
 

Cum	să	creăm	creatori?	Despre	școala	științifică 

Andrei	MARGA1	

ncerc  să  ies din atmosfera curentă aducând  în discuție  tema  înnoirii  și 

plecând  de  la  premisa  că,  oriunde  în  lume,  universitarii,  intelectualii  în 

înțeles cuprinzător, au răspunderea înnoirii. Fac aceasta pentru că intrarea 

României  în  Uniunea  Europeană  ne  cere  altceva.  Ne  cere,  ca  cetățeni 

români,  să  încheiem  neîntârziat  reformele  de  compatibilizare  cu  Europa 

avansată  de  azi.  Ne  cere,  ca  intelectuali,  să  dăm  o  structură  cu  adevărat 

compatibilă studiilor, cercetărilor științifice și serviciilor pe care le realizăm, și 

să obținem performanțe corespunzătoare. 

Mă determină la aceste reflecții câteva observații. Nu de mult, s‐a evidențiat 

din  nou  că  producția  științifică  a  României,  validată  internațional,  în  fizică, 

chimie, biologie s‐a dublat după 1989, dar situează țara noastră la nivelul unor 

țări mult mai mici, precum Albania, Macedonia, Bosnia‐Herțegovina, și în urma 

Poloniei, Ungariei, Cehiei, Sloveniei, Slovaciei, Bulgariei. Se poate bănui că  în 

alte  științe  situația  nu  este  diferită. Dacă  aruncăm  o  privire  în  cataloage,  la 

Library of Congress,  la Bayerische Staatsbibliothek sau  la orice bibliotecă 

majoră din lume, observăm că prezența lucrărilor românești este redusă. Fiecare 

ne dăm seama că România nu a făcut la timp, după 1989, reformele care au scos 

din criză celelalte țări sau le‐a făcut prea lent și că, de fapt, venim în urma celorlalte 

țări, făcând abia sub presiunea contextului ceea ce alții au făcut cu convingerea că 

e  mai  util  să  schimbi.  În  continuare,  din  păcate,  la  noi,  așa  cum  arată 

învățământul, mai curând se demontează decât se fac reforme. În fapt, produsele 

românești, chiar cele mai simple, precum laptele, merele, ceapa, încep să piardă 

în concurența chiar din orașele și satele noastre. Dacă privim în jur, la drumuri, 

vedem ce greu se acoperă la noi o groapă sau se face un pod, iar cădirile arată cât 

de  dificil  trag  constructorii  o  linie  dreaptă.  În  sfârșit,  spre  a  nu  lungi  lista, 

productivitatea  și nivelul de  viață  al  românilor  sunt de decenii mediocre,  iar 

aceste fapte  intelectualii nu ar trebui să  le constate cu complezență, ci să facă 

ceva pentru a le schimba. 

Nu  vreau  să  comentez  acum  metodologia  presupusă  de  o  temă  atât  de 

pretențioasă, căci, de multe ori, cei implicați se ascund după metodologie pentru 
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a evita  inconfortul  răspunderilor. Morala – din nefericire  încă dominantă – a 

rămas aceea după care  „capul plecat  sabia nu‐l  taie”. Nu vreau nici  să alunec  

într‐o analiză specializată a crizelor – din păcate, multiple, în care țara noastră a 

rămas: o criză economică, o criză de raționalitate, o criză de motivație, o criză de 

creativitate. Mă opresc doar asupra ultimei, punând întrebarea în cea mai simplă 

formă:  în  fond,  de  ce  sărăcie?  De  ce  atâta  neglijență?  De  ce  nu  se  schimbă 

situația? Voi considera succint, dintre diversele cauze, câteva, pe care le socotesc 

cruciale:  imaginea distorsionată,  ideologia autoflatării, disprețuirea disciplinei 

efortului, egoismul, inadecvarea persoanelor din viața publică, demisia morală a 

intelectualilor. 

Ne împiedică să fim inovativi și să ieșim din sărăcie imaginea edulcorată asupra 

situației. Mulți cred că suntem săraci în infrastructură, în bani, în produse, dar 

am fi bogați în altceva. Ei nu observă că nici o sărăcie nu e singură, că sărăcia în 

bunuri, sărăcia  în  idei, sărăcia  în  inițiative merg mână  în mână. E  suficientă o 

comparație spre a atesta că sărăcia atinge multe  lucruri. La noi încă se câștigă 

alegeri cu agitații pline de falsuri și cu promisiuni ce se uită. Este de recunoscut 

direct: nimeni nu e sărac, în lumea de azi, decât dacă inițiativele, ideile și acțiunile 

sunt sărace. 

Ne împiedică să fim inovativi și să ieșim din sărăcie răspândirea considerabilă a 

ideologiei autoflatării. La noi, de pildă, nu se compară statisticile tinerilor din alte 

universități și din alte țări, care rămân în Occident, dar se creează imaginea falsă 

a exploatării occidentale a tinerilor noștri. Se iau în seamă consacrări ale unor 

talente ce se ridică – o soprană, un sportiv, etc. –, dar se întreabă prea puțin câte 

talente dau  țările de mărime comparabilă. Dacă citim  rapoartele de cercetare 

științifică  din  țară  vom  găsi  rareori  o  imagine  realistă.  E  foarte  răspândită 

„tehnica” proclamării  „excelenței” proprii,  fără  comparație. Este de  spus,  însă, 

simplu: foarte mulți, din foarte multe țări comparabile, creează în lumea de azi, 

iar noi trebuie să facem astfel încât să creăm cel puțin pe măsura ponderii noastre 

demografice și geografice. 

Ne  împiedică să  fim  inovativi  și să  ieșim din sărăcie disprețuirea disciplinei 

efortului. Avem în țară acum mai puține ore de lucru pe săptămână. Cine străbate 

în zilele de lucru satele României și, în aceeași zi, ale Ungariei, Cehiei, Slovaciei 

sau, în sud, ale Bulgariei, Croației, Sloveniei, este uimit de diferență: în România 

mulți stau de vorbă, dacă nu cumva au luat loc deja la bufet, la orele 10.00‐11.00. 

În școli și licee din România s‐a ajuns să avem cele mai puține zile lucrătoare. La 

noi, înainte de a se lucra se pune obsesiv întrebarea: ce‐mi dai? Iar pălăvrăgeala 

pe subiecte oarecare a inundat viața. Este de spus răspicat: nimeni nu poate ieși 

din sărăcie cu muncă mai puțină și nici o ideologie nu ar trebui să scutească de 

muncă. 
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Ne  împiedică  să  fim  inovativi  și  să  ieșim  din  sărăcie  egoismul.  La  noi 

solidaritatea  pentru  cauze  publice  constructive  este  rară.  Este  prea  puțină 

asociere  pentru  a  construi  instituții  și  reguli moderne.  La  noi  boala  „apoli‐

tismului”,  înțeles  ca  abstinență  în  treburi  publice,  a  prins mai mult decât  în 

Bulgaria, Bosnia‐Herțegovina,  sau Macedonia. Nulități morale  se drapează  cu 

deviza  abstinenței  politice. Mulți  trăiesc  un  sentiment  de  reușită  dacă  sunt 

mituiți. Mai mult decât în țările comparabile, cetățeanul crede că a reușit dacă a 

obținut un avantaj față de ceilalți, nu dacă a luptat împreună cu ei. Este de spus 

cu limpezime: societatea este rezultatul acțiunii comune a foarte multor oameni 

și nicio societate nu se tămăduiește și nu devine performantă decât dacă oamenii 

liberi se asociază pentru scopuri publice. 

Ne  împiedică  să  fim  inovativi  și  să  ieșim din  sărăcie  frecventa  inadecvare a 

persoanelor din roluri publice. Nu stărui asupra contraselecției din viața publică, 

care  ar  fi  trebuit  să  fie  înfrântă  în  1989, dar  continuă  viguros  și  astăzi.  Iarăși 

persoane fără operă ocupă fotolii academice. Iarăși demnitari devin conferențiari 

și profesori universitari  în  timpul mandatului. Din nou  în partide politice  se 

trăiește  din  activistică  de  circumstanță.  Iarăși  se  falsifică  abundent  în 

prezentarea  performanțelor.  În  funcții  publice  de  importanță  majoră  s‐au 

aglomerat  diletanți.  Este  de  observat  cu  luciditate:  nu  s‐a  atins  nicăieri 

modernizarea  rapidă  fără  lideri  competenți,  iar  competența  nu  a  fost  nicăieri 

cufundată în vorbărie și șmecherie. 

Ne împiedică să fim inovativi și să ieșim din sărăcie demisia morală a multor 

intelectuali.  În  lumea  modernă  târzie,  lucrurile  stau  astfel  încât  nu  există 

performanțe unde nu funcționează o minimă moralitate publică. În fapt, unde 

nu este caracter nu rezultă ceva durabil. Este de spus cu franchețe: nu se va ieși 

din  crizele  actuale  cu  un  liberalism  de  secol  nouăsprezece.  Abia  stimularea 

libertăților, într‐o democrație ce nu se reduce la alegeri făcute altă dată, abia un 

liberalism reflexiv, așadar, poate aduce necesara înnoire. 

   Nostalgicii universității de  altădată  invocă  frecvent  „școlile” de  cercetare 

științifică pe care le creditează și „maeștrii” în jurul cărora acestea au funcționat. 

Și la Universitatea Babeș‐Bolyai sunt nostalgici, mai cu seamă în generații aflate 

în contact mai lung cu istoria acestei universități, care întreabă legitim: „unde 

este astăzi  școala de arheologie a celor doi Daicoviciu?”,  „unde este  școala de 

fizică Ursu‐Mercea?”, „unde este școala de biologie a lui Emil Pop‐Pora?” „unde 

este școala de geografie a lui Vâlsan‐Morariu?”, „unde este școala de drept Traian 

Pop‐frații  Ionașcu?”,  „unde  este  școala  de  studii  iluministe  a  lui  Popovici‐

Pervain?”, „unde este școala de matematică a lui Popoviciu‐Călugăreanu?”, „unde 

este școala de chimie a lui Iacubovici‐Liteanu?”, „unde este școala de psihologie 



12 | Cercetarea în era globalizării. Mize, provocări şi perspective 

a lui Ștefănescu‐Goangă, Mărgineanu, Al. Roșca?”, „unde este școala de filosofie 

a lui D.D. Roșca‐Blaga?”. Unde sunt, în definitiv, astăzi, „școlile”? 

Nu  putem  trece  peste  observația  că  ceea  ce  se  înțelege  prin  „școală”  în 

întrebări de felul celor de mai sus este cel puțin îndoielnic. „Școala” științifică are 

aici  un  înțeles  prea  vag,  fiind  asimilată  adesea  cu  un  grup  coagulat  în  jurul 

prestigiului liderilor. Pe de altă parte, „școala” este adesea idealizată atunci când 

este  vorba  de  trecut.  Se  știe,  de  altfel,  că  în  chiar  succesiunea  unor  „școli” 

performanțele  sunt  uneori  mai  mari,  alteori  mai  mici  decât  ale  „clasicilor” 

reținuți în titluri. 

Nu numai conotația și realitatea „școlilor” din trecut sunt, însă, de chestionat. 

Mai trebuie puse în discuție cel puțin organizarea cercetării în epoca „industriei 

cercetării” și criteriile de relevanță a cercetării științifice în epoca globalizării. Nu 

avem  aici  spațiul  unei  analize  extinse  (de  chestionat  sunt,  desigur,  și 

învățământul și învățarea, cum arată Derek Bok, în Our underachieving colleges, 

Princeton University Press, 2006), dar două observații factuale sunt de neocolit. 

Prima este aceea că vechile „școli” s‐au topit, între timp, în mulțimea „institutelor 

de  cercetare”;  aceste  institute  nu  mai  sunt  organizate  în  baza  unor 

conceptualizări  proprii,  cât  în  jurul  unor  probleme  și  metode  determinate, 

stabilite  în  raport  cu  solicitările  pieței  (situația  este  descrisă  parțial,  dar 

concludent în Katharine C. Lyall, Kathleen R. Sell, The True Genius of America at 

Risk,  Praeger, Westport,  2006,  pp.1‐47).  A  doua  este  observația  că  în  epoca 

globalizării nu mai contează atât „școlile”, devenite prea inerte, cât grupurile de 

cercetare  de  înaltă  performanță  (Philip  G.  Altbach  a  descris  noile  trenduri 

profesionale  în Knowledge,  the University and Development, The University of 

Hong  Kong,  2008,  pp.  7‐23),  care  dau  descoperiri  științifice  cu  largi  efecte 

tehnologice. 

Ce ne  spun  instituțiile  europene de  astăzi  în privința  „școlilor  științifice”? 

Observăm  în  hotărârile  anilor  recenți  câteva  opțiuni  cruciale:  a)  „the  link 

between  autonomy  and  internal  quality  is  fundamental:  the  greater  the 

institutional  autonomy  the more  robust  are  the  internal  quality  processes”;  

b)  universitățile  au  „multiple  mission  that  encompasses  teaching,  research 

training,  basic  research,  knowledge  transfer  to  foster  university‐industry, 

partnerships and public policy development and not  least,  informing a wider 

«knowledge  society»”;  c)  este  necesar  „to  enhance  university  excellence  in 

Europe and enable universities to recruit and retain well‐qualified researchers”; 

d)  dezvoltând  „new  large‐sale  research  infrastructure  and  their  upgrading” 

trebuie  realizată  o  legătură  cu  componentele  concrete  organizaționale  ale 

cercetării;  e)  „the  strengthening  research  institution”  este  cheia  dezvoltării 

cercetării în Europa; f) „virtual research communities are best developed by the 
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researchers  rather  than  «top  down»  by  governmental  bodies”.  Să  derivam 

consecințele din astfel de opțiuni. 

Se poate specula îndelung asupra atenuării contururilor „școlilor” științifice 

moștenite. Sunt de părere  că nu  avem,  totuși, prin  aceasta,  rațiuni  suficiente 

pentru  a  tăgădui  importanța  crucială  a  „școlilor”. Formulând  cât  se poate de 

simplu,  aș  spune  că  individualitățile  sunt  hotărâtoare  pentru  progresul 

cunoașterii,  că  forța  și  atmosfera  colectivelor  sunt  indispensabile  perfor‐

manțelor, dar că abia prin „școli”  științifice se consacră tradiții de cercetare  și 

sunt posibile „personalități” profilate. De aceea, cei care se întreabă „unde sunt 

școlile  de  altădată?”  au  o  intuiție  corectă  –  aceea  că  „școlile”  fac  posibile 

performanțele unei universități. Rămânând, însă, doar nostalgici, deci oarecum 

mefienți  față  de  schimbările  prezentului,  aceștia  nu mai  pot  gândi  condiția 

„școlilor” de astăzi. 

Vreau să lămuresc această condiție, oprindu‐mă cu succinte reflecții asupra 

următoarelor  întrebări: cu  ce  științe operăm astăzi? cum  se dezvoltă  științele 

acum? ce este de  fapt „școala  științifică”? care este optica universității privind 

„școala științifică”? ce avem de făcut, la Universitatea Babeș‐Bolyai, în privința 

„școlilor științifice”? 

Fac înainte de toate două precizări preliminare. 

Prima  precizare  este  că  poate  vorbi  în  cunoștință  de  cauză  despre  „școli” 

științifice  cineva  care  a  lucrat  măcar  într‐una.  Îmi  bazez  considerațiile  pe 

studierea organizării interne a „școlii de la Frankfurt” (care, între timp, a dus, în 

literatura  internațională,  la  lucrări  specializate,  precum  Helmut 

Dubiel,  Wissenschaftsorganization  und  politische  Erfahrung,  1978,  și  Rolf 

Wiggershaus,  Die  Frankfurter  Schule,  1988),  pe  cunoașterea  participativă  la 

„școala de  la Starnberg”  și  la  „Zentrum  für  Interdisziplinäre Forschung” de  la 

Bielefeld, din anii optzeci, la Centrul „Woodrow Wilson” și la institutul „National 

Endowment  for Democracy”, din Washington DC,  în anii nouăzeci. Adaug  la 

acestea urmărirea  dezbaterilor  privind  „școala  de  la Copenhaga” din  fizică  și 

frecventarea lucrărilor de sociologia comunităților științifice. 

 A doua precizare este că nu  se mai poate  face cercetare performantă  fără 

reflexivitate,  adică  fără minimă  introducere  în  teme de  logica  și metodologia 

cunoașterii.  Profilul  intelectual  și  biografia  descoperitorilor  fizicieni,  biologi, 

chimiști  din  ultimul  secol  probează  abundent  această  aserțiune.  De  aceea, 

antrenarea  viitorului  cercetător  științific  în  temele  logicii  și  metodologiei 

științelor condiționează rezultatele și relevanța acestora. 

Am pus în aplicare astfel de experiențe în organizarea Institutului de Studiere 

a Modernității, pe care l‐am înființat în 1992 la Universitatea Babeș‐Bolyai (Vezi 
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programul  Filosofia  și  problema  modernității.  Cu  privire  la  programul 

„Institutului de Studiere a Modernității”, publicat în Andrei Marga, Explorări în 

actualitate, Apostrof, Cluj, 1994, pp. 138‐149) și în organizarea Facultății de Studii 

Europene,  înființată  în  1994  (vezi  Andrei  Marga,  Opening  the  School  of 

Comparative  European  Studies  in  Cluj,  în  „Studia  Universitatis  Babeș‐Bolyai, 

Studia Europea”, L, 1, 2005). 

Cel  care  face  cercetare  științifică procedează  înțelept  lămurindu‐și  tabloul 

științelor. Din secolul XIX ne vin, până în manuale de astăzi, „geografii” în care 

științele  sunt organizate după criteriul complexității obiectului  și al abordării 

matematice. Auguste Comte ne‐a  lăsat primul și cel mai convingător astfel de 

tablou  (în Cours de philosophie positive,  1830), pe care Droysen, Dilthey,  John 

Stuart  Mill,  Windelband,  Rickert,  Max  Weber  aveau  să‐l  reinterpreteze  și 

modifice.  Între  timp,  s‐au  prăbușit  câteva  distincții:  distincția  dintre  „științe 

empirice” și „științe teoretice” (căci până și observația simplă se dovedește a fi 

condiționată, cum însuși Heisenberg a arătat, de aparatele noastre de stabilire a 

datelor); distincția dintre  „științe nomologice”  și  „  științe  ideografice”  (căci  la 

identificarea de  regularități  aspiră orice  știință,  iar  științele nomologice,  cum 

Max Weber a arătat, nu sunt străine de tipuri ideale); distincția științelor după 

criteriul  complexității  (căci  complexitatea,  cum  Luhmann  a  arătat,  este mai 

generală);  distincția  dintre  „științe  fundamentale”  și  „științe  aplicative”  (căci, 

cum Dewey  a arătat, înțelegem mai profund cercetarea fundamentală plecând 

de la cea aplicativă). 

Astăzi,  într‐o  situație  de  expansiune  a  științelor  –  în  care  sunt  prăbușite 

distincțiile  de  acum  un  secol,  iar  abordările matematice  penetrează  științele 

sociale, în vreme ce componente hermeneutice se lasă sesizate în științele exacte 

– un nou tablou al științelor se configurează. În noua „geografie”, științele sunt 

delimitate după criteriul „interesului de cunoaștere”, care condiționează alegerea 

cadrului conceptual, a metodelor, a formei explicației, a felului raportării teoriei 

la  datele  experienței.  Avem,  ca  urmare,  „științe  empirico‐analitice”  (fizica, 

chimia,  biologia  etc.),  „științe  istorico‐hermeneutice”  (mari  părți  ale  istoriei, 

economiei,  sociologiei,  psihologiei  etc.),  „științe  strategic‐analitice” 

(managementul,  teoria  administrației,  tehnologiile  etc.),  „științele  reflecției 

critice”  (părți  ale  psihologiei,  istoriei,  sociologiei,  economiei,  dreptului  etc.), 

„științe  normative”  (morala,  dreptul,  părți  ale  esteticii  etc.).  Arta,  filosofia, 

teologia  reprezintă  desigur,  altceva  –  anume  interpretările  (am  precizat 

„interpretarea”  și  felurile  ei  în  Andrei Marga,  Introducere  în metodologia  și 

argumentarea  filosofică,  Dacia,  Cluj,  1992,  pp.  77‐87)  lumii.  Cel  puțin  două 

aspecte au importanță crucială în noul tablou al științelor: cunoașterea în forma 
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„științelor empiric‐analitice” este temelia cunoașterii; cunoașterea nu se reduce 

la aceste științe. 

Cel care face cercetare științifică are a se clarifica, de asemenea, asupra felului 

în care se atinge dezvoltarea cunoașterii în specialitatea pe care o îmbrățișează. 

Aici vreau să fac trei observații. 

Prima observație este că cercetătorul face mereu mai mult decât executarea 

unei  partituri:  el  caută  rezolvarea  de  probleme,  cel  puțin  a  unei  probleme. 

Distincția dintre „cercetarea științifică trivială” și „cercetarea științifică efectivă” 

rezidă  tocmai  în asumarea unei probleme  și  în  rezolvarea ei măcar  tentativă. 

Walter L. Bühl amintește  (în Einführung  in die Wissenschaftssoziologie, Beck, 

München, 1974), că cel care cercetează fizica particulelor procedează în prealabil, 

în funcție de problema pe care vrea să o dezlege, la cuantificarea materiei și că 

„întrebările  tematice”, de genul  „păstrarea energiei”,  „divizibilitatea materiei”, 

„nelimitarea  spațiului”,  „cauzalitatea”  etc.,  afectează  alegerea metodologiei  și 

dobândirea datelor. „«Marii» oameni de știință sunt mari deoarece au contribuit 

cu ceva la soluționarea, respectiv revizuirea acestor întrebări tematice” (p. 59). 

Nu este,  în orice caz, cercetare științifică  la propriu decât acolo unde se caută 

rezolvarea de probleme. 

A doua observație este că ceea ce numim „cunoștință științifică” cuprinde nu 

o  singură  dimensiune,  ci  mai  multe:  Gerald  Holton  (cu  The  Thematic 

Imagination  in  Science,  1965),  este  și  acum  concludent  când  vorbește de  trei 

dimensiuni ale cunoștinței științifice: „dimensiunea empirică”, sau contactul cu 

datele de observație; „dimensiunea analitică” sau legătura cu procedeele logice 

de  derivare  și  cu  metodologia;  „dimensiunea  asumpțiilor  de  bază”  sau 

conștientizarea  presupozițiilor.  Și  în  cercetarea  științifică  avem  „meseriași”, 

adică persoane care știu să adune datele și fără de care cunoștința științifică nu 

este posibilă. „Omul de știință” este însă mai mult – adică persoana calificată să 

pună în legătură explicită cele trei dimensiuni și  să reflecteze asupra lor. 

A treia observație este că progresul cunoașterii se face în feluri variate. Acest 

progres se măsoară, cum Walter L. Bühl arăta, „în relație cu satisfacerea de nevoi 

sociale  recunoscute  (precum  ridicarea duratei medii  a  vieții,  o  chirurgie  fără 

dureri, o producere de energie sporită, mai curată, eliberarea corpului de trudă 

etc.)”  (p.  56).  Deoarece  aceste  nevoi  sunt  istoricește  variabile,  măsurarea 

progresului cunoașterii nu este univocă; altfel spus,  luate  în sine, cunoștințele 

științifice se dezvoltă în modalități variate în diferite discipline. Sociologii științei 

vorbesc  astăzi  de  patru  modele  de  dezvoltare  a  cunoașterii  științifice: 

„dezvoltarea  prin  cumulare  liniară”,  „dezvoltarea  accidentală”,  „dezvoltarea 

ciclică”  și  „dezvoltarea prin  selecție  evoluționară”  și dau prevalență ultimului 
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model. Stephen Toulmin  (cu Foresight and Understanding. A enquiry  into  the 

aims  of  Science,  Hutchison,  London,  1961)  ne‐a  dat  analogia  dezvoltării 

cunoașterii științifice cu „schimbarea rezultată dintr‐o reproducere ce selectează 

variante”. Această schimbare se datorează „factorilor interni” (precum modelul 

și stilul de gândire dominant în care se înserează noile date) și „factorilor externi” 

(de pildă, măsura în care este vorba de o teorie formatoare de școală, adică de o 

teorie  ce devine  tradiție  și poate  servi  ca  „generator de probleme”,  la  care  se 

adaugă „condițiile macrosociale”). 

Ce este, așadar, o „școală științifică”? Știm de  la Charles Peirce că prestația 

individuală  în cunoaștere este dependentă – măcar sub aspectul  limbajului, al 

conceptualizărilor,  al  inferențelor,  al  metodelor,  al  interogațiilor  –  de 

„comunitatea  investigatorilor”. De aici nu rezultă nicidecum vreo depreciere a 

demersurilor  personale  și  a  solitudinii  în  producerea  cunoștințelor;  știm  că 

Einstein, de pildă, a  fost mai curând un solitar atunci când a ajuns să publice 

articolele  revoluționare  în  fizică,  din  1905.  Între  timp,  însă,  s‐a  putut  sesiza, 

pe cazurile mecanicii cuantice și biologiei moleculare (vezi Alan Lightman, The 

Discoveries. Great Breakthroughs  in  20th Century  Science, Vintage, New York, 

2005) îndeosebi, cât de dependenți au fost marii descoperitori de laboratoare și 

de micro‐comunitățile lor științifice. Ei și‐au asumat soluții și moduri de a privi, 

au pus în circulație idei noi și au creat efectiv „școală”; până atunci descoperitorii 

înșiși aparțineau unei „școli”. 

Termenul de „școală științifică”  îl folosim astăzi  în trei conotații principale. 

Prima conotație echivalează „școala” cu urmarea unei tradiții de conceptualizare, 

cu răsfrângerile metodologice respective (Walter L. Bühl, op. cit., p.63). A doua 

conotație  echivalează  „școala”  cu  „comunități  științifice  paradigmatice” 

caracterizate  de  consens  în  dreptul  unor moduri  de  a  aborda  realitatea,  cu 

implicațiile  de  rigoare  (Elisabeth  M.  Krekel‐Eiben,  Soziologische 

Wissenschaftsgemeinschaften,  Deutscher  Universitäts  Verlag,  Gabler  Vieweg, 

1990, p.17). A treia conotație echivalează „școala” cu un grup care succede unui 

maestru sau chiar îl urmează cu fidelitate. 

Sunt de părere că avem nevoie de o conotație mai precisă a „școlii științifice” 

pentru a  face noțiunea operațională  și că putem obține această conotație din 

perspectiva chestionării identității. Se poate vorbi de „identitatea specialistului”, 

ce  conține  acele  însușiri  ce  individualizează  cercetătorul,  precum  și  de 

„identitatea  școlii”,  ce  cuprinde  proprietățile  grupului  în  care  lucrează 

cercetătorul, ca și de „dubla identitate”, la care este expus acesta în mod continuu 

(Ibidem, p. 20). Iar proprietățile care formează „identitatea școlii” sunt decelabile 

în  fapt pe patru planuri:  cognitiv,  interactiv,  al prestației,  al  continuității.  Să 

detaliem aceste considerații. 
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Din punct de vedere cognitiv, școlile sunt „goal attainment subsystems”, adică 

grupuri organizate asumându‐se un scop de cunoaștere în serviciul rezolvării de 

probleme determinate. Școlile nu sunt convenționale și nici decorative, cât timp 

își  satisfac  numele.  În  înțeles  propriu,  orice  școală  are,  așadar,  un  program 

elaborat,  ipoteze proprii, conceptualizări pe care  le propune,  teorii pe care  le 

formulează  sau  împărtășește  investigații  factuale  proprii,  publicații  care  o 

consacră. De  aceea,  atât  conotarea  școlii  prin  tradiție,  cât  și  conotarea  prin 

paradigmă, și chiar conotarea printr‐o personalitate, sunt prea generale și, deci, 

vagi. În fapt, pe lângă personalitatea inițiatoare, „școala” are nevoie de multe alte 

lucruri, iar de aceeași tradiție țin mai multe școli dintr‐o disciplină, după cum 

aceeași paradigmă poate fi împărtășită de școli din discipline diferite. Altfel spus, 

identitatea  unei  școli  nu  se  asigură  prin  raportare  doar  la  „personalitate”,  la 

„tradiție” sau la „paradigmă”, chiar dacă se articulează pe temelia acestora. 

Din punct de vedere interactiv, școlile sunt comunități științifice mici (spre 

deosebire de comunitățile  „mari”, ale disciplinelor  științifice) caracterizate de 

diferențierea  statusurilor  și  rolurilor.  Această  diferențiere  duce  la  profilarea 

statusurilor  de  „fondator”  (sau  „inițiator”)  și  de  „aderent”  (în  unele  cazuri 

„discipol”),  la  specializarea  statusurilor  („metodolog”,  „experimentalist”, 

„teoretician”), la diviziunea disciplinară a muncii (mai ales în cazul cercetărilor 

interdisciplinare)  și  la  delimitarea  dintre  „prezentare”  și  „cercetare”,  cu 

consecințele respective relative la roluri. „Centura” de legătură a „școlii”, dincolo 

de persoane și, uneori, de generații, nu este alta decât comunicarea controlată 

de  criteriul  celui  mai  bun  argument.  Școlile  științifice  nu  sunt  asocieri 

contingente de indivizi reuniți de interese pasagere, ci comunități diferențiate și 

structurate:  este  vorba  de  specialiști  devotați  atingerii  scopului,  care  se 

încredințează comunicării argumentative. 

Din  punctul  de  vedere  al  prestației,  școlile  sunt  locurile  de  naștere  ale 

operelor  științifice.  O  școală  generează  cel  puțin  precizări  de  metodologie, 

descrieri de fapte, ipoteze explicative și dezbateri asupra acestora, generalizări 

teoretice. O școală dă, deopotrivă, îndrăznețe abordări înnoitoare ale cunoașterii 

și  sinteze din perspective noi, precum  și o mulțime de  aplicări  în detaliu  ale 

noilor perspective. O școală are capacitatea reflexivă, încât poate să lămurească 

condițiile de posibilitate ale propriilor abordări și condițiile de aplicare cu sens a 

rezultatelor cognitive la care a ajuns. 

Din punctul de vedere al continuității, școlile științifice sunt coagulări de forțe 

intelectuale („inteligențe”) care, în istoria fără limite identificabile a cunoașterii, 

își asumă „tradițiile” existente, le pun la probă și le modifică. Școlile nu se pot 

constitui în funcție de toate tradițiile, ci adoptă inevitabil sau creează o tradiție, 
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dar abordează problemele deschise, în mod complet, din propria perspectivă. Nu 

este  –  altfel  spus  –  școală  decât  acolo  unde  posibilitățile  conținute  într‐o 

perspectivă de abordare sunt fructificate tendențial până la capăt. 

Plasată între tradiția existentă și crearea unei noi tradiții, o școală științifică 

înseamnă mai  presus  de  orice  creație  (descoperire)  conceptuală,  în  general 

cognitivă. Identitatea școlii este dată de creația (descoperirea) pe care a adus‐o. 

Nu numai atât: o școală științifică preia în conștiința de sine condițiile însăși ale 

posibilității creației (descoperiri). Care sunt aceste condiții cognitive ale creației 

(descoperirii) – cel puțin acelea asupra cărora, în situația actuală a României, ar 

trebui să ne concentrăm atenția? Vreau să enumăr câteva, știind prea bine că nu 

este  vorba  aici  de  condiții  statice,  valabile  oriunde  și  oricând,  nici  de  vreun 

algoritm, ci de procese ce pot fi declanșate introducând catalizatori adecvați. Am 

în  vedere  –  plecând  de  la  analize  de  psihologie  a  creativității  conceptuale  – 

amplificarea circulației ideilor (nu doar a informațiilor) în mediul înconjurător; 

cultivarea  preocupării  de  a  aborda  probleme  și  de  a  elucida  consecințele 

soluțiilor;  favorizarea  căutării  de  soluții  noi;  formarea,  prin  educație,  a 

„autodisciplinei și managementului înțelept al propriilor resurse”. Am în vedere 

–  plecând  de  la  analize  de  sociologie  a  creativității  teoretice  –  structurarea 

grupurilor în jurul „curiozității intelectuale” și al căutării destinse de noi soluții; 

cultivarea pluralismului modurilor de a privi realitatea; încurajarea „concentrării 

de  sine”  (care  este  altceva  decât  „concentrarea  asupra  propriului  ego”)  și  a 

„realizării  de  sine”  prin  creație  (descoperire);  descurajarea  „rezistențelor”  la 

căutarea de soluții noi și la ideile originale, oricare ar fi sursa acestor rezistente: 

dependența  fiecărui  cercetător  de  alții,  incluzând  dependența  ierarhică  și 

coalițiile de interese; prevalența orizontului disciplinar într‐o epocă ce pretinde 

investigații  interdisciplinare; opacitatea  ierarhiilor profesionale  la presiunile  la 

înnoire  efectivă  (înnoirea  rămânând  altceva  decât  simpla  redistribuire  a 

„funcțiilor de conducere”). 

Din reflecțiile de mai sus rezultă convingător că „școlile științifice” nu numai 

că nu  au devenit  obsolete  în  epoca  „industriei  cercetării”  și  sub presiunea  la 

valorificare imediată din epoca globalizării, dar rămân instituții indispensabile 

progresului cunoașterii. Problema practică este acum aceea de a scoate aceste 

„școli” din  trivializare, de  a  le  lua  în  serios  și de  a  le  repune  în  funcțiune  ca 

adevărați actori ai creației (descoperiri) cognitive din timpul nostru. 

Ce  este,  așadar,  de  făcut  acum  în  România  din  acest  punct  de  vedere? 

Consider, în continuare, că sunt de făcut cel puțin trei pași. 

Primul  constă  în  reexaminarea  lucidă  –  folosind  conotații  validate  inter‐

național și operaționale ale noțiunilor – a trecutului și în stabilirea cu acuratețe 

a personalităților, școlilor, grupurilor care au avut relevanță. 
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Al doilea constă în a evalua cu precizie ce și cât se poate clădi astăzi pe soclul 

creat de personalitățile, școlile, grupurile consacrate și de paradigmele (ca și de 

abordările precizate) din istoria facultăților și Universității. 

Al treilea constă în a asuma inițiative care să ducă la constituirea de noi școli 

științifice. Este vorba de: elaborarea de programe propriu‐zise de cercetare (care 

sunt altceva decât declarațiile de intenție sau listele de obiective) și de propuneri 

de conceptualizare (care sunt altceva decât emiterea de metafore), împreună cu 

ipoteze  proprii;  structurarea  grupurilor  conform  diferențierilor  cerute  de 

cercetarea  însăși;    înnoirea metodelor  și  abordarea  înnoitoare  a  domeniilor; 

trecerea la abordări informate, reflexive și cultivate ale interogațiilor și ipotezelor 

asumate. 

Dacă acești pași sunt făcuți, atunci se pot gândi realist alți pași, la rândul lor 

indispensabili, dacă se vrea participarea nu doar ca spectator  (cititor, comen‐

tator) la competițiile erei globalizării, ci ca subiect înăuntrul acestora. 


