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Doctoratul in nimic
Emilia sercan, devenita un soi de detectiv particular face o noua descoperire
cutremuratoare: rectorul Academiei de Politie a plagiat lucrarea sa de
doctorat! Aceasta a fost pe trei sferturi copiata si nu e clar daca sfertul ramas
n-a avut si el origini necunoscute.
Dincolo de socul resimtit initial imi revin in fire si ma intreb: este vreuna dintre tezele de doctorat
semnate de demnitari sau inalti functionari publici originala? Care a fost noima ca astfel de
oameni, ocupati pana peste cap cu treburi de stat, sa-si incarce programul cu sederea prin
biblioteci? Ca sa ce? Singura ratiune a acestei categorii de doctorate a constat – si mai consta! – in
includerea unui astfel de document ca o conditie pentru promovarea unor trepte ierarhice si
sporuri de salarizare. Atat! Unicele doctorate reale, valabile si necesare, apartin cercetatorilor din
varii domenii stiintifice, reprezentand trepte necesare ale evolutiei profesionale. Cu ce l-a facut
mai destept – sau mai eficient –pe rectorul de la politie teza sa pe care probabil ca nu a avut nici
macar curiozitatea sa o citeasca dupa ce i-a fost livrata? Toata aceasta poveste cu doctorate a
fost, in cercurile de „specialitate”, un soi de ritual lipsit de orice valoare, alta decat cea practica. Era
aducerea la acelasi numitor a unor grupuri in care nici nu mai conta cine este doctorand si cine
coordonator „stiintific”. isi imagineaza cineva dintre cei care i-au putut verifica capacitatile
intelectuale ca Gabriel Oprea- ca sa-l amintesc pe cel mai reprezentativ exemplar din domeniu a pus mana pe vreo carte ca sa devina doctor si apoi, coordonator al operelor celor din mediul
sau? Ca a scris in viata lui altceva decat procese verbale de predare-primire? Sa fim seriosi!
Dezvaluirile Emiliei sercan nu sunt altceva decat simple exercitii de retorica. Nimeni dintre cei
care si-au trecut cu mandrie in CV-urile europene titlul de doctor – ma refer la categoria
politicienilor si functionarilor de stat – nu poate fi suspectat de a fi pus cu manuta lui pe hartie
(utilizarea computerului solicitand abilitati excesive) vreo propozitie originala. Grav este ca, in
ciuda acestor evidente, mult prea multi continua sa ocupe functii la care nu aveau dreptul sa
acceada si incaseaza bani nemeritati, pentru ca la nivelul unor astfel de decizii politice nimeni nu
indrazneste sa sa ia masura anularii tuturor falsurilor (dintre care unora nici nu li se mai poate da
de urma). si poate ca unica solutie, pentru viitor, ramane aceea ca demersul pentru o astfel de
calitate sa fie rezervat, din start, mediilor academice si de cercetare. Pentru ca, in alte domenii
oricum nu este de nici un folos. Nici respectivului fake-doctor si nici natiei conduse de astfel de
doctori in nimic.
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