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La un click distanta

“O fetita in varsta de noua ani, din Colibasi, judetul Giurgiu, a murit dupa ce a fost
impuscata in cap, de un baiat in varsta de opt ani”. “Tragedie la Colibasi. Un baietel
in varsta de opt ani a impuscat mortal o fetita!”. Acestea sunt doar doua din titlurile
care au socat zilele trecute intreaga Romanie si au reusit sa puna intreaga massmedia pe jar.
Buletinele de stiri au fost impanzite rapid cu macabra stire, analistii si psihologii sau mobilizat si ei imediat si au invadat posturile de televiziune, ridicand in mod
unanim aceeasi intrebare: ”Dar bunicul baiatului, cel caruia ii si apartinea arma
crimei, va fi pedepsit?”
Nimeni insa nu s-a deranjat sa analizeze si nici macar sa se intrebe ce a dus, de
fapt, la existenta unei astfel de tragedii. Care este adevaratul motiv? Oare acel biet
bunic poarta singur pe umeri intreaga povara a vinei? Lipsa lui de atentie si lasarea
unei pusti de vanatoare la indemana unui copil de opt ani reprezinta oare singura
premiza care a dus la comiterea acestei crime?
In general, mass-media este o institutie ce promoveaza o “cultura de masa”,
proprie civilizatiei moderne. Insa, din pacate, mijloacele de comunicare in masa aduc
in atentia publicului consumator tot mai multa violenta, iar interesul publicului
consumator pare tot mai starnit de violenta.
Ratingul se masoara zilnic. Toate televizunile se bat pe el. Nimeni nu mai sta insa
sa masoare, de pilda, consecintele unui film cu insertii colosale de violenta, asupra
psihicului unui copil sau a unui adolescent. Bulinele numerotate cu “AP” sau “12” nu
dau de banuit ca in spatele lor se pot ascunde si dezvolta rapid tiparele de gandire si
comportament ale unui copil, care se adapteaza usor la o etica fara constrangeri si
prejudecati in ceea ce priveste violenta.
Parintii le “ofera” copiilor programe de desene animate pline de eroi violenti si eroi
lipsiti de calitati afective. Nimeni nu sta sa se gandeasca cum constiintele micilor
telespectatori devin astfel aproape robotizate. Copilul sta cuminte la televizor. E
suficient.
Ca o metoda suprema de distractie, micutii nostri primesc si jocurile realizate
pentru computer. Civilizatii disparute, existente sau imaginare, sunt afisate cu o
acuratete impresionanta pe ecran. Senzatia de realism cand omori pe cineva e la
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distanta de un click. Diferitele moduri de a ucide inamicul sunt redate cu o acuratete
fantastica, pornind de la arma folosita si pana la prezentarea in cel mai mic detaliu al
rezultatului utilizarii acesteia. Copilul poate sa traga oricand un glonte virtual de la
distanta de un metru de inamic si sa priveasca apoi cum sangele acestuia se
imprastie pe toate obiectele din jur. La fel de bine se poate plimba oricand pe strazile
virtuale impuscand in dreapta si in stanga trecatori, in timp ce tipetele de groaza si
gemetele de durere se pot auzi din toate cele doua, patru sau chiar sapte boxe ale
sistemului surround.
Toate aceste “daruri” frumoase pe care parintii si media le ofera cu generozitate
ajung sa formeze un copil, facandu-l insensibil la suferinta si exploatarea umana.
Astfel, chiar si cele mai oribile evenimente ajung sa fie tratate de micii telespectatori
ca fiind doar o parte absolut normala a distractiei lor zilnice din fata micului ecran.
Astazi, nici presa, nici televiziunea, nici radioul, nici cinematograful nu mai
garanteaza, prin ceea ce emit, formarea convingerilor si a judecatilor morale care sa
determine o conduita umana sanatoasa si ordinea in viata personala, familiala si
sociala. Fiecare persoana in parte este insa libera sa aleaga pentru sine si pentru
copiii sai.
Televiziunea care pare ca da buzna peste noi in casa nu ne aduce numai lucruri
urate, dar atunci cand le aduce, aceste lucruri vin in acelasi pachet cu libertatea de a
alege. Suntem liberi cu totii sa schimbam postul de televizune sau chiar sa inchidem
televizorul. Oricand! Internetul este pasul major spre evolutia omului, a lumii si nu ne
poarta numai pe subteranele unor site-uri care promoveaza violenta si incultura. Dar
atunci cand ne ducem spre o astfel de “artera neagra”, internetul ne da si
posibilitatea clara de a alege. Tot oricand!
Fara indoiala, nu putem tagadui, sub nicio forma, rolul esential pe care massmedia il are in comunicarea rapida si extensiva a informatiilor in si catre lumea
moderna si tot mai insetata de informatie, informare si de tot ceea ce este nou. Pe de
alta parte, conduita morala nu reprezinta altceva decat exteriorizarea si obiectivarea
constiintei morale in fapte si actiuni cu valori de raspunsuri pentru situatia concreta in
care este pusa persoana umana. Si atunci, apar cateva intrebari: oare nu suntem noi
toti de vina pentru prabusirea morala si spirituala a societatii omului contemporan?
Oare nu suntem noi cei care, atunci cand incercam sa tinem pasul cu evolutia, uitam
sa mai alegem corect pentru noi, pentru copii nostri? Oare, daca un copil cum a fost
si acel baietel din Colibasi, era ferit in mod responsabil de toata informatia negativa
din jurul lui, si gasea aceeasi arma lasata la intamplare, mai apasa pe tragaci?

