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„Nu poþi vedea elefantul cu microscopul. Aºa cum nu poþi desluºi pânã la capãt
resorturile ºi reverberaþiile unei crize mondiale precum cea prin care am trecut. Eºti prea
aproape de fenomen, prea implicat, prea «de acolo»“. Cu rândurile de mai sus începe
introducerea, semnatã de profesorul Dan Dungaciu, a Jurnalului Academic in Pandemie
denumit În Luptã cu noi, cu virusul si cu crizele lumii, volum coordonat de profesorul
Dan Dungaciu alãturi de Cristina Vohn, cercetãtor ºtiinþific în cadrul Institutului de
ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“. Volumul a apãrut în pri-
mãvara anului 2020 la Editura Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale
„I.C. Brãtianu“ ºi a reunit în paginile sale academicieni ºi nenumãraþi cercetãtori.

Prin intermediul acestei ample lucrãri, prima dedicatã pandemiei COVID-19, cerce-
tãtorii de la Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale „Ion I.C. Brãtianu“, în
jurul unor membri ai Academiei Române, ºi-au asumat sarcina de a dezvãlui, prin pagini
zilnice de jurnal academic, articole ºi studii, multiplele faþete ale unui fenomen care a
uluit întregul mapamond.

Capitolul întâi al volumului, intitulat „Vocea Academicienilor“ prezintã studiile ºi
articolele semnate de distinºi membri ai Academiei Române prin intermediul cãrora se
prezintã multiplele perspective ale pandemiei ce a provocat consecinþe cu impact
mondial.

Primul editorial cu care începe Jurnalul academic în pandemie este semnat de
preºedintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, intitulat sugestiv Gânduri în vreme de
restriºte, la finalul cãruia academicianul concluzioneazã cu urmãtorul gând: „Criza
aceasta neaºteptatã ne-a învãþat ce sã preþuim în viaþã, cum sã separãm valorile de
nimicuri, ce mare avere este bogãþia sufleteascã. Alergãm clipã de clipã dupã slujbe
bãnoase, cãutãm sã trãim în mare confort material, ne ascundem adesea adevãratele
sentimente ºi acum ne dãm seama ce bogãþie avem în noi ºi cum am putea sã revãrsãm
aceastã bogãþie spre semenii noºtri. Poate cã, dupã aceastã grea încercare, ne vom rândui
altminteri viaþa individualã ºi socialã, ne vom trezi sã fim mai buni ºi mai drepþi, ne vom
revãrsa preaplinul sufletului spre lume ºi spre þarã, adicã spre colþul nostru de lume, pe
care nu-l iubim pentru cã este perfect (nu este!), ci pentru cã este (încã) al nostru.“

Amplul volum continuã cu redarea interviului luat de Mihaela Helmis academi-
cianului Victor Voicu. Sub titlul România mai are posibilitatea sã controleze fenomenul
rãspândirii virusului – ceea ce e… jos pãlãria! dialogul vorbeºte despre ºtiinþã ºi va-
lorile ei morale iar academicianul este de pãrere cã e necesar „Sã lãsãm lumea ºtiinþificã
sã-ºi facã datoria... Eu am încredere în onestitatea oamenilor de ºtiinþã. Am încredere în
faptul cã adevãrul se va cunoaºte pânã la urmã, deºi sunt ºi „realitãþi“ – între ghilimele
– pe care omenirea le-a identificat greu ca genezã ºi ca origine.“ Totodatã, în paginile
lucrãrii academicianul Victor Voicu explicã într-un interviu pentru Europa Liberã de ce
în situaþii de crizã statele ar trebui sã se bazeze pe militari. Din punctul lui de vedere
cuvântul magic este „disciplinã“: „Ceea ce este important de subliniat e cã nu te pre-
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gãteºti pentru o pandemie, pentru un accident nuclear, pentru un cutremur în momentul
în care se întâmplã, ci înainte. Anticipezi, ºtii cã ai nevoie de resurse materiale specifice
pentru orice eveniment de tip catastrofã ºi de resurse umane. Ideea nu e sã ridici ziduri,
ci sã organizezi ºi sã gândeºti clar: tot timpul trebuie sã ai niºte soluþii, niºte variante,
soluþii de rezervã. E ceea ce spun militarii din totdeauna, sã se pregãteascã ºi politicienii
din timp.“

În paginile primului capitol este redat ºi mesajul Preºedintelui Academiei Române cu
ocazia Zilei Academiei Române, sãrbãtoritã pentru prima oarã în istorie departe de
instituþie fãrã ca membrii sã se mai poatã reuni în tradiþionala Adunare Generalã festivã
ºi fãrã sã se mai poatã organiza „Ziua Porþilor Deschise“ din cauza gravelor împrejurãri
pe care le trãieºte omenirea. Din mesajul academicianului spicuim propunerea de a
celebra „cu toþii, în sufletele noastre, Academia, sã-i conºtientizãm din nou, în comuni-
tate ºi în comuniune, rolul de for suprem de consacrare a valorilor intelectuale ºi de cer-
cetare din þara noastrã. Sã ne gândim – cu precãdere în aceste zile – la munca ºi creaþia
marilor savanþi-medici din cadrul instituþiei noastre, aceia care au elaborat cele mai
eficiente medicamente, vaccinuri, remedii, tehnici ºi care au vindecat, prin dãruirea ºi
talentul lor, milioane de oameni ºi au salvat milioane de vieþi.

Tot în cadrul articolelor scrise de preºedintele Academiei Române îl remarcãm ºi pe
cel intitulat Periculoºii bãtrâni, articol în care academicianul ne aminteºte de un moment
important din istorie: „cu mai bine de douã secole în urmã, pe când desfãºura campania
din Egipt, Napoleon (pe atunci el era doar generalul Bonaparte) a decis, în faþa ma-
melucilor ºi a unei situaþii-limitã, sã aplice o tacticã de apãrare de tip circular, cu valorile
puse la mijloc ºi cu militarii francezi desfãºuraþi pe lungimea cercului. Se zice cã atunci
viitorul împãrat ar fi dat un ordin memorabil, care nu a sunat bine deloc: „Mãgarii ºi
savanþii la mijloc!“. Asta însemna sã fie protejate aceste douã categorii de fiinþe
(adevãrate valori) prin aºezarea lor cât mai departe de primejdie. Nu era rãu, ci era bine
pentru cã savanþii nu erau asimilaþi cu mãgarii, decât din punctul de vedere al utilitãþii
lor. Dincolo de glumã, mãgarii erau de nepreþuit pentru cã erau cei mai buni cãrãuºi, iar
savanþii erau indispensabili pentru descifrarea comorilor istorice ale Egiptului, inclusiv
a scrierii hieroglifice. Ambele categorii ºi-au fãcut datoria, fapt pentru care Parisul s-a
ales cu obeliscuri egiptene jefuite ºi cãrate cu greu, iar umanitatea cu mesaje în clar
despre o lume cãreia îi datorãm, între altele, civilizaþia greco-romanã, din care se trage
civilizaþia noastrã modernã ºi contemporanã.“

Într-un alt avânt de gânduri, sub denumirea Pandemia ºi iar Pandemia academicianul
Ioan Aurel Pop menþioneazã cã „Dacã vorbim numai de „carantinare“, de Corona virus
ºi de mãºti, vom ajunge sã murim nu de virus, ci de foame. Autoritãþile au datoria sã ia
cele mai severe mãsuri ca sã asigure sãnãtatea populaþiei, dar nu au datoria sã demora-
lizeze lumea. Fãrã funcþionarea economiei suntem pierduþi, chiar dacã scãpãm de molimã.
Ce-ar fi sã ne adunãm energiile ca elveþienii – mult mai loviþi decât noi – ºi sã ne gândim
ºi la mãsuri de uºurare a acestei apãsãri cotidiene. Haideþi sã visãm ºi la parcuri deschise,
la pãduri înverzite, la revederi distanþate ºi la muncã obiºnuitã, de zi cu zi. Oamenii sunt
fiinþe sociale, trãiesc unii cu alþii, unii lângã alþii, se ating ºi se îmbrãþiºeazã. Acesta este
datul firii. Haideþi sã nu încercãm noi sã-l schimbãm, ci sã dãm oamenilor dramul de
speranþã necesar continuãrii vieþii!“

Într-un larg interviu de la sfârºitul lunii aprilie 2020, despre viaþa în timpul ºi dupã
pandemia de COVID-19, publicat sub titlul Ar trebui sã înþeleagã guvernanþii, dupã
trecerea urgiei, cã nu putem trãi cu 0,17% pentru cercetare, preºedintele Academiei
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Române, Ioan Aurel Pop, a vorbit despre cum trãieºte în timpul pandemiei, despre învã-
þãmintele pe care le-a tras omenirea de-a lungul istoriei din alte pandemii ºi despre
învãþãmintele pe care trebuie sã le tragem noi. În opinia sa „Am marginalizat cercetarea
medicalã de vârf, am vitregit biologia celularã, virusologia, am ucis Institutul Cantacuzino,
am lãsat sã prolifereze ignoranþa, prostia, astrologia ºi chiar vrãjitoria“, spune Pre-
ºedintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop, într-un interviu pentru „Adevãrul“.

Tot în amplul capitol întâi al volumului este redat interviul Rolul ºtiinþei în reaºe-
zarea ºi evoluþia lumii al Acad. Bogdan C. Simionescu, vicepresedinte al Academiei
Române, apãrut în revista MarketWatch, al cãrui prim paragraf este cel mai elocvent:
„Pandemia care se manifestã în întreaga lume, cu virulenþã maximã în Europa, ne aratã
cât de nepregãtiþi suntem în faþa unor provocãri majore. Criza sanitarã este resimþitã în
þãri cu nivele de dezvoltare care baleiazã întreg spectrul – de la cele mai sãrace la cele
pe care mulþi le privesc, în vremuri bune, drept modele spre care tind. ªi asta se întâmplã
la începutul secolului al XXI-lea, în condiþiile în care descoperirile ultimelor decenii ale
secolului trecut situeazã medicina pe un loc fruntaº, pe o scarã ipoteticã a progresului
ºtiinþelor…“

În paginile primului volum apãrut în România dedicat pandemiei Covid-19 este
expus si interviul Academicianului Gheorghe Pãun acordat Ziarului de Arges, în luna
mai 2020, în care academicianul afirmã cã: „Singurele lucruri certe sunt fragilitatea
omului, ca vietate izolatã („stãpânul naturii“ ºi „egalul zeilor“, dacã nu chiar prototipul
lor, cum suna fanfaronada renascentist-iluminist-comunistã, poate fi împins sub iarbã de
o combinaþie nanometricã de nucleotide, apãrutã nu se ºtie de unde ºi cum, dar care dã
ocol lumii în câteva sãptãmâni), dar ºi fragilitatea omenirii, împinsã în crizã (economicã,
financiarã, culturalã, psihologicã, la limitã, moralã ºi demograficã), aproape fãrã nicio
posibilitate de apãrare. Aºa cum despre fragilitatea omului se poate discuta la nesfârºit,
în termeni ce pleacã de la religii (oricare, în afara celor fãrã Dumnezeu) ºi ajung pânã la
filosofeala de ºuetã melancolicã, eventual în „izolare la domiciliu“, la fel se pot dezbate
vulnerabilitãþile omenirii, cea de acum în primul rând, traversând parcã o crizã de creº-
tere suprapusã peste o crizã de senilitate (am mai vorbit despre asta), scena fiind com-
plicatã de multele conflicte (sã le zicem, mai îngãduitori, competiþii, nu conflicte?), mai
ales cu substrat economic, uneori ºi religios, imperial, xenofob, dar manifestate geo-
politico-militar, uneori chiar ca „rãzboaie calde“, de cele mai multe ori, mai „modern“,
ca „rãzboaie asimetrice“, neconvenþionale, informaþionale.“

Capitolul al doilea al Jurnalului academic în pandemie prezintã sub titlul Criza
Coronavirusului articole ºi studii scrise de cercetãtori ºi experþi în relaþiile inter-
naþionale. În primul studiu, sub titlul China – „naþiunea indispensabilã“? Coronavirusul
ºi bãtãlia pentru viitoarea ordine mondialã, coordonatorul volumului, sociologul Dan
Dungaciu, abordeazã straturile crizei ºi apogeul ei ºi afirmã cã pandemia de COVID-19
este, „dupã vorba sociologilor, un „fenomen social total“. Altminteri spus, precum în
cazul rãzboaielor, cutremurelor sau crizelor demografice profunde, nu existã niciun
palier al vieþii sociale care sã nu fie, într-un fel sau altul, afectat de acesta. Primul este
palierul medical, cel cu care ne confruntãm acum. Al doilea, concomitent, este palierul
psihosocial (efectele izolãrii ºi ale carantinei), respectiv cel al relaþiilor interumane ºi
intrafamiliale; de asta nu vorbim mai deloc, dar vom vedea consecinþele în mai puþin de
un an de zile (creºterea numãrului divorþurilor, a problemelor de familie, a modului de a
relaþiona cu alþii etc.). Al treilea este palierul economic, respectiv criza sau recesiunea
economicã care stã sã vinã. Al patrulea este cel politic, respectiv maniera în care aceste
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crize, în special cea medicalã ºi cea economicã, subsecventã, vor afecta profilul politic
al societãþilor noastre, fie cã vorbim despre state naþionale, entitãþi precum UE sau chiar
la nivelul global. Ultimul, ºi cel mai important pe termen lung, chiar dacã astãzi mai greu
de întrezãrit, este palierul global, respectiv bãtãlia dintre douã sisteme, reprezentate de
China ºi Occident (în particular America), care îºi vor developa virtuþile ºi eficienþa în
lupta cu coronavirusul. Palierele crizei sunt, unele, concomitente, altele, succesive ºi cu
influenþe reciproce. Grila finalã va fi însã configurarea viitoarei ordini mondiale. Aºa o
priveºte cu siguranþã China ºi aºa ar trebui sã o privim, cu realism, ºi noi. Vã mai amintiþi
de faimoasele vorbe ale secretarului de stat Medelin Albright, dupã care „America este
o naþiune indispensabilã“. Ei bine, uitaþi de ele! Astãzi, China este „naþiunea indis-
pensabilã“.“ Concluzia profesorului Dan Dungaciu este cã „...pe multiplele ei diapa-
zoane, în special pe cel global/strategic, criza de astãzi va rãmâne alãturi de noi ºi va
continua sã ne influenþeze vieþile. A conºtientiza aceastã realitate ar putea fi un prim pas
strategic.“

În acelaºi capitol, expertul LARICS, Cosmin Dugan vorbeste despre „Inevitabilitatea
crizelor ºi faptul cã ne pot afecta pe toþi – indiferent de poziþie socialã, profesionalã,
avere, etc., dar ºi cã siguranþa ºi supravieþuirea individualã depind de comportamentul
colectiv, ar trebui sã ne facã mai responsabili faþã de mãsurile care permit anticiparea,
prevenirea, controlul ºi atenuarea efectelor unei crize. Din acest motiv, în toate þãrile,
prevenþia ºi protecþia în faþa pandemiilor, reprezintã un obiectiv esenþial al guvernãrii.“
Cercetãtorul Nicolae Þîbrigan abordeazã sub titlul Postãri în vreme de Pandemie: Putin
plânge pentru România, iar UE îi întoarce spatele Italiei chestiunea postãrilor în vreme
de pandemie ºi sesizeazã faptul cã „Isteria publicã determinatã de pandemia COVID-19
a declanºat o adevãratã „epidemie“ digitalã de fake news, distribuitã mai ales pe reþele
de socializare (Facebook ºi WhatsApp). Unele dintre mesajele false erau atribuite chiar
autoritãþilor române. ªeful Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii (OMS), Tedros Adhanom
Ghebreyesus, a numit acest fenomen al ºtirilor false „infodemie“ (infodemic, în eng.),
pornind de la cuvântul epidemie. OMS a definit infodemia drept „o supra-abundenþã de
informaþii – unele corecte, altele nu – care îngreuneazã accesul oamenilor la surse de
încredere atunci când au mai multã nevoie de ele“, iar toate aceste naraþiuni false sau
parþial adevãrate sunt însoþite ºi de o componentã emoþionalã destul de puternicã. În
astfel de situaþii de crizã, sentimentul de panicã deseori creºte proporþional cu atitudinea
de neîncredere manifestatã faþã de autoritãþile guvernamentale.“ Într-un alt editorial al
aceluiaºi cercetãtor se abordeazã specificul propagandei chineze în UE, cercetãtorul
fiind de pãrere cã pandemia coronavirusului a deschis capitolul unui adevãrat rãzboi
informaþional între democraþiile libere ºi statele autocrate, între soluþiile oferite de tehno-
craþii liberali ºi liderii populiºti.

Într-unul din multele editoriale din volum, analistul Petrisor Peiu abordeazã tema
atingerii limitelor globalizãrii fiind de pãrere cã „globalizarea excesivã le-a adus euro-
penilor un virus înspãimântãtor tocmai din Wuhan, din mijlocul Chinei, generând o crizã
medicalã ºi economicã de proporþii epice, iar europenii ne-au cadorisit ºi pe noi cu
virusul terifiant. Astãzi, Uniunea Europeanã funcþioneazã dupã principiul „scapã cine
poate“, iar România se trezeºte nãucitã, în plinã pandemie, cã a pierdut de ani buni peste
un sfert din medici si asistente, cã a pierdut aproape total industria farmaceuticã, cã ºi-a
închis singurã unicul producãtor de vaccinuri, cã nu produce suficiente alimente pentru
a-ºi hrãni populaþia ºi cã „instituþiile“ cu pensii speciale ºi cu salarii ºi mai speciale nu
ºtiu sã gestioneze întoarcerea acasã a zeci de mii de români care fug disperaþi din mij-
locul epidemiei.“
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O altã perspectivã a chestiunii COVID-19 este tratatã de profesorul Dan Dungaciu
cu titlul Europa va fi solidarã sau nu va fi deloc? prin intermediul cãreia este abordatã
criza prin care trece UE ºi cum aceastã crizã „dezvãluie acut diferenþa dintre un stat
naþional ºi o entitate politicã sui generis precum Uniunea Europeanã. În crizã, europenii
nu se uitã în aceeaºi direcþie; atunci îi descoperã cu adevãrat pe „ai lor“ ºi pe „ai
celorlalþi“.“

Cercetãtorul Cristina Vohn, unul din coordonatorii volumului a analizat reacþiile
liderilor lumii la avertismentul doctorului Li Wenling dar ºi motivele pentru care UE nu
a putut sã intervinã în criza medicalã provocatã de COVID-19.

Capitolul al treilea al lucrãrii, intitulat Jurnal Academic în Pandemie cuprinde o
lungã serie de pagini de jurnal ale cercetãtorilor Institutului de ªtiinþe Politice si Relaþii
Internaþionale Ion I. C. Brãtianu, jurnal actualizat, relatat la cald, în funcþie de evoluþia
zilnicã a provocãrii COVID-19.

Editorialul În loc de Postfaþã semnat de istoricul Stelian Neagoe, sub titlul Astãzi ºi
ieri ne oferã o incursiune istoricã ºi ne prezintã douã exemplificãri cu cazuri dramatice
trãite de românii loviþi de holerã ºi tifos în anii 1913 ºi 1917 pentru cã, dupã cum spune
profesorul Neagoe, „schimbând registrul pe teme date, se constatã, fatal, cã dintre toate
cataclismele care au lovit crunt omenirea, cele mai primejdioase se aratã a fi moli-
mele/epidemiile. Ciuma, holera, tifosul, tuberculoza, malaria, gripa spaniolã, febra aftoasã,
varicela, ebola, pesta porcinã ori aviarã, boala vacii nebune etc. – au înjumãtãþit
populaþiile preþ de veacuri din existenþa umanã“. În opinia istoricului, „dacã virusul
ucigaº – ce pare a fi dedicat în special vârstei a treia de viaþã – nu-i va fi descoperit anti-
dotul salvator, coronavirusul nu va deveni o viralã sezonierã – o boalã –, ci, cu siguranþã,
un fel de a muri. Punct!“

Dupã cum spune profesorul Dan Dungaciu, acest volum „vrea sã fie ºi o parte micã,
o picãturã, a memoriei vii a crizei, pe care o vor fi accesând ºi generaþiile care vor veni...
este povestea acestor provocãri, relatatã la cald, mãrturia noastrã în faþa provocãrii
COVID-19, care poate îmbolnãvi nu doar oamenii, ci ºi lumea.“

Oana Simion
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