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Miscellanea 
 
 
 

Semnal editorial 
 
 
ION DUR, Noica. Vămile gazetăriei, Iaşi, Editura Institutul European, 2009 
ION DUR, Hârtia de turnesol. Emil Cioran – inedit. Teme pentru acasă, Sibiu, 

Editura Saeculum, 2000 
 Că nici gazetăria, şi nici filosofia şi, cu atât cu mai puţin profesoratul, nu îi sunt 

străine, o dovedeşte orice schiţă biografică Ion Dur: absolvent al Facultăţii de Filosofie a 
Universităţii Bucureşti, cu un doctorat în filosofie la aceeaşi universitate, profesor la 
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, membru al Uniunii Scriitorilor din România, autor al 
lucrărilor: Exerciţii de recunoaştere(Scrisul românesc, 1992), Noica – între dandysm şi 
mitul şcolii (Eminescu, 1994), De la Eminescu la Cioran (Scrisul românesc, 1996), Noica – 
Portretul gazetarului la tinereţe (Saeculum, 1999), Hârtia de turnesol. Emil Cioran – inedit 
(Saeculum, 2000), Cariatide (Psihomedia, 2007) şi traducător al mai multor volume: 
Hannah Arendt, Originile totalitarismului ( Humanitas, 1994, în colaborare cu Mircea 
Ivănescu), Hannah Arendt, Crizele republicii (Humanitas, 1999, în colaborare cu D.-I. 
Cenuşer). 

 Atât Noica. Vămile gazetăriei, cât şi Hârtia de turnesol. Emil Cioran – inedit sunt 
repere indispensabile studenţilor de la şcolile de jurnalism, pentru care şi Noica, şi Cioran, 
în ipostazele lor de gazetari, reprezintă subiecte-datorie, fără de care nu se poate scrie 
istoria unei nobile şi deloc uşoare profesii. De altminteri Ion Dur însuşi mărturiseşte că 
studenţii săi sunt cei care l-au “provocat şi stimulat în cartografierea spaţiului cultural 
românesc interbelic.” 

 Portretul gazetarului Noica se întregeşte prin relaţia cu eseistul Noica şi baleiază 
între dandysm şi mitul şcolii, de la „actual” şi „inactual”, trecând prin „Vămile 
impurificării” şi „Căderea în exces”, până la Noica aristotelicul, obsedat de a-l rescrie pe 
Stagirit, şi Noica discipolul lui Kant, tributar maestrului în studenţie şi răzvrătit apoi 
împotrivă-i. 

 Demersul din Hârtia de turnesol propune analiza unor texte cioraniene, încercând să 
„identifice, parţial soluţia propusă uneori ca lecţie pentru filosofia şi publicistica interbelice 
de două personaje principale (magister şi discipol): Nae Ionescu şi Emil Cioran”. Eseurile 
din Hârtia de turnesol se înscriu organic nevoii profesorului Ion Dur de interbelic şi de a 
împărtăşi lumii rostul cuvântului. 

 
CRISTIAN FLORIN POPESCU, Realităţile ficţiunii, Bucureşti, Editura Muzeul 

Naţional al Literaturii Române, 2010 
 Numele lui Cristian Florin Popescu e sinonim cu Manualul de Jurnalism. Nu există 

generaţie de absolvenţi ai şcolilor de profil care să nu-l fi avut în bibliografie. Iată că pentru 
studenţii săi, foşti, actuali şi viitori, şi nu numai pentru ei, Cristian Florin Popescu propune 
o serie de eseuri, cu un titlu sugestiv, Realităţile ficţiunii, despre care însuşi autorul ne 
spune într-o “introducere nefolositoare” că: 
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 „ Un cititor experimentat care ar dori să examineze mai întâi harta traseului pe care îl 
propunem, ar putea crede că încercarea noastră urmăreşte să descrie mecanismele 
funcţionării aşa-numitei culturi de masă. 

 Sau – dacă ar citi sumarul începând cu secţiunea a doua, ar putea considera că este 
vorba despre încă o lucrare consacrată avangardelor, sau despre cum devin ele 
receptacole‹―› inspiratoare ale unor forme ale culturii contemporane. 

 Sau dacă ar citi mai întâi secţiunea a treia, şi apoi a patra, ar putea crede că încercăm 
să demonstrăm cum se face că reporterii sunt tot scriitori ca şi romancierii, iar editorialiştii 
sunt un fel de eseişti, dacă nu chiar un fel de filozofi. 

 În fine, dacă ar începe lectura sumarului cu sfârşitul, ar putea crede că ţinta noastră 
este să analizăm (şi) din perspectiva politologului, discursurile care provin din şi se 
transformă în propagandă. 

 Acest cititor care ar vrea mai întâi să afle de unde porneşte autorul şi unde are el 
intenţia să ajungă, nu s-ar înşela în totalitate în modul în care a descifrat intenţiile autorului. 

 De fapt însă, autorul a încercat, mai mult pentru sine, să-şi clarifice o serie de 
procese, evoluţii, deveniri, influenţe care au contribuit la modelarea relaţiei dintre imaginar 
şi cunoaşterea “lumii reale sau actuale” ( cum o numeşte Umberto Eco), a omului modern( 
adică a aceluia care a fiinţat de la 1789 până în jurul anilor 1970), întrebându-se, totodată ce 
se întâmplă cu această relaţie în evoluţia actuală, pe care unii o numesc postmodernism. 

 Autorul declară pe proprie răspundere, că nu a reuşit să-şi transforme tatonările în 
paşi hotărâţi. A rămas doar tentaţia unei descrieri...” 

 
 
ION MARIN, Moartea unui biet corector, Bucureşti, Editura Semne, 2011 
 
Istoria presei stă mărturie că, nu o dată marii gazetari, au fost şi scriitori. Exemplele 

nu sunt nici puţine, nici anonime. De la începuturile presei şi până în contemporaneitate, 
scrisul ficţional i-a ispitit pe istoricii clipei şi invers. Nici Ion Marin nu scapă acestei 
tentaţii. Jurnalist cu peste 4000 de articole semnate şi profesor universitar este şi autorul 
romanului Vremea şacalilor, şi al unei culegeri de proze scurte, scrise între 1980 şi 1989, 
adunate acum într-o carte dedicată , nu întâmplător,celor ce s-au născut mai târziu şi celor 
ce au uitat prea devreme. Despre această carte, Moartea unui biet corector Lucian 
Avramescu scrie: 

“ Prozele curg frumos, inventive, liantul cuvintelor nu e un lipici de la prăvălia din 
colţ. E şi o tehnică a întâmplărilor neterminate, moderna operă deschisă (invenţia unui 
estetician italian), care-l lasă pe cititor să-şi aleagă singur sfârşitul poveştii, cel care-i 
convine, este, în prozele acestea cu filon sănătos şi actual peste timpi, dovada unei vocaţii. 
Iar tema lui obsedantă este una perenă, ce transcende epocile: conflictul unei conştiinţe 
insubordonabile cu tirania, nedreptatea şi minciuna, atunci când devin instituţionalizate. De 
ce naiba a renunţat Ion Marin, cu sclipitorul lui simţ de observaţie, să scrie proză? Te 
făcuşi, Ioane, ca noi, gazetar, reporter, anchetator cu vorba, acum dascăl de studenţi. De ce 
n-ai mai scris proză, de ce ai tras cu cartuşul pixului de gatetar în prozator, omorându-l? 
Sau abia acum, prin scormonirea prin manuscrisele vechi, ne dai un semnal, semnalul că 
prozatorul a luat, în sfârşit, cunoştinţă de sine şi s-a apucat de treabă?” 

 Poate că întrebarea poetului şi gazetarului Lucian Avramescu se va dovedi retorică şi 
prozatorul Ion Marin va recidiva. 
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Investeşte în oameni! – J.O.B.S. şi VEHMED, 
proiecte europene pentru creşterea calităţii învăţământului 

jurnalistic din România 
 
 
 Preocuparea pentru creşterea standardului de calitate în pregătirea studenţilor 

reprezintă o constantă a activităţii desfăşurate în Facultatea de Jurnalism a Universităţii 
Hyperion. În acest sens, universitatea este beneficiară a două proiecte cofinanţate din 
Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007-2013 pe două axe prioritare: 

1. J.O.B.S., Jurnalismul – ocupaţie în beneficiul societăţii, axa prioritară 
1:”Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii 
bazate pe cunoaştere”; domeniul major de intervenţie: 1.2 „Calitate în învăţământul 
superior” şi  

2. VEHMED, Vehicule media pentru formarea abilităţilor practice, televiziuni 
şi ziare operate de studenţi pentru studenţi, axa prioritară 2:”Corelarea învăţării pe tot 
parcursul vieţii cu piaţa muncii”; domeniul major de intervenţie: 2.1”Tranziţia de la şcoală 
la viaţa activă”. 

Obiectivele generale ale J.O.B.S. sunt: 
1. Pregătirea unei forţe de muncă înalt calificate şi adaptabile în domeniul 

jurnalismului, capabilă să utilizeze, în mod eficient, cunoştinţele şi noile tehnologii 
existente. Totodată, proiectul îşi propune să contribuie la realizarea restructurării şi 
îmbunătăţirii sistemelor de educaţie universitară şi formare în domeniul menţionat.  

2. În cadrul proiectului se urmăresc dezvoltarea şi modernizarea sistemelor de 
educaţie şi formare profesională inţială şi continuă, în vederea unei mai bune adaptări la 
nevoile în permanentă schimbare şi la evoluţiile rapide din economie, societate şi mass-
media. În vederea unei integrări durabile pe piaţa muncii, este necesară îmbunătăţirea şi 
actualizarea permanentă a abilităţilor şi cunoştinţelor furnizate de către sistemul de educaţie 
şi formare profesională iniţială, prin adaptarea la cerinţele angajatorilor. 

Aceste obiective se însoţesc, în mod firesc, de cele specifice: 
1.Îmbunătăţirea managementului universitar prin dezvoltarea curriculară şi creşterea 

relevanţei programelor de studii în învăţământul jurnalistic. 
 2. Creşterea capacităţii personalului implicat în dezvoltarea şi managementul 

calificărilor şi personalului implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare din 
cadrul Facultăţii de Jurnalism a Universitătţii Hyperion şi alte trei centre universitare, de a 
furniza calificări superioare, adaptate cerinţelor în schimbare ale pieţei muncii prin 
repoziţionarea concordanţei dintre formarea pofesională asigurată de instituţiile de 
învăţământ şi cerinţele angajatorilor.  

3. Îmbunătăţirea managementului universitar prin facilitarea schimburilor de 
experienţă anuale pentru evaluarea şi compararea modalităţilor de studiu din alte facultăţi 
de profil din centre universitare din ţară.  

4. Extinderea oportunităţilor de învăţare şi afirmare ale studenţilor şi adaptarea lor la 
cerinţele viitoarei profesii. 
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 Cele două proiecte, J.O.B.S. şi VEHMED, se găsesc într-o relaţie de simbioză şi 
complementaritate perfectă. Astfel, VEHMED-ul, proiect strategic, realizat în parteneriat de 
către AUR – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane Bucureşti, 
Universitatea Hyperion Bucureşti, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj, Universitatea 
Danubius Galaţi, Asociaţia Jurnaliştilor din România, Revista 22, Asociaţia Română 
pentru Managementul Proiectelor Bucureşti, SC Filmnotic Bucureşti şi Media 
Consulting Group Paris, îşi propune crearea unui mediu real în care 400 de studenţi să-şi 
dezvolte abilităţile practice şi să dobândească o minimă experienţă profesională care să le 
asigure competitivitate pe piaţa muncii. 

 În cadrul proiectului se vor crea ministudiouri TV şi redacţii de presă, vor avea loc 
sesiuni de dezbateri cu angajatori din industria media şi cu reprezentanţi ai diferitelor 
organizaţii şi instituţii care reglementează şi influenţează exercitarea profesiei de jurnalist 
(asociaţii profesionale, organizaţii patronale şi sindicale etc.). De asemenea, studenţii 
implicaţi vor beneficia de sesiuni de consiliere individuale pentru promovarea capacităţii 
profesionale. 

 J.O.B.S. şi VEHMED reprezintă aşadar expresia grijii constante manifestate de 
Universitatea Hyperion pentru un învăţământ la standarde înalte de calitate care să asigure 
absolvenţilor o inserţie rapidă şi corespunzătoare pe piaţa de muncă.  
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In memoriam 
 

JURNALISMUL ESTE DOAR O COZERIE IEFTINĂ 
 

Constantin Stan, preşedintele filialei de proză 
Bucureşti a Asociaţiei Scriitorilor din România 

  
 
 
Încă de când am luat act de presă şi rigorile ei, am aflat că o primă regulă este “Să nu 

minţi!” Dar această poruncă are nuanţe care ţin de practica meseriei. Multe procese 
intentate jurnaliştilor au fost pierdute în ţările lor, dar au fost câştigate la Haga. Pentru că un 
principiu de bază în judecarea articolelor şi jurnaliştilor este prezumţia de bună credinţă. 
Prin natura meseriei, jurnalistul poate prezenta informaţii parţiale, poate exprima o opinie 
pe un fond de informaţii incomplete. Ritmul alert în care se documentează şi scrie, accesul 
din ce în ce mai greu la informaţii de primă mână, puterea lui de a înţelege faptele îl pot 
conduce la erori. Partea care se arată vătămată trebuie să facă dovada că jurnalistul a avut 
un interes în a prezenta astfel realitatea, faptele. Este interpretarea nobilă a erorilor de presă 
pentru că a minţi în presă mai înseamnă şi prezentarea nesemnificativului în detrimentul 
elementelor semnificative, promisiunile neonorate (a minţi cu titluri atrăgătoare, incitante, 
dar care nu acoperă conţinutul materialului), crearea voită a ambiguităţii etc. La noi, se 
minte, din păcate, în cunoştinţă de cauză, fie din interes –partizanat, linie editorială – fie din 
incompetenţă.  

Ea este prezentă la toate palierele de la tineri la vârstnici, de la săraci la bogaţi, de la 
politicieni la oameni de afaceri. Jurnalismul pare tuturor acestor categorii o profesie fără de 
criterii. Oricine poate să îşi facă ziar şi oricine poate deveni jurnalist. Dincolo de amăgirea 
că presa poate orice, mai există şi prejudecata că în presă se poate orice. De aici, nu numai 
o obsesie, aş spune o isterie naţională. Cohorte de tinere se visează vedete de televiziune, 
cohorte de false vedete se visează –şi chiar au – propriile emisiuni. Cine nu mai apucă loc 
în presa audiovizuală se exprimă pe forumuri, imaginându-se ziarişti. Abia acolo, în 
postările acelea anonime, ai adevărata dimensiune a lipsei de respect pentru profesia de 
jurnalist, a grobianismului şi vulgarităţii de cea mai joasă spiţă. Publicul crede, şi nu e 
numai el vinovat, că e mai competent decât presa. Publicul crede, şi iarăşi nu numai el e 
vinovat, că orice inepţie este şi-o opinie, că dreptul lui la opinie este dreptul de a jigni, de a 
colporta minciuni, de a fi vulgari. Faptul a fost sesizat de un jurnalist american în anii ’90 
care spunea “presa dumneavoastră este singura presă din lume care nu informează , ci se 
informează de la cititori.” Am crezut că presa din România va depăşi etapa asta punând-o 
pe seama faptului că românii sunt nevorbiţi, cum ar spune marele fotoreporter Ion Cucu. 
Dar observ că ea se perpetuează. Bavadarj, cozerie, reacţii emoţionale spontane, incultură 
(studenţilor de la jurnalism li se bagă în cap că un jurnalist nu are nevoie de cultură!), 
carierism, absenţa unei conştiinţe profesionale, politice şi civice, toate acestea sunt tare ale 
meseriei de jurnalist practicate în România. Dar cel mai greu apasă cred eu lipsa de respect 
pentru profesie. Când aduci analfabeţi triviali, violenţi şi-i faci vedete de televiziune, când 
sursele pe care te bazezi ca gazetar au grave probleme cu morala, cu legea, când însuşi şeful 
statului îşi arată public dispreţul faţă de presă şi oamenii din presă e greu de crezut că 
publicul o mai percepe ca pe o autoritate în materie de informaţii corecte. 
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Când jurnaliştii acceptă jigniri aduse de un semianalfabet, afişând supuşenia 
românilor la Înalta Poartă, când jurnaliştii fac servicii celor despre care scriu de parcă le-ar 
fi angajaţi personali, obsesia jurnalismului în România capătă proporţii de tară naţională: 
slugărnicie să fie, dar pe bani! 

Ne întâlnim până la saturaţie cu două ticuri ale jurnalismului mioritic - 
ticul lingvistic şi ticul comportamental? Lingvistic - tot ce ţine de democraţie a 

devenit un tic verbal, astfel încât s-a golit de sens această democraţie. Comportamental, aş 
zice că este exprimarea credinţei că presa se poate substitui autorităţilor statului, că are 
puteri de care abuzează. 

Iar adesea, aş spune chiar covârşitor, jurnalismul este confundat cu cozeria ieftină. 
Pentru că, în absenţa cunoaşterii faptelor, noi vorbim “despre...” Românii au opinii clare, 
tranşante adesea, despre lucruri despre care nici nu au auzit. Şi atunci, o dau pe glumiţe, pe 
amintiri, şi pe supremul argument: ”asta e părerea mea”. Noi nu avem civilizaţia dialogului 
şi, deci, nici a ascultării celuilalt. În cel mai bun caz ne ascultăm doar pe noi înşine. Nu ştim 
să argumentăm şi nu ştim să recunoaştem că argumentele celuilalt sunt mai puternice. În 
presă, dar şi pe stradă, în Parlament, aproape oriunde nimeni nu mai recunoaşte şi nu se mai 
înclină în faţă competenţei.  

Sunt deseori întrebat: pe cine ar trebui să ne ,,vărsăm focul” când citim atât de multe 
nerozii jurnalistice? Pe cei care le scriu? Pe cei care-i lasă să scrie? 

Le răspundeam stundeţilor mei atunci când predam la diverse facultăţi de jurnalism: 
vinovăţia este egală. Ar mai exista corupţie dacă ar exista numai corupători nu şi 
coruptibili? Aici e vorba de sistem, de filosofia după care funcţionează el. În general, presa 
este subfinanţată, subdimensionată şi deprofesionalizată – şi, de aici, atâtea nerozii zilnice - 
pentru că este gândită ca afacere şi ca mijloc de presiune, ca să nu-i zic de şantaj. Mai 
nimeni nu gândeşte şi dimensiunea morală, civică a presei. Nu sunt naiv să cer oamenilor 
de afaceri să nu vadă profitul într-o instituţie media, dar nici nu pot să nu văd că presa este 
doar un mijloc de a obţine cu orice preţ profit. Zona cel mai bine personalizată din 
jurnalistica momentului este cea din domeniul economico-financiar, bancar, afaceri. Citesc 
cu cel mai mare interes publicaţiile care se ocupă de această zonă. Sunt publicaţii cu analize 
pertinente şi, foarte important, din ce în ce mai accesibile publicului fără a “comuniza”, a 
“vulgariza” problematica. Încep să înţeleg că lumea politică, nu numai de la noi, este doar 
“echipa de zgomote”, uneori chiar fără de putere, deşi aparent ea o deţine. 
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OMUL CARE SFINŢEA LOCUL: DUMITRU TITUS POPA 
(19 octombrie 1940 - 4 ianuarie 2011) 

 
Marina Roman 

 
 
“Ce mai faci, tătuţă?” Aşa te întâmpina, întotdeauna tandru-interogativ, oricare i-ar fi 

fost starea de spirit în acel moment. Te făcea să te simţi bine în preajma lui. În siguranţă. 
Un zâmbet bun şi cald ca o îmbrăţişare, o strângere de mână care ştia să-ţi dea încredere în 
tine. Aşa trecea, întotdeauna, primul minut dintr-o întâlnire cu Dumitru Titus Popa. Pentru 
mine era o întâlnire cu decanul Facultăţii de Jurnalism. Pentru studenţi era o întâlnire cu 
profesorul lor. Dar pentru fiecare dintre cei cu care se întâlnea, Dumitru Titus Popa avea, 
dincolo de calitatea oficială, şi calitatea – cu totul excepţională – de prieten şi sfetnic.  

Cum, prieten? Poate un om să fie prieten cu sutele şi sutele de oameni pe care-i 
cunoaşte? Cu oameni cu care se întâlneşte doar din când în când şi, de multe ori, 
întâmplător? Da, prieten! Pentru că asculta glasul Adevărului şi, la rându-i, nu putea vorbi 
altfel. Pe peretele de la răsărit al biroului său avea câteva icoane: se purta curat, ţărăneşte – 
aşa cum e firesc –, de parcă sfinţii ar fi stat cu el la masa aceea lungă din decanat şi ar fi 
participat la întrunirile noastre. Şi sfinţii rămâneau lîngă el oriunde îl purtau paşii 
obligaţiilor cotidiene.  

Şi mai era şi fereastra spre filosofie pe care o deschidea cu bucurie ori de câte ori se 
ivea prilejul unui interlocutor pasionat sau măcar a unui ascultător interesat. Profesorul 
Popa lansa o temă de actualitate (jurnalist, deh!) pe care însă o conducea spre parabolă şi, 
încă un pas, spre o abordare din perspectivă filosofică. Era el însuşi atât de prins în 
demonstraţie, încât era imposibil să nu te molipseşti. Nu vă aşteptaţi să fi fost o disertaţie 
(deşi mânuia cu dexteritate instrumentele ştiinţifice). Ci… o poveste. Că mare meşter era 
Dumitru Titus Popa în a povesti. Scriitor adevărat. Poet.  

Poet. Ca un poet a murit. Pe 2 ianuarie 2011 scria, premonitoriu, Poemul Proust: 
“Caută-mă, viaţă, sunt încă acasă./ Gândul, sufletul şi celelalte,/ În timpul-iluzie, găsit, 
regăsit, pierdut, repierdut...// Poemul acela, fără-ncetare/ Zăvorât în propria-mi odaie,/ În 
timpul acela încarcerat, salvat, Marcel Proust!/ Niciodată ieşit în stradă, în lume,/ În Saint 
Germain, în Montmartre, în Père Lachaise,/ Pentru a nu-l întâlni pe celălalt Marcel Proust/ 
Prin Parisul mereu înconjurat de idei/ Luminate a giorno, ale Revoluţiei franceze,/ Repede 
ghilotinate, decapitate, încât Libertatea/ Umblă cu capul marii sale speranţe în braţe,/ La fel 
ca românii, în ‘89, la Bucureşti, 

În ziua de Crăciun, cu mortul pe masă...// Caută-mă, viaţă, în viaţa mea/ Găseşte-mă 
şi vezi ce poţi alege./ Nu vreau să fiu chiar timpul pierdut,/ Pierdut de firavul Marcel 
Proust,/ Când intrase, aşa, dintr-o frondă, dintr-un abis/ Dintr-un eroism, cum să-i spun? - 
beau regarde,/ Uitase uşa odăii sale etanşe deschisă./ Caută-mă, eliberează-mă de iluzia 
prezenţei învinse./ Timpul pur, timpul Marcel Proust”. Dacă, după ce aş fi citit aceste 
versuri, mi-ar mai fi dat ocazia unei întâlniri, i-aş fi spus că şi eu îl iubesc pe Proust, că am 
gustat din madlena-monadă, dar că timpul pur este timpul vertical. Timpul căruia el, plecat 
dintre noi, îi răspunde: Prezent! Şi vin să depună mărturie volumele de poezii: Seara pe 
arbori, cel de debut, apărut în 1975 la Editura Cartea Românească, alte cinci – Alegerea 
fiinţei (1977), Ordinea şi armonia (1981), Proba labirintului (1983), Pecetea elină (1985), 



Revista de studii media / nr. 1, iunie 2012 

 166

Zeii în lacrimi (1987) – publicate de Editura Eminescu şi încă unul, esenţial pentru 
înţelegerea personalităţii poetului, exemplar pentru atitudinea lui de român, Avram Iancu 
sau întemeierea prin jertfă (Editura Albatros, 1984). 

Dacă prietenii lui scriitori ar rememora fiecare câte o istorioară pe care i-a spus-o 
Dumitru Titus, s-ar strânge cu siguranţă câteva zeci în – i-aş zice – “Tolba cu poveşti a 
ardeleanului”. Care dintre ei ar scrie despre anii pe care i-a petrecut Dumitru Titus Popa în 
casa părintească, despre felul în care mama lui îl privea pe el, primul născut, mai degrabă ca 
pe un frate cu care să împartă jocurile copilăriei prea repede acoperite de griji, decât ca pe 
un fiu? Sau, mai târziu, despre anii studenţiei la Facultatea de Drept a Universităţii din 
Bucureşti, dinspre care răzbat nume sonore şi astăzi. Sau din vremea în care a practicat 
avocatura, ca membru al Baroului Bucureşti… 

Nume sonore. Dumitru Titus Popa este unul dintre acestea. Cu rezonanţă adâncă în 
viaţa cetăţii, în cultura deceniilor din urmă şi, mai ales, în inima celor care l-au cunoscut. Şi 
numărul lor se socoteşte în mii, aşa cum se cuvine unei cariere de vârf, împlinită cu 
dragoste şi generozitate. În perioada 1987-1990 a condus Catedra de Presă din cadrul 
Facultăţii de Ziaristică şi, ca o acoladă temporală, din 2004 până pe 4 ianuarie 2011a fost 
decanul Facultăţii de Jurnalism a Universităţii Hyperion. Dreptul comunicării (1999), 
Deontologia profesiunii de ziarist (2000), Conceperea şi elaborarea ziarului (2001), 
Dreptul şi comunicarea mediatică (2004) sunt şi acum lucrări de referinţă în bibliografia 
unui student, masterand sau doctorand care se pregăteşte pentru profesiunea de jurnalist. Să 
rămânem în paradigmă pentru a le reaminti celor care la începutul anilor 90 mâncau ziare şi 
reviste pe pâine că Dumitru Titus Popa a fost redactor şef al săptămânalului Românul 
(1990) şi al săptămânalului Românul Magazin (1991-1993). Membru al Uniunii Scriitorilor 
din România, şi-a publicat primul volum de proză în anul 2001, la Editura Norma – Incinta 
perfectă şi teribilele ei personaje. 

Iată ce scria omul de televiziune Nicolae Melinescu, ziarist cu state vechi în meserie, 
într-un articol din Revista română de istorie a presei, dedicat memoriei celui care a condus 
televiziunea publică în vremea în care televiziunile comerciale abia se năşteau: “Mult mai abil şi 
mai pervers era mesajul unor intelectuali, comentatori şi analişti care se considerau nedreptăţiţi că 
valoarea lor mondială nu era recunoscută prin alocarea unei emisiuni proprii, în care să ne înveţe 
cam cum se aplică democraţia, contra unei retribuţii pe măsura expertizei lor. Din nefericire pentru 
toţi aceştia şi mulţi alţii, Dumitru Titus Popa a fost un partener redutabil. Echilibrat, uman – calitate 
rarissimă la acea vreme, ca şi azi – şi foarte înţelept. Directorul Televiziunii Publice a găsit mereu 
modalitatea convingătoare, raţională şi corectă, ca să stăvilească poftele unor nechemaţi.”1) Pentru 
că, în perioada 1994-1996, Dumitru Titus Popa a fost directorul general al Televiziunii Române, 
iar între 1995-1999, membru în Consiliul de Administraţie al Radiodifuziunii Române. Câte 
întâmplări (de-atunci) vesele şi triste nu ne-a povestit Dom’ Profesor în clipele de răgaz, în 
ferestrele dintre două cursuri… Şi, nu ştiu cum se face, (de parcă erau fabule!) toate aveau câte-o 
morală. 

Omul sfinţeşte locul. Aşa a fost şi când a ocupat funcţia de secretar de stat în 
Guvernul Văcăroiu, ca şef al Departamentului de Informaţii Publice (1993-1994). 

Omul care sfinţeşte locul are lumină în ochi, un zâmbet bun şi cald ca o îmbrăţişare, o 
strângere de mână care ştie să-ţi dea încredere în tine. Îl iubeşte pe Dumnezeu, îşi iubeşte 
ţara, îşi iubeşte familia. Aşa este – acum în amintirea noastră – profesorul, gazetarul, poetul 
Dumitru Titus Popa. 

 
1) Nicolae Melinescu, Dumitru Titus Popa (1940-2011), în Revista română de istorie 

a presei, anul V, nr. 1 (9), 2011, ARIP, Ed. Accent, p.201 
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Profesorul 
 

Adriana Ghiţoi 
 
 
 
 Potrivit unui mit hasidic pe care îl invocă Petru Creţia în „Pentru cei fără nume”1, 

există permanent în lume, de-a lungul şi de-a latul ei, treizeci şi şase de înţelepţi, „oameni 
fără nume”, care feresc omenirea de pierzanie. Cei treizeci şi şase ar fi oameni simpli, umili 
şi umiliţi, dar fără de care întunericul ar cuprinde lumea. Pentru Creţia, „treizeci şi şase este 
doar expresia simbolică a unei prezenţe mult mai cuprinzătoare în dăinuirea ei. A tuturor 
celor care trăiesc şi făptuiesc ţinînd dreaptă cumpăna istoriei cu o mînă nevăzută, iar apoi se 
duc în uitare.”2  

 Trăitor şi făptuitor într-ale înălţării şi izbăvirii condiţiei noastre este şi el, Profesorul, 
poate unul dintre cei treizeci şi şase, înzestrat cu „exemplaritate inefabilă”. La nivelul 
simţului comun sau al unei reguli nu ştim cum instaurate, profesorul este un „distribuitor” 
de cunoştinţe. Rostul lui ar fi, după unii, să informeze. Nu cred în profesorul-dicţionar, ci 
mai degrabă în Profesorul care, de la felul de a se îmbrăca, a se mişca, a se adresa, la felul 
de a căuta prin hăţişul cunoaşterii şi a se bucura la fiecare descoperire şi a trăi neliniştea 
fiecărei ratări, înţelegînd greaua şi nobila datorie a catedrei, mai degrabă formează.  

 Profesorul adevărat e un fel de călăuză spre lumina sinelui fiecăruia, este un 
instrument care te ajută să-ţi făureşti la rîndu-ţi instrumentele şi strategiile necesare 
devenirii întru spirit, care-ţi creează nevoile, care nu-ţi oferă adevăruri gata mestecate, ci îţi 
umple braţele cu întrebări şi, paradoxal, te face să descoperi că potenţialele răspunsuri sînt 
tot nişte întrebări. Şi face asta nu vorbindu-ţi, ci comunicîndu-ţi, comunicîndu-se pe sine şi 
astfel descoperindu-te pe tine, ca într-un joc cathartic, spre a nu fi pentru tot restul vieţii tale 
doar un amestec confuz. 

 Profesorul poate fi acel „iniţiator” al lui Camus, pe care „viaţa într-o bună zi ţi-l 
scoate în cale”, atunci cînd eşti „foarte tînăr, foarte prost şi foarte singur” şi care-ţi deschide 
porţile spre tot ce vei iubi în lumea asta, fără să-şi lase la vedere intenţiile şi pe care ajungi 
să-l iubeşti şi să-l respecţi necondiţionat pentru totdeauna.3 Şi o faci pentru că îi datorezi 
înţelegerea a ceea ce ţi se petrece, în relaţiile cu lumea înconjurătoare şi cu tine, îi datorezi 
descoperirea faptului că răul şi primejdia nu vin doar din exterior, ci şi dinlăuntrul tău te 
pîndesc toată vremea pericole.  

 Şi odată conştiinţa de sine căpătată, realizezi că Profesorul ţi-a întins o mînă spre a-ţi 
putea depăşi starea de aproximare, fără să uiţi că dubitaţia e singura care te poate salva în 
permanenta căutare a sensului, în care Profesorul îţi poate fi reper, căci nici un om, nici o 
generaţie, nici o cultură nu se pot afirma, lipsindu-se de modele şi rădăcini.  

 Şi mai descoperi că magul cuvintelor e în măsură să te valideze şi îi vei căuta mereu 
girul, fiindcă te-a făcut să simţi, aproape visceral, forţa cuvîntului, să înţelegi cum poate 
crea cuvîntul o lume sau cum o poate prăbuşi şi să trăieşti tot timpul spaima creatoare a 
vorbirii doar în cunoştinţă de cauză.  

 Dar cea mai frumoasă descoperire pe care ţi-o dezvăluie Profesorul este că nu ai de-
a face cu o instanţă supraordonată, ci cu un la fel de om ca şi tine, studentul lui, doar că el a 
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trăit şi pătimit mai mult decît tine şi a învăţat din toate astea, pe care ţi le împărtăşeşte cu 
bucurie, cu dăruire, cu nonaroganţa valorii care nu se conjugă cu succesul facil, ba chiar îl 
refuză. Descoperi că pentru el profesia e o formă de existenţă, că, asemeni lui Prometeu, 
„Se leagă/ singur/ pe stîncă/ şi se dăruie/ generaţiilor succesive de vulturi./ El ştie ce e 
fapta,/ el ştie că suferinţa şi bucuriile/ se îmbină./ El crede în poveste,/ el creează lumea 
după chipul şi asemănarea lui/ şi ficatul lui se reface/ continuu/ pentru a hrăni/ mereu/ alţi 
vulturi./”4 El are puterea de a răspîndi bucurie şi încredere pentru că a avut şansa de fi fost 
hăruit. El crede în tine, studentul lui, are convingerea clară că prin curiozitatea, pasiunea, 
spiritul tău critic, nevoia de a fi tu însuţi la care a contribuit şi el, prin toate astea, într-o zi, 
îl vei depăşi, într-o nevăzută, nobilă şi covîrşitor de grea ştafetă, căci la rîndu-i a crezut în 
profesorii care i-au marcat definitiv destinul.  

 Profesorul ţine cumpăna dreaptă între „logica intelectului” şi „logica sensibilului” şi, 
prin felul în care-şi iubeşte profesia, te face să înţelegi că nimic nu se poate construi - om 
sau operă -, că la nimic nu se poate ajunge - adevăr ştiinţific, moral sau filozofic - fără 
rădăcini, fără modele, fără credinţă şi fără iubire, adică fără semnul de graţie prin care 
Dumnezeu ne dă şansa omenescului.  

 Uneori, Profesorul trebuie să poarte un nume: Arié Grünberg Matache. Prea 
devreme şi prea grăbit dus în uitare.  

 
 
 
Arié Grünberg Matache (1936- 2002) a fost profesor la Facultatea de Jurnalism şi 

Ştiinţele Comunicării de la Universitatea Bucureşti şi la Facultatea de Jurnalism a 
Universităţii Hyperion. Pentru studenţii şi colegii săi- model de profesionalism şi eleganţă 
intelectual-academică.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1Petru Creţia, Eseuri morale, Bucureşti, Editura Muzeul Literaturii Române, 2003, p.10.  
2Ibidem.  
3Albert Camus, Primul om, Bucureşti, Editura RAO, 1994, p.36.  
4Arié Grünberg Matache, Pretexte şi posttexte, Bucureşti, Editura Verus, f.a., p.166.  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 


