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O panoramă a presei scrise europene  

Horia BARNA* 

Avalanșa comunicării multimedia prin Internet a început să 
„elimine” presa scrisă (și tipărită) din piața mass-media, după ce, în secolul 
trecut, radioul câștigase teren, iar ulterior televiziunea specializată în știri și 
reportaje s-a extins în primele decenii ale secolului al XXI-lea. Cu toate 
astea, presa tipărită – ziare sau periodice de tot felul – a pierdut teren în mod 
diferit în diverse părți ale Europei. „Confortul” conferit de obișnuința 
lecturii pe hârtie a prelungit viața unor publicații din Vest, dar concurența 
noilor tehnologii, costurile foarte mari de tipar și distribuție/difuzare au 
scurtat-o pe cea a altora din Est. Cam două treimi din prețul unui ziar sau al 
unei reviste intră în astfel de costuri. Costuri mari sunt, firește, și pentru 
producțiile de televiziune, programele de „mare divertisment” fiind 
imposibil de realizat azi fără bugete enorme compensate prin pachete 
publicitare pe măsură.  
 După al doilea Război Mondial, apariția televiziunii, în anii 1950, 
inclusiv în România, ca mijloc predominant de divertisment a permis o 
conviețuire complementară cu presa. De sute de ani, tiparul fixase un set de 
convenții de lectură și de înmagazinare de informații. Ziarele informau și 
formau, ofereau și generau opinii într-o manieră liniară de acumulare a 
datelor. Apariția treptată a desenului ilustrativ, a caricaturii și, gradual, a 
fotografiei de presă a completat maniera specifică de informare a ziarelor. 
Chiar conceptul de „confort” al lecturii de ziare tipărite s-a modificat și el. 
Varianta online, mult simplificată, devenită adesea „rudimentară” preia 
mare parte din piață, tot pentru „confort”. Dar nu numai atât...  

Orice mediu de informare în masă transformă informația brută într-
un instrument care poartă cu sine unele date suplimentare și de completare a 
ceea ce lumea putea oricum să afle pe diverse alte canale, astfel că, indirect 
și nu de puține ori, înglobează și elemente de manipulare. A fost și rămâne o 
caracteristică generală a jurnalismului, aproape necesară (fiindcă formarea 
este o „manipulare pozitivă”), peste care putem să trecem dacă învățăm și ca 
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ziariști, dar și ca cititori avizați de mass-media, să zicem, adică a tuturor 
„mijloacelor de informare în masă” pe care le accesăm, să începem să 
discernem și să învățăm cum să citim, sau cum să ascultăm, sau cum să 
vedem si cum sa filtrăm ce primim din abundență.  

Normalitatea și confortul general, instaurate progresiv după al doilea 
război mondial, într-o Europă în fine așezată, pașnică, au introdus în peisajul 
și rutina familiară a orașelor „chioșcul de presă”. În afară de ziare și reviste, 
chioșcurile au început să comercializeze și țigări sau diverse mărunțișuri. 
Dar principala atracție rămânea presa, într-o parte ziarele împăturite se 
înșirau cu titlurile și principalele articole la vedere, în cealaltă revistele 
săptămânale sau lunare, cu coperți lucioase și ademenitoare. „A patra putere 
în stat”, „câinele de pază al democrației” era afișat în fiecare zi, la vedere, 
oferind siguranță și încredere mai ceva ca forțele de ordine. Toată lumea își 
dorea să apară sau, după caz, se temea să apară pe prima pagină. Iar marii 
ziariști ai presei scrise deveneau treptat un fel de semi-zei. Unii cădeau, alții 
le luau locul, dar statutul de vedetă media rămânea. Până la un moment dat 
când televiziunile au început să acapareze totul. 

Marea presă scrisă europeană s-a împărțit în „ziare serioase” și 
„tabloide”. Fiecare cu publicul său, care uneori mai trăgea cu ochiul și în 
partea cealaltă. Ziarele generaliste, de informație, opinie și analiză au 
renunțat repede să dea „știri”, lăsând asta pe seama radioului și, mai ales, a 
televiziunii. Cu excepția cazurilor în care obțineau o exclusivitate și, prin 
ediții succesive în chiar aceeași zi, reușeau să vândă tiraje imense. În rest, 
preluau marile teme politice, economice, sociale sau sportive și le detaliau, 
le analizau, atrăgeau nume de condeieri iscusiți pentru articole de opinie, 
derulau uneori în serial reportaje de mare interes, presărate cu fotografii 
speciale. Cultura prindea și ea, în unele cazuri, câteva calupuri de 
informație, o cronică acidă la câte un spectacol, film ori expoziție de răsunet 
sau un scurt interviu cu o vedetă care, în mintea patronilor și a redactorilor 
șefi, era capabilă să genereze interes în rândul publicului.  

Tabloidele scoteau tiraje și mai mari cu marile sau micile lor 
scandaluri, semnalate țipător din pagina întâi și umflate cu pompa la 
interior. O rutină a nimicului cu sclipici, ridicată prin repetiție la rang de 
informație obligatorie, a proliferat până în zilele noastre, formatul de cancan 
al tabloidelor prelungindu-se cu același „succes” în emisiuni echivalente de 
televiziune. 

Ziarele „consacrate” din Vestul Europei, indiferent dacă aveau 
deschis sau mascat o orientare politică sau alta, în funcție de patronat, 
reușeau la răstimpuri să trateze la unison temele foarte importante, firește 
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prin formule specifice. Asta se întâmplă mult mai rar cu ziarele din 
România, atâtea câte mai există încă. Totuși, în cazul unor mari dezastre 
naturale sau atentate, a unor fenomene sociale relevante, inclusiv exoduri de 
populație din zone afectate de conflicte sau război, dar chiar și a unor 
evenimente politice de anvergură internațională etc. pe prima pagină a 
ziarelor europene se poate încă vedea o fotografie mare și sugestivă legată 
de subiect, de obicei amplasată în zona centrală spre dreapta, un titlu mare și 
câteva puncte de sinteză lămuritoare. „Manșeta” (partea de sus a primei 
pagini...) și „subsolul” au trimiteri la alte subiecte la zi, dar știrea zilei sare 
cu pregnanță în ochii cititorilor.  

Incendierea recentă a catedralei Notre Dame din Paris a stat pe prima 
pagină a tuturor ziarelor care țin la numele lor pe tot cuprinsul Europei, 
chiar mai multe zile. Inclusiv tabloidele au tratat subiecte care exced simpla 
bârfă de rutină, fiindcă există subiecte care pot deriva ușor în mondenitate. 
Iar lucrurile se pot uneori inversa. Gravele cotidiene britanice au tratat 
deopotrivă tema Brexit, în toate etapele ei, până la decizia finală și au 
analizat cauzele și efectele previzibile, dar același lucru, cu mijloace 
specifice au făcut și tabloidele din Regatul Unit, fiindcă lumea spectacolului 
și a divertismentului de orice natură ar putea să fie influențată de 
schimbările politice și economice aduse de ruperea țări de blocul comunitar 
european. Iar vedetele au și ele opinii în privința asta.  

Este însă de remarcat că sincronizarea sau tratarea în paralel a unei 
astfel de teme, ca și cea a exodului de populație din Siria spre Europa sau 
acordarea de azil emigranților extra-europeni și-au găsit loc și pe primele 
pagini ale marilor ziare din Franța, Spania, Italia sau Germania. Există, de 
asemenea, o regulă nescrisă a marilor trusturi de presă (nu doar a celei 
tipărite) de a nu trata deloc, în mod solidar, anumite teme care pot aduce 
atingere prestigiului unei persoane sau a unui grup. Și nu este doar cazul 
„protejării” imaginii publice a familiilor regale, ci și a unor politicieni sau 
companii asupra cărora planează bănuieli insuficient probate sau se încearcă 
evidente preluări ostile. Solidaritatea de breaslă funcționează de obicei, la 
unison și cei mai mulți iau foarte în serios expresia „deontologie 
profesională”. 

Cotidienele din România s-au arătat cel mai adesea preocupate de 
temele domestice, nu neapărat cele politice pure (în afara unor evenimente 
majore de genul alegeri sau mari demonstrații de stradă). Actualitatea 
internațională de vârf pare să fie interesantă doar pentru cititorii ziarelor din 
Vestul (sau chiar Centrul) continentului. La noi, în afara marilor dezastre 
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naturale din lume, citim inevitabil despre micile machiavelisme 
dâmbovițene.  

Asta vrea publicul? Poate că da, mai ales dacă așa a fost obișnuit. 
Sau dacă doar de atât sunt în stare cele mai multe dintre redacțiile 
publicațiilor noastre. Poate că neracordarea la subiecte prioritare și 
importante pentru întreaga lume face parțial ca tirajele ziarelor din Vest să 
fie încă de ordinul sutelor de mii zilnic, iar la noi să fie aproape neglijabile 
și să ducă la decizia (de altfel înțeleaptă) de a se renunța la tipărire și de a 
continua exclusiv online. Toate marile ziare europene au și variante online, 
pentru extinderea numărului de cititori abonați. Dar, după un boom al 
acestei formule, s-a constatat că, în afara publicațiilor de nișă, sistemul 
online nu reprezintă o alternativă în sine pentru presa scrisă. Al cui este 
viitorul vom analiza cu alt prilej. Ce e sigur de pe acum este că și 
televiziunile trebuie să se transforme radical sau să dispară.  


