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10 ştirile

1.

n- are nici un fel de instrucţiuni, fiindcă se presupune
că este activitatea cea mai firească, uşoară, evidentă şi nere -
marcabilă din lume, la fel ca respiratul şi clipitul.

După un timp, de obicei nu mai mult de- o noapte (şi
adeseori considerabil mai repede; dacă suntem din cale- afară
de neliniştiţi, s- ar putea să rezistăm doar zece sau cinci -
spre zece minute), ne întrerupem din ceea ce facem ca să
vedem ce mai e la ştiri. Ne suspendăm vieţile şi aşteptăm
să mai primim o doză de informaţii esenţiale despre cele
mai semnificative realizări, catastrofe, infracţiuni, epidemii
şi complicaţii romanţioase care s- au revărsat asupra ome -
nirii, oriunde pe planetă, de la data ultimei verificări. 

Ceea ce urmează este o încercare de- a face ca acest obi -
cei ubicuu şi familiar să pară mult mai straniu şi chiar mai
periculos decât este în prezent.

2.

ştirile se angajează să ne pună în faţa ochilor tot ceea ce
se presupune că este mai neobişnuit şi mai important în
lume: o ninsoare la tropice, copilul din flori al unui pre şe -
dinte, o pereche de gemeni siamezi. Însă oricât ar fi de ho -
tărâte să ia urma anomaliilor, lucrurile asupra cărora evită
cu dibăcie să- şi fixeze privirile sunt ştirile însele şi poziţia
predominantă pe care au dobândit- o în vieţile noastre.
„Jumătate din populaţia globului trăieşte zilnic în robia şti -
rilor“ este un titlu pe care n- o să- l vedem niciodată din
partea unor organizaţii altminteri dedicate lucrurilor re mar -
cabile şi demne de consemnat, corupte şi şocante.



Societăţile devin moderne, a sugerat Hegel, când ştirile
înlocuiesc religia ca principal element de călăuzire şi nu cleu
de autoritate. În economiile dezvoltate, ştirile ocupă acum
o poziţie de putere cel puţin egală cu poziţia pe care- o aveau
înainte credinţele. Fluxurile de ştiri corespund cu o preci -
zie deconcertantă orelor de slujbă: utrenia s- a preschimbat
în ştirile dimineţii, vecernia a fost înlocuită de ştirile serii.
Însă ştirile nu se limitează la respectarea unui orar cvasire -
ligios. Ele cer de asemenea să le abordăm cam cu aceleaşi
aşteptări respectuoase pe care le- am fi nutrit odinioară cu
privire la credinţe. Asta fiindcă şi aici ne aş tep tăm să trăim
revelaţii, să aflăm cine e bun sau rău, să îndurăm suferinţe
şi să descifrăm logica în curs de desfăşu rare a existenţei. Iar
dacă refuzăm să luăm parte la ritua luri, ni se poate reproşa
şi aici că suntem eretici.

Ştirile se pricep să facă din propriile mecanisme struc -
turi aproape invizibile şi, prin urmare, greu de contestat.
Ele ni se adresează pe o voce naturală şi lipsită de infle -
xiuni, fără să facă trimitere la perspectiva lor marcată de
prezumţii. Şi nu reuşesc să dezvăluie că nu se mulţumesc
să semnaleze lucruri despre lume, ci se străduiesc să creeze
permanent în minţile noastre o planetă nouă, conformă
pro priilor priorităţi adeseori extrem de distincte.

3.

încă de la o vârstă fragedă, suntem educaţi în aşa fel
încât să apreciem puterea imaginilor şi a cuvintelor. Sun -
tem duşi la muzee şi informaţi solemn că s- ar putea ca
anu mite tablouri ale unor pictori morţi de mult să ne
trans forme perspectivele. Facem cunoştinţă cu poezii şi
po vestiri care ar putea să ne schimbe vieţile.
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Şi totuşi, în mod ciudat, rare sunt cazurile când oa me -
nii ne educă în legătură cu imaginile şi cuvintele pe care
ni le trimit oră de oră ştirile. Se consideră că e mai im por -
tant să putem desluşi intriga din Othello decât să deco -
dificăm prima pagină din New York Post. E mai mare
probabilitatea să aflăm despre semnificaţia felului cum folo -
seşte Matisse culorile decât să ne familiarizăm cu efectele
secţiunii de fotografii ale celebrităţilor din Daily Mail. Nu
suntem încurajaţi să ne gândim la ce- ar putea să li se în tâm -
ple concepţiilor noastre după ce ne- am cufunda în citirea
revistelor Bild sau OK! sau a publicaţiilor Frank furter Allge -
meine Zeitung, Hokkaido Shimbun, Tehran Times sau Sun.
Nu suntem niciodată expuşi sistematic capacităţii extraor -
dinare a noilor canale de- a ne influenţa simţul rea lităţii şi
de- a modela conturul a ceea ce- am putea la fel de bine să
numim – fără urmă de asociere supranaturală – su fle -
tele noastre.

Oricât ar vorbi despre educaţie, societăţile moderne
neglijează examinarea a ceea ce este de departe cel mai im -
por tant mijloc de educare a propriilor populaţii. Indi ferent
ce se întâmplă în sălile de clasă, tipul cel mai puternic şi
con tinuu de educaţie are loc pe calea undelor şi pe ecrane.
În făşuraţi în coconul clasei doar pe durata primilor optspre -
zece ani de viaţă, ne petrecem efectiv restul vieţilor sub
tutela noilor entităţi care exercită asupra noastră o influenţă
infi nit mai mare decât a oricărei instituţii. Odată ce ni s- a
în cheiat educaţia oficială, ştirile preiau rolul pro fesoru lui.
Ele sunt forţa individuală cea mai semnificativă, care
fixează tonul vieţii publice şi modelează percepţia asu pra
co mu nităţii, care se întinde dincolo de zidurile pro priei case.
Sunt creatorul prim al realităţii politice şi sociale. După
cum o ştiu prea bine revoluţionarii, dacă vrei să schimbi
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mentalitatea unei ţări, nu te îndrepţi spre galeria de artă,
spre Ministerul Educaţiei sau spre locuinţele ro man cierilor
celebri; îţi în drepţi tancurile direct spre cen trul nervos al
organismului politic, spre cartierul general al ştirilor.

4.

de ce vrem noi, publicul, să vedem ce mai e la ştiri? Groaza
joacă un rol important aici. După o perioadă oricât de
scurtă de debranşare de la ştiri, temerile noastre au obi ce -
iul să se acumuleze. Ştim cât de multe pot s- o ia razna şi
cât de repede: e posibil ca un Airbus A380 căruia i se de te -
ri orează instalaţia de alimentare cu combustibil să se pră -
bu şească în golf pradă flăcărilor, e posibil ca un virus purtat
de un liliac african să forţeze bariera speciilor şi să se infil -
treze în sistemul de ventilare al unui tren japonez de na ve -
tişti foarte aglomerat, e posibil ca investitorii să provoace
o retragere masivă de numerar din bănci, după cum e posibil
ca un al nu se ştie câtelea tată aparent obiş nuit să curme
cu violenţă viaţa celor doi copii frumoşi pe care- i are.

Se prea poate ca în imediata apropiere să existe stabi li -
tate şi pace. Se prea poate ca în grădină un vânt uşor să
mişte ramurile prunului, iar în sufragerie praful să se strângă
încet pe rafturile bibliotecii. Însă ne dăm seama că o ase -
menea seninătate nedreptăţeşte esenţa haotică şi violentă a
existenţei, astfel încât, după o vreme, seninătatea aceea are
obiceiul să devină neliniştită în felul ei caracteristic. Con -
ştiinţa difuză a posibilităţii de producere a unei catastrofe
explică micul impuls de teamă pe care e posibil să- l mani -
festăm când ne îndreptăm telefoanele în direcţia antenei de
satelit celei mai apropiate şi aşteptăm să apară princi palele
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titluri ale zilei. E o versiune a fricii pe care mai mult ca
sigur c- au avut- o strămoşii noştri îndepărtaţi în clipele reci
dinaintea zorilor, pe când se întrebau dacă soarele avea
să- şi regăsească drumul înapoi pe firmament. 

Şi totuşi, aici intră în joc şi un tip aparte de plăcere.
Indiferent cât sunt de neplăcute, ba poate mai cu seamă
când sunt la apogeul urâţeniei, ştirile pot să ne uşureze de
povara claustrofobică de- a trăi cu noi înşine, de- a încerca
în permanenţă să ne onorăm potenţialul şi de- a lupta să
convingem câţiva oameni din imediata noastră apropiere
să ne ia în serios ideile şi nevoile. A vedea ce mai e la ştiri
înseamnă a duce cochilia la ureche şi a fi copleşit de urle -
tul omenirii. Poate fi o formă de- a scăpa de preocuparea
noastră de- a localiza chestiuni care sunt mult mai grave şi
mai urgente decât cele care ne- au fost atribuite exclusiv, şi
de- a permite acestor preocupări mai mari să sufoce te me -
rile şi dubiile pe care le nutrim faţă de noi înşine. O foa -
mete, un oraş sub ape, un criminal în serie care se plimbă
liber, demisia unui guvern, previziunile unui economist
referitoare la cozile la pâine care vor apărea până la înce -
putul anului viitor; aceste tulburări exterioare sunt exact
lucrurile de care s- ar putea să avem nevoie pentru indu ce -
rea sentimentului de linişte interioară.

Astăzi ştirile ne informează despre un bărbat care a
ador mit la volan după ce- a stat treaz până noaptea târziu
şi- a comis un adulter pe Internet – după care a zburat cu
tot cu maşină de pe un pod, ucigând o familie de cinci
oameni aflaţi în rulota de dedesubt. O altă ştire se referă
la o studentă frumoasă şi promiţătoare, care a fost dată
dispărută după o petrecere şi a fost găsită făcută bucăţi în
portbagajul unei furgonete după cinci zile. A treia ştire
reia amănuntele aventurii pe care- o are un antrenor de
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tenis cu eleva lui în vârstă de treisprezece ani. Aceste în tâm -
plări, evident nebuneşti, ne fac să ne simţim sănătoşi şi
binecuvântaţi prin comparaţie. Putem să le întoarcem spa -
tele şi să trăim un nou sentiment de uşurare legat de viaţa
noastră previzibilă, de felul autoritar cum ne- am ţi nut sub
control dorinţele mai neobişnuite şi de stăpânirea de sine
manifestată prin faptul că încă nu ne- am otrăvit nici un
coleg şi nu ne- am îngropat nici o fostă amantă sub pave -
lele din curtea interioară. 

5.

ce efect au toate aceste ştiri asupra noastră în timp? Ce
rămâne din lunile sau chiar din anii pe care- i petrecem în
compania lor? Încotro se îndreaptă acele numeroase emo -
ţii şi temeri: despre copilul dispărut, reducerile buge tare şi
generalul necredincios? Cât de mult au contribuit toate
aceste ştiri la nivelul general de înţelepciune, dincolo de
câteva concluzii deloc surprinzătoare – că, de pildă, China
e în creştere, că Africa Centrală e coruptă şi că edu caţia
trebuie reformată? 

E un semn al generozităţii noastre mentale faptul că, în
general, nu insistăm asupra acestor chestiuni. Ne închi -
puim că n- am face bine dacă ne- am decupla pur şi simplu.
E greu să renunţi la obiceiul deprins încă din primii ani
(pe când stăteam turceşte alături de toţi elevii şcolii) de- a
asculta politicos diverşi oameni cu autoritate povestindu- ne
lucruri pe care le consideră esenţiale.

Să întrebi de ce contează ştirile nu înseamnă să pre su -
pui că nu contează, ci doar să sugerezi foloasele unei abor -
dări mai implicate a recoltei de ştiri. Această carte este o
consemnare – o fenomenologie – a unui set de întâlniri cu
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