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Într-un stat modern, cu instituţii publice viabile, mass-media este concepută un instrument vital al democraţiei, un 
suport şi  un stimulator activ al realităţii în desfăşurare. Presa este putere prin informaţia difuzată. În ce relaţie se află 
instituţiile mediatice cu parlamentul, guvernul, magistratura? Cum îşi justifică presa calificativul de „putere a patra” 
în societăţile contemporane, în general, şi în Republica Moldova, în particular? Se consideră că puterea ajută presa în 
măsura în care o poate controla. Este această afirmaţie o axiomă sau o deviere de la normalitate? Presa este partenera 
celorlalte trei puteri, - legislativă, executivă şi judecătorească, sau este servitoarea lor?

Pe marginea acestor şi altor supoziţii se pronunţă autorii în articolul ce urmează.
cuvinte-cheie: jurnalism, comunicare mediatică, discurs, mass-media, societate, audienţă,  putere executivă / le-

gislativă / judecătorească,  sistem mediatic, informaţie, metodologie, paradigmă de cercetare.

NEWS MEDIA BETWEEN POWER AND SOCIETY

In a modern state, with viable public institutions, the media is seen as a vital instrument of democracy, an active 
support and stimulator of the ongoing reality. The press may be considered powerful through the information dissemi-
nated. What kinds of relations have media institutions with the parliament, the government, the judiciary system? How 
does the press justify the qualification of "fourth power" in the contemporary societies, in general, and in the Republic of 
Moldova, in particular. The state power is considered that it helps the press as much as it can control it. Is this statement 
an axiom or a deviation from normality? May be considered the press the partner of the other three powers - legislative, 
executive and judicial, or is it their servant only?

The authors of the next article try to develop these questions, as well as other assumptions presented here. 
Keywords: journalism, media communication, discourse, mass-media, society, audience, executive / legislative/

judicial power, media system, information, methodology, research paradigm. 
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LA PRESSE ENTRE POUVOIR ET SOCIÉTÉ

Dans un État moderne doté d'institutions publiques viables, les médias sont conçus comme un instrument vital de la 
démocratie, un soutien actif et un stimulateur de la réalité en cours. La presse est le pouvoir grâce à l'information radi-
odiffusée. Quelles sont les relations des institutions médiatiques avec le Parlement, le gouvernement, la magistrature? 
Comment la presse justifie sa note de "quatrième pouvoir", dans les sociétés contemporaines, en général, et dans la Répu-
blique de Moldavie, en particulier. Le pouvoir est pensé pour aider la presse dans la mesure où elle peut la contrôler. Est 
cette déclaration un axiome ou une déviation de la normalité? La presse est - elle le partenaire des trois autres pouvoirs-
législatif, exécutif et judiciaire-ou est-elle leur serviteur?

Sur ces hypothèses et d'autres sont prononcés auteurs dans l'article suivant.
Mots-clés: Journalisme; Communication avec les médias; discours; médias; Société; auditoire; pouvoir exécutif / 

législatif / judiciaire; système médiatique; information; méthodologie; paradigme de recherche.

ПРЕССА МЕЖДУ ВЛАСТЬЮ И ОБЩЕСТВОМ

В современном государстве с жизнеспособными государственными учреждениями средства массовой инфор-
мации задуман как жизненно важный инструмент демократии, активная поддержка и стимулятор текущей 
реальности.Пресса-это сила через широковещательную информацию. В каких отношениях находятся медийные 
учреждения с парламентом, правительством, магистратурой?Как пресса оправдывает свой рейтинг "Четвертой 
Власти" в современных обществах в целом и в Республике Молдова, в частности?Считается ли это, что власть 
помогает прессе в той степени, в которой она может ее контролировать?Является ли это утверждение аксиомой 
или отклонением от нормальности? Является ли пресса партнером трех других полномочий - законодательной, 
исполнительной и судебной, или их служанка?

По поводу этих и других представлений выступают авторы в данной статье.
Ключевые слова: журналистика, медиа-связь, речь, средства массовой информации, общество, аудитория, 

исполнительная / законодательная / судебная власть, медиа-система, информация, методология, исследователь-
ская парадигма.

În 1998 Uniunea jurnaliştilor din Rusia împreună 
cu Fondul jurnalistic din Rusia editează două volume 
masive cu titlul „Putere, oglindă sau servitoare?” [1], 
o enciclopedie a jurnalismului rusesc din acea perioa-
dă. Conţinutul nu este redactat conform unor canoane 
tradiţionale, dar este prezentat sub forma unui dialog 
între Yasen Zasurskii, profesor universitar, din 1965 
până în 2007 decan, iar din 2007 până în prezent 
preşedinte al Facultăţii de Jurnalistică a Universităţii 
de Stat „M.V.Lomonosov” din Moscova, autor al 
unor cunoscute şi apreciate studii despre jurnalism 
şi condiţia mass-mediei în societate şi Vsevolod 
Bogdanov, secretar al Uniunii jurnaliştilor din Rusia. 
Ambii autori, unul – reprezentant al mediului acade-
mic şi al ştiinţei jurnalistice şi altul – reprezentant al 
jurnalismului practic, - şi-au propus să diagnostigheze 

starea jurnalismului din acea perioadă într-o manieră 
mai puţin obişnuită, dar care le-a permis să pună la 
îndoială corectitudinea şi oportunitatea multor procese 
în derulare din sfera mediatică până a ajunge la con-
cluzia, soluţia potrivită. Textul cărţilor este „ilustrat” 
cu opinii, comentarii, analize ale unei întregi galerii de 
jurnalişti, care s-au impus prin luările lor de atitudine 
în presa rusească după destrămarea URSS. În debutul 
acestui amplu dialog autorii îşi nuanţează tema: în 
perioada care a urmat după anii ”90 presa s-a schimbat 
în multiple aspecte, dar chestiunea principală nu se 
rezumă la faptul, – a devenit ea mai puternică sau mai 
slabă. Pe timpuri a fost acreditată o înţelegere clară 
a rolului presei, - de instrument, unealtă a partidului, 
de ajutor al acestuia, adică toate mijloacele de infor-
mare în masă se aflau la îndemâna lui. După care a 
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urmat un moment când a început să se vorbească tot 
mai insistent despre depolitizarea presei şi în cele din 
urmă, - despre presa ca servitoare, dar de data aceasta 
nu a partidului (sau a unui partid), ci a marelui busi-
ness. Care este totuşi locul mass-mediei în societăţile 
contemporane? Care este rolul şi ce misiune le revine 
jurnaliştilor, angajaţilor din câmpul informaţional în 
condiţiile când totul se schimbă, se modifică, până şi 
unele principii, valori, care până odinioară păreau a fi 
de neclintit? Pentru că se crează impresia, că treptat 
– treptat revenim la o situaţie pa care am trăit-o când-
va, că instituţiile mediatice nu-şi onorează, din varia 
considerente, misiunea ce le revine într-o societate 
pretins democratică.

De fapt, sunt întrebările pe care şi le-au propus şi 
autorii prezentului articol, încercând să identifice şi 
anumite sugestii, soluţii, luându-se în calcul, evident, 
şi unele aspecte specifice statului moldovenesc în 
care ne aflăm. 

Aşa dar, prima întrebare: Este presa putere sau nu? 
Dacă da, cum se afirmă şi se manifestă? Iar dacă nu, 
ce o încurcă să devină putere?

Când vorbim de putere în aspect politologic, 
această noţiune ar consemna influenţă, dominaţie, 
hegemonie, capacitate de a promova interesele proprii, 
ignorând orice obstacol apărut în cale. În contextul 
relaţiilor internaţionale conceptul de putere semnifică 
abilitatea unui stat de a influenţa şi a controla alte state. 
Şi probabil că cea mai potrivită definiţie o găsim la 
Henry Kissinger, formulată încă în 1971, care conside-
ra că prin putere se înţelege „capacitatea unei entităţi 
de a-şi impune voinţa asupra alteia sau de a rezista 
presiunii exercitate de altă entitate” [2, p.11]. 

Apare o întrebare firească: poate fi aplicată oare 
aceeaşi viziune şi asupra examinării relaţiei mass-me-
diei cu celelalte componente ale puterii? În momentul 
când ne referim la ierarhia puterii evident că trebuie 
să supunem judecăţii şi noţiunea de vector de putere, 
pentru că aşa cum menţionează Ioan Alexandru, orice 
eşalon intermediar în ierarhia puterii îi conferă deţi-

nătorului o dublă calitate, adică „acesta este actor de 
putere în raport cu toate poziţiile inferioare sau egale 
cu cea pe care se află ea în conul puterii, dar devine 
un simplu vector de putere în raport cu eşaloanele 
superioare ei, un instrument, o armă, o forţă etc., care 
poate fi folosită în interesul unei puteri superioare” 
[2, pp.9-10].

Şi aici e necesar să intervenim cu o precizare 
...necesară. Aşa precum ne-am obişnuit, cuvântul 
„presa” este însoţit de obicei de sintagma „cea de-a 
patra putere în stat”, noţiunea „presa” fiind asociată 
cu alte ramuri ale puterii: legislativă, executivă şi ju-
decătorească. De fapt, conceptul ca atare, de „a patra 
putere în stat”, apare în sec.XIX, el fiind „inventat” 
de istoricul britanic Macaulay, care s-a referit astfel la 
galeria ocupată de presă în Parlament, celelalte „trei 
puteri în stat”, conform viziunii medievale, fiind nobi-
limea laică, cea religioasă şi poporul. Iar noua expresie 
„cea de-a patra putere” a fost folosită pentru prima 
dată de ziaristul F.Knight Hunt în 1850 într-o carte 
consacrată presei [3, p.177]. Printre altele, poate că 
trebuie să amintim, că lansarea în spaţiul ex-sovietic a 
ideii de „presă – a patra putere” se datorează în mare 
măsură lui Mihail Poltoranin, comentator politic al 
Agenţiei de presă „Novosti”, care se pronunţă în 1990 
în paginile săptămânalului „Argumentî i faktî” (nr.30 
din 28 iulie – 3 august 1990) asupra presei ca despre 
puterea a patra în stat. Se accentua asupra faptului că 
presa este cea care formează opinia publică, că are o 
mare influenţă asupra mentalităţii maselor largi, în 
felul acesta ea devenind o forţă demnă de apreciat. 
În curând dialogul cu Mihail Poltoranin este publicat 
în traducere şi în presa de la Chişinău, ideea fiind 
preluată în continuare de mai mulţi ziarişti şi analişti 
ai spaţiului mediatic de la noi. 

Să însemne aceasta că plasăm astfel presa (în eşalo-
nul al patrulea?!) într-o conjunctură competiţională cu 
celelalte trei puteri? Considerăm că o astfel de abordare 
ar fi cel puţin discutabilă, cu atăt mai mult că acum 
se vorbeşte tot mai frecvent şi de „puterea a cincea”, 
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cea a comunicării din spaţiul virtual, reţelele sociale, 
Internetul etc., care, în opinia unora, în anumite situaţii 
ar crea probleme mult mai mari pentru primele trei 
componente ale puterii decât cea de-a patra [3]. Într-
un stat modern, cu instituţii publice mature şi viabile, 
mass-media a fost şi este concepută un instrument 
vital al democraţiei, un suport şi un stimulator activ al 
realităţii în desfăşurare. Presa este putere în parteneriat 
cu parlamentul, guvernul, magistratura. După cum a 
menţionat Yasen Zasurskii într-un interviu acordat 
pentru Serviciul informativ BBCRussian.com, „orice 
tip de jurnalistică este putere”, ea fiind întruchipată şi 
asigurată prin informaţia difuzată [4].

Relaţiile presa – societate, presa – putere s-au aflat 
mereu nu numai în atenţia cercetătorilor, specialiştilor 
în domeniu, dar şi al societăţii. Cu mulţi ani în urmă, în 
1787 iluministul american Thomas Jefferson, cel de-
al treilea preşedinte al SUA şi autorul proiectului de 
independenţă a Statelor Unite, avea să afirme: „Dacă 
ar trebui să aleg între a avea un guvern fără ziare 
sau ziare fără guvern, aş prefera fără să ezit nici un 
moment, varianta din urmă”. Peste aproape un secol 
şi jumătate o altă personalitate de notorietate, Tudor 
Arghezi, mai în glumă, mai în serios, avea să noteze: 
„Un guvern fără presă e ca o coadă fără câine...”.

Literatura de specialitate este destul de generoasă 
în privinţa caracterizării locului şi rolului mass-mediei 
în societate, opiniile expuse fiind numeroase. Dacă 
ar fi să generalizăm punctele de vedere expuse, mij-
loacelor libere de informare în masă într-o societate 
democratică le revine următorul rol:

de aprovizionare a societăţii cu noutăţi în aşa - 
fel încât cetăţenii acesteia să fie bine (suficient) in-
formaţi; 

de monitorizare a activităţii guvernului, structu-- 
rilor statale în vederea consolidării controlului public 
asupra lor (adică asupra acţiunilor şi activităţilor 
întreprinse de putere) [5];

de asigurare a unui dialog liber în societate, a - 
unui schimb nestingherit de opinii, idei şi valori.

Prima misiune a mass-mediei, recunoscută de 
majoritatea cercetătorilor şi specialiştilor în domeniu, 
este cea de informare.

Orice cercetare presupune utilizarea unui anumit 
aparat conceptual şi noţional cu ajutorul căruia sunt 
descrise şi analizate procesele, ce au loc în dome-
niul jurnalismului. Iosif M.Dzyaloshinsky, profesor 
universitar la Facultatea de comunicare, media şi 
design a Universităţii naţionale de cercetare „Şcoala 
superioară de economie” din Moscova, specialist 
reputat în domeniul metodologiei cercetării sferei 
mediatice, reliefează următoarele perspective de 
abordare, dar mai exact, paradigme metodologice de 
cercetare: (1) politico-ideologică (mass-media sunt 
examinate în calitate de mijloc de atingere a unor 
scopuri politice şi ideologice); (2) media-lingvistică 
(media ca o totalitate de texte mediatice, ca discurs); 
(3) structural-sistemică (media sunt considerate 
drept sferă instituţională, câmp social, sistem al 
mijloacelor de comunicare); (4) teritorială (media 
raportatâ la piaţa mediatică, la spaţiul informaţional 
dintr-o zonă concretă: oraş, regiune, ţară etc.); (5) 
tehnologică (media sunt tratate în calitate de compo-
nentă a bazelor de date, a tehnologiilor de utilizare în 
sistemele şi reţelele informaţional-comunicaţionale, 
ce funcţionează în baza unor principii şi reguli comune 
în vederea satisfacerii nevoilor de informare a insti-
tuţiilor şi cetăţenilor); (6) media-formativă (media 
sunt cercetate în calitate de instrumente de formare 
şi altoire la elevi şi studenţi, la generaţia în creştere 
a experienţei sociale); (7) instituţional-comunica-
ţională (procedeu generat de noţiunea „universum 
informaţional-comunicaţional”. 

Procesele ce au loc în sistemul mediatic se pro-
duc, după cum consideră profesorul universitar Iosif 
M.Dzyaloshinsky, în mod natural-stihiinic sau raţio-
nal-uman [6]. 

În viziunea noastră, relaţia dintre jurnalism şi sfera 
politicului la etapa actuală, numită şi post-comunistă, 
dar şi postadevăr, poate fi „trecută prin sita” primelor 
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trei paradigme de cercetare. E logic să ne întrebăm: s-a 
schimbat ceva în această relaţie comparativ cu perioa-
da premărgătoare „post-comunismului”? Încercăm să 
găsim în continuare răspunsul, referindu-ne, evident, 
la situaţia din spaţiul ex-sovietic, o suprafaţă mică 
revenindu-i şi fostei Republici Sovietice Socialiste 
Moldoveneşti.

În primul rând să ne clarificăm de ce mass-media? 
Doar câteva argumente. Informarea, dar mai exact, 
comunicarea de masă îşi are specificul său şi într-un fel 
sau altul influenţează asupra activităţii politice. Toto-
dată şi relaţiile politice acţionează asupra comunicării 
de masă, păstrându-şi intactă natura proprie. Apare 
întrebarea firească: care sau ce alcătuieşte zona lor 
de intersecţie (sau de confruntare? / de interacţiune?).

Mass-media în calitatea sa de „putere a patra” (să 
acceptăm această abordare şi fără anumite rezerve) 
dispune de atribute ale puterii sociale. Examinată 
din această perspectivă, ar fi util să identificăm nu 
numai ceea ce obţine puterea prin spijinul presei, dar 
şi ceea ce ratează, ceea ce nu obţine. Cum ar trebui 
să optimizăm proprietăţile şi calităţile funcţionale 
ale mass-mediei, pentru a le pune în serviciul pro-
movării şi consolidării unității naţionale, bunăoară?! 
(Pentru o analiză mai detaliată să ne transferăm pe 
un domeniu concret, cel al politicii naţionale). Zona 
de intersecţie (de suprapunere?) a activităţilor puterii 
şi a comunicării mediatice se axează, în primul rând, 
pe valorile şi atributele identităţii naţionale, care for-
mează câmpul gravitaţional atât al deciziilor factorilor 
puterii, al eforturilor instituţiilor societăţii civile, cât 
şi al politicii editoriale, al resurselor de influenţă 
mediatică. Anume acest câmp gravitaţional, pe care 
noi îl numim „câmp identitar”, trebuie să focalizeze 
preocupările actorilor politici, instituţiilor mediatice, 
agenţilor sectorului civil în vederea unei manifestări 
plenare a identităţii naţionale, iar în cele din urmă, 
consolidării unității națonale.

Aici se cere a face o precizare de principiu: nu ne 
referim la o separare a domeniilor, dar la o coordo-

nare a responsabilităţilor. Să nu uităm, că Republica 
Moldova este una din ţările pentru care problema 
identităţii naţionale s-a transformat într-o zonă des-
tul de sensibilă şi vulnerabilă, ea declanşând dispute 
controversate nu numai în mediul politicienilor, dar 
şi al comunităţilor ştiinţifice, literare, mediatice etc. 
Criza identitară este semnalată în permanenţă în dis-
cursurile celor care guvernează aceasta ţară, ea fiind 
denumită (în dependenţă de opţiunea politică sau de 
alte împrejurări) sau “stat-deteriorat”, sau “pseudo-
sat”, sau “un produs al politicii staliniste” etc., aceeaşi 
retorică fiind prezentă şi în discursul celor care se 
pretind a fi analişti politici. Chiar dacă dezbaterile 
asupra identităţii naţionale, după cum remarcă Samuel 
P. Huntington, constituie o caracteristică permanentă a 
epocii moderne [8, p.16], întrucât pretutindeni oame-
nii încearcă să-şi reconsidere şi să-şi redefinească ceea 
ce au în comun şi ceea ce îi particularizează, ceea ce îi 
diferenţiază de alte popoare, un spaţiu de conlucrare 
trebuie să existe, iar dacă lipseşte, trebuie găsit, trebuie 
conturat, altfel viitorul rămâne a fi învăluit în ceaţa 
incertitudinii. Spre deosebire de crizele identitare din 
alte ţări cea din Republica Moldova diferă ca formă 
şi ca modalitate de manifestare, ca fenomen ce ar 
putea genera consecinţe serioase pentru securitatea 
naţională, în primul rând. 

Efectele sociale ale procesului identitar au reper-
cusiuni din cele mai neaşteptate şi nedorite, ele pot să 
consolideze, dar mai pot şi să disperseze, pot genera 
adevărate seisme etnice, consecinţele cărora ar putea 
afecta pentru mulţi ani progresul economic şi social 
al ţării. Şi aici se cere un efort consolidat, o conjugare 
a acţiunilor declanşate din ambele direcţii: ale puterii 
şi ale mass-mediei.

Urmărind ceea ce publică presa de la noi în proble-
matica naţională, în general, şi a identităţii naţionale, 
în particular, ne putem lesne convinge că multe frag-
mente din articolele de ziar la această temă, “trădează” 
nişte simptome ale unei stări de lucruri în tratarea şi 
interpretarea fenomenului naţional ce bulversează 
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societatea, care, evident, implică necesitatea poziţio-
nării mass-mediei pe o platformă mai durabilă, această 
platformă urmând a fi construită cu aportul direct al 
actorilor politici. Fiind parlamentar, bunăoară, cum ar 
fi mai indicat să-ţi afirmi ataşamentul şi dragostea faţă 
de neam şi faţă de cei care te-au ales: să legi microfo-
nul din faţă cu o cordeluţă în trei culori şi să declari în 
permanenţă, aflat într-o profundă meditaţie, că statul 
pe care-l reprezinţi, de fapt, nu mai este ...stat sau să 
elaborezi programe astfel ca conaţionalii tăi să nu mai 
plece în străinătăţi pentr a-şi asigura o existenţă mai 
decentă decentă?! Tocmai este cazul să ne amintim 
de spusele lui eminescu, că “nu originea face pe un 
popor să fie trainic, ci munca lui proprie, fie cu mâna, 
fie cu mintea” şi că “nu devine cineva scriitor naţional 
prin aceea că repetă cuvintele patrie, libertate, glorie, 
naţiune, cu fiecare şir al scrierilor sale, precum, pe 
de altă parte, poate cineva să nu pomenească deloc 
vorbele de mai sus şi să fie cu toate acestea un scriitor 
naţional” [8, p.55].

În momentul când ne propunem să abordăm starea 
relaţiei putere – mass-media (sau viceversa) din Re-
publica Moldova după obţinerea independenţei sale 
statale trebuie să menţionăm, că această relaţie n-a 
avut o dezvoltare sperată de societate chiar de la bun 
început. Să nu uităm, că la fiecare cotitură istorică, mai 
mare sau mai mică, presa se află de fiecare dată într-o 
aşteptare cu multe speranţe din partea audienţei... O 
demonstrează şi tirajele mari din acele perioade. Care 
a fost evoluţia mass-mediei din Republica Moldova 
după destrămarea URSS?

În cadrul unui simpozion organizat de Uniunea 
jurnaliştilor din Moldova la finele anilor ”90 ai secolu-
lui trecut, în cadrul căruia au fost examinate măsurile 
necesare în vederea optimizării sistemului mediatic 
şi creării condiţiilor necesare dezvoltării lui, (la sim-
pozion au participat şi reprezentanţi ai Guvernului, 
Parlamentului Republicii Moldova, ai organizaţiilor 
neguvernamentale nou-create), în luarea de cuvânt 
al unuia dintre autorii prezentului articol au fost pro-

gnozate trei căi posibile ale evoluţiei mijloacelor de 
informare în masă din ţară:

I-mul scenariu, optimist: Reformele economice 
vor evolua pe o cale bună, mijloacele de informare în 
masă vor obţine un suport economic mai durabil, jur-
nalistica va fi depolitizată. Spaţiul public va cunoaşte 
o dezvoltare spectaculoasă.

Al II-lea scenariu, pesimist: Ponderea statului va 
creşte într-atât, încât mass-mediile se vor transforma 
într-o simbioză de propagandă şi public relations, se 
va înregistra o dezvoltare masivă a publicaţiilor de 
bulevard. Spaţiul public va fi în declin.

Al III-lea scenariu: Economia va rămâne într-o 
permanentă stare de criză, situaţia grea se va extin-
de şi în zona mijloacelor de informare în masă, ele 
vor încerca să iasă din situaţia grea pe diferite căi şi 
aplicând diferite mijloace, tirajele vor scădea, dar 
şi calitatea textelor la fel. Presa de bulevard se va 
extinde. Spaţiul public se va răstrânge.

Chiar dacă vicepreşedintele Parlamentului de 
atunci, gazetar şi el de profesie, a reproşat, că „cel de-al 
treilea scenariu nu-i pentru noi”, adică pentru Republica 
Moldova, cu timpul tocmai el s-a dovedit a fi, cu părere 
de rău, cel mai realist. Este clar, că asupra dezvoltării 
sistemului mediatic n-a putut să nu-şi lase amprenta 
evoluţia situaţiei economice, transformările din acest 
sector. Din momentul obţinerii autonomiei politico-
economice tânărul stat a ales calea spre o democraţie 
consolidată, de promovare a unor reforme economice 
cardinale în economie pe principiile relaţiilor de piaţă. 
Calea spre integrarea în Uniunea Europeană a fost de-
terminată ca direcţie prioritară a politicii externe.

Startul reformelor economice, care au demarat odată 
cu elaborarea Concepţiei de trecere la economia de 
piaţă şi a Programului de tranziţie la economia de piaţă 
în Republica Moldova din 1991 a fost unul promiţă-
tor. Astfel, conform estimărilor rapoartelor anuale ale 
FMI, BM şi BERD, Moldova era apreciată mai înalt în 
comparaţie cu majoritatea ţărilor Comunităţii Statelor 
Independente şi a vecinilor săi – România, Bulgaria şi 
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Ucraina în vederea promovării reformelor. Iar revista 
„Economist” constata, că Moldova este o ţară a refor-
mării corecte, iar faptul că ea este o ţară compactă o 
transformă într-un laborator perfect pentru desfăşurarea 
reformelor. Conform estimărilor din acea perioadă, Re-
publica Moldova preconiza să traverseze calea extrem 
de dificilă de tranziţie spre economia de piaţă într-o 
perioadă minimă posibilă de circa 1,5-2 ani.

Dar primii paşi, destul de promiţători, făcuţi în 
domeniul reformelor, nu au continuat cu acelaşi ritm. 
Republica Moldova în scurt timp de la proclamarea 
independenţei s-a confruntat cu un şir de probleme 
de ordin politic, economic şi social, pe fonul cărora 
au evoluat şi celelalte procese, inclusiv şi schimbările 
şi transformările din sectorul mediatic.

Să nu uităm şi de faptul, că starea jurnalismului în 
societăţile contemporane este condiţionată şi de factorii 
generaţi de sistemul politic din ţara respectivă. Karol 
Jakubowicz, fostul director al Departamentului de 
Analiză Strategică din cadrul Consiliului Naţional de 
radiodifuziune din Polonia, un autor adeseori citat de 
specialiştii preocupaţi de evoluţia mass-mediei la etapa 
actuală, situează Republica Moldova, după dezmem-
brarea Uniunii Sovietice, de rând cu Republica Slovacă, 
Bulgaria, România, Ukraina, Rusia, Croaţia şi Repu-
blica Kârgâstan, în grupul de ţări cu regimuri politice 
concentrate (concentrated political regimes) [9].

În acest context prezintă interes experienţa acumu-
lată de ţările Baltice, care şi-au luat şi ele startul la 
confluenţa anilor ”80, ”90 spre societăţi cu democraţii 
consolidate, cam de pe aceeasi linie cu Republica 
Moldova. Şi aici perioada de creştere a autorităţii şi 
încrederii faţă de mijloacele de informare în masă se 
atestă în anii 1987, 1988... Pentru ca în chiar primii ani 
după proclamarea independenţei tirajele publicaţiilor 
periodice să scadă brusc. Însă începând cu anii 1994, 
1995 interesul faţă de mijloacele de informare în masă 
a început să crească simţitor, aceasta datorându-se şi 
faptului că în mass-mediile din Lituania, Estonia şi 
Letonia au văzut lumina tiparului tot mai multe arti-
cole despre încălcările autorităţilor.

Spre deosebire de Republica Moldova, guvernele 
din ţările Baltice au tratat presa ca pe un instrument 
important de formare a societăţii civile, iar partidelor 
politice şi băncilor li s-a interzis crearea unor organe 
de presă proprii. Dar şi baza economică a mass-medi-
ilor de aici era cu totul alta. Proprietari ai instituiţiilor 
mediatice au devenit mai multe trusturi din ţările 
Scandinave, care nu s-au implicat în politica edito-
rială a redacţiilor. Noii proprietari n-au manifestat 
vreun interes deosebit faţă de poziţia ideologică a 
mass-mediilor, dar au fost preocupaţi în primul rând 
de profitul obţinut.

Şi încă un detaliu semnificativ: 3/4 din estonieni, 
2/3 din letoni şi 1/3 din lituanieni urmăreau doar ce 
se publică în presa locală. Adică informaţia difuzată 
de instituţiile mediatice din ţările lor era considerată 
mai credibilă decât cea obţinută din presa străină 
[10, p.100].

În Republica Moldova lucrurile au evoluat cu 
totul invers. Dacă în primii ani după obţinerea inde-
pendenţei ziarul „ţara”, bunăoară, se tipărea într-un 
tiraj de peste 110 mii de exemplare, în 1994 a ajuns 
la doar ceva mai mult de 14 mii exemplare. (Azi şi 
acesta ar fi un tiraj semnificativ!). Ziarul „Pămînt 
şi oameni”, organul Partidului Democrat Agrar din 
Moldova, care apărea în 1993, 1994 cu un tiraj de 
peste 25 mii de exemplare, în scurt timp a dat fali-
ment. Ca şi partidul care l-a fondat, de altfel.

În 1992 din cele 55 organe de presă, care apăreau 
în Republica Moldova, doar 6 se considerau indepen-
dente, restul aflându-se „la cheremul” statului. Tot 
în acelaşi an, 1992, la cei 4.359,1 mii de locuitori ai 
Republicii Moldova reveneau (prin abonament):

349 923 exemplare de ziare şi săptămânale (24 
denumiri) în limba română;

177 528 exemplare de ziare şi săptămânale (22 
denumiri) în limba rusă;

1 073 416 (un milion 073 416!) exemplare de 
ziare şi săptămânale (178 denumiri) din Rusia;
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3 608 (trei mii şase sute opt!) exemplare de ziare 
şi săptămânale (156 denumiri) din România [11].

Aşa dar, la o publicaţie periodică în limba română 
reveneau 3,5 în limba rusă. După cum se poate constata, 
topul publicaţiilor periodice de la începutul anilor ”90 
relevă că pe piaţa ziarelor cotidiene aveau preponde-
renţă gazetele editate în Republica Moldova, în timp 
ce piaţa publicaţiilor săptămânale era dominată masiv 
de ediţiile moscovite. Cu alte cuvinte, ştirile operative 
erau căutate în mass-mediile naţionale, în acelaşi timp 
cititorii erau ataşaţi „informaţional” de Rusia, comen-
tariile erau căutate în sursele de limbă rusă.

Iată ce scria în acea perioadă într-un articol / edi-
torial cu titlul „SOS”! Se mântuie ziarele!” regretatul 
ziarist Constantin Tănase în „săptămânalul indepen-
dent” „Timpul”, al cărui fondator şi este: „Presa la 
noi, în Republica Moldova, este cea mai falimentară 
„ramură a economiei naţionale”, cea mai săracă dintre 
cele patru puteri din stat... În asemenea condiţii, presa 
este cea mai obidită putere în stat, de aceea e atât de 
bicisnică, lipsită de caracter şi principii. Ea, beata, 
pentru a supravieţui, este silită să se prostitueze, să se 
culce în paturi murdare cu tipi zăbăloşi şi impotenţi.

...Problema se pune foarte simplu: ori ne înecăm 
definitiv, ori supravieţuim cu un număr mai mic de 
cititori... Presa independentă este un institut indispen-
sabil al democraţiei... Azi numai spunerea adevărului 
este singura noastră şansă de a ieşi din marasmul în 
care am nimerit” [12].

Evident, că o atare stare de lucruri nu putea să favo-
rizeze afirmarea unei democraţii veritabile, iar presa, 
aflându-se sub controlul statului, era impusă prin in-
termediul unor pârghii economice, în special, (cenzura 
politică şi ideologică a fost substituită prin cenzura 
economică!1), să activeze după placul guvernanţilor. 

1 Unul din argumente: Pentru fondarea unei instituţii mediati-Unul din argumente: Pentru fondarea unei instituţii mediati-
ce este nevoie de capital primar. Dar potrivit legislaţiei în vigoare 
din acea perioadă creditele bancare se ofereau contra fondurilor 
fixe de care dispunea viitoarea redacţi, valoarea cărora obiectiv 
era mult mai mică decât creditele necesare pentru investiţii.

Iată de ce, la începutul anului 1993 reprezentanţi ai 
13 instituţii mediatice mai importante s-au adresat 
cu un Memorandum [14] Parlamentului Republicii 
Moldova, ambasadelor ţărilor acreditate în Moldova, 
unor organisme internaţionale (International Media 
Fund, Association Europeen des Journalistes) soli-
citându-le susţinerea în crearea unui cadru legislativ, 
care ar contribui la apariţia unor publicaţii periodice 
libere, la deetatizarea presei şi radiodifuziunii.

* * *
În curând Republica Moldova va marca trei de-

cenii de la adoptarea Declaraţiei de Independenţă. 
Un stat îşi manifestă viabilitatea prin instituţiile 
care-l reprezintă, prin componentele puterii de care 
dispune. 

...Dar iată că am ajuns la ziua, - 8 iunie 2019, 
- când Parlamentul a adoptat Declaraţia cu privire 
la caracterul captiv al statului Republica Moldova. 
Trebuie să constatăm că această „performanţă” se 
datorează şi „celei de-a patra puteri”(?!), care, de 
fapt, se află în captivitate de mulţi ani. Trebuie să 
recunoaştem: Dacă la începutul anilor ”90 mulţi zi-
arişti credeau în forţa cuvântului publicistic, sperau 
că presa, de rând cu alte instituţii publice, va schimba 
lumea spre bine, cu timpul, în rezultatul comerciali-
zării presei şi transformării acesteia într-o servitoare 
a unor grupuri de interese egoiste, idealismul lor s-a 
transformat în pragmatism, i-au făcut să înţeleagă 
profesionalismul ca pe o posibilitate de a îndeplini 
o anumită sarcină sau comandă. Despre aceasta ne 
vorbeşte şi migraţia multor jurnalişti buni de la un 
post de televiziune la altul, pe care, se poate bănui, că 
noii patroni i-au ademenit cu alte promisiuni, decât 
cele că în faţa lor s-ar deschide mai multe posibilităţi 
de a se manifesta în plan creativ. 

Vorbind de ponderea eforturilor mediatice în rea-
lizarea reformelor, am vrea să amintim de un lucru. 
În anii ’50, ’60 ai secolului trecut o temă preferată 
a cercetătorilor occidentali a fenomenului mediatic 
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vizavi de discuţiile despre de-colonizare era desem-
narea rolului mass-mediei în acest proces. Motivul 
discursului era aproape identic cu rolul normativ 
ce a fost atribuit mediilor de informare în masă în 
perioada de tranziţie pe care au parcurs-o ţările ex-
socialiste în ultimul deceniu al sec. XX. Cu peste o 
jumătate de secol în urmă cercetătorii occidentali 
sperau mult, că populaţia din fostele colonii, graţie 
străduinţelor mijloacelor de informare în masă, vor 
accepta modul de viaţă occidental şi în acest fel vor 
fi supuse modernizării. 

Iată că şi în noile state apărute după dezmem-
brarea Uniunii Soviatice mijloacelor de informare 
în masă le-a revenit misiunea să transmită normele 
democratice occidentale şi modelele de organizare 
socială, care ar fi trebuit să se transforme în resur-
sele de bază ale reconstrucţiei ţărilor din spaţiul 
ex-sovietic. 

În loc de comentariu vom formula o întrebare 
retorică: Poate fi transformat sectorul mediatic după 
modelul european, fără un suport legislativ şi o 
practică administrativă identică, ignorând condiţiile 
locale? (Poţi să-i hrăneşti pe moldoveni numai cu 
orez şi să-i ţii toată ziua la soare, dar ochii lor mai 
înguşti nu se fac).

În pofida multor eforturi, activităţi întreprinse de 
instituţiile europene în vederea organizării şi dez-
voltării sectorului mediatic, noi am ajuns în situaţia 
de astăzi, când mass-mediile, majoritatea dintre ele 
s-au retras în anticamerele guvernării şi ale partide-
lor politice, au fost transformate în instrumente de 
manipulare şi dezinformare.

Să sperăm, totuşi, că clasei politice de la noi, 
breslei jurnalistice, instituţiilor statului Republica 
MOLDOVA, societăţii civile reprezentate prin 
multiplele sale organizaţii şi formaţiuni, le va reuşi 
să transforme presa într-o veritabilă putere. Fie şi 
în servitoare... Dar a societăţii. Fie şi oglindă... Dar 
a realităţii.
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