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Cînd ºi unde: scurtã istorie a mass media 25

În þãrile democratice, instituþia mass media se repre-

zintã pe sine ca total independentã ºi menitã sã acþioneze

în numele interesului public. Codul deontologic al Uniu-

nii Naþionale a Jurnaliºtilor (NUJ) din Marea Britanie

stipuleazã: „Jurnalistul trebuie sã apere în permanenþã

principiul libertãþii presei […]; se va strãdui sã elimine

distorsionarea, omisiunea ºi cenzura ºtirilor“. Însã în seco-

lul al XIX-lea presa depindea de informaþiile pe care i le

dãdea guvernul pentru a difuza ºtirile corespunzãtoare.

Informaþiile erau, fireºte, condiþionate de susþinerea gu-

vernului respectiv. Nu exista jurnalism de investigaþie. Le-

gea calomniei era utilizatã pentru a controla conþinutul,

iar taxa de timbru, precum ºi alte impozite aveau în ve-

dere limitarea proprietãþii asupra presei „la acele persoane

care se vor purta onorabil“ (parlamentarul Cresset Pelham)

ºi care nu puteau fi, potrivit lordului Castlereagh, decît

„oameni respectabili ºi înstãriþi“. Cu toate cã în anul 1836

la Londra existau circa douã milioane de cititori ai gaze-

telor nealiniate (mai numeroºi faþã de audienþa presei legi-

time), aceste publicaþii ºi-au încetat apariþia pînã în 1837.

1
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Capitalul necesar pentru lansarea unei publicaþii era re-

lativ mic. Northern Star din Leeds a început în anul 1837 cu

690 de lire sterline, utilizînd o maºinã de tipar manualã ºi

litere de plumb închiriate. În anul 1939 ajunsese sã înre-

gistreze un profit de 13.000 de lire, iar tirajul minim pentru

a-i asigura subzistenþa era de numai 6.200 de cititori. Pe mã-

surã ce revoluþia industrialã a progresat, tipãrirea s-a automa-

tizat treptat ºi, prin urmare, s-au putut produce tot mai multe

exemplare. În acelaºi timp, însã, automatizarea a crescut

semnificativ costurile înfiinþãrii ziarelor ºi pragul minim al

tirajului acestora. Daily Mail a pornit în 1896 cu 15.000 de

lire, în timp ce în 1918 The Express a costat douã milioane

de lire, cu un tiraj minim de 250.000 de exemplare.

Pe mãsurã ce costurile ºi tirajul minim necesar supra-

vieþuirii publicaþiilor au crescut, rolul reclamei a devenit

tot mai important. Pentru a-ºi acoperi costurile, publica-

þiile au început sã se adreseze publicului de masã. Ziarele

care se adresau clasei muncitoare aveau un tiraj mare, însã

foarte puþinã reclamã sau chiar deloc. De fapt, creºterea

audienþei antrena pierderi corespunzãtoare. În momentul

în care The Daily Herald a fost închis, publicaþia avea o cir-

culaþie de 4,7 milioane de cititori, mai mult decît The Times,
The Financial Times ºi The Guardian la un loc. Motivul fali-

mentului nu a fost acela cã oamenii nu l-ar fi citit, ci cã

nu a reuºit sã atragã suficientã reclamã. Publicaþiile mode-

rate ºi conservatoare ce se adresau claselor de mijloc încasau

de obicei bugetele de publicitate, pentru cã cititorii aces-

tora aveau un surplus de venit. De fapt, majoritatea presei

de azi susþine valori conservatoare.

Cînd: originile presei în Europa

În Franþa, presa s-a dezvoltat ca urmare a Legii Presei

din 1881, care stipula cã „presa este liberã“. Se considera cã

ziarele au un rol important atît pentru regimul democratic

26 Relaþiile eficiente cu mass media
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cît ºi pentru divertisment. Înainte de 1870, Petit Journal
avea o circulaþie de 300.000 de cititori, iar în pragul pri-

mului rãzboi mondial existau 60 de ziare în Paris ºi 250 în

provincie. Multe publicaþii au apãrut pe fondul dezbate-

rilor religioase ºi politice. De la încheierea celor douã

rãzboaie mondiale, numãrul titlurilor e într-un declin con-

tinuu, iar nivelul tirajelor acestora stagneazã încã din anul

1940.

În Germania s-au dezvoltat trei categorii de publicaþii.

Mai întîi, dupã Revoluþia de la 1848 s-a nãscut o presã ori-

entatã spre partidele politice ºi care a fost parte integrantã

în consolidarea sistemului politic. În al doilea rînd, au

apãrut gazete locale care conþineau atît material editorial

fãrã coloraturã politicã, cît ºi reclamã. În al treilea rînd, în

marile oraºe apãruse aºa-numita presã bulevardierã, adicã

ziarele de senzaþie. Sub conducerea lui Alfred Hugenberg

s-a creat în anii 1930 un uriaº imperiu de presã a cãrui

poziþie antidemocraticã a contribuit în mare mãsurã la

cãderea Republicii de la Weimar. Cînd au ajuns la putere,

naziºtii au preluat controlul presei; ulterior, dupã termi-

narea rãzboiului, Aliaþii au pus bazele unei prese noi. Bri-

tanicii ºi francezii au creat un sistem de presã bazat pe

afinitãþi cu partidele politice, în vreme ce americanii au

acordat licenþe diverselor grupuri care reprezentau un

spectru larg de opinii.

Unde: radioul ºi televiziunea în Europa

Marea Britanie

British Broadcasting Company ºi-a început activitatea

în 1922, iar în 1926, printr-un decret regal, s-a transformat

în British Broadcasting Corporation. Misiunea sa declaratã

era aceea de a informa, educa si distra.

BBC a cîºtigat audienþã naþionalã în timpul grevei ge-

nerale din 1926. Directorul general de atunci al companiei,

Cînd ºi unde: scurtã istorie a mass media 27
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John Reith, afirma: „Guvernul acþioneazã în interesul

poporului, deci BBC este de partea guvernului“. Deºi s-au

difuzat declaraþii ale greviºtilor ºi ale spãrgãtorilor de grevã,

nici unui reprezentant al organizaþiilor muncitorilor sau

liderului opoziþiei, Ramsay MacDonald, nu li s-a permis

sã-ºi exprime poziþia.

Primele transmisiuni televizate s-au efectuat în 1936, de

la Alexandra Palace. Televiziunea comercialã a debutat însã

abia în anul 1955, iar concurenþa pentru audienþã a seg-

mentat publicul. Deºi la început canalele comerciale au

avut dificultãþi în atragerea telespectatorilor, în 1957 sir

Kenneth Clark anunþa cã se înregistra un raport de 79:21

în preferinþele publicului în favoarea noului serviciu.

Franþa

Radioul ºi televiziunea franceze sînt controlate de stat

în mai mare mãsurã decît în Marea Britanie. În Franþa ra-

dioul a început sã emitã în 1921, iar în 1923 statul francez

crease deja un monopol. Firmele private puteau cumpãra

licenþe pentru o perioadã de zece ani. Posturile de radio

erau în totalitate dependente de stat pentru a supravieþui,

întrucît, chiar dacã postul era privat, nu existau venituri

din publicitate sau, dacã existau, erau insuficiente. Franþa

a adoptat televiziunea cu mult în urma Marii Britanii.

Existau numai trei sute de televizoare în Franþa în anul

1939, comparativ cu un numãr de 25.000 în Marea Brita-

nie. Abia în 1961 Franþa a ajuns sã aibã televiziune cu aco-

perire naþionalã. Postul public RTF era afectat de greve

frecvente ºi nu emitea la sfîrºit de sãptãmînã. Directorul

general al postului era un înalt funcþionar guvernamental,

iar informaþiile legate de demonstraþii, în special cele refe-

ritoare la miºcãrile din Algeria din 1956, au fost interzise.

ªeful radioului ºi televiziunii din 1961, Gérard, era de pã-

rere cã „jurnalistul trebuie sã fie mai întîi francez ºi abia

în al doilea rînd obiectiv“.

28 Relaþiile eficiente cu mass media
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În 1964, RTF ºi-a schimbat numele în ORTF, iar de

la începutul anilor ’70 difuzeazã seriale, filme de acþiune,

umor ºi jocuri. În 1975, preºedintele Giscard d’Estaing a

promis cã guvernul nu va mai interveni în televiziune, ceea

ce a fãcut de atunci ca relaþiile între cele douã instituþii sã

se detensioneze.

Germania

În Germania de Vest, articolul 5 al Constituþiei adop-

tate în 1945 stipuleazã: „este garantatã libertatea presei ºi

libertatea de a informa prin intermediul radioului ºi fil-

mului“. S-au înfiinþat nouã posturi regionale de radio,

dintre care patru au avut iniþiatori americani ºi un al cincilea,

francez. Întrucît sistemul german a apãrut dupã rãzboi,

orice tendinþã de centralizare ºi uniformizare a întîmpinat

rezistenþã. Radioul ºi televiziunea au fost ºi sînt prin

urmare controlate de cãtre guvernele regionale ºi nu intrã

în responsabilitatea administraþiei federale. Cel mai mare

canal TV este în coproprietatea celor nouã companii regi-

onale ºi difuzeazã emisiuni de searã locale. Finanþarea este

asiguratã de taxele de licenþã. ZDF, înfiinþatã în 1961 pen-

tru a furniza o perspectivã obiectivã asupra evenimentelor

internaþionale, îºi completeazã veniturile cu bani prove-

niþi din reclamã. Exista douã posturi de radio: DW ºi DLF,

precum ºi ºase posturi regionale.
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