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Abstract. The concept of fake news was debated very often in recent years, 

and many studies attended to define and understand the complexity of this phe-
nomenon. In this study we have tried to show that although fabricated news, ru-
mors or conspiracy theories are not an invention of recent years, but they have 
been present for a long time in the communication field, the efficiency of their 
spreading through current technology brings new challenges related to the need 
studying and understanding how they currently circulate in the digital environ-
ment. A brief foray into media history shows that fabricated news and hoaxes 
existed long before social media. Attempts to define the concept of fake news have 
shown that it is used in public discourse to cover a wide variety of content, this 
term being used generically for several categories of misleading information.
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Conceptul de fake news, tradus prin fabricarea știrilor, nu este unul nou, dar 
începând cu campania electorală din SUA din 2016 a dobândit o popularitate fără 
precedent. Ca urmare a creșterii cu 365% a frecvenței utilizării acestui termen 
în baza de date Collins Corpus, dicționarul Collins l-a declarat cuvântul anului 
în 2017, definindu-l drept o „informație falsă, deseori senzațională, difuzată sub 
masca unor reportaje jurnalistice”1. Cu doar un an înainte, în 2016, un alt cuvânt 
a intrat în atenția publică, fiind la rândul său declarat cuvântul anului, de data 
aceasta însă de dicționarul Oxford, după ce utilizarea lui a înregistrat o creștere 
de 2000% pe parcursul anului 2015: post-truth (post-adevăr)2. Dicționarul Oxford 
definește drept „post-adevăr” ceva ce „se referă la sau care indică circumstanțe în 
care faptele obiective influențează mai puțin formarea opiniei publice decât apelu-
rile la emoție și credințe personale”3. O precizare importantă este făcută în legătură 
cu prefixul „post”, care nu se referă la o poziționare temporară sau la o perioadă 
specifică din trecut ca în cazul cuvântului postbelic, ci este utilizat „în sensul că 
adevărul a fost eclipsat sau că este irelevant”4.

1 Dicționarul Collins, 2017 https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fake news.
2 Lee McIntyre, Post-Truth, Massachusetts Institute of Technology, 2018, p. 1.  
3 Ibidem, p. 5.
4 Ibidem.



     19

În ultimii ani au apărut numeroase definiții ale fake news, dar indiferent că 
sunt considerate „o schimbare importantă în războiul informațional, o modalitate 
cinică de a obține profit, un motor care intensifică mobilizarea prin mediile digitale 
a mișcărilor politice din întreaga lume, precum «alt-right», sau un produs secundar 
nedorit al platformelor online”,5 ele sunt puse mereu în conjuncție cu epoca „post-
adevăr” în care ne aflăm.

Știrile fabricate, propaganda, zvonurile sau teoriile conspirațiilor sunt 
prezente de mult timp în comunicarea umană, iar fenomenul dezinformării are cel 
puțin aceeași vechime ca și presa tipărită6. De unde provine, așadar, creșterea fără 
precedent a interesului față de acest concept? O posibilă explicație este legată de 
eficiența cu care sunt distribuite prin intermediul tehnologiei actuale știrile fabri-
cate, zvonurile sau teoriile conspirațiilor, dar pentru o înțelegere completă a aces-
tui fenomen trebuie precizat că acesta nu este unul specific epocii new media.

Istoria fake news: de la farsele literare la păcălelile de 1 Aprilie

Manualele de jurnalism relatează fraude celebre din domeniul presei, precum 
cea a lui Janeth Cook, jurnalista Washington Post, care a publicat în 1980 un amplu 
reportaj despre un băiețel de culoare de opt ani, dependent de droguri. Povestea 
emoționantă, intitulată „Lumea lui Jimmy”, a fost recompensată cu premiul Pu-
litzer, un premiu râvnit de toți jurnaliștii americani și pe care tânăra de 26 de ani 
l-a obținut după doar opt luni de la angajarea sa la Washington Post. O anchetă 
desfășurată ulterior a arătat însă că întreaga poveste fusese „fabricată”: jurnalista 
nu a întâlnit și nici nu a intervievat vreun dependent de droguri de opt ani, ci 
a inventat o poveste plecând de la relatările unor asistenți sociali despre tineri 
dependenți de droguri. Obligată să-și recunoască falsul, jurnalista a demisionat, iar 
publicația a returnat premiul obținut fraudulos7. 

Un alt caz celebru, dar de dată mai recentă, este cel al tânărului jurnalist de 
la New York Times, Jayson Blair, care timp de mai mulți ani a mințit, falsificat și 
a înșelat publicul în zeci de articole semnate de el. În urma investigației interne 
desfășurată în 2003, s-a descoperit că, în multe dintre articolele sale, a inventate 
surse, a plagiat articolele altor publicații sau a pretins că se află în locuri în care nu 
a fost niciodată. În urma acestui scandal, nu doar Jayson Blair și-a pierdut locul de 
muncă, ci și editorul executiv și redactorul șef al New York Times8.

Mult mai vechi decât fraudele lui Janeth Cook sau Jayson Blair sunt însă 
„păcălelile” sau „farsele literare”, ale unor autori celebrii precum Jonathan Swift, 
Benjamin Franklin sau Edgar Allan Poe. Situate la granița dintre jurnalism și 

5 L. Bounegru, J. Gray, T. Venturini, M. Mauri, A Field Guide to “Fake News” and Other Infor-
mation Disorders, Public Data Lab. Amsterdam, 2017, p. 6.
6 Ibidem.
7 G. Goodwin, R. F. Smith, Groping for Ethics in Journalism, Third edition, Iowa State Uni-
versity Press, 1994, p. 224.
8 Margaret Sullivan, “Repairing the Credibility Cracks”, New York Times, 4 mai 2013, dis-
ponibil la https://www.nytimes.com/2013/05/05/public-editor/repairing-the-credibility-cracks-
after-jayson-blair.html, accesat în 17.05.2022.
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literatură, „păcălelile literare” aveau un scop comercial, așa cum, de altfel, și în 
prezent obținerea profitului stă la baza multor știri fabricate9. 

Cunoscute în literatura anglo-americană sub denumirea de hoax, aceste 
„păcăleli literare” erau în mod intenționat false și mizau pe credulitatea oamenilor. 
Adesea, erau scrise pentru a contesta autoritatea sau obiceiurile, dar în fond nu 
reprezentau altceva decât un mijloc deosebit eficient de a obține profit și notori-
etate10

Una dintre cele mai vechi farse literare cunoscute este cea a almanahului fals 
a lui Isaac Bickerstaff din 1708. Almanahul era o formă populară de literatură a 
acelor vremuri, ce conținea de obicei predicții astrologice pentru anul următor, 
iar Isaac Bickerstaff era, de fapt, un pseudonim folosit de scriitorul englez Joha-
than Swift. În această farsă, el a prezis moartea iminentă a unui cunoscut astrolog 
al vremii, Jon Partrige, cu scopul de a demonstra că acesta este un șarlatan.11 În 
data de 29 martie 1708, adică în ziua în care pretindea că va surveni moartea lui 
Partrige, Bickerstaff a publicat un necrolog în care scria că, pe patul de moarte, 
astrologul bolnav a recunoscut că predicțiile sale erau o înșelătorie făcută pentru a 
câștiga suficienți bani pentru a-și întreține soția. Dată fiind viteza cu care circulau 
informațiile în acele vremuri, vestea a ajuns la cunoștința publicului doar în data 
de 1 Aprilie, adică de Ziua Păcălelilor (April Fool’s Day)12. 

Un alt scriitor cunoscut, Edgar Allan Poe a publicat în The New York Sun, în 
13 aprilie 1844, un articol de ziar fals, în care susținea că un aeronaut european, 
Monck Mason, a reușit traversarea Oceanului Atlantic în 75 de ore cu un balon cu 
aer cald. Textul era convingător, autorul său acordând o atenție deosebită detali-
ilor științifice, dar niciunul dintre reporterii atrași de subiect nu a reușit să dea de 
urma balonului sau a aeronautului care efectuase pretinsa traversare. Patru zile mai 
târziu, povestea fost retrasă, însă E.A. Poe este creditat cu alte șase povești care 
s-au dovedit ulterior a fi știri false13.

Una dintre primele farse care au ajuns cunoscută la scară mondială a fost 
The Great Moon Hoax („Marea Farsă Lunară”) din 1835. Autorul farsei, Richard 
Adams Locke, era un descendent al lui John Locke, iar publicarea seriei de șase 
articole despre descoperirea vieții pe lună a generat vânzări spectaculoase pentru 
The New York Sun, ajungând cel mai bine vândut ziar din întreaga lume, cu un  

9 Julien Gorbach, “Not Your Grandpa’s Hoax: A Comparative History of Fake News”, Ameri-
can Journalism, 35:2, 2018, p. 239.
10 Caroline Jack, “Lexicon of Lies: Terms for Problematic Information”, Data & Society, 9 
august 2017, https://datasociety.net/wp-content/uploads/2017/08/DataAndSociety_Lexicono-
fLies.pdf, p. 11.
11 Lynda Walsh, Sins against Science: The Scientific Media Hoaxes of Poe, Twain, and Others, 
State University of New York Press, Albany, 2006, p. 18.
12 Alex Boese, “The prediction of Isaac Bickerstaff”, în Hoax Museum, http://hoaxes.org/bick-
erstaff.html, accesat în 5 nov. 2021.
13 Joanna M. Burkhardt, “History of Fake News”, în Combating Fake News in the Digital Age, 
Library Technology Report, Nov.-Dec. 2017, https://journals.ala.org/index.php/ltr/article/view-
File/6497/8631, p. 6.
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număr record de 19.360 de exemplare vândute14. Articolele, ilustrate cu creaturi 
umanoide, lilieci și unicorni cu barbă albastră, au fost preluate mai întâi de zi-
arele concurente din Statele Unite, iar apoi și de ziare din Europa, ciudata farsă 
ajungând astfel să fie cunoscută la nivel mondial15. 

Apariția în mass-media a farselor de acest gen nu a încetat niciodată, însă, 
începând cu a doua jumătatea secolului trecut, a fost limitată la o zi pe an, respectiv 
de 1 Aprilie, „Ziua Păcălelilor”. Nu doar jurnaliștii, ci și publicitarii sau propri-
etarii unor website-uri, folosesc „Ziua Păcălelilor” drept un  bun prilej pentru a 
prezenta drept știri glume sau povești inventate. 

Contestate pentru că încalcă etica jurnalistă și înșală așteptările publicului 
legate de onestitatea și credibilitatea conținuturilor media, aceste practici atrag 
atenția asupra unor obligații conflictuale cărora jurnaliștii trebuie să le facă față 
în mod constant: responsabilitatea de a asigura informarea corectă a publicului 
și presiunea din interiorul redacțiilor de a atrage public și de a genera audiență16.   

Spre exemplu, în 1 aprilie 2013 canalul de televiziune France 3 a dezvăluit că 
guvernul francez plănuiește să elibereze urși Panda gigantici în Pirinei, ca parte a 
unui program mai amplu de a readuce urșii în această zonă. Negocierile cu guver-
nul chinez erau în desfășurare și se spera ca prima pereche de Panda să fie adusă 
în primăvara anului viitor17. În aceeași zi, postul francez de radio RTL anunța că 
fostul ministru francez al sănătății, Roselyne Bachelot, în vârstă de 66 de ani, va 
juca, alături de Daniel Craig, rolul unei fete Bond în noul film din seria 007, com-
pania de producție responsabilă cu castingul intenționând să atragă o audiență mai 
matură pentru următorul film James Bond18.  

În opinia cercetătorilor, motivul pentru care aceste farse reușesc să amăgească 
un număr impresionant de oameni este că ficțiunea este adesea mai convingătoare 
decât adevărul și că farsele întăresc ceea ce aceștia cred deja. Paradoxal este faptul 
că atunci când aceste farse sunt demascate, de cele mai multe ori de instituții media 
concurente, ele devin mai populare și mai puternice19.

Informații false, greșite sau răuvoitoare

Așadar, cu toate că problema informațiilor false, a dezinformărilor sau teo-
riilor conspirațiilor nu este nouă, schimbările fundamentale aduse de internet și 
social media în producerea, comunicarea și diseminarea informațiilor fac tot mai 
14 Julie Posetti, Alice Matthews, A short guide to the history of ‘fake news’ and disinforma-
tion, International Center for Journalists, 2018, https://www.icfj.org/sites/default/files/2018-
07/A%20Short%20Guide%20to%20History%20of%20Fake%20News%20and%20Disinfor-
mation_ICFJ%20Final.pdf, p. 1.
15 J. Gorbach, op. cit., p. 240.
16 M. Smith, “Arbiters of Truth at Play: Media April Fools’ Day hoaxes”, Folklore, 120 
(3)/2009, pp. 274-290, https://doi.org/10.1080/00155870903219714.
17 Alex Boese, “Pandas in the Pyrenees”, în Hoax Museum, http://hoaxes.org/af_database/per-
malink/pandas_in_the_pyrenees, accesat în 9.11.2021.
18 Alex Boese, “Roselyne Bachelot Bond Girl”, în Hoax Museum, http://hoaxes.org/af_databa-
se/permalink/roselyne_bachelot_bond_girl, accesat în 9.11.2021.
19 J. Gorbach, op. cit., p. 243.
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dificilă evaluarea credibilității informațiilor. Apariția internetului și dezvoltarea 
social media a făcut ca diseminarea informațiilor să nu mai reprezinte un privilegiu 
al mass-media, ci să fie la îndemâna oricărui utilizator de internet. „Deși această 
schimbare are potențialul de a le da putere cetățenilor, permite și răspândirea 
necontrolată de informații false și impune dezvoltarea de noi norme sociale de 
evaluare și distribuire a informațiilor”20. 

Această proliferare a zvonurilor, conținuturilor false sau înșelătoare pe inter-
net21, a readus în dezbatere necesitatea definirii conceptului de fake news. În acest 
context, trebuie menționat articolul realizat în 2017 de către Edson C. Tandoc Jr., 
Zheng Wei Lim & Richard Ling, în care au fost analizate 34 de studii academice, 
publicate în perioada 2003-20177, care folosesc termenul fake news22. Autorii 
observă dificultatea definirii conceptului de fake news, un concept complex și des-
tul de controversat, utilizat în discursul public pentru a acoperi o mare varietate de 
conținuturi de la satiră sau parodie, la știri fabricate, fotografii manipulate, mate-
riale publicitare sau propagandă 23.

Atunci când vorbesc despre fenomenul dezinformării în lumea digitală, autori 
precum C. Wardle și H. Derakhshan se feresc să utilizeze termenul fake news, 
considerând că e insuficient de cuprinzător pentru a reda complexitatea acestui 
fenomen24. 

Un alt motiv pentru care termenul fake news este evitat de specialiștii în 
științele comunicării este legat de utilizarea lui - excesivă uneori - de către politici-
eni cu referire la instituțiile media care nu au o atitudine favorabilă față de aceștia, 
ce îl transformă într-un instrument prin care puterea poate limita sau submina lib-
ertatea presei25.

Utilizând două dimensiuni, respectiv falsitatea și intenția de a provoca daune, 
C. Wardle și H. Derakhshan propun un cadru conceptual, în care disting între 
dezinformare (disinformation), informații greșite (misinformation) și informații 
răuvoitoare (malinformation). Termenul „dezinformare” este utilizat atunci când 
informațiile false sunt distribuite în mod intenționat cu scopul de a face rău unei 
persoane sau de a provoca daune, „informațiile greșite” (misinformation) se 
referă la informații false transmise fără intenția de a pricinui rău, iar „informațiile 
răuvoitoare” (malinformation) sunt informații autentice, adevărate dezvăluite cu 
intenția de a face rău cuiva și, de obicei, se referă la ajungerea în spațiul public a 
20 Reiner Greifeneder, Mariela E. Jaffé , Eryn J. Newman, Norbert Schwarz, „Ce e nou și 
adevărat în privința fake news”, în vol. Psihologia Fake News: Acceptarea, distribuirea și 
corectarea informațiilor false, Ed. Trei, 2021, pp. 18-19.
21 R. Mureşan, M. Sălcudean, A. Pintea, “Information and News Consumption. Perception on 
the Communication of Authorities and Journalists During the Covid-19 Pandemic”, Postmod-
ern Openings, 12(4)/2021, p. 198.
22 Edson C. Tandoc Jr., Zheng Wei Lim, Richard Ling, Defining “Fake News”, Digital Journal-
ism, 2017.
23 Ibidem, p.5.
24 C. Wardle, H. Derakhshan, Information disorder: Toward an interdisciplinary framework, 
Council of Europe Report, October, 2017, disponibil la: https://edoc.coe.int/en/media/7495-infor-
mation-disorder-toward-an-interdisciplinary-framework-for-research-and-policy-making.html.
25 C. Wardle, H. Derakhshan, op. cit., p. 5.
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unor informații private26.
Așa cum putem observa, atât dezinformarea, cât și informațiile greșite se 

referă la informații false, incorecte, lipsite de acuratețe sau înșelătoare, dar diferă 
în privința intenției cu care aceste informații sunt distribuite.

Așadar, informațiile greșite se referă doar la erori neintenționate. În cele mai 
multe cazuri, mai ales în situații de criză, ele apar din cauza neglijenței provocată 
de viteza cu care se desfășoară procesul de informare prin presă sau de presiunea 
concurenței. Există și situații în care sursele furnizează în mod deliberat informații 
eronate, iar jurnaliștii nu le verifică suficient de bine înainte de difuzare27.

În încercarea de a facilita înțelegerea acestui fenomen complex, Claire War-
dle propune următoarea clasificare, în care distinge șapte tipuri de informații 
înșelătoare28:

1.  Satira sau parodia – fără intenția de a provoca daune, dar care pot induce 
în eroare sau păcăli;

2.  Conținut înșelător – utilizarea unor informații înșelătoare pentru a prezen-
ta o persoană sau o situație;

3. Conținut de impostor – atunci când sunt imitate sursele autentice;
4.  Conținut fabricat – conținutul este fals în totalitate, produs cu intenția de 

a induce în eroare și de a prejudicia;
5.  Conexiunea falsă – atunci când titlurile, subtitlurile sau imaginile nu sunt 

susținute de conținut;
6.  Context fals – atunci când informații autentice sunt încadrate într-un con-

text fals ;
7.  Conținut manipulat – atunci când informații sau imagini autentice sunt 

manipulate pentru a induce în eroare.
Conform acestei clasificări, conexiunea falsă și conținutul înșelător reprezintă 

tipuri de informații greșite, în timp ce conținutul fals, conținutul de impostor, 
conținutul manipulat și contextul fals sunt considerate dezinformări. Din categoria 
informațiilor răuvoitoare fac parte scurgerile de informații, hărțuirea și discursul 
care incită la ură29.

Într-o încercare recentă de definire a fake news, Simina Terian se îndepărtează 
de perspectiva dominantă, bazată pe cele două dimensiuni: caracterul fals și 
intenția autorului, și propune următoarea definiție: „fake news sunt un (sub)gen al 
discursului jurnalistic sau informativ, prin care informații false sunt prezentate ca 
fiind adevărate și sunt transmise cu scopul de a provoca o anumită acțiune într-o 
comunitate determinată”30. În demersul său, autoarea analizează elemente precum 
formatul fake news, care imită știrile de presă; rolul jucat de mediul de transmitere, 
platformele online fiind mediul principal de diseminare; caracterul viral al acesto-
26 Ibidem.
27 R. Mureșan, “The Interplay Between Social Movements and Media: From Creative Ways to 
Grab Media Attention to Spreading Fake News”, Transilvania, no. 3/2021, p. 80.
28 C. Wardle, “Fake News. It’s Complicated”, First Draft Footnotes, February 16, 2017, dis-
ponibil la: https://medium.com/1st-draft/fake news-its-complicated-d0f773766c79.
29 C. Wardle, H. Derakhshan, op. cit., p. 20.
30 S. Terian, “What Is Fake News: A New Definition”, Transilvania, no. 11-12/ 2021, p. 117. 
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ra, fiind destinate să acopere o audiență cât mai largă; valoarea de adevăr; intenția 
sau caracterul înșelător și efectele nocive ale acestora31. 

  
Concluzii

Nu am pornit în acest demers cu pretenția de a furniza o definiție unică, 
cuprinzătoare a acestui fenomen complex, ci, mai degrabă, cu intenția de a „car-
tografia” fenomenul în cauză și de a furniza repere utile în înțelegerea a ceea ce 
reprezintă fake news în epoca internetului. Fără a avea pretenția că am epuizat 
subiectul, reiterăm ideea că, deși acesta nu este unul nou, proliferarea fake news în 
mediul online în ultimii ani a readus în discuție necesitatea înțelegerii acestuia și a 
cunoașterii noilor dimensiuni pe care le-a dobândit dezinformarea în era digitală, 
pentru a putea reacționa și a propune modalități eficiente de contracararea a aces-
tui fenomen. Recunoașterea importanței educației media, susținerea platformelor 
de fact-checking sau adoptarea unor legi care să limiteze răspândirea conținutului 
înșelător sunt soluțiile cel mai des propuse pentru contracararea acestui fenomen, 
dar, eficiența acestora reprezintă un subiect provocator care trebuie investigat.
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