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Se discutã, firesc, în ultima vreme cu privire la integrarea cercetãrii ºtiinþifice
româneºti în contextul european. Lucru, într�adevãr, cu totul firesc, deoarece,
aºa cum s�a spus pe drept cuvânt, aderarea este un moment, integrarea e un
proces care se prevede a fi îndelungat. Integrarea presupune ºi construirea unor
relaþii de parteneriat cu unitãþi de cercetare din alte þãri europene. Pentru aceasta,
schimburile interacademice, prin care cercetãtorii din Academia Românã pot sã
intre în contact cu cercetãtorii din alte þãri, ar putea avea un rol important. Cu
toate acestea, sistemul schimburilor interacademice nu pare a funcþiona întot-
deauna în modul cel mai fericit ºi se pare cã existã opinii care se îndoiesc chiar
de utilitatea acestuia. De aceea, am crezut cã e de datoria mea sã supun atenþiei
celor interesaþi câteva reflecþii cu privire la acest subiect, pe care le transcriu aici
în rezumat, cu speranþa cã tema va fi, ºi în continuare, dezbãtutã cu seriozitatea
pe care o meritã.
1. Schimburile interacademice sunt, fãrã îndoialã, extrem de utile pentru dez-

voltarea cercetãrii ºtiinþifice. Mai mult, aº spune cã acestea sunt utile cu precã-
dere în domeniul disciplinelor umaniste, având în vedere ºi relativa înapoiere în
care aceste discipline se gãseau în decembrie 1989, a lipsei de investiþii în cãrþi
ºi burse mai ales în aceste domenii, considerate de funcþionarii obtuzi ai epocii
ca nefiind prioritare (prioritare erau, atunci, considerate disciplinele tehnice ºi
aplicative ºi, desigur, mai ales chimia organicã, din motive pe care orice trãitor
în vremea respectivã ºi le poate aminti).
Din pãcate, dupã 1989, ideea cã disciplinele umaniste nu constituie o priori-

tate în cultura românã a continuat sã persiste (ºi respectivii funcþionari sã rãmânã
la locurile lor), deºi în actualul context internaþional înapoierea culturalã —
poate mai degrabã decât aceea tehnicã — este cea care condamnã un popor sã
devinã marginal. A ne integra în Europa prin abandonarea valorilor noastre cul-
turale ar fi, fãrã îndoialã, cea mai rea politicã.
2. Trebuie sã observãm cã cercetarea ºtiinþificã nu a beneficiat de sistemul

mobilitãþilor (de pildã, ERASMUS) care a permis progresul în lumea universi-
tarã. Mulþi profesori din învãþãmântul universitar au beneficiat de stagii de cel
puþin câteva luni. Cercetãtorii din Academie nu au avut acces la acest sistem de
mobilitãþi — deºi el exista ºi pentru cercetãtori — din motive obscure. În cel mai
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bun caz, schimburile de douã�trei sãptãmâni pemit contactarea unor cercetãtori
din altã þarã ºi o informare — destul de superficialã — cu privire la tematicile
de cercetare abordate, dar nu ºi munca efectivã în bibliotecã, redactarea unor
studii sau cãrþi.
3. Schimburile interacademice sunt extrem de utile în vederea achiziþionãrii

unor cãrþi de specialitate. Se cere în prezent ca producþia ºtiinþificã naþionalã sã
se ridice la nivel mondial. Cerinþã justificatã, desigur. Dar, în condiþiile în care
Academia nu investeºte decât foarte puþin pentru cumpãrarea unor cãrþi ºi, mai
ales, reviste de specialitate, acest deziderat nu poate fi realizat. Unii cercetãtori
fac economii severe, aº spune chiar eroice, ca sã cumpere cãrþi de specialitate
din sumele minime pe care le primesc în cadrul schimburilor interacademice.
Dar câte cãrþi se pot cumpãra de 2–300 de euro, maximum cât se poate econo-
misi în 2–3 sãptãmâni? În legãturã cu acest subiect, trebuie sã menþionãm ºi
sistemul de a nu finanþa deplasarea cercetãtorilor, care sunt obligaþi sã achite din
propriul buzunar cheltuielile, deloc neglijabile, cu plata biletelor de cãlãtorie.
Cum salariul unui cercetãtor ºtiinþific e ceva mai mare decât salariul minim pe
economie pentru un cadru cu studii superioare, se poate înþelege cã orice parti-
cipare la un asemenea schimb echivaleazã cu un efort financiar de multe ori greu
de suportat pentru întreaga familie. Astfel, cercetãtorul se vede obligat sã opteze
între perfecþionarea profesionalã ºi un minim confort al familiei sale. Câþi
funcþionari din diferite alte instituþii ale statului îºi plãtesc ei înºiºi drumurile
prin lume, uneori în vederea unor simple participãri protocolare la diverse întru-
niri fãrã conþinut?
4. O mare problemã o constituie previzibilitatea deplasãrilor în cadrul schim-

burilor interacademice. Sistemul funcþioneazã în felul urmãtor: cercetãtorii
opteazã pentru o þarã sau alta, opþiunile se centralizeazã la nivelul Academiei ºi
se decide un numãr de sãptãmâni pentru fiecare temã în parte. Evident, destina-
þiile mai cãutate se epuizeazã, datoritã concurenþei, ºi ºansele sunt minime mai
ales în cazul unor contacte cu adevãrat utile. Uneori, intervin ºi alte situaþii
neprevãzute: ca sã dau un exemplu personal, cu prilejul ultimei deplasãri în
Belgia, am stabilit o relaþie de colaborare cu una dintre cele mai prestigioase
publicaþii de specialitate din lume — Revue Philosophique de Louvain. Întrucât
timpul era scurt, am stabilit cu directorul respectivei publicaþii, profesorul
Gérard, cã voi reveni pentru continuarea colaborãrii cu prilejul unui schimb pe
care urma sã�l efectuez în Franþa ºi care, am fost anunþat, fusese aprobat. Re-
întors în România, aflu cã schimbul respectiv a fost anulat. A trebuit sã comunic
în Belgia cã proiectul de colaborare se amânã, cum se zice în diplomaþie, pentru
o datã care se va anunþa ulterior, ceea ce nu a putut decât sã confirme ceea ce
gândesc mulþi în Occident despre tradiþionala neseriozitate româneascã.
5. O chestiune care trebuie subliniatã este aceea a dificultãþilor suplimentare

care apar în relaþiile cu partenerii externi datoritã lipsei de continuitate. Dacã în
ºtiinþele tehnice ºi aplicate relaþiile au existat, la un nivel scãzut, e drept, ºi
înainte de 1989, pentru disciplinele umaniste acestea au trebuit, practic, create
de la zero.Aceasta în condiþiile în care mulþi cercetãtori ºi profesori din Occident
erau prizonierii ideii, create de rãzboiul rece, cã în þãrile din Est discipline pre-
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cum filosofia, istoria, psihologia, sociologia etc. erau practicate doar de activiºti
sub controlul strict al partidului. Sã recunoaºtem, de altfel, cã aceastã idee era
întãritã ºi de cei care veneau din România ºi doreau, cel puþin, sã parã interesanþi
sau sã nu aibã concurenþi la bursele obþinute, cum se ºtie, mai mult pe criterii
politice, prin organizaþii precum aceea patronatã de Soros. A se vedea, desigur,
ºi atitudinea faþã de Academia Românã a acestor cercuri, care face, de multe ori,
ca simpla menþionare a apartenenþei la Academie sã se transforme într�un han-
dicap pentru stabilirea unor relaþii de colaborare cu cercetãtori din strãinãtate. A
trebuit sã se depunã mari eforturi pentru a se demonstra, cu prilejul unor
întrevederi cu colegii din Occident, cã cercetãtorii români sunt respectabili ºi cã
publicaþiile care apar în România nu sunt de proastã calitate.
6. În continuarea celor de mai sus, apare ºi problema aprecierii rezultatelor

cercetãrii, dar ºi a schimburilor interacademice. Recent, a apãrut ideea de a
aprecia cercetarea în funcþie de publicaþiile ISI ale unui cercetãtor. S�a trans-
format chiar acest criteriu într�unul sine qua non în ce priveºte promovarea pro-
fesionalã. La prima vedere, o cerinþã îndreptãþitã, dar care nu trebuie transfor-
matã într�un criteriu absolut. De altfel, nici în þãrile occidentale nu se absolu-
tizeazã, ca la noi, cerinþa de a publica în periodice cotate ISI. Aceasta din mai
multe motive: a. cele mai multe publicaþii ISI sunt în SUA, Canada etc., ceea ce
creeazã dificultãþi suplimentare de contact pentru cercetãtorii europeni; b. în
domeniile umaniste, numãrul publicaþiilor cotate ISI este mult mai restrâns decât
în domeniul tehnic sau chiar al ºtiinþelor naturale. Sunt profesori importanþi în
Occident care au puþine publicaþii ISI ºi care nu ar putea fi, dupã criteriile care
se practicã în România (evident, prin regulamentele fãcute de aceia care au ajuns
profesori fãrã prea mari eforturi, cãci nu se vorbea, la vremea lor, de... ISI), nici
mãcar conferenþiari; c. ºi în universitãþile occidentale, ca ºi în lumea academicã
din România, se desfãºoarã diverse jocuri politice ºi lupte pentru poziþii domi-
nante ºi, nu de puþine ori, argumentul publicãrii în periodice ISI este invocat ºi
acolo. Factorii de conducere din lumea academicã occidentalã au înþeles, însã,
cã miza acestor dispute este, mai degrabã, chestiunea promovãrii unor tineri uni-
versitari ambiþioºi ºi nu au transformat�o, ca la noi, într�un criteriu hotãrâtor.
În fond, circulaþia ºi valoarea nu sunt chiar sinonime. Iar intrarea în baza de

date ISI nu este totuna cu circulaþia rezultatelor cercetãrii, ci, mai degrabã, cu
circulaþia într�un anumit spaþiu cultural, acela anglo�saxon. Este o dovadã a
exis-tenþei unui complex de inferioritate culturalã. Dacã prin anii ’50 nu era
important sã ºtii greaca veche sau franceza, important era sã ºtii ruseºte (Beniuc
ºtia chiar trei limbi ºi... ruseºte), în prezent acelaºi ancestral complex ne face sã
anulãm orice valoare unei publicaþii dacã nu e clasificatã într�o bazã de date
care nu e, totuºi, opera omniscienþei divine ºi nu e scrisã de degetul nevãzut al
lui Dum-nezeu ca biblicul mene, tekel, upharsin (Daniel, 5).
În România, numãrul publicaþiilor ISI în domeniile umaniste este extrem de

redus. În aceste condiþii, se uitã cã, totuºi, cel puþin cercetarea umanistã se face
având în vedere problematica de interes pentru cultura noastrã (dacã ea mai
trebuie sã supravieþuiascã). Aºa cum, în Uniunea Europeanã, se cere ca o parte
din filmele artistice difuzate la televiziune sã fie produse în Europa, cred cã o
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clauzã asemãnãtoare e necesarã ºi pentru cercetarea umanistã, care are un lim-
baj ºi o problematicã specificã, nu una absolut universalã, ca în cazul chimiei sau
fizicii. Mergând la absurd, mutatis mutandis, ar trebui sã scoatem din manuale
pe toþi cei care nu au avut o circulaþie universalã ºi în locul lui Maiorescu, Emi-
nescu sau Caragiale sã punem pe cine ºtie ce poet sau prozator obscur, din cei
care, de pildã, iau premiul Nobel pentru literaturã pe criterii discutabile.
Pe de altã parte, e trist sã constatãm cã statul român gãseºte bani pentru tot

felul de instituþii care nu prea reprezintã pe nimeni în loc de a investi în cerce-
tarea academicã. Cineva ar putea crede cã se intenþioneazã înlãturarea Acade-
miei Române, prin statutul ei mai greu de manevrat politic, în favoarea unor in-
terese destul de obscure. Cum pare mai greu sã se înlocuiascã membrii Acade-
miei, e mai simplu ca aceasta sã rãmânã fãrã institute ºi fãrã atribuþii în domeniul
cercetãrii, ca un simplu for de reprezentare.
Nu pot sã nu menþionez aici, în încheiere, faptul cã unii dintre cercetãtori mai

cred, însã, cãAcademia Românã are obligaþia de a reprezenta ºi sprijini ºi cultura
românã, mai ales în contextul în care diversele fenomene de integrare ºi globali-
zare, ca ºi iresponsabilitatea clasei politice româneºti, riscã sã o transforme în
cîþiva ani într�o simplã amintire.
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