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teoretică, ex-parlamentar european, deja în 1989 vorbea despre o „societate 
transparentă”- concept care face referire la faptul că întreaga societate contemporană este, 
într-o măsură copleşitoare, o „creaţie a comunicării în masă”, aceasta din urmă 
influenţând puternic atât gândirea, cât şi acţiunea individului modern.[1] 

Comunicarea generalizată a dus, în special după apariţia televiziunii, la dezbateri 
ample asupra funcţiilor şi efectelor mass-media asupra individului, a grupurilor sociale şi 
asupra societăţii în genere. Spunem “în special după apariţia televiziunii” dat fiind 
impactul major pe care această formă de media îl înregistrează asupra indivizilor sociali, 
fapt confirmat de studii diverse care arată că o mare parte dintre oameni nu citesc nici un 
cotidian şi au, în schimb, televiziunea ca unică sursă de informare. Televiziunea poate să 
adune în faţa jurnalului de ştiri de la ora 20 mai mulţi oameni decât toate cotidienele de 
dimineaţă şi de seară la un loc. Fiind, într-adevăr, principalul vector media - şi aceasta la 
mare distanţă faţă de ceilalţi factori (familie, şcoală, lecturi, anturaj, biserică) televiziunea 
este aşadar şi cel mai activ modelator de atitudini şi mentalităţi. 

În ceea ce priveşte segmentul populaţional de vârste foarte tinere, aici situaţia e 
mai acută: în Franţa, spre exemplu, 95% din liceeni privesc zilnic la televizor, iar dintre 
aceştia, doar 8,70% citesc zilnic ceva. Dar nu numai în Franţa se înregistrează acest 
monopol nesănătos al televiziunii. Cercetări sociologice româneşti întemeiate pe date 
audimetrice colectate în noiembrie 2001 evidenţiau că „tinerii petrec zilnic, în medie, 175 
de minute în faţa televizorului, pe când adulţii, 240 de minute”. Iar în decembrie 2005 
statisticile arătau, deja, că în România peste 42% din copiii între 7-10 ani, 57% din elevii 
între 11-14 ani, peste 53% din adolescenţii între 15-18 ani urmăresc emisiunile tv timp de 
4 ore pe zi. Aşadar, este vorba despre o creştere cu o oră în plus într-un interval de nici un 
cincinal. 

Nici dincolo de Ocean lucrurile nu stau mai bine. În SUA, sondajele arată că, într-
o săptămână tipică pentru ei, copiii americani petrec (dintr-un total de circa 112 ore de 
veghe) „aproximativ 40 de ore privind la televizor sau jucând jocuri video (aşadar, ceva 
mai mult de 6 ore zilnic, n.a.). Dacă acestora li se adaugă cele 40 de ore de şcoală, 
inclusiv timpul necesar pentru dus şi întors şi pentru teme, rezultă că pentru raporturile cu 
copiii de aceeaşi vârstă şi cu familia le mai rămân doar 32 de ore săptămânal. 

Oricum, cert e faptul că importanţa temei „Mass-media şi violenţa” s-a şi 
materializat într-o cerere în continuă creştere de studii pe această temă. Astfel, dacă în 
1997 au fost publicate circa 5.000 de astfel de studii, cu doar 15 ani mai devreme era 
vorba despre o cifră în jurul celei de 2.500. Sociologul britanic Zygmunt Bauman 
subliniază că „apărătorii din oficiu” ai moralei publice protestează împotriva scenelor de 
violenţă sau sex, ei presupunând că instinctele violente şi, respectiv, apetitul sexual ale 
spectatorilor sunt accentuate datorită prezentării acestor imagini şi sunt stimulate să-şi 
caute un mijloc de refulare. 

Pe de altă parte însă, se cuvine remarcată şi ipoteza potrivit căreia, în cazul 
consumatorului de media, contactul direct, cotidian, cu aspecte ale violenţei străzii, să 
aibă drept efect un impact cu mult mai copleşitor asupra psihicului colectiv decât îl are 
absorbţia de violenţă prin intermediul multblamatei televiziuni ori al presei scrise.  
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Violenţa din realitatea socială constituie, susţine o altă tabără din lumea ştiinţifică, 
un factor mult mai puternic, determinat în postura sa de potenţator al instinctelor violente, 
respectiv, al apetitului sexual ale spectatorilor, decât îl reprezintă violenţa „filtrată”, 
picurată dinspre ecrane sau pagina de ziar. Aşadar, existenţa în sine a acestor două 
perspective divergente nu face decât să cristalizeze în ea tocmai expresia a două atitudini 
diferite faţă de impactul moral al televiziunii. 

Perspectiva în care acei indivizi, mari devoratori de televiziune, acceptă ca singura 
concepţie despre lume pe aceea ce le este livrată „gata preparată” de către televiziune, 
este tocmai ceea ce Gerbner numea ca fiind „efectul de «cultivare»“. Datorită expunerii 
aproape permanente la mesajele media, oamenii ajung dependenţi de aceasta, atât pentru 
cunoaşterea mediului în care trăiesc, cât şi pentru înglobarea unui anumit mod de a gândi 
lumea înconjurătoare. Astfel se face că s-a ajuns la situaţia în care mass-media, în special 
televiziunea, devin „un membru al familiei, fie monopolizând comunicarea cu lumea 
externă, fie subsumând alte surse de informare. Datorită expunerii aproape permanente la 
mesajele media, oamenii ajung dependenţi de aceasta. Este vorba de efectul de 
„cultivare”, care conduce la fixarea unei viziuni comune asupra lumii, a unor roluri 
comune şi a unor valori comune”.[2] Cei cu preponderenţă expuşi la pomenitul efect de 
„cultivare” sunt, statuează G. Gerbner, aşa-numiţii telespectatori „grei” („heavy 
viewers”), persoane care privesc la tv mai mult de 4 ore pe zi şi care, spre deosebire de 
„privitorii uşori” („light viewers”), au o concepţie despre lume „cultivată”(dependentă) 
de concepţia distribuită de televiziune.[3] Şi cum violenţa este din ce în ce mai prezentă în 
întreaga media, conducând la situaţia ca aceasta să devină o problemă socială majoră - şi, 
prin urmare, de neocolit ca subiect de maxim interes al dezbaterii publice. Tema „Violenţa 
şi media” a suscitat, se înţelege, atât discuţii (extrem de animate, pro şi contra, privind 
efectele celei dintâi componente a temei asupra comportamentului - al individului, al unor 
grupuri sociale şi la nivel societal), cât şi studii realizate sub coordonarea unor 
specialişti reputaţi din domeniu, studii care, la fel, au finalizat în rezultate asupra cărora a 
fost plasat mai întotdeauna factorul de controversă. Astfel, de o parte a baricadei, unii 
specialişti (partizani ai aşa-numitei teze „a imitaţiei”) au focalizat în discursul lor pe faptul 
că media, atât cea vorbită, cât şi cea scrisă, nu face decât să propage imaginea unei lumi 
violente, nesigure şi periculoase, ceea ce inevitabil conduce la potenţarea tensiunii 
psihologice şi emoţionale a individului, factor ce, desigur, va face să crească 
probabilitatea unui comportament violent, consumatorul de media învăţând cu timpul, 
prin mimetism, să se comporte agresiv sub influenţa modelelor oferite de 
emisiunile/filmele vizionate ori articolele/ştirile lecturate. 

De cealaltă parte a baricadei, specialişti la fel de reputaţi (de astă dată promotori ai 
aşa-numitei teorii „a efectului de întărire” şi ai tezei ,,catharsis”-ului) au afirmat, cu la fel de 
multă convingere, că potrivit cercetărilor desfăşurate de ei reflectarea atât de pregnantă a 
violenţei de către mijloacele media nu va induce finalmente telespectatorului, respectiv 
cititorului de gazete, altceva decât un mesaj pozitiv, relatările prezentând şi succese ale 
poliţiei, arestarea infractorilor şi închiderea lor, sau, oricum, faptul că asta se va întâmpla în 
mod cert cât de curând şi, cum s-ar spune, că poliţia veghează - fiind deci vorba de un 
mesaj de siguranţă socială mărită. Şi, mai important, acest din urmă grup de cercetători 
susţine cu tărie ideea că expunerea la mesajele violente contribuie, în mod special în rândul 
tinerilor, la eliberarea de impulsurile primare, dorinţele de comportament agresiv 
consumându-se deja, în imaginar. Totodată, spun aceiaşi specialişti, s-a constatat, ca 
rezultat al unor cercetări extinse, că violenţa televizată/scrisă nici nu declanşează şi 
nici nu inhibă comportamentele, reacţiile instinctuale, acestea fiind în general dictate de 
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relaţiile interpersonale din interiorul grupului - violenţa din respectivele media doar 
confirmând în mentalul receptorului („efectul de întărire”) valorile şi normele de acţiune 
deja existente la nivelul unui grup social sau al individului. 

Până la urmă, se pare că o concluzie unanim acceptată ar fi aceasta: nu există o relaţie 
directă între cantitatea propriu-zisă de violenţă difuzată şi efectele sale. Altfel spus, pornind 
de la dimensiunea violenţei văzute/citite la televizor/în ziare nu se poate trage o concluzie 
asupra unor efecte, să le spunem „simetrice” (de genul - absorbi (media-)violenţă, produci la 
rândul tău violenţă), provocate de violenţă, iar catalogarea anumitor comportamente ca fiind 
violente depinde de genul de materiale video sau tipărite vizionat sau, respectiv, citit, de 
măsura în care sunt incluşi înacţiune spectatorii-cititorii receptori (altfel spus - cu cât un film 
sau o emisiune de televiziune sunt evaluate mai realist, cu atât mai puternic va fi resimţită şi 
percepută violenţa conţinută),de experienţa de viaţă a receptorilor, respectiv, de valorile şi 
normele de acţiune deja existente la nivelul grupului social căruia aceştia îi aparţin, şi, nu în 
ultimă măsură, de caracteristicile lor specifice de personalitate. 

Astfel, spre exemplu, studii efectuate de către specialişti la sfârşitul deceniului 6 al 
sec XX asupra unui grup de public alcătuit din respondenţi de vârstă foarte tânără şi din 
adolescenţi au arătat că un film macabru din 1967, “Our Mother's House” (despre cei 7 
copii din familia Hook care, atunci când mama lor moare, hotărăsc că vor face tot ce ţine de 
ei să nu ajungă la orfelinat - şi îşi şi pun hotărârea în practică, îngropându-şi pur şi simplu 
mama în grădiniţa din spatele casei londoneze destul de părăginite a familiei şi 
continuându-şi apoi viaţa ca şi cum aparent nimic nu s-ar fi întâmplat), oferă 
spectatorilor factori de identificare precum moartea mamei, căsnicia ratată, secretele în faţa 
adulţilor, ce-l fac să devină astfel mai violent la un nivel mai profund decât chiar, spre 
exemplu, un alt film lansat în acelaşi an 1967, „The Dirty Dozen”/„Duzina de nelegiuiţi” 
(film despre cel de-al Doilea Război Mondial rămas celebru, de altfel, printre cinefilii 
vremii, tocmai din pricina unor scene şocant de violente, cel puţin pentru timpurile 
acelea - cu personaje care mor fiindcă li se dăduse foc de vii etc.). Potrivit rezultatelor sus-
pomenitelor studii, spectatorii tineri şi foarte tineri nu au fost dezorientaţi, violenţa fiind 
evaluată în relaţie directă cu genul de film pe care îl văzuseră, cu asocierea mentală pe 
care ei o puteau face între actul de violenţă şi posibila lui reapariţie în realitatea imediată, 
în universul cotidian al fiecăruia dintre ei. 

La fel se întâmplă, spre exemplu, şi în cazul filmelor de desene animate, atât cele 
destinate copiilor, cât şi cele având ca public-ţintă adolescenţii - desene animate care, de 
foarte multe ori, conţin acte de violenţă, dar care nu au, cu toate acestea, efecte negative 
asupra receptorilor. Copiii sunt oricând în stare să facă deosebirea între violenţa reală şi 
cea ficţională, story-urile din astfel de filme animate fiind interpretate ca necorespondente 
cu realitatea şi, deci, neluate în serios. Prin urmare, acelaşi pattern de receptare funcţionează şi 
în ceea ce-i priveşte pe adulţi: în westernuri sau în filmele poliţiste împuşcăturile sunt parte 
integrantă, iar receptorul nu le percepe ca violenţă, aceste genuri de filme fiind materializări 
ale unor scheme stereotipizate şi ritualizate de violenţă şi care n-au legătură cu realitatea. 

Cu adevărat grav e un alt aspect, mesajul ce figurează la loc de frunte în majoritatea 
produselor media în momentul actual: receptorii asistă la scene violente şi după puterea lor 
(iar aceasta e, de fapt, problema, poate cea mai gravă), înţeleg că cel mai puternic, deşi nu 
întotdeauna are dreptate, are întotdeauna câştig de cauză; că, dacă vrei un lucru şi ai mai 
multă putere decât altul, îl obţii, efect cu atât mai regretabil în cazul copiilor, pentru care 
aceasta va amprenta asupra personalităţii lor în devenire. 

Un al doilea efect, la fel de grav, al „vaccinării” masive cu violenţă – „vaccinare” 
administrată cu o... lipsă de parcimonie ce uneori frizează inconştienţa - de către presa 



Violenţa în presă: frecvenţă şi repercusiuni 
 

~ 110 ~ 

vorbită şi cea scrisă, e banalizarea violenţei, condamnabila „imunizare” a 
privitorului/cititorului consumator devenit indiferent în faţa violenţei înconjurătoare. In 
cazul consumatorilor puternic dependenţi de media se constată oricum, din start, o sporire 
a sentimentului de izolare, întărirea tendinţelor de retragere din realitate, accentuarea 
fenomenelor de înstrăinare de comunitate, iar „administrarea” masivă de programe 
violente nu face decât că îi desensibilizează cu totul, atrofiindu-li-se de la un anume punct 
înainte acel simţ al solidarităţii umane în lipsa căruia respectivii indivizi umani devin 
insensibili la actele de violenţă şi la suferinţa resimţită de victimele violenţei întâlnite în 
viaţa reală de zi cu zi, starea de indiferenţă manifestându-se la aceşti mari consumatori de 
media printr-un comportament nesocial în cadrul căruia ei se arată extrem de puţin 
dispuşi să vină în ajutorul victimelor violenţei. 

Trusturile de presă, posturile de televiziune şi, respectiv, presa scrisă, 
concurându-se, în goana după audienţă şi tiraj, continuă să alunece spre programe, reclame, 
filme tot mai nocive (atât pentru copii, cât şi pentru adulţi) - realitate îngrijorătoare ce 
în Occident (din păcate, doar acolo!) a impus apariţia unor contrareplici pe măsură din 
partea autorităţilor statului, ca de exemplu solicitarea organizării unor ample studii la 
nivel naţional care să se finalizeze prin rapoarte şi informări oficiale aduse la cunoştinţă 
guvernului şi legislativului. Un exemplu celebru în acest sens îl reprezintă aşa-numitul 
„Raport Kriegel” întocmit în noiembrie 2002 la solicitarea ministrului francez al Culturii, 
Jean-Jacques Aillagon. Prin vocea coordonatoarei sale, reputatul filosof Blandine Kriegel, 
(raportul a fost întocmit de cei 36 de membri ai comisiei alcătuite din personalităţi 
reprezentative din Educaţie, Sănătate, Drept şi Media) propunea atunci interzicerea absolută 
a imaginilor de violenţă între orele 6,30 şi 22,30, ca şi înăsprirea în legislaţia franceză a 
sancţiunilor penale pentru difuzarea violenţei şi a pornografiei. 

Începând cu primăvara anului 2006, APFR Timişoara a derulat o acţiune de 
monitorizare paralelă a mass-media timişorene, acţiune în decursul căreia au fost înregistrate 
un număr de 126 de relatări despre temele proiectului - adică, violenţa domestică, abuzul 
sexual, discriminarea la angajare, hărţuirea la locul de muncă, prostituţie/proxenetism şi, 
trafic de persoane. Pe parcursul celor 6 luni au fost supuse monitorizării 11 publicaţii 
(cotidiene, săptămânale şi 1 bisăptămânal), 2 posturi tv locale şi 1 post de radio cu acoperire 
locală. Dintre produsele jurnalistice în cauză, cele mai multe, aproape jumătate (44,5%) fac 
referire la fenomenul violenţei în familie, în vreme ce traficul de persoane deţine peste un 
sfert (29,3%), iar abuzul sexual doar 15,1% din procentele de interes jurnalistic canalizat 
asupra temelor supuse monitorizării. Fenomenele de discriminare la angajare, hărţuire la 
locul de muncă şi prostituţie/proxenetism sunt abordate foarte puţin. 

Pe parcursul celor şase luni de monitorizare paralelă, unul dintre obiectivele 
majore ale monitorizării a fost şi cel de identificare a modalităţilor prin care mass-media, 
şi, desigur, nu mai puţin şi justiţia, a contribuit la prevenirea şi combaterea respectivelor 
fenomene negative aduse la cunoştinţa publicului consumator media de către cele 14 
instituţii media monitorizate.  

Conform rezultatelor statistice şi analizării acestora, ponderea produselor media 
consacrate, în presa scrisă şi în cea audiovizuală, evenimentelor din categoriile menţionate, 
se prezintă astfel: subiectului „violenţa domestică” i-a fost alocat spaţiu tipografic/de emisie 
înglobând 44 de ştiri, 11 reportaje, 1 anchetă-investigaţie; „traficului de persoane” - 26 de 
ştiri, 9 reportaje, 1 anchetă-investigaţie şi 1 comentariu-editorial; iar cât priveşte 
„abuzurile sexuale” - acestea au reprezentat subiectul a 16 ştiri şi 3 reportaje. 

Nu e dificil de remarcat predominanţa produselor publicistice din categoria ştirilor, a 
articolelor de mici dimensiuni, consemnare/notă de presă, în care informaţia despre eveniment 
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este transmisă în stare aproape brută, de foarte multe ori pomenitele produse publicistice 
nefiind altceva decât simple reproduceri ale comunicatelor de presă ori ale buletinelor de ştiri 
postate de inspectoratul judeţean de poliţie pe site-ul propriu. Ziariştii locali preferă difuzarea 
nudă a informaţiei preluate pe filiera unor instituţii ale statului, iar prin această poziţionare „din 
afară”, de neimplicare, pentru presa locală se conturează o problemă, şi anume că situarea 
reprezentanţilor săi pe o poziţie de noncombat are în final drept rezultat anularea eficienţei 
sociale a produsului publicistic în cauză, care „trece„ pur şi simplu, impactul asupra mentalului 
colectiv fiind unul minor, iar rezultanta în ceea ce priveşte prevenirea faptelor, cât şi 
schimbarea atitudinilor şi mentalităţilor fiind una aproape nulă. 

Din păcate, media locală – dar nici cea naţională nu face figură distinctă în această 
chestiune - îşi declină disponibilitatea de a funcţiona ca (potenţial) factor major de instruire, 
de contribuitor la prevenirea şi combaterea fenomenelor implicând violenţă. Deziderat ce s-
ar putea concretiza, spre exemplu, în: pe termen lung - prin combaterea unor prejudecăţi 
curente din mentalul colectiv, prezentarea suportului social implicat în evenimente 
(atitudinea opiniei publice), prin relatarea poziţiei şi implicării autorităţilor în desfăşurarea 
evenimentelor; relevarea aspectelor juridice legate de evenimente (pedepsirea agresorilor şi 
protecţia victimelor), cât şi prin accentuarea unor aspecte legate de particularităţile actanţilor 
evenimentului (vârstă, nivelul de educaţie, poziţia socială etc.), sublinierea gravităţii 
consecinţelor evenimentelor respective în plan fizic,psihologic economic şi social. 

O perspectivă de interes abordată în activitatea de monitorizare s-a referit la 
perceperea scopului cu care au fost date publicităţii în presa locală scrisă şi audio-video 
informaţiile privind diverse tipuri de acte violente, din categoria fenomenelor analizate. În 
urma analizei obiective de specialitate, din „fişa de monitorizare a presei” s-a putut 
observa că aproape în totalitate (112 articole scrise - din 113, respectiv 11 emisiuni tv din 11 
şi 2 emisiuni radio din 2) cele 126 de produse publicistice analizate au avut ca intenţie strict 
informarea cititorilor, mobilizând aproape exclusiv funcţia tranzitivă a demersului 
jurnalistic -, doar un singur articol - şi acela publicat de publicaţia bisăptămânală inclusă 
în monitorizare, publicaţie care, de altfel, nu întâmplător, şi este una editată în colaborare cu 
inspectoratul de poliţie timişean -, doar un singur articol, aşadar, relevând pe lângă intenţia 
de a informa, şi pe aceea de a instrui, contribuind astfel la prevenirea şi combaterea acestor 
fenomene. Altfel „citită” statistica monitorizării, rezultă că 81 dintre produsele publicistice 
supuse studiului nu contribuie în nici un fel la prevenirea/combaterea fenomenelor, doar 32 
reflectând o atare intenţie. 

Ca o concluzie, se poate reitera convingerea că această problematică, a 
suprasaturării consumatorului de media cu violenţă gratuită în exces şi, în oglindă, reacţiile 
de autoapărare venite din partea societăţii, este una care ar trebui să constituie o prezenţă 
constantă între punctele majore de interes atât în plaja de interes a comunităţii, a 
societăţii civile, cât şi, mai cu seamă, în cea a oamenilor din media. 
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