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Where to is contemporary journalism heading? Towards spectacular 
shows, entirely disconsidering necessary information, towards ridicule, 
disconsidering seriousness and public interest, towards frivoulous things, 
instead of building trust... 

The following text is not intended to prove any of the above, but to make 
a short analysis of the actual journalistic environment and the 
journalists’status, a status that is obviously transforming them in puppets of a 
theatre that is long expired.  
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Într-o lume condusă practic de comunicare, în toate formele ei, mass-media găsesc 

din ce în ce mai des mijloace prin care să îndoctrineze opinia publică, să dezinformeze şi 
implicit să manipuleze. 

L-aș cita aici pe David Randall care, în Jurnalistul Universal, îl citează pe editorul de 
la acea vreme al ziarului The Times: Prima datorie a presei este să obțină cele mai noi și 
mai corecte informații despre evenimentele vremii și, dezvăluindu-le de îndată, să le 
împărtășească întregii națiuni.54 

Este fascinant cum într-o lume a informaţiilor, chiar cei care ar trebui să le transmită 
şi să le comenteze, acolo unde este cazul, sunt cei care se informează şi se documentează 
cel mai puţin. Jurnaliştii, comentatorii şi prezentatorii sunt din ce în ce mai superficiali, 
gândesc din ce în ce mai puţin materialele pe care le construiesc şi/ sau prezintă. 

Ne regăsim citind adesea materiale de presă care nu cuprind toate informaţiile. 
Ascultăm sau privim ştiri care nu aduc nicio noutate. Mult mai trist este când acestea sunt 
incorecte, incoerente şi chiar false. 

Mass-media româneşti, şi nu numai, se axează în ultima perioadă pe subiecte de 
scandal, subiecte uşoare care nu necesită prea mult timp de analiză şi/ sau sinteză. Ziare 
precum Cancan, Click, Libertatea sunt cele mai apreciate şi vândute şi au cel mai mare 
trafic pe paginile online. Emisiuni precum Acces Direct, La Şuetă cu Bahmu, Dan 
Diaconescu Direct, Un show păcătos, fac cele mai mari audienţe. „Laura Andreşan are 
orgasm cu halucinaţii”, „Bote a bătut-o pe Bianca”, „Simona Senzual are un nou prieten”, 
„Adi Minune şi-a decorat Mercedesul cu cristale Swarowsky”, „Andreea Marin Bănică are 
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diplomă de inventator pentru body-ul extensibil pentru bebeluşi” – toate sunt subiecte de 
primă pagină, toate vând. 

Există chipurile şi mijloace de informare în masă cu pretenţii de seriozitate. Patronii 
lor ar spune răspicat că acestea îndeplinesc funcţia de informare – atenţie funcţia de 
informare, nu de interpretare, nu de divertisment şi în niciun caz cea de culturalizare. Cum 
îşi duc la bună îndeplinire misiunea aceste canale de ştiri? Să luăm câteva exemple:  

Plagiat grav – Jurnalista independentă Emilia Şercan – acuză ziarul Jurnalul Naţional 
de plagiat la articolul „Gabriel Oprea: <Am achiziţionat doar o parte din imobilele şi 
terenurile dorite>”. Sub anonimatul unui pseudonim, Jurnalul Naţional preia 80% din 
articolul jurnalistei publicat cu doar câteva zile înainte pe blogul acesteia. Odată sesizat, 
redactorul-şef, nimeni altul decât binecunoscutul critic politic, veşnic luptător pentru 
dreptate şi pedepsirea hoţilor, Victor Ciutacu, se preface că nu ştie nimic, refuză să şteargă 
articolul de pe pagina de Internet a ziarului şi abia peste două zile acceptă publicarea unei 
erate de tipul: „Dintr-o regretabilă eroare, autorii articolului au uitat să precizeze sursa”. 
Rezultatul, proces penal pentru furt intelectual. 

Realitatea TV prezintă cu aplomb Breaking News – „cinci maşini de lux au fost furate 
din staţiunea Nisipurile de Aur de pe litoralul bulgăresc”. Peste două ore, lipseau numai 
trei, iar dimineaţă doar doi proprietari depuseseră plângere la poliţie. 

La Pro TV aflăm în ordine că: „S-a dezlănţuit infernul, la Buzău! Un service auto 
făcut scrum pe DN2”, „Călătoria cu naşul, soluţia pentru mii de tineri rămaşi fără bani la 
mare”, „După "almanahe" şi "goagăl", Vanghelie recidivează şi se "consacrează", sau că 
„La 14 ani a încercat să-şi pună capăt zilelor după o ceartă cu mama”. 

Exemplele pot continua şi cred că este destul de relevantă importanţa ştirilor cu care 
ne asaltează posturile de televiziune. 

Multitudinea de ştiri care ne inundă şi calitatea acestora nu ar fi cu nimic specială, 
dacă informaţiile ar fi documentate, dacă sursele ar fi verificate. Dar, din păcate 
senzaţionalul primează. E mult mai important să dai ştirea, nu şi să o verifici. Ce contează 
dacă declaraţia de presă spune: „În acest moment cercetăm piaţa să vedem dacă este cazul 
să aplicăm măsura X”? Ştirea va fi: „Autorităţile aplică măsura X fără să ţină cont de 
părerile cetăţenilor”. 

Este incredibil cum, în defavoarea publicului receptor, presa şi guvernanţii duc un 
război personal. Guvernanţii nu mai calcă pragul celor două cele mai importante televiziuni 
de ştiri, Realitatea TV şi Antena 3, iar acestea se încăpăţânează să dea constant în 
reprezentanţii puterii, indiferent de ceea ce fac aceştia, bun, rău, important, cu diverse 
consecinţe. 

Cine are de câştigat din aceste jocuri de culise meschine? În niciun caz nu câştigăm 
noi, telespectatorii, cititorii, ascultătorii. Noi suntem cel mult nelămuriţi. Atitudinea 
publicului faţă de presă este în ultima vreme una ostilă, preferând să nu mai privească 
buletinele de ştiri, să nu mai cumpere ziare. E de înţeles astfel de ce atunci când va mai 
consuma presă, publicul va prefera mondenităţi, ştiri relaxante. 

Abuzând de puterea pe care o au, mass-media manipulează din ce în ce mai mult şi 
creează diverse forme de isterie care au consecinţe grave asupra credibiltăţii mijloacelor de 
informare în masă. 

Să ne amintim împreună momentul „gripei porcine”. S-a profitat de moartea unui 
membru al echipei „Cârcotaşilor”, Toni Tecuceanu, pentru a se propaga ideea că „uite ce ni 
se poate întâmpla dacă nu ne vaccinăm”. Toate posturile de televiziune au difuzat imagini 
cu regretatul „cârcotaş”, cât mai sumbre, cât mai negre. Ziarele titrau a doua zi: „Dacă se 
vaccina acum ar fi fost printre noi”. Imaginile obsedante, declaraţiile autorităţilor au făcut 
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ca, în doar câteva ore, aproape toate spitalele din Bucureşti, care ofereau vaccin antigripal, 
să fie asaltate de oameni disperaţi să se vaccineze. Consecinţele? Bătaie, leşin, vaccin 
epuizat, reacţii adverse suficiente. Alte subiecte despre care presa a continuat să scrie. Cât 
de bine pentru jurnalişti.... 

La terminarea isteriei, dar şi la finalul autopsiei cadavrului lui Toni Tecuceanu, am 
aflat cu toţii că de fapt actorul a murit urmare unei infecţii intraspitaliceşti (el suferea de 
altfel de mai multe boli) şi nicidecum de gripă porcină. 

Un alt caz de isterie mediatică a fost creat odată cu erupţia vulcanului din Islanda. 
Mai întâi am aflat că norul de cenusă emanat e toxic. Apoi am aflat că nu e toxic decât în 
anumite ţări unde concentraţia unei anumite substanţe era mai mare din cauza 
dimensiunilor norului. În România, toţi aşteptam norul. Hilar a fost faptul că unii oameni se 
uitau pe cer în speranţa că îl vor vedea.  

În primă fază, norul era toxic. Am fost sfătuiţi să nu ieşim din case. Apoi, câţiva 
meteorologi „mai normali la cap”, dacă îmi permiteţi exprimarea, au spus clar că norul de 
cenuşă nu este periculos şi nu are nicun fel de implicaţii asupra sănătăţii. Între timp, 
oamenii se sunau, se întrebau, se sfătuiau şi continuau să se uite pe cer... 

Ceea ce toată presa a uitat să spună pe moment este că altitudinea la care norul trecea 
prin România era de 3000 de metri. O omisiune atât de neimportantă... 

Este un adevăr deja faptul că noi, publicul receptor, suntem din ce în ce mai 
superficiali şi informaţiile pe care ni le oferă presa sunt rezultatul propriilor noastre 
interese. Am impresia câteodată că parcă ne e frică de adevăr. Ne e frică să aflăm adevărata 
stare a lucrurilor. Ştim că, dacă am afla aceste adevăruri, ne-ar durea. Dar n-ar fi mai bine 
să fim conştienţi de ceea ce se întâmplă în jurul nostru? Să fim informaţi corect şi să 
cunoaştem realitatea înconjurătoare, astfel încât să fim mai greu manipulaţi? N-ar fi mai 
bine să fim capabili să luăm decizii în cunoştinţă de cauză şi astfel să nu mai reproşăm 
nimănui greşelile noastre? 

John Hartley, în prețioasa sa carte Discursul Știrilor 55, ne spune că știrile de 
televiziune nu ne comunică mare lucru despre societate. Ele spun destul de multe despre 
anumite aspecte ale societății și destul de multe despre televiziune. Dar de ce numai 
anumite subiecte sunt incluse în știri? De ce modul lor de tratare diferă? Și de ce sunt 
relatate într-o manieră care poate transforma un discurs al președintelui SUA într-o poveste 
de natură să-l acuze? 

Pentru a răspunde acestor întrebări, ne explică Hartley, trebuie să înțelegem știrile nu 
ca o forță autonomă, exterioară relațiilor sociale pe care încearcă să le redea, ci ca parte 
importantă a lor. Astfel, discursul știrilor este determinat și de modul în care realizatorii 
acționează sub imperiul constrângerilor, presiunilor, structurilor și normelor care fac ca 
lumea mai largă a relațiilor sociale să se sprijine pe munca lor. Știrile reprezintă doar o 
agenție socială printre nenumărate altele. În societăți ca acestea în care trăim, cele mai 
importante agenții care au un cuvânt de spus în ceea ce privește știrile sunt capitalul și 
statul – comerțul și guvernul. 

Desigur trebuie adus în discuţie rolul mass-media. Acestea contribuie la crearea şi 
interpretarea realităţii înconjurătoare. Pentru asta mass-media trebuie să transmită mesaje 
clare, accesibile tuturor, concise şi, cel mai important, adevărate. 

Bibliografia de specialitate ne vorbeşte despre cinci funcţii esenţiale ale presei: 
funcţia de informare, funcţia de interpretare, funcţia de legătură, funcţia culturalizatoare şi 
funcţia de divertisment. Pe departe cea mai importantă este cea de informare. Rolul de a 
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informa al presei este considerat o obligaţie a instituţiilor mass-media. Indivizii şi grupurile 
au nevoie să controleze mediul înconjurător. Oamenii evaluează, pe baza informaţiilor pe 
care le primesc prin mass-media, importanţa evenimentelor care ar putea să-i afecteze în 
mod direct, anticipează unele tendinţe ale vieţii economice, sociale sau politice şi iau, în 
cunoştinţă de cauză, anumite decizii. 

Dacă informaţiile pe care le primesc sunt neadevărate, consecinţele acţiunilor 
oamenilor pot fi dezastruoase câteodată. 

Joseph Dominick, în cartea sa Dynamics of Mass Communication (1983) exemplifică 
foarte bine situaţia menţionată mai sus. 

În seara zilei de 19 decembrie 1973, canalul american NBC a difuzat, ca de obicei, 
programul de divertisment „Tonight show starring Johnny Carson”, program ce se bucura, 
datorită farmecului animatorului, de un mare succes. Cu câteva ore înainte de începerea 
show-ului, unul dintre textieri i-a atras atenţia lui Carson asupra unei ştiri. Conform 
acesteia, un congresman criticase guvernul pentru faptul că rezerva naţională de hârtie 
igienică era prea mică. Ideea i-a surâs lui Johnny Carson care a dezvoltat-o în timpul 
spectacolului într-o serie de gaguri. S-a întâmplat însă, ca o seamă de ascultători, 
încredinţaţi că aluziile ironice ale actorului ascund un substrat real, să ia gluma în serios. 
În dimineaţa următoare ei s-au grăbit să cumpere hârtie igienică pentru a-şi completa 
proviziile casnice. Treptat, zvonul că nu va fi hârtie igienică s-a răspândit, fără nicio 
legătură cu contextul hilar din care informaţia fusese extrasă. Alţi americani au plecat spre 
diverse magazine ca să cumpere hârtie igienică. Diferiţi cumpărători, văzând oameni cu 
cărucioarele pline de hârtie, au dedus că se va întâmpla ceva şi au trecut şi ei la 
achiziţionarea de hârtie igienică. În scurt timp, magazinele şi apoi depozitele s-au golit. 
Cei care n-au apucat să cumpere, găsind rafturile goale, au tras singura concluzie logică – 
pe piaţa americană este criză de hârtie igienică. Aşa au început să o caute prin alte 
magazine, mărind cererea şi amplificând senzaţia unei crize a produsului. În zadar au 
intevenit diferite autorităţi, încercând să tempereze populaţia agitată, în zadar au oferit 
explicaţii normale şi raţionale, în zadar însuşi Johnny Carson a precizat că totul a fost o 
glumă – toată lumea era convinsă că SUA sunt ameninţate de o criză a hârtiei igienice. 

Reiese destul de clar din exemplul de mai sus că responsabilitatea gazetărească este 
foarte mare.  

Aș încheia cu un citat din David Randall care explică foarte bine ideea de jurnalism 
inteligent și responsabil, acel tip de jurnalism care îți face cinste ca profesionist al 
domeniului: ”...jurnaliștii buni, oriunde se află aceștia, au același deziderat: o gazetărie 
inteligentă, bazată pe fapte, onestă în intenție și efect, servind cu discernământ doar cauza 
adevărului, prezentat într-un stil clar pentru toți cititorii, oricare ar fi aceștia”.56 
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