Acad. MIHAI DRĂGĂNESCU

ACADEMIA ROMÂNĂ LA SFÂRŞITUL
MANDATELOR DE PREŞEDINTE ALE
ACAD. EUGEN SIMION

Bucureşti, August 2005

Acad. Eugen Simion mai are 5 luni până la încheierea mandatelor
sale (8 ani) de preşedinte al Academiei Române.
1. Personajul este şarmant, are un înveliş plăcut, fizic şi
intelectual, cuceritor, de sub care apare, în cazul în care întâlneşte
un interlocutor care are alte idei decât ale sale sau îi descoperă
planurile ascunse ale minţii, un alt om, brutal, gata să arunce cu
injurii, să se răzbune apoi prin toate mijloacele, hărţuind moral,
lovind până la pârjolire.
2. Sfera lui de cuprindere mentală este redusă datorită lipsei
capacităţii creative şi inovative. El reorganizează elementele
existente, după gândirea sa neadaptată esenţei vremurilor noastre şi
în funcţie de interesele sale personale, cu credinţa că inovează. Cu
alte cuvinte, reorganizează vechiul. Manifestă un asemenea
simptom, clasic la persoane foarte active, dar care nu au scânteia
înţelegerii devenirii şi mentalitatea adevăratei inovări. Din cauza
aceasta, are talentul de a lovi în noul adus de societatea cunoaşterii.
A vrut să desfiinţeze secţiile ştiinţifice ale Academiei, nu a reuşit,
dar continuă să le sugrume; acum vrea să reorganizeze Academia
în patru sectoare, două umaniste şi două ştiinţifice, deoarece, în
concepţia sa, sunt prea mulţi oameni de ştiinţă în Academie. Nu
înţelege în ce perioadă a societăţii informaţionale trăim, care
impune ca Academia să fie în primul rând o academie dedicată
ştiinţelor. Iar soluţii, cu creativitate, se pot găsi pentru a satisface
atât personalităţile umaniste, cât şi cele ştiinţifice. Important pentru
el este să rămână la conducerea Academiei, cel puţin încă doi ani,
pentru a finaliza reorganizările de manager al vechiului, dacă nu
chiar să i se asigure preşedinţia de onoare, pe viaţă, a Academiei
Române.

3. Are totuşi un anumit geniu. Acela de a manipula oameni şi
instituţii pentru interesul şi obiectivele personale, realizate pe
seama Academiei Române, pe care a reuşit s-o aducă la un stadiu
de dictatură închisă, fără transparenţe interne şi exterioare.
Este un maestru al aruncării de umbre asupra unor
personalităţi şi asupra unor realizări importante din Academie.
Scapă numai cei supuşi sau aserviţi puterii sale. Fluxurile sale de
umbră scot din circuitul public al ştiinţei şi culturii, personalităţi şi
realizări ale Academiei, în afara celor selectate de el după criterii
bazate pe interesele sale.
4. Din punct de vedere moral este departe de a fi un om
impecabil. Moralitatea nu este o temă care să-i facă plăcere. Nu
respectă legile ţării, nu respectă statutul Academiei, nu respectă
democraţia civilă.
5. Cui poţi să semnalezi abuzurile sale? Preşedinte de onoare
şi protector al Academiei nu mai avem de mult. În ultimul său
mandat, preşedintele Ion Iliescu şi-a asumat rolul de protector al
preşedintelui Academiei şi nu al Academiei Române.
6. Dar pentru semnalarea abuzurilor mai există presa! Am
fost consemnaţi să nu spunem nimic în mass-media despre viaţa
internă a Academiei, pentru a păstra infaibilitatea acestui for. Acest
principiu s-a transformat în infaibilitatea preşedintelui Academiei.
De aceea, trebuie să renunţăm la tăcere, în lumina principiilor
transparenţei.
7. Este prezent şi activ în viaţa ţării Regele Mihai I , fost
preşedinte de onoare şi protector al Academiei Române în perioada
1940-1947. Am cerut oficial în martie 2004 să i se recunoască şi
calitatea de membru de onoare al Academiei, pentru a avea un
reper istoric activ pentru viaţa Academiei. Eugen Simion s-a opus

(2004) şi se opune încă (2005). Recent am cerut Biroului
Prezidiului Academiei să monteze în clădirea principală a
Academiei, tablourile regilor Carol I, Ferdinand I, Carol II şi Mihai
I, singurii preşedinţi de onoare şi protectori pe care i-a avut
Academia ROMÂNĂ, vizavi de tablourile existente ale preşedinţilor Academiei din secolul XIX până în secolul XXI, ca o
recunoaştere istorică importantă pentru Academie şi ţară.
8. Cred că este cazul ca preventiv să fie blocate orice acţiuni
privind modificarea legii, a statutului şi a structurii Academiei până
la terminare mandatului actualului preşedinte (începutul lunii
februarie 2006).
9. Desfăşurarea alegerilor la Academie să se facă sub
îndrumarea unei comisii formate din foştii preşedinţi ai Academiei,
în viaţă, acad. Radu Voinea, acad. Mihai Drăgănescu, acad.
Virgiliu Constantinescu, sub patronajul protectorului de drept al
Academei Române, Preşedintele României.
10. După finalizarea alegerilor de la începutul anului 2006,
în condiţii de libertate, civilizaţie socială şi colegialitate academică,
pot fi făcute propunerile necesare pentru perfecţionarea activităţii şi
funcţionării Academiei Române în societatea românească.
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