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CAPITOLUL 1

ªtirile politicii: politica ºtirilor

Problematica influenþei ºtirilor în general, ºi în timpul campaniilor electorale

în special, a exercitat o fascinaþie constantã în rândul cercetãtorilor. Studiile

legate de agendã, mai ales, sunt dedicate cu precãdere ºtirilor de televiziune.

Pentru a înþelege locul ºi rolul ºtirilor în campania electoralã, vom începe cu

circumscrierea domeniului ºtirilor de televiziune, arãtând modul în care aces-

tea construiesc efectul de real, decupeazã practic realitatea ºi oferã o imagine

pe care, în mod cotidian, o acceptãm drept realitatea propriu-zisã. 

1.1. Ce este actualitatea?

Ne mai putem întreba, dupã decenii întregi de la apariþia media, ce sunt ºti-

rile? Cu siguranþã da. Acum mai mult decât oricând, am putea adãuga. Existã

douã motive care legitimeazã aceastã întrebare: pe de o parte nu existã o de-

finiþie unanim acceptatã a ºtirilor ºi, pe de altã parte, existã în ultimii ani un

fenomen de trivializare accentuatã a valorii de ºtire, o spectacularizare ºi o

dramatizare constante, care impun redefiniri conceptuale. 

Într-o definiþie standard, de tip glosar, ºtirile sunt „forma principalã în care

informaþia curentã despre evenimente publice este prezentatã de media de orice

tip“ (McQuail, 2000: 500). O trecere în revistã a diferitelor definiþii date de-a

lungul timpului, realizatã de Barbie Zelizer, scoate în evidenþã caracteristici

mai degrabã pragmatice ale ºtirilor: „ºtirile sunt cele care vând ziarele“; „ºti-

rile sunt ceea ce oamenii vor sã citeascã“ (2008: 36-37). Aceste definiþii sin-

tetice aratã o tendinþã pe care Bourdieu o identifica în aprecierea logicii dupã

care funcþioneazã ºi se dezvoltã câmpul jurnalistic, anume logica punctelor de

audienþã, a cererii ºi a ofertei, o translatare a ecuaþiei economice în context me-

diatic. Acesta este motivul pentru care subiectele omnibuz, fãrã însemnãtate

realã, dar cu prizã la public, se impun tot mai mult: „este o lege binecunoscutã“,

Telepresedintii_color.qxd  5/13/2011  2:22 PM  Page 23



apreciazã Bourdieu, „cu cât un organ de presã ori un mijloc de exprimare oare-
care îºi propune sã atingã un public mai vast, cu atât el trebuie sã-ºi piardã
asperitãþile, sã elimine tot ceea ce poate sã divizeze, sã excludã […], sã nu
ridice cumva vreo problemã sau sã ridice doar probleme lipsite de conþinut“
(1996/1998: 50).

ªtirile sunt omniprezente în vieþile noastre, cãci jurnalismul nu este altceva
decât „o tentativã permanentã de reducere a distanþei între timpul evenimen-
tului ºi cel al furnizãrii ºtirii“ (Lochard, Boyer, 1998: 35), construind aºadar
„starea actualã a lumii“ (Drãgan, 2008: 28) în care trãim.

Dar ce înseamnã actualitatea? Este ceea ce tocmai s-a întâmplat? Este ceea
ce tocmai au prezentat media cum cã tocmai s-a întâmplat? Sau, aºa cum arãta
Gabriel Tarde, „actualitatea este, în realitate, acel fapt care suscitã un interes
general, chiar dacã este un fapt mai vechi“ (1902/2007: 22)? Un aspect intere-
sant legat de definirea actualitãþii este legat de una dintre funcþiile fundamen-
tale ale presei, aceea de a favoriza relaþiile sociale, prin oferirea subiectelor de
conversaþie cotidianã. Cu alte cuvinte, ceea ce este actual poate fi definit ºi prin
ceea ce devine subiectul (de interes) public al conversaþiilor private. Con-
fruntarea finalã între candidaþii la preºedinþie în turul al doilea – ºi, încã ºi mai
mult, comentarea acesteia imediat dupã încheierea ei – a avut un numãr record
de telespectatori. Sigur cã a existat un interes general crescut pentru o aseme-
nea înfruntare, însã nu puþini au fost cei care nu puteau „rata“ sã fie la curent
cu subiectul foarte fierbinte al zilei imediat urmãtoare ºi unul dintre subiectele
cheie ale campaniei despre care era uºor de intuit cã se va vorbi zile în ºir. 

Se confundã însã ºtirile cu noutatea? Profesorul Ioan Drãgan considerã
cã, adesea, se uitã cã telejurnalele, radiojurnalele sau presa scrisã ºi online
cuprind repetiþii ale „imprevizibilului“ previzibil. De aceea, deseori, diferenþele
între ºtiri, noutãþi, fapte, evenimente se estompeazã la nivelul simþului comun,
datoritã faptului cã oamenii considerã ºtirile drept o „reflectare a realitãþii“
(2008: 20). Încã de la începutul secolului al XX-lea, Walter Lippmann arãta
cã oamenii acþioneazã în funcþie de reprezentãrile pe care le au despre lume,
acele „imagini din mintea noastrã“ (1922/2009) care de multe ori sunt foarte
departe de „realitatea propriu-zisã“. Oamenii acceptã realitatea aºa cum le este
datã (în principal de mass-media), fãrã sã punã sub semnul întrebãrii modul
în care media „decupeazã“ ºi, la limitã, construiesc chiar aceastã realitate. 

Parte a ritualului cotidian, urmãrirea jurnalului de ºtiri oferã gratificaþii
dintre cele mai diverse pentru telespectatori, de la nevoia de informare pânã
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la instituirea unui ritual cotidian, de la nevoia de socializare pânã la nevoia
de spectacol. Jurnalul televizat este considerat „o formã ritualizatã de discurs
în care se actualizeazã contractul mediatic de informare. Acest pact, care func-
þioneazã ca un cadru social de comunicare, se bazeazã în primul rând pe recu-
noaºterea reciprocã a statutului partenerilor […], prin care telespectatorii îi
legitimeazã pe jurnaliºti în rolul de furnizori de informaþie“ (Lazãr, 2008: 40).
Totuºi, a nu se înþelege din acest context larg cu valoare de contract simbolic
cã media vorbesc cu o singurã voce, cã transmit aceleaºi informaþii despre ace-
leaºi evenimente într-un mod similar, ci jurnalele televizate pot da sensuri di-
ferite aceloraºi fapte, construind realitãþi simbolice diferite (von Münchow,
2005: 16). Cine a urmãrit campania electoralã la B1 TV sau la Antena 3 sau
la Realitatea TV a vãzut trei campanii diferite. 

1.2. ªtirile: între calitate ºi senzaþionalism

Tendinþele legate de punctele de vedere diferite prezentate de jurnalele tele-
vizate ºi mai ales de bias-urile care intervin în prezentarea ºtirilor ridicã pro-
blema acutã a calitãþii ºtirilor. Cum se poate însã circumscrie ideea de ºtiri „de
calitate“? Cercetãtorii au gãsit numai modalitãþi indirecte de a defini calitatea
în ºtiri, ceea ce înseamnã o definire a modului în care ºtirile ar trebui scrise
sau prezentate, cu alte cuvinte o definire a atributelor ºtirilor de calitate (Stone,
Grusin, 1984), ale ºtirilor vieþii morale (Slattery, 1994), sau ale jurnalismului
serios (Grabe, Zhou, Barnett, 2001). 

De-a lungul timpului, aceste atribute au fost analizate, cu precãdere în spa-
þiul american (unde senzaþionalismul mediatic ridicã aceleaºi probleme), în di-
ferite articole de specialitate sau cãrþi din domeniul comunicãrii de masã. Astfel,
ºtirile de calitate presupun echilibru, echidistanþã, acurateþe, scriere ºi editare
de calitate, profunzime a relatãrii (Lacy, Fico, 1991), relevanþã, demers jurna-
listic, echilibru, autoritate ºi relevanþã pentru comunitate (Belt, Just, 2008).
În acelaºi timp, calitatea înaltã este judecatã dupã ceea ce audienþa considerã
folositor sau dupã „modul în care ºtirile media servesc dorinþele ºi nevoile uti-
lizatorilor“ (Lacy, Fico, 1991: 48). O datã cu creºterea dezvoltãrii tehnologice,
imediatul a devenit un determinant important al calitãþii (Gladney, Shapiro,
Castaldo, 2007).

Calitatea ºtirilor este legatã inevitabil atât de formã, cât ºi de conþinut. Cea
mai acutã problemã legatã de analiza calitãþii ºtirilor este senzaþionalismul.

ªtirile sau cum se construieºte realitatea
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Cercetarea centratã pe conþinutul ºtirilor are în vedere trei aspecte fundamen-
tale: 1. distincþia între ºtirile de tip hard vs. ºtirile de tip soft (echivalentã cu
distincþia între ºtirile senzaþionale versus ºtirile non-senzaþionale sau serioase);
2. distincþia conþinut-formã în ºtirile senzaþionale ºi 3. problema reamintirii
informaþiilor difuzate în buletinele de ºtiri. 

De-a lungul timpului, distincþia ºtiri hard – ºtiri soft a rãmas o constantã
a cercetãrilor în domeniu. Studiile cantitative centrate pe aceastã distincþie sunt
în plinã expansiune în Statele Unite (Dominick, Wurtzel, Lometti, 1975; Adams,
1978; Ryu, 1982; Hofstetter, Dozier, 1986; Scott, Gobetz, 1992). Mãsurarea
senzaþionalismului (Tannenbaum, Lynch, 1960, 1962) ºi a elementelor de emo-
þionalitate în cadrul ºtirilor (Uribe, Gunter, 2007) reprezintã o altã temã proe-
minentã în cercetarea actualã din SUA. 

În România, cercetãrile legate de ºtiri s-au concentrat în mod fundamen-
tal pe conþinutul acestora. În ceea ce priveºte senzaþionalismul, acesta a fost
investigat din punctul de vedere al tematicii generale (Corbu, 2008), al conþi-
nutului deci, ºi mai puþin al formei. Printre analizele cele mai consistente dedi-
cate audio-vizualului, menþionãm studiile profesorului Ioan Drãgan dedicate
violenþei televizuale (2009) sau analizei pseudo-evenimentelor din peisajul
mediatic actual (Drãgan, 2008). Alte douã autoare care au propus o analizã
mai detaliatã a ºtirilor de televiziune ºi a componentei lor senzaþionaliste sunt
Mirela Lazãr (2009) ºi Daniela Zeca-Buzura (2009), în timp ce profesorul
Mihai Coman a investigat, în mai multe rânduri (2003, 2004, 2009), raportu-
rile dintre jurnaliºti ºi clasa politicã. 

Rezultatele cercetãrilor longitudinale recente din Statele Unite aratã cã
nu existã un trend ascendent sau descendent al ponderii ºtirilor senzaþionale
de-a lungul timpului. În ceea ce priveºte încrederea pe care oamenii o au în
ºtiri, se pare cã telespectatorii recunosc formatul tabloid ºi nu au încredere în
ºtirile prezentate în stil senzaþional (Grabe, Lang, Zhao, 2003), preferându-le
„modul tradiþional, echilibrat, autoritar ºi de investigaþie predat în ºcolile de
jurnalism“ (Belt, Just, 2008). 

Distincþia între teme senzaþionaliste ºi moduri senzaþionaliste de prezen-
tare a ºtirilor, indiferent de tematica lor (Stevens, 1985; Slattery, 1994; Grabe,
Zhou, Barnett, 2001; Uribe, Gunter, 2007), a dus la descoperiri importante le-
gate de calitatea ºtirilor: nu existã diferenþe semnificative între ponderea ele-
mentelor emoþionale în ºtirile senzaþionale, în raport cu ºtirile non-senzaþionale
(Uribe, Gunter, 2007). Trãsãturile senzaþionaliste în ºtiri amplificã surescitarea
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emoþionalã ºi, implicit, plãcerea pe care telespectatorii o regãsesc în a se uita
la ºtiri (Belt, Just, 2008). 

Ce anume îºi amintesc telespectatorii dupã ce urmãresc ºtirile reprezintã
un punct de importanþã majorã în cercetarea legatã de ºtiri, întrucât se pre-
supune cã oamenii urmãresc ºtirile în primul rând pentru a avea o imagine pre-
cisã asupra lumii ºi pentru a folosi informaþiile din ºtiri în luarea deciziilor
ulterioare. De asemenea, existã o mizã mare legatã de funcþia de impunere
a agendei, care poate deveni mai eficientã dacã se centreazã pe elementele
care amplificã reamintirea ºtirilor. Este general acceptat faptul cã elementele
vizuale îmbunãtãþesc în anumite moduri reamintirea ºtirilor TV (Katz, Adoni,
Parness, 1977; Graber, 1990; Brosius, 1993), pãrând sã fie mai eficiente în rân-
dul persoanelor educate, fãrã însã a influenþa în mod esenþial înþelegerea ºtiri-
lor (Brosius, 1993). 

În ceea ce priveºte dimensiunea lingvisticã, în ºtiri, complexitatea lingvis-
ticã pare sã diminueze atât înþelegerea, cât ºi reamintirea; de aceea jurnaliºtii
ar trebui sfãtuiþi sã construiascã „povestea“ ºtirilor într-un mod cât mai sim-
plu, prin folosirea conectorilor, excluderea elementelor nerelevante sau redun-
dante, folosirea substantivelor ºi a verbelor comune (Housel, 1984), precum
ºi repetarea elementelor importante ale povestirii (Perloff, Wartella, Becker,
1982). ªtirile negative afecteazã reamintirea ºtirilor plasate în imediata lor apro-
piere în cadrul buletinului de ºtiri (Mundorf et alii, 1990). Poveºtile tabloide
ºi conþinutul emoþional sporesc atenþia, ceea ce produce schimbãri predictibile
în reamintire. Printre emoþiile primare asociate cu reamintirea, teama are efec-
tul de reamintire cel mai accentuat (Newhagen, 1998).

În ansamblu, se poate afirma cã ºtirile considerate serioase sunt surse de
încredere ºi pentru telespectatori în mai mare mãsurã decât ºtirile senzaþiona-
liste. Totuºi nu se pot ignora douã aspecte importante: ºtirile senzaþionaliste
continuã sã facã rating pentru cã existã o apetenþã a privitorilor pentru astfel
de ºtiri, însã legitimitatea demersurilor jurnalistice provine tot din ºtirile con-
siderate „serioase“. 

1.3. Construcþia evenimentelor mediatice

Televiziunea, ca dispozitiv vizual, poate produce trei tipuri de efecte: un efect
de realitate, „atunci când trebuie sã raporteze direct ceea ce se întâmplã în
lume“, un efect de ficþiune, „când trebuie sã reproducã într-un mod analog un

ªtirile sau cum se construieºte realitatea
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