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Abstract: The big question mark of the current scientific 
essay has involved a well –known question Montaigne's Que 
sais-je? and, especially, the challenges the question has 
generated for the students in journalism as theoretical 
dimension either for the unrest, or the doubt the daily existence 
as created as a labyrinth for big question marks in the 
profession.  

The ethical perspective has been focused on the keen 
current issue of who we are and what we are doing in this 
profession as disciples in a educational system , creating a 
portrait for a moral professional in an amoral society based on 
a contemporary intellectual confronted with new technologies 
and a new fragmented public space, which has changed the 
functional paradigm for the general valued society in a 
global/glocal world. 
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Ca în orice demers, există şi în cazul celui de faţă, nişte provocări care 

l-au generat. Prima sursă a acestui eseu vine de la Montaigne care credea că 
scrie o carte pentru puţini oameni şi pentru puţin timp. După recitirea 
Eseurilor sale am ajuns la concluzia că s-a înşelat în ambele sensuri. A doua 
provocare vine de la un grup de studenţi ai Facultăţii de Jurnalism, şi „tineri, 
şi neliniştiţi”, care au declanşat, la un seminar, o discuţie despre nelinişte şi 
îndoială. 

Şi, în acest fel, m-am întors la Montaigne, mai veche şi constantă 
lectură. Ce ar putea să -l lege pe Montaigne de studenţii-jurnalişti, deci de 
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presă? Poate faptul că a fi ziarist presupune a fi posesorul unei curiozităţi 
despre de viaţă şi clipa înconjurătoare, curiozitate deopotrivă nativă şi 
educată, a unei neapărat necesare decenţe în a consulta părerile specialiştilor 
atunci când competenţa este depăşită în datoria lui de a aduce la cunoştinţă 
cât mai multor oameni lucruri absolut necesare lor pentru înţelegerea lumii 
în care trăiesc, fără a rămâne însă captiv în argumentul autorităţii căci, ne 
avertiza Jean-Jacques Servan-Schreiber, că, în lumea contemporană, „a trăi 
înseamnă a tinde spre maximum de creativitate”.1 Şi toate astea, ca parte a 
unui profil moral incontestabil al jurnalistului, nu pot fi desluşite şi asumate 
în afara unei întrebări emblematice care-l bântuie pe Montaigne şi care ar 
trebui, poate, să guverneze orice demers jurnalistic, văzut ca fapt intelectual 
responsabil.  

Întrebarea montaigniană Que sais-je? poate conţine, peste timp, 
multiple mesaje interpretative, conexe unei atitudini etice fireşti în 
practicarea meseriei de ziarist, mai ales în prezentul tehnologic 
informaţional în care „Aproximaţia de consens intelectual pe care o trăiam 
la jumătatea secolului al XX-lea face loc unei Noi Superstiţii ale cărei 
victime găsesc pe Internet dovezi pentru orice şi-ar dori să creadă”2 şi 
„Foarte prietenoase din punctul de vedere al utilizării şi luxuriante ca 
posibilităţi, noile canale media funcţionează uneori ca nişte aparate de masaj 
dubios, cu pseudoinformaţie. Supa încropită de faze, cancanuri, chestii cu 
care ne hrănim pe reţele ne mută încet-încet pe tărâmul virtual al 
simulacrului, iar acest tărâm capătă consistenţă, pe măsură ce ne diluează pe 
noi înşine. Adevărul şi relevanţa devin concepte inoperante pentru tot acest 
continuu verbalo-imagistic...”3 

Ce spune peste timp întrebarea lui Montaigne? În primul rând ea 
conţine sancţionarea trufiei, căci „prăpădul omului este părerea că ştie, iar 
înfumurarea este boala noastră”.4 Trufia inteligenţei este cancerul acesteia. 
Trufia generează metastazele: suficienţa şi superficialitatea. Siguranţa de 
sine este pentru Montaigne fructul prostiei. Se impune o nuanţare. Întrebarea 
Que sais-je nu este o concluzie, o afirmare a neputinţei, nu este „nu ştiu”, ci 
este punctul de pornire care trebuie să nutrească nevoile şi căutările noastre. 
Scria Montaigne: „S-a întâmplat cu oamenii mai învăţaţi decât alţii ceea ce 
se întâmplă cu spicele de grâu; cresc şi se ridică, ţinând capul drept şi 
mândru atunci când sunt seci, dar dacă sunt bogate în vremea coacerii, iată 
că se umilesc şi îşi pleacă vârfurile.”5 Mai mult decât atât: „Iată de ce 
dificultăţile cercetării nu mă deznădăjduiesc; nu mă deznădăjduieşte nici 
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neputinţa mea; ea este doar a mea; acolo unde unul a suferit un eşec 
izbuteşte celălalt şi ceea ce era necunoscut într-un veac ajunge să fie 
cunoscut în veacul următor”.6 

Întrebarea mai are o ţintă ascunsă. Este o desprindere de sub autoritate, 
de sub tutela lui magister dixit: „Iubesc şi stimez ştiinţa la fel ca şi pe cei 
care o stăpânesc. Dar pe cei care o folosesc pentru a-şi da mai multă 
importanţă şi valoare, care în loc de judecată fac uz de... memorie şi care 
fără carte nu sunt buni de nimic, pe aceştia îi urăsc.”7 

Detronarea autorităţii se face în numele încrederii în perfectibilitate, 
acceptând limitarea şi posibilitatea cunoaşterii, eliberarea de iluzii deşarte şi 
vane orgolii. 

Între cancerul trufiei şi paralizia autorităţii, ÎNTREBAREA lui 
Montaigne a deschis un drum definitiv şi nelimitat de care şi astăzi avem 
nevoie.Se află aici nevoia stării interogative, definitorie pentru condiţia 
jurnalistului-intelectual, iar prin perspectiva antropocentrică dominată de o 
conştiinţă critică se extrapolează la nivelul condiţiei umane. 

Întrebarea lui Montaigne trădează totodată scepticismul, devenind 
eliberatoare. Ea nu înăbuşe setea de cultură şi ştiinţă, ci o reaprinde; ea se 
aşază dincolo de prejudecăţi, superstiţii şi dogme. 

Şi aş mai adăuga un aspect care mi se pare de maximă actualitate, în 
contextul diluării până la disoluţie a criteriilor precise, ordinii şi ierarhiei 
valorice, în favoarea unui pragmatism imediat şi efemer care tinde să 
subjuge prezentul. De la distanţa celor peste 400 de ani, Montaigne 
sancţionează ironic perspectiva utilitaristă, pe care o consideră malignă, la 
adresa culturii şi progresului. Se întreabă retoric Montaigne: „nu este oare o 
greşeală a socoti fapte mai puţin vrednice pentru că sunt netrebuincioase?”8 

Revenind la tulburătoarea întrebare Que sais-je?, găsim, cred, punctul 
de sprijin al demersului nostru. Acest Ce ştiu eu? plasat, cum spuneam, ca 
punct de pornire şi nu ca o concluzie, îşi probează forţa energetică şi 
corectivă asupra condiţiei noastre. 

Ea – întrebarea – întreţine starea dubitativă, expresie definitorie a 
dimensiunii noastre intelectuale, ea – întrebarea – întreţine neliniştea, 
căutarea, nemulţumirea, efortul continuu, aspiraţia noastră spre excelenţă, 
fără de care devenirea noastră e greu de conceput.  

Într-un asemenea sens şi context înţeleg să plasez neliniştea şi dubitaţia. 
Când stimulează, când corectează, când ne apără de false trufii, dar şi de 
platitudini şi inerţie, de comode prejudecăţi; când declanşează şi nutreşte 
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forţe, ea – neliniştea – devine o stare, care, guvernându-ne, ne înnobilează, 
într-un elegant spectacol al inteligenţei umane.  

Neliniştea nu exclude cutezanţa, ci o presupune, nu-şi refuză impunerea 
sau apărarea unei idei, propuneri, ipoteze, soluţii. Dimpotrivă le susţine, le 
oferă o omenească tensiune. 

 Şi ar mai fi ceva, foarte important de-a lung de vreme şi astăzi mai 
necesar ca oricând. Ea – neliniştea – cu tot ce presupune este o condiţie a 
dialogului. Şi oare nu avem acum o nevoie acută de dialog veritabil, acum 
când ne agresează monoloagele paralele ale unora, fie ei competenţe, fie 
doar „specialişti în importanţă”, cum eufemistic îi numea un profesor 
universitar pe impostorii noştri cei de toate zilele; fie ele formulate de sus în 
jos, de parcă cineva anume este tezaurizator de adevăr şi dreptate, expresie a 
orgoliului puterii, valabil pentru cei care nu au reţinut spusele aceluiaşi 
Montaigne: „ce bine ar fi dacă am face pentru cuget ceea ce facem pentru 
fală”9, fie ele formulate de jos în sus, în gesturi care nu au decât atributele 
unor prea juvenile atitudini teribiliste? Şi oare jurnalistul-intelectual nu este 
maestrul de ceremonii în întruparea acestei condiţii a dialogului polifonic, 
născător nu de răspunsuri semidocte, ci de noi şi noi întrebări? 

Fără nelinişte vom ajunge să ne ascultăm doar pe noi înşine într-un fel 
de narcisism violent. Fără întrebarea lui Montaigne ne putem rătăci, 
găsindu-ne ori numai în noi, ori rupţi definitiv... dincolo şi dincoace de noi, 
ieşiţi din noi pentru că nu ştim să ne aflăm în noi.  

În fond, aceste cuvinte gândit-scrise ce sunt? O ipoteză, un proiect, o 
idee, o invitaţie la dialog, o receptare modest-provocatoare a întrebării „Ce 
ştiu eu?” 
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