
150 DE ANI DE ACADEMIE ROMÂNÃ.
ACADEMIA TUTUROR ROMÂNILOR

Toate producþiile ºtiinþifice ºi academice ale Institutului de ªtiinþe Politice ºi
Relaþii Internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“ al Academiei Române vor fi dedicate
în acest an aniversãrii a 150 de ani de la înfiinþarea Academiei Române. Fie cã
este vorba de articole, reviste editate de institutul nostru, cãrþi publicate la editura
noastrã, ºcoli de varã organizate de ISPRI – toate aceste activitãþi vor fi derulate
sub egida acestui eveniment unic.

ªi asta nu e doar o chestiune formalã. Avem conºtiinþa limpede a importanþei
acestui moment ºi a menirii profunde pe care Academia tuturor românilor – cãci
asta trebuie sã fieAcademia Românã – o are sau trebuie sã o aibã în ecuaþia subtilã,
indelebilã, a devenirii ºi menþinerii unui popor. Observaþia marelui filolog italian
Angelo de Gubernatis, membru de onoare al înaltului for academic român (în 21
februarie 1897), cum cã „în Academia Românã a pãtruns însuºi sufletul naþiunii
româneºti“ are o valoare hermeneuticã desãvârºitã. Cãci dincolo de performanþã
culturalã ºi ºtiinþificã, dincolo de institute ºi publicaþii acreditate, de filiale sau
conferinþe internaþionale – o Academie este purtãtoarea unui etos. Este depo-
zitara unui trecut care trebuie sã rãmânã viu, adicã roditor pentru prezent. Din
aceastã perspectivã, Academia ilustreazã cel mai amplu ceea ce cercetarea an-
glo-saxonã denumeºte „inovatori morali“. Este vorba despre acele instanþe care,
având profunda legitimitate sã facã asta, pun oglinda trecutului în faþa vremu-
rilor noastre ºi aratã celor responsabili cât de mult s-a defectat busola prezen-
tului. Apelul la trecut ºi la moºtenirea lui nu e paseist, ci dinamic, irepresibil ºi
mustrãtor. Aceastã funcþie curativã pentru o societate nu o au doar personalitãþile
uriaºe – de la Eminescu, Iorga sau Ion I. C. Brãtianu –, ci ºi instituþiile. Iar Aca-
demia Românã este cea mai îndreptãþitã pentru aceastã funcþie. Un bilanþ, fie ºi
sumar, al prestaþiei Academiei Române ne relevã un singur fapt: performanþele
acestei instituþii naþionale au fost, de fiecare datã, direct proporþionale cu nivelul
implicãrii publice a acesteia.

Iatã de ce, atunci când omagiem 150 de ani de la înfiinþareaAcademiei Române,
nu facem un exerciþiu de complezenþã. Cãci omagiem 150 de ani de când aceastã
instituþie a fost înfiinþatã cu un scop ºi o misiune pe care nicio altã instituþie ro-
mâneascã nu ºi le poate asuma. Este un excelent prilej, ca orice aniversare, de
bilanþuri cantitative, elocvente ºi impunãtoare. Dar este ºi un prilej admirabil sã
înþelegem, contemplând 150 de activitate, cã nicio producþie ºtiinþificã, acade-
micã sau culturalã a Academiei Române nu este scop în sine, oricât de paradoxal
ar suna asta. Ci scop pentru sine, respectiv pentru îndeplinirea misiunii primor-
diale a acestui for ºtiinþific, cultural ºi moral, misiune ilustratã poate cel mai succint
de Regele Ferdinand I «cel Leal» ºi „ºef de oaste biruitoare“ (Nicolae Iorga): „iz-
bânda þãrii este ºi izbânda ei“.
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