
Apel către cei ca noi! 

 

 

Suntem cadre didactice la Universitatea Spiru Haret, adică asistenŃi, lectori, 

conferenŃiari, profesori universitari. 

Nu prea ştim să polemizăm în afara subiectelor care privesc meseriile noastre, dar 

studiul speciei literare a pamfletului ne face să respingem cu notă proastă grosolănia, 

vocabularul băşcălios, mârlănia, tot ceea ce nu e luminat de măcar o licărire a spiritului. 

ViaŃa noastră sunt cuvintele, cifrele, simbolurile. Le preŃuim, le analizăm, îi 

învăŃăm pe alŃii că celebra vorbă „pana e mai tare decât sabia” şi-a aflat de-a lungul 

veacurilor o deplină justificare. 

Avem mândria de a aparŃine unei elite şi nu ne e ruşine de acest cuvânt, pentru că 

numai un corp de elită poate gestiona învăŃământul universitar de masă, de care e atâta 

nevoie în ziua de azi şi care e practicat şi în sistemul de stat, cu mare entuziasm, prin 

minunatele „locuri nebugetate”. 

De aceea ne doare orice vorbă nedreaptă, orice etichetă trântită obraznic şi gros pe 

ecran, fără chibzuinŃă şi fără responsabilitate. 

De aceea ne jigneşte orice referire denigratoare aiuristică şi fără Ńintă precisă, aşa, 

la modul general la „Universitatea” Spiru Haret.  

Universitatea suntem noi; diferiŃi, de vârste şi capacităŃi diferite; listele de lucrări 

ale unora sunt mai impresionante, ale altora conŃin „doar” câteva manuale şi zeci de 

comunicări ştiinŃifice. Pe toŃi, însă, împroşcarea cu noroi ne atinge în aceeaşi măsură, 

fiindcă „cel care îmi fură bunul nume îmi fură sufletul”. 

Brutal, grobian, fără discriminare, prin gurile abonaŃilor la şezătorile de seară 

organizate la nişte canale de televiziune am auzit săptămânile acestea cum se terfeleşte un 

sistem de învăŃământ care încearcă să vină în întâmpinarea nevoilor societăŃii zilelor 

noastre. 

Năucitor de volubile, persoane altfel onorabile, îşi dau cu presupusul fără nicio 

cădere, pricepându-se la viaŃa universitară cum se pricepe tot românul la fotbal, fără 

măcar a manifesta acea discretă stânjeneală a omului obligat să vorbească despre ceea ce 

habar n-are. 



Şi repetăm, „Universitatea” suntem noi toŃi. Spiru Haret, A. I. Cuza, D. Cantemir, 

N. Titulescu sunt nume dincolo de care e vorba de „cei ca noi”. Cei care i-au avut 

profesori pe Călinescu, Vianu sau Papu, cei care dau generaŃii după generaŃii de 

intelectuali şi specialişti. Cei care şi-au văzut cinstea mânjită de eticheta ca „diplome 

false”, învăŃământ care pregăteşte nişte „neica nimeni”, un „Caritas al diplomelor”, „corp 

didactic de adunătură”. 

Mâine poate veŃi fi dumneavoastră obiectul unor atacuri nedrepte, care neagă din 

start diferenŃele, şi nu disting între buni şi răi, cinstiŃi sau corupŃi. 

Ne adresăm celor ca noi, universitarilor tăcuŃi care au oroare sau trac sau silă să 

apară pe micile ecrane ori să scrie la gazetă cu întrebarea: dacă mâine ministerului „îi 

căşună” pe universitatea mea? Dacă eu şi colegii mei suntem mâine întâmpinaŃi cu priviri 

compătimitoare sau dispreŃuitoare fără a ne putea apăra, căci oprobriul  şi-a făcut efectul 

mulŃumită forŃei de penetrare a canalelor media? 

Insulta adusă unui corp profesoral fără sprijinul celei mai vagi dovezi de 

incompetenŃă sau corupŃie, e o palmă dată tuturor universitarilor. 

Şi încheiem, cu referire la o persoană anume, cineva „ca noi”: doamna profesor 

universitar Ecaterina Andronescu. 

Doamnă profesor, aşteptăm să vă nuanŃaŃi discursul public, să-l apropiaŃi de cel 

academic pe care sperăm că-l practicaŃi la catedră. 

Aşteptăm să vă alăturaŃi celor care protestează împotriva prejudiciului de imagine 

adus universitarilor. 

Facem un apel la nuanŃă, la ponderaŃie, la adevăr. 

 

În numele unui grup de profesori de la facultăŃile filologice din Universitatea Spiru Haret 
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