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Jurnalism sau churnalism?

Comunicare

„Jurnalismul este o modalitate haoticã de a-þi câºtiga existenþa, este precar, plin de indivizi perfizi,
de ºarlatani ºi chiar de martiri ocazionali neînþeleºi”, scrie Andrew Marr în cartea lui intitulatã
My Trade. „În afarã de crima organizatã, este cea
mai puternicã ºi mai plinã de satisfacþii dintre
anti-profesii.” (Marr, 2005: 3) Aºadar, jurnalismul
este mai degrabã un meºteºug decât o profesie
„adevãratã”, precum cea de medic sau de avocat.
Dar care este rolul jurnalismului? Sã plãteascã poliþe, vor spune mulþi. Însã jurnalismul e mai mult
de-atât. Este o formã de comunicare bazatã pe întrebãrile Cine? Ce? Unde? Când? De ce? Cum?
ºi pe rãspunsurile la acestea. Desigur, jurnalismul
este un job, jurnaliºtii trebuie sã-ºi hrãneascã ºi ei
copiii sau sã-ºi plãteascã ratele la bancã; plus cã
se ºtie cã ei înºiºi se referã la locurile lor de muncã folosind expresia „fabrici de cuvinte”. Totuºi,
sã lucrezi ca jurnalist nu e la fel cu a lucra într-o
fabricã în adevãratul sens al cuvântului, deoarece
jurnaliºtii joacã un rol social care merge dincolo
de producerea unor bunuri ce urmeazã sã fie vândute pe piaþã. Jurnalismul oferã societãþii informaþii despre ea însãºi ºi face public ceea ce altfel
ar rãmâne privat.
Un job important, aþi putea gândi. Dar rezultatele sondãrii opiniei publice le amintesc mereu
jurnaliºtilor cã îºi disputã cu politicienii ºi agenþii
imobiliari locul în prima ligã a celor în care nu
poþi avea încredere. Un sondaj tipic fãcut pe mai
mult de 2 000 de adulþi, în 2006, arãta cã doar 19
procente dintre intervievaþi au declarat cã au încredere cã jurnaliºtii spun adevãrul – fiind astfel
profesia creditatã cu cea mai puþinã încredere –,

Întrebãrile de bazã ale jurnalismului, subliniate în titlul
acestui capitol – Cine? Ce? Unde? Când? De ce?
Cum? –, se regãsesc într-un model timpuriu al procesului de comunicare în masã formulat de Harold
Lasswell în 1948. Pentru Lasswell, analiza mass-media începe cu întrebarea: „Cine spune, cui, prin ce
canal ºi cu ce efect?” (McQuail, 2000: 52-53). Acesta a fost denumit un model de comunicare „de transmitere”, deoarece este în esenþã unidirecþional, de
la cel care îl emite la cel care îl recepþioneazã. Acest
model ºi versiunile sale de mai târziu au fost vãzute
ca fiind prea simpliste, prea liniare, prea unidirecþionale pentru a explica întreaga complexitate a comunicãrii. S-a spus cã un „public activ” poate filtra
mesajele prin propriile experienþe ºi propria putere
de înþelegere, uneori ajungând la interpretãri „în rãspãr” sau chiar la sugerarea unor semnificaþii multiple. Din ce în ce mai mult, publicul contribuie direct
la crearea de ºtiri, prin intermediul fenomenului de
conþinut generat de utilizator.

Jurnalism
Într-adevãr, jurnaliºtii pot informa societatea despre
ea însãºi, ba chiar jurnalismul poate fi preocupat sã
facã publice lucruri care altfel ar rãmâne private,
dupã cum se aratã în acest capitol. Dar un astfel de
concept se îndepãrteazã de o definiþie adecvatã.
Pentru început, jurnaliºtii furnizeazã informaþie, comentarii ºi o amplificare a problemelor care þin deja
de domeniul public.
Jurnalismul este definit de cãtre Denis McQuail
ca fiind „articolele plãtite (ºi echivalentul audiovizual) scrise pentru presa publicã, referitoare la evenimentele publice relevante prezente ºi în desfãºurare” (McQuail, 2000: 340). Ca toate definiþiile de
acest fel, ºi aceasta ridicã multe întrebãri – Jurnalismul nu poate fi niciodatã neplãtit? Presa poate fi
CINE, CE, UNDE, CÂND, DE CE ªI CUM?
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pe când 92 de procente au declarat cã au încredere
în medici, aceºtia ocupând locul fruntaº în sondaj,
în ciuda faptelor doctorului Harold Shipman, unul
dintre cei mai mari criminali în serie (Hall, 2006).
Un sondaj YouGov realizat pentru British Journalism Review, în 2008, arãta cã încrederea publicã
în jurnaliºti scãzuse faþã de 2003, când fuseserã
puse aceleaºi întrebãri; lucru valabil pentru fiecare gen de jurnalism, cu excepþia tabloidelor, în
cazul cãrora încrederea era deja la un nivel cât se
poate de scãzut (Barnett, 2008). Neîncrederea în
cea de-a patra putere în stat se pare cã începe
încã de la vârste mici. Când persoane cu vârste
cuprinse între 11 ºi 21 de ani au fost întrebate câtã
încredere au în jurnaliºti, doar un procent a rãspuns „multã”, 19 procente „puþinã” ºi un procent
copleºitor de 77 la sutã a rãspuns „nu am încredere în ei” (Observer, 2002).
O astfel de atitudine a publicului i-a devenit
cât se poate de familiarã jurnalistei online Jemima
Kiss, care mi-a spus cã printre dezamãgirile scurtei sale cariere se numãrã „suspiciunile ºi prejudecãþile multor oameni cu privire la persoana ta
când le spui cã eºti jurnalist”. Cum ar fi?
Mi s-a întâmplat de-atâtea ori, cã am pierdut ºirul. Se
pare cã oricine din afara breslei ofteazã adânc atunci
când îi spui cã eºti jurnalist, astfel cã, adesea, am simþit nevoia sã adaug: „Nu sunt genul acela de jurnalist.”
Suspiciunile celor din jur au legãturã, presupun, cu
cliºeul nemilos al scriitoraºului de tabloid, care îþi intrã pe uºã fãrã sã cearã voie, genul pe care îl tot vezi
în dramele siropoase de la televizor.

Totuºi, în ciuda acestei probleme de imagine,
existã foarte mulþi oameni inteligenþi, tineri sau
mai puþin tineri, care îºi doresc sã devinã jurnaliºti. De ce? Pentru cã poate fi unul dintre cele mai
incitante joburi. Te duci la lucru fãrã sã ºtii exact
ce o sã faci în ziua respectivã. Ai ocazia sã întâlneºti oameni puternici, oameni interesanþi, oameni impresionanþi, eroi, ticãloºi ºi victime. Ai
ocazia sã pui întrebãri stupide; sã fii printre primii
care aflã un lucru pe care poþi apoi sã-l spui lumii;
4
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ºi altfel decât publicã? Cine decide ce este relevant
pentru public? –, dar rãmâne un punct de plecare
rezonabil pentru orice analizã a principiilor ºi practicilor jurnalismului. McQuail continuã cu diferenþierea
dintre diversele tipuri de jurnalism: jurnalismul „de
prestigiu” (sau de calitate), jurnalismul de tabloid,
jurnalismul local, jurnalismul specializat, jurnalismul
„nou” (personal ºi angajat), jurnalismul civic, jurnalismul de eveniment, jurnalismul de investigaþie, jurnalismul de propagandã, jurnalismul alternativ ºi
jurnalismul zvonistic (McQuail, 2000: 340).
Astfel de diferenþieri sunt respinse de David
Randall, care nu recunoaºte decât deosebirea dintre jurnalismul bine fãcut ºi jurnalismul prost fãcut:
Jurnalismul prost fãcut este practicat de aceia care
mai degrabã judecã decât sã informeze, mai degrabã
îºi fac lor pe plac decât cititorilor, mai degrabã scriu
printre rânduri decât clar, scriu ºi gândesc în termeni
plaþi, în stereotipii ºi cliºee, privesc acurateþea ca pe
un bonus ºi ca pe o exagerare, aleg imprecizia în
locul preciziei, comentariul pe marginea informaþiei
ºi cinismul în locul perfecþiunii. Jurnalismul bine fãcut
este inteligent, interesant, oferã informaþii de încredere,
adecvate contextului, este onest în intenþie ºi efect,
exprimat într-un limbaj proaspãt ºi nu serveºte altei
cauze decât adevãrului vizibil. (Randall, 2000: viii)

Dacã lucrurile sunt sau nu atât de simple, aceasta e o problemã pe care o vom explora în capitolele
urmãtoare.

A patra putere în stat
Noþiunea de a patra putere în stat, cu referire la
presã – alãturi de Lorzii Spirituali (clerul care stã
în Camera Lorzilor), Lorzii Temporali (nobilimea) ºi
Camera Comunelor –, pare sã fi fost folositã pentru
prima datã de cãtre Edmund Burke în secolul al
XVIII-lea. Amintindu-ºi de aceastã întrebuinþare din
1840 – când se considerã cã s-a folosit pentru prima datã în scris –, Thomas Carlyle nu are îndoieli
cu privire la semnificaþia sa:
Burke spune cã erau trei stãri în Parlament; dar în
galeria reporterilor de acolo era o a patra stare, mai
importantã chiar decât toate celelalte. Nu este o figurã de stil sau o expresie spiritualã; e un fapt real,
foarte important pentru noi în ziua de azi. Scrisul este
ºi el parlamentul nostru. Tipãrirea, care provine în mod
necesar din scris, spun eu adesea, este echivalentul
democraþiei: inventeazã scrisul, ºi democraþia devine
inevitabilã. (Carlyle, 1840: 194)
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Ideile despre democraþie ºi presã liberã s-au
sã te bucuri de plãcerea de a scrie, poate sã cãlãdezvoltat
în mare mãsurã în paralel ºi s-au reunit în
toreºti, poate sã devii expert într-un anumit domeconceptul
de a patra putere în stat. Deºi iniþial se
niu; sã cauþi adevãrul ºi sã lupþi pentru dreptate;
referea doar la galeria presei parlamentare, termesau, dacã trebuie, sã-þi petreci timpul alãturi de
nul a devenit o etichetã mai generalã pentru precelebritãþi.
sã, plasând jurnaliºtii în rolul cvasiconstituþional de
Apoi, e fiorul pe care îl simþi când
„câini de pazã” ai mecanismelor guvernamentale. Este un aspect esenþial penîþi vezi numele într-un ziar, într-o revisa
n întotdeaun
tru conceptul liberal de libertate a presei,
tã sau pe un site; entuziasmul de a-þi „Eu le spu
t
cã salariile de începu
dupã cum spune Tom O’Malley:
ºi
vedea reportajul la televizor sau on- sunt îngrozitor de mici
ºi,
oco
nor
t
line; ºi ciudata experienþã de a-þi auzi cã, dacã sun
În centrul acestei teorii a stat ideea cã presa
ajung la un nivel mic
juca un rol principal, chiar dacã neoficial, în convocea la radio sau într-un podcast. ªi
un an, iar pânã la
stituþie. O presã diversã ajuta la informarea
poþi repeta aceastã experienþã. Iar ºi dupãlul pregãtirii vor fi
fina
publicului cu privire la problemele existente.
iar. Unii se mirã, poate, cum de exisla un nivel nu chiar
Ea reuºea sã fie un fel de ghid, prin exprimaaºa de mic.”
tã atâþia oameni dispuºi sã facã sarea opiniei publice, ºi sã acþioneze ca un mecanism de verificare la adresa guvernãrii…
– Sean Dooley,
crificii pentru o carierã de jurnalist.
Presa putea sã îndeplineascã aceastã funcþie
or la Northcliffe
edit
fost
Sacrificii cum ar fi sã-þi plãteºti sindoar dacã era liberã de cenzurã ºi era indepengur pregãtirea încã dinainte de a avea
dentã de guvernare. (O’Malley, 1997: 127)
un job, cu excepþia cazului în care eºti extrem de
norocos sau eºti odrasla vreunui editor; apoi, sã fii
Sferã publicã
mai prost plãtit decât cei despre care scrii cã se
Ideea de sferã publicã se bazeazã pe existenþa
plâng cã au salarii mici.
unui spaþiu în care cetãþenii informaþi se pot angaja
Cu un secol în urmã, mai precis în 1911, jurîn dezbateri critice; de aici ºi relevanþa sa pentru
naliºtii au fãcut prima grevã din istoria National
discuþiile cu privire la presã. Jürgen Habermas spuUnion of Journalists, ieºind din redacþia ziarului
ne cã începuturile sferei publice în Europa dateazã
York Herald ca sã protesteze împotriva prograde la sfârºitul secolului al XVII-lea, începutul secomului de lucru ºi a condiþiilor de muncã descrise
lului al XVIII-lea, ºi afirmã cã accentuarea tot mai
ca fiind similare celor din Nicholas Nickleby, de
puternicã a aspectului comercial a condus apoi la
declinul sferei publice ºi al presei ca spaþiu ce le
Charles Dickens (Mansfield, 1943: 159; Gopsill ºi
permitea „oamenilor sã reflecteze critic asupra lui ºi
Neale, 2007: 84-85). Apoi, 97 de ani mai târziu, în
asupra practicilor statului” (Stevenson, 2002: 49).
mai 2008, jurnaliºtii de la acelaºi ziar, redenumit
Astãzi, potrivit acestui punct de vedere, astfel de
Press, au ieºit sã protesteze plângându-se de saladiscuþii publice motivate au fost înlocuite de „conriile mici. Press face acum parte din grupul Newstrolul exercitat de cetãþeni ºi de banalizarea… întrequest, deþinut de Gannett, un gigant american care
bãrilor cu privire la problemele publice” (Stevenson,
a avut un profit de mai bine de 1 miliard de dolari
2002: 50). În schimb, Habermas a fost acuzat de
idealizarea unei „forme învechite ºi elitiste a vieþii
în 2007, la o cifrã de afaceri de 7,4 miliarde de dopolitice” (McQuail, 2000: 158).
lari. Un grup de greviºti s-a îmbrãcat în costume
edwardiene împrumutate de la York Theatre Royal,
Presã liberã
pentru a aminti de predecesorii lor din 1911, plus
cã, tipic pentru secolul al XXI-lea, au publicat proEditorii ºi proprietarii deopotrivã sunt auziþi adesea
testul pe Facebook ºi pe blogul lor. Unul dintre ei
preamãrind virtuþile unei „prese libere”, un model
a vorbit despre ce nemulþumiri au: „Simþim adeseliberal bazat pe ideea cã oricine este liber sã scoatã
ori cã încã mai lucrãm în condiþiile de pe vremea
un ziar fãrã sã fie autorizat de cei aflaþi la putere.
CINE, CE, UNDE, CÂND, DE CE ªI CUM?
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lui Dickens, iar salariile noastre, cu siguranþã, þin de
trecut. Jurnaliºtii începãtori câºtigã doar 13 500 de
lire sterline pe an” (http://nujyork.blogspot.com).
Salariile majoritãþii jurnaliºtilor, în special ale
celor care sunt abia la început sau lucreazã în presa localã ori regionalã, sunt ruºinoase. Dupã cum
spune un reporter începãtor:
Tineri cu suficientã pasiune pentru scris acceptã ºi salarii mici, pentru ºansa de a lucra în domeniul jurnalismului. Dar este o ruºine pentru industrie în ansamblu
cã ei sunt nevoiþi sã facã aºa ceva. În acest fel, industria ne manipuleazã cu cinism aspiraþiile. (Citat din
Journalism Training Forum, 2002:57)

Unii dintre cei care îºi doresc sã devinã jurnaliºti sunt chiar descurajaþi când aflã adevãrul îngrozitor despre salarii. Alþii sfârºesc prin a fi dezamãgiþi de experienþa de lucru în redacþie, dupã ce
vãd cã mulþi jurnaliºti par sã fie legaþi de birourile
lor, într-un fel de cult al „prezenteismului”, prelucrând texte ºi verificând informaþiile – dacã o fac –
la telefon sau pe Internet. Waseem Zakir, jurnalist
de business la BBC Scotland, a inventat în limba
englezã cuvântul churnalism, pentru a descrie activitatea din foarte multe redacþii din zilele noastre. Mi-a explicat ce vrea sã spunã prin asta:
Cu 10-15 ani în urmã, ieºeai ºi aflai singur ºtirile de
ultimã orã, iar acesta era un jurnalism proactiv. Acum,
jurnalismul a devenit reactiv. Afli totul prin cablu, iar
reporterii produc textele mecanic [în englezã, to churn
out], procesându-le ºi, poate, adãugând ºi un citat pentru culoare localã. Asta se întâmplã în fiecare redacþie
din þarã, reporterii devenind astfel „jurnaliºti copy-paste”
[în englezã, churnalists].

Un volum de muncã mereu în creºtere poate reduce ºansele de a duce la îndeplinire tocmai acele
lucruri care fac ca jurnalismul sã parã atrãgãtor la
început. Înainte de toate, tinerii jurnaliºti trebuie
sã-i asculte pe cei mai experimentaþi, care bodogãne: „Pe vremea mea nu era aºa.” Poate cã veteranii au dreptate, dar ºi jurnaliºtii de acum 100 de
ani priveau cu admiraþie în urma lor, la o presupusã
6
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Deºi editorii trebuie sã respecte o serie de constrângeri ale legii, ei nu trebuie sã se supunã cenzurii.
Se spune cã ziarele trebuie sã fie puse în slujba
adevãrului ºi cã trebuie sã îºi slujeascã doar cititorii. Astfel, prin democraþia pieþei libere, avem presa pe care ne-o dorim ºi pe care o meritãm.
Totuºi, acest concept al unei prese care slujeºte publicul în mod dezinteresat nu scapã necontestat. Colin Sparks, de exemplu, aratã spre o tot
mai mare concentrare a proprietãþii ºi spre barierele economice care se creeazã astfel, þinând la
distanþã competitorii. El spune:
Ziarele din Marea Britanie sunt înainte de toate afaceri. Ele nu existã pentru a relata ºtiri, pentru a acþiona în calitate de câini de pazã în numele publicului,
pentru a fi cu ochii pe ce face guvernarea, pentru a
apãra cetãþeanul obiºnuit de abuzurile puterii, pentru
a dezvãlui scandalurile sau pentru a face vreunul dintre acele lucruri bune ºi nobile pe care le pretinde
adeseori presa. Ele existã ca sã facã bani, la fel ca
orice altã afacere. În mãsura în care îºi îndeplinesc
funcþiile publice, ei o fac tot pentru a obþine succesul
ca afacere. (Sparks, 1999: 45-46)

Pentru Sparks, o presã cu adevãrat liberã – care
sã prezinte obiectiv informaþia ºi o serie de opinii informate, în timp ce acþioneazã ca forum public – este
„o imposibilitate pe o piaþã liberã” (Sparks, 1999: 59).

Ideologie
Prin ideologie se înþelege „un fel de sistem de credinþe organizat sau un set de valori care este diseminat sau consolidat de comunicare” (McQuail, 2000:
497). Marxiºtii cred cã ideologia clasei conducãtoare
este propagatã în societãþile occidentale capitaliste
cu ajutorul mass-media. Ideologia poate fi înºelãtoare ºi contestatã, dar ei susþin cã principiul rãmâne în
esenþã cel expus de Karl Marx ºi Friedrich Engels,
cu mai bine de 160 de ani în urmã:
Ideile clasei conducãtoare sunt în fiecare epocã ideile
conducãtoare: cu alte cuvinte, clasa care este forþa
materialã conducãtoare este în acelaºi timp ºi forþa intelectualã conducãtoare. Clasa care deþine mijloacele
de producþie are în acelaºi timp ºi controlul asupra
mijloacelor de producþie mentalã, astfel încât, în general vorbind, ideile celor cãrora le lipsesc mijloacele

