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În loc de argument 
  
  

Despre etica jurnalistică 
  
  
În jurnalism, ca și în viață nu poți fi decât etic sau non etic. A treia cale 

nu există, călduț sau și cu una și cu alta, este exclus. Poți fi de partea 
binelui, dreptății și adevărului sau nu. Pentru asta trebuie să ai un ghid și nu-
l găsești decât în ceea ce omenirea a inventat ca sisteme normative, adică,  
religioase, morale, legale și deontologice. A le respecta înseamnă a fi de 
acord cu ele, adică a avea un sistem de norme propriu, intern, ca o monadă 
ce reflectă universul, cum credea Leibniz, sau, cum se spune, din conștiință 
ori din convingere, sau a le respecta de frică, din constrângere, pentru că 
toate sistemele normative, au o formă de sancțiune, de impunere erga 
omnes. Dar noi știm că sunt oameni care respectă normele, de la cele penale 
la conveniențe, sunt comme il faut, cum trebuie, în vreme ce alții, 
dimpotrivă. Și totuși, dintre aceștia, unii sunt de partea binelui, ca de pildă 
haiducii și luptătorii pentru libertate, care sunt greu de deosebit de teroriști 
în doctrină, de către  savanții securității și geopoliticii, în vreme ce alții, sunt 
de cealaltă parte. Cum este posibil? Este, fiindcă nici un sistem normativ nu 
este până la capăt de partea binelui, adevărului și dreptății în sens absolut, ci 
în mod circumstanțiat de interesele de grup, ce pot fi numite și generale sau 
majoritare, care le-au generat. Toate sistemele morale au la bază interesele 
și condițiile grupurilor etnice ce le-au constituit, toate religiile, care se 
bazează în mod deschis pe mit, nu pe adevăr, toate sistemele juridice, 
promovează dreptatea, adevărul și binele lor. Deontologia și deontologia 
jurnalistică fiind sisteme normative, nu fac excepție. Și totuși, ca s-o n-o 
lungesc aici, cum veți vedea și multe susțineri în comunicările publicate în 
 această publicație, cred că există un bine imanent comun tuturor sistemelor 
normative. În ce mă privește, rămân și la ideea mai puțin frecventată de 
mediile doctrinare  că binele imanent este mereu promovat  de cei altruiști, 
adică de  oamenii dedicați celorlalți, de Don Quijoții care sar mereu la gâtul 
morilor de vânt, și sunt îndrăgostiți de o iluzie, în vreme ce ignarii și 
lacomii  Sancho îi vor privi mereu cu superioritate, urmându-și interesul de 
a-i înșela și minți pe ceilalți și a deveni guvernatori de ostrov. Sau, ca să ne 
referim la sistemul etic cel mai apropiat nouă, creștini fiind,  să ne amintim a 
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opta fericire care sună așa: fericiți cei care aleargă după dreptate, căci a lor 
va fi împărăția cerurilor. Ceea ce un ziarist, nu neapărat unul catalogat a fi 
justițiar, ar trebui să facă în permanență.. De unde concluzia că a fi etic nu 
înseamnă deloc a fi fericit, cel puțin în plan imediat,  și, sigur,  nu este câtuși 
de puțin comod. Dimpotrivă, este o povară, iar ca jurnaliști ne place să 
spunem că este o vocație sau o misiune.  

Sunt acestea câteva gânduri pe care le-am exprimat cu ocazia Sesiunii 
de comunicări de anul trecut a Facultății de Jurnalism din cadul Universității 
Hyperion ce a avut ca temă etica jurnalistică. Cele mai importante lucrări ce 
au fost prezentate în cadrul sesiunii se regăsesc, alături de altele de interes în 
domeniu, în acest al treilea număr al publicației noastre de specialitate, 
Revista de studii mass-media, care apare concomitent cu Analele facultății. 
Regăsim aici eforturile profesorilor de la facultatea noastră de a fi la curent 
cu cele mai noi abordări în materie și de a veni cu remarcabile contribuții, 
multe dezvoltate în lucrări mai ample precum sunt manualele, dicționarele și 
cursurile, dintre care unele  realizate și tipărite în cadrul proiectelor și 
granturilor finanțate din fonduri europene. Dealtfel, sub acest aspect, 
Facultatea de Jurnalism din cadrul Universității Hyperion înregistrează un 
adevărat record în  materie, accesând nu mai puțin de cinci asemenea 
proiecte, dintre care două sunt în derulare, însumând câteva milioane de 
euro, ceea ce s-a reflectat și se reflectă în calitatea actului de învățământ și 
de cercetare și mai ales în sprijinirea absolvenților de a trece de la 
învățământul universitar la viața activă. Și este relevant că, în anii 
precedenți, media celor angajați deja la sfârșitul celor trei ani de studii a 
depășit cincizeci de procente, fapt ce a determinat o creștere de la an la an a 
numărului de studenți nou înscriși, o singură cifră fiind mai mult decât 
semnificativă: 270 de studenți înscriși în anul I în anul universitar în curs, 
ceea ce înseamnă un număr dublu, față de anul precedent. Este evident că la 
această atractivitate a facultății noastre în rândul absolvenților de liceu, în 
condițiile dificile prin care trece învățământul superior privat și de stat, 
contribuie în mod decisiv corpul didactic de excepție, profesorii renumiți ce 
predau în amfiteatrele sale, cei mai mulți dintre ei fiind și oameni de presă 
binecunoscuți, precum și calitatea procesului de învățământ curricular și 
extracurricular, în cadrul căruia își găsește loc și activitatea de cercetare, 
ilustrată inclusiv prin lucrările publicate în volumul de față. 
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