnalişti sau ale consumatorilor media. Unii 
bloggeri îşi diferenţiază net produsele de media tradiţională, alţii sunt de părere că blogurile 
pot fi considerate jurnalism, doar că este practicat pe un alt canal. Cristian Tudor Popescu 
are o atitudine şi mai tranşantă: jurnalismul trebuie practicat exclusiv de către profesionişti! 
Alţii încearcă să adopte soluţii de compromis: au propriile bloguri şi, în acelaşi timp, 
continuă să practice jurnalism tradiţional. 

 
 
 Concluzii 
 Fenomenul new media reprezintă o realitate demnă de luat în seamă, pendularea 

blogurilor între profesionalism, etică, responsabilitate, calitatea actului jurnalistic din punct 
de vedere al abordării şi al scriiturii, creează oportunităţi interesante de cercetare, chiar dacă 
marcate de incertitudini şi dileme. Deocamdată!  
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