Schimbarea din mers
„Nu putem rãsturna o teorie bunã
fãrã a învãþa o sumedenie de lucruri din ea ºi din eºecul ei.”
Karl R. Popper

Se spune cã pentru a fi aceiaºi trebuie sã ne schimbãm
mereu. Sunt momente în care schimbarea devine un mod
de viaþã. Câþi dintre noi, însã, îºi pot asuma o nouã condiþie
fãrã sã riºte eºecul? Sau abandonul?
O revistã cum este ECTA înseamnã schimbarea unei
formule, veche de 13 ani, ce pãrea suficientã. Ba chiar ar fi
fost suficientã pentru majoritatea celor ce apelau la ea. ªi
totuºi ceva a impus schimbarea. Nevoia presantã de
performanþã judecatã dupã criterii testate în lumea pentru
care ºi performanþa, alãturi de schimbare, devenise de câteva
decenii un mod de viaþã.
Pare o forþare a lucrurilor sã vorbim de ce trebuie sã facem.
Mai mult însã, forþãm lucrurile ºi în direcþia cum trebuie sã
facem. ªi asta pentru un motiv mai mult intuit: cã fãrã sã ne
impunem drept regulã performanþa, vom fi lãsaþi deoparte.
Chiar imaginea noastrã despre performanþã are nevoie sã
se schimbe. Fiind într-o competiþie globalã, ne mãsurãm cu
ceea ce ºtiu ºi pot alþii, mai ales cu cei ce s-au obiºnuit sã fie
câºtigãtori pentru cã istoria i-a obligat sã performeze mereu.
Astãzi s-a încins o dezbatere, subminatã emoþional,
despre criteriile de atestare a performanþei. Ca de fiecare
datã, astfel de dezbateri au efuziuni romantice: sã nu strice
comoditãþile sufletului. Or, criteriile de performanþã într-o
lume a competiþiei se adreseazã raþiunii ºi raþionalului. Ele
sunt stabilite, cum se spune, de cel mai îndârjit cercetãtor
ºi de cea mai bunã practicã. Sunt standarde ale modului
inovativ de viaþã. Ele i-au ajutat pe ei sã rãmânã aceiaºi
(bogaþi la suflet) înnoindu-se în privinþa abundenþei
rezultatelor (devenind randamentali).

Un lucru trebuie fãcut urgent: sã inventãm ºi noi
mijloacele prin care sã dãm proba performanþei (ECTA
asta se doreºte!). Criteriile de performanþã, oricât de corecte,
nu reprezintã nimic fãrã vehicule de testare. Iar fãrã
obiºnuinþa de a recurge la mijloace de testare a criteriilor
de performanþã se resuscitã utopiile. Se întreþine iluzia cã
se poate performa fãrã randament. Adicã sã se perpetueze
ceva absurd: jocul fãrã reguli. Sã se improvizeze din nou
impresionist ºi sã se reproducã iarãºi subaltern.
Cât din cuprinsul noii reviste va reuºi sã fie expresia
schimbãrii reprezintã o mizã editorialã. La primele numere
din noua serie – cum se poate constata din sumare – greul
cade în rãspunderea board-ului revistei. De aceea, atingerea
acestei mize va arãta atât performanþa asumatã editorial,
cât ºi – mai ales – performanþa devenitã un mod de viaþã
pentru cât mai mulþi confraþi din învãþãmânt ºi cercetare.
Cel puþin din acest punct de vedere, board-ul revistei nu
vrea sã se simtã singur. Îndrãzniþi, sã trecem provocarea
împreunã!
Tocmai pentru cã se poate ºi altcumva decât am fost
obiºnuiþi, ECTA invitã la etalonarea efortului nostru creativ
în baza criteriilor de performanþã. ªi asta nu doar pentru cã
ambiþioneazã sã aparã lunar ºi sã aibã ediþii semestriale în
englezã. Va lansa ºi un sistem de clasificare tematicã pentru
o bazã de date privind literatura economicã româneascã ºi
de ierarhie a mijloacelor publicistice de testare a
performanþei.
Cumva, ne grãbim sã mai putem fi noi înºine. Procedeul
nostru oportun: schimbarea din mers!

Marin Dinu
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