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ABSTRACT: Edited by Acad. Prof. Stefan Pascu, the treatise on
the History of Romanian Scientific and Technical Thinking and
Creation, Vol. 1 From Antiquity to the Creation of Modern Science
was published by the Academy of the Socialist Republic of
Romania in 1982. It was the fulfillment of an old dream of our
tireless and prodigious historian. Its inspired and ambitious
structure, with a special note of love for the Romanian territory
and its inhabitants over time, added to professor’s selection of
his team of collaborators made this publication a moment of
accomplishment for the Romanian Academy.
Following a General Introduction and Foreword written by Prof.
Stefan Pascu, Vol. 1 of the treatise has four parts, each including
several chapters. Part I Prolegomena: Culture – Civilization; Science
– Society has two chapters written by Prof. Stefan Pascu, whereas
the other three parts have been written by his team of collabora‑
tors, with important professor’s contributions in some chapters.
The last three parts are the following: Part II Romanian Popular
Technical and Scientific Creation, Part III Romanian Educated
Scientific and Technical Thinking and Creation in the Ancient
Period, and Part IV Romanian Scientific and Technical Thinking
and Creation in Middle Ages.
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În anul 1982, apărea la Editura Academiei RSR, sub redacţia prof. acad.
Ştefan Pascu, tratatul de Istoria gândirii şi creaţiei ştiinţifice şi tehnice
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româneşti, vol. 1. Din antichitate până la formarea ştiinţei moderne. Era
împlinirea unui vechi vis al neobositului şi prodigiosului nostru istoric.
Structura inspirată şi ambiţioasă şi cu o notă aparte de dragoste pentru
teritoriul românesc şi oamenii care l‑au populat de‑a lungul timpurilor,
precum şi alegerea de către profesor a colectivului de colaboratori au făcut
din acea apariţie editorială un moment de referinţă şi satisfacţie pentru
Academia Română.
Ca fost secretar de redacţie la această lucrare aş vrea să vă împărtă‑
şesc câteva amintiri din „bucătăria” elaborării tratatului legate mai ales
de profesor. Distinsul şi eruditul profesor Pascu considera că acolo unde
nu sunt date suficiente drumul este deschis pentru confuzii şi erori. A te
exprima despre un domeniu în care nu trăieşti şi de care te despart bariere
temporale, poate şi biologice, greu de trecut ca înţelegere înseamnă fără
îndoială o aventură. Şi îl fascina o asemenea aventură, afirmând că des‑
cifrarea şi cunoaşterea trecutului e cheia înţelegerii prezentului şi că fără
descifrarea lui vom înţelege doar aproximativ lucrurile. Credea că o înţe‑
legere aproximativă a fenomenelor din jur e mai rea decât a nu le înţelege
deloc. Iar la afirmaţiile maliţioase ale unor mari gânditori precum Ţuţea
care spunea că „Istoria este întemeiată pe conversaţia dintre Eva şi dracul. Aşa
începe istoria, această rătăcire a omului, ca o damnaţie” sau Voltaire, care şi
mai acid, afirma că „Aşa s‑o fi scriind istoria prin viclenie, subiectivism, parti‑
zanat, încălcarea gândirii logice şi minciună” din partea instanţelor supreme
ale învingătorilor, prof. Pascu răspundea că în ce ne priveşte în calitate de
moştenitori, naşterea, dezvoltarea şi dispariţia poporului dac ne obligă de
a nu rămâne pasivi de dragul unor interese meschine de moment şi de a
apăra truda strămoşilor, cu bunele şi relele ei. Omul, conform gândirii lui
Blaga, are posibilitatea de a stăpâni natura prin inteligenţă, având un ori‑
zont larg, orizontul necunoscutului şi de aceea omul trebuie să‑şi făurească
singur armele de atac şi să‑si prepare îmbrăcămintea şi hrana ce nu‑i stă
în chip natural la dispoziţie. Prof. Pascu considera că necesităţile legate de
existenţa omului au fost acelea care au determinat apariţia şi dezvoltarea
ştiinţei şi tehnicii. Distinsul profesor începe cu răspunsuri mai mult decât
competente la întrebările: De ce un tratat de Istoria gândirii şi creaţiei ştiin‑
ţifice şi tehnice româneşti? Ce înseamnă elaborarea unui asemenea tratat?
Afirmă că „este vorba de aspecte şi domenii esenţiale din istoria omenirii, care,
înseamnă, în fond, complexitatea vieţii societăţii omeneşti, din toate timpurile
şi din toate locurile”, iar forţele de acţiune care constituie pârghiile esenţiale
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ale devenirii istorice sunt tradiţia, experienţa şi influenţele sau împrumu‑
turile de valori între popoare şi naţiuni.
Tratatul de Istoria gândirii şi creaţiei ştiinţifice şi tehnice româneşti
urmăreşte evoluţia gândirii şi creaţiei ştiinţifice şi tehnice româneşti din
preistorie şi antichitatea îndepărtată şi până în zilele noastre. Volumul I
al tratatului cuprinde tot ce a fost realizare de valoare din timpurile stră‑
vechi şi până în secolul al XVIII‑lea, când se constituie ştiinţele moderne.
Volumul I din tratat este alcătuit din patru părţi fiecare cu mai multe
capitole. Astfel, Partea I intitulată Prolegomene: cultură – civilizaţie; ştiinţă
– societate are două capitole scrise de prof. Ştefan Pascu, iar celelalte trei
părţi aparţin colectivului de colaboratori, cu contribuţii importante ale
profesorului la unele capitole. Următoarele părţi sunt: Partea a II‑a – Creaţia
tehnică şi ştiinţifică populară românească; Partea a III‑a – Gândirea şi creaţia
ştiinţifică şi tehnică românească cultă în epoca veche şi Partea a IV‑a – Gândirea
şi creaţia ştiinţifică şi tehnică românească în Evul Mediu.
În Introducere generală acad. Ştefan Pascu, după ce prezintă o convin‑
gătoare argumentaţie cu privire la necesitatea elaborării unui asemenea
tratat, arată că „se va urmări evoluţia gândirii şi creaţiei ştiinţifice şi tehnice a
poporului român şi a strămoşilor săi în întreaga complexitate şi sub multitudi‑
nea de forme în care au fost exprimate şi concretizate”.
În Cuvânt înainte la Volumul I, acad. Ştefan Pascu subliniază că
această lucrare „cuprinde tot ce a fost realizare de valoare în domeniile ştiinţei
şi tehnicii pe teritoriul etnic românesc ... pentru a se putea înţelege în mod just,
obiectiv ce au însemnat gândirea şi creaţia ştiinţifică geto‑dacă, daco‑romană
şi românească în context universal”. Referitor la creaţia ştiinţifică şi tehnică
românească se arată că „aceasta îşi găseşte justificarea în realitatea istorică,
în sensul că cele dintâi realizări ştiinţifice şi tehnice sunt opera mulţimilor ano‑
nime, a maselor populare, care continuă să creeze valori ştiinţifice şi tehnice şi
în epocile şi perioadele mai târzii, paralel cu oamenii de ştiinţă şi tehnicienii
calificaţi, care ei înşişi se inspiră de multe ori din creaţiile populare”.
Partea I a tratatului intitulată: Prolegomene: cultură – civilizaţie; şti‑
inţă – societate are două capitole scrise de prof. Ştefan Pascu în care acesta
abordează cu o înaltă tentă filosofică şi cu o adevărată erudiţie dezbaterea
celor patru noţiuni în două capitole separate. Dând dovadă de modestie în
cadrul unei asemenea dezbateri pretenţioase în care „învăţaţii cu asemenea
preocupări formulează judecăţi proprii”, acad. Ştefan Pascu face o analiză
a conceptelor şi mai ales a conţinutului conceptelor formulând şi opinii
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proprii. Astfel, capitolul I – Cultură şi Civilizaţie este deschis cu etimolo‑
gia termenilor. Se arată că „termenul de cultură provine din latinescul coleo,
colere, cultum cu sensul de cultură şi de cultivarea pământului dar şi a spiritului
şi a fost folosit de Cicero, Cato cel Bătrân şi Horaţiu. Cicero face o paralelă între
cultura pământului (cultura agrorum) şi cultura spirituală (cultura animi), prin
cea din urmă înţelegând educaţia şi acumularea de cunoştinţe”.
Conceptul de cultură. După ce se face un istoric detaliat al accepţiuni‑
lor atribuite termenului de cultură cu o accentuare a punctelor de vedere
actuale la vremea elaborării tratatului, prof. Pascu dă următoarea defini‑
ţie: „Cultura, în accepţiune mai restrânsă, înseamnă dezvoltarea (sau rezultatul
dezvoltării) unor facultăţi ale spiritului şi corpului printr‑un exerciţiu potrivit...
Când se pronunţă cuvântul cultură, oamenii se gândesc mai ales la judecata spi‑
ritului şi la calitatea judecăţii şi a sentimentului ... şi de asemenea la calitatea şi
posibilitatea unor persoane sau colectivităţi umane de a contribui la dezvoltarea
acestei preţioase moşteniri”. El distinge:
– morfologia culturii în care fiecare cultură are o structură unitară, cu
o anumită imagine spirituală despre lume;
– sociologia culturii cu legăturile dintre cultură şi procesele sociale;
– psihologia culturii cu trăirile şi procesele sufleteşti şi spirituale ale
vieţii culturale;
– geografia culturii deoarece culturile sunt adaptate la condiţiile geo‑
grafice şi de mediu;
– teoria culturii în care existenţa socială a formelor de cultură se
dezvoltă într‑o succesiune temporală. Se admite că transformările şi
schimbările pot fi intraculturale (schimbări lăuntrice ale unei culturi prin
acţiunea generaţiilor în succesiune) şi interculturale (împrumuturi din alte
culturi, absorbite şi contopite în cultura autohtonă, originală).
Conceptul de civilizaţie este definit ca un „sistem de valori culturale
integrate în modul de viaţă al societăţii, reflectând acest mod de viaţă sub toate
aspectele, în toate compartimentele sale, însoţind şi influenţând întreaga struc‑
tură social‑economică, psihologia socială şi structura socială şi instituţională”.
Termenul de civilizaţie este de origine latină şi provine de la civis (cetă‑
ţean) din care s‑au format civilis (privitor la cetăţeni, cetăţenesc, viaţă
publică) şi civilitas (arta de a guverna, dar şi simplitate, bunătate, bunăvo‑
inţă). Profesorul Pascu arată că „Civilizaţia nu este numai un dat al societăţii
umane, ci, mai ales un produs al dezvoltării acesteia” şi subliniază că „gradul
de civilizaţie al unei societăţi nu se apreciază numai în raport de cantitatea
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activităţii culturale, ci în raport de măsura în care patriotismul cultural‑ştiinţi‑
fic contribuie la calitatea modului de viaţă al societăţii, ceea ce înseamnă gradul
de penetraţie în toate celulele acesteia”. Şi in continuare, profesorul Pascu
prezintă o trecere în revistă, exhaustivă, a conceptelor civilizaţie‑cultură
în gândirea românească. Apropierea dintre conceptele de civilizaţie şi cul‑
tură, precum şi strânsa legătură conceptuală dintre ele, chiar dacă sunt
considerate realităţi deosebite şi adesea în raporturi de subordonare, este
concluzia celor mai de seamă gânditori români.
În capitolul II – Ştiinţa şi societatea din Prolegomene, profesorul Pascu
prezintă ştiinţa şi tehnica drept factori de progres ai societăţi. El arată că
„Ştiinţa, în general, în toate timpurile şi la toate popoarele, ca parte integrantă
şi importantă a civilizaţiei a însoţit‑o în toate situaţiile şi ipostazele. ... Ştiinţa
se îmbogăţeşte mereu, se diversifică şi‑şi sporeşte tot mai mult implicaţiile în
toate domeniile ce formează civilizaţia, adică în dezvoltarea societăţii. Ştiinţa pe
de altă parte s‑a îngemănat totdeauna cu tehnica şi amândouă au fost influen‑
ţate şi de multe ori determinate chiar de necesităţile multiple ale societăţii şi au
răspuns acestor necesităţi”. Se consideră că „ştiinţa a apărut cu totul empiric
izvorând din viaţa practică a omului”. Şi argumentează aceasta prin faptul
că „zidarii egipteni, cu 2200 ani î. Chr., dezlegau anumite probleme de geome‑
trie fără să cunoască ştiinţa geometriei, numai prin tehnica constructorilor. De
asemenea, principiile mecanicii au izvorât din experienţa meşteşugarilor. Fizica
şi chimia s‑a născut în cea mai mare parte în ateliere, iar mineralogia, botanica
şi zoologia au avut o fază pur utilitară, înainte de a ajunge la sisteme de cunoş‑
tinţe exacte. ... Iar cele dintâi descoperiri tehnologice – transformarea pietrei în
obiecte utile, de atac sau de apărare, stăpânirea focului – nu numai că au asi‑
gurat supravieţuirea şi dezvoltarea speciei umane, dar au stimulat şi alimentat
imaginaţia creatoare”. Profesorul Pascu consideră că interacţiunea dintre
societate şi ştiinţă explică perioadele de mare avânt ale ştiinţei: „revolu‑
ţia neolitică”, Orientul antic, Grecia şi Roma antice, China şi India veche,
Bizanţul şi Islamul, Umanismul şi Renaşterea, revoluţia industrială din
Ţările de Jos şi din Marea Britanie, Luminismul şi pozitivismul, revoluţia
tehnico‑ştiinţifică contemporană.
În subcapitolul 2, profesorul Ştefan Pascu abordează pe larg şi cu
numeroase exemplificări necesitatea ca factor determinant în începuturile
tehnicii şi ştiinţei, iar în subcapitolul 3 – Ştiinţa Orientului Apropiat, Mijlociu
şi Extremului Orient se arată că ştiinţa cu aproape toate ramurile ei cunos‑
cute astăzi a apărut, în mileniile IV şi III î. Chr., în spaţiul mesopotamian la
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sumerieni şi urmaşii lor asiro – babilonienii, precum şi în spaţiul vechilor
egipteni. Contribuţii importante aveau să vină ulterior de la cultura feni‑
ciană şi semitică, precum şi de la ştiinţa indiană şi chineză. Se consideră
că in acest spaţiu geografic a avut loc o primă etapa de înflorire a ştiinţei şi
tehnicii cu remarcabile realizări de pionierat şi nu numai.
În subcapitolul 4 – Ştiinţa greacă, elenistică şi romană se prezintă o
nouă etapă de strălucire a ştiinţei care se distinge prin originalitate şi supe‑
rioritate faţă de tot ce se gândise şi crease omenirea până atunci.
Prolegomenele se continuă cu subcapitolul 5 – Tehnica şi ştiinţa medi‑
evală şi se încheie cu subcapitolul 6 – Revoluţia ştiinţifică şi tehnică de la
umanism şi renaştere la preluminism., când ştiinţele moderne îşi conturează
domeniile şi metodele de investigaţie, bat cu putere la porţile civilizaţiei,
îşi pretind statutul ce li se cuvine datorită importanţei lor. Şi‑l obţin cu voia
şi peste voia oficialităţilor, odată cu izbânda „luminilor”.
Pe lângă coordonarea cu rigoare şi simţ de răspundere a celorlalte
părţi ale tratatului aş mai aminti în partea a III‑a, capitolul I – Gândirea şi
creaţia ştiinţifică a geto‑dacilor, unde se afirmă că „geto‑dacii, ramura de nord
a tracilor, parte din marea familie a indo‑europenilor, locuiau un vast teritoriu
cuprins între Munţii Balcani, Carpaţii Nordici, Dunărea mijlocie şi litoralul de
vest al Mării Negre. Fixarea lor definitivă pe acest spaţiu a avut loc la cumpăna
dintre mileniul al III‑lea şi al II‑lea î. Chr., când începe şi procesul lor de constitu‑
ire etnică. Acest proces era deja de multă vreme încheiat spre sfârşitul secolului
al VI‑lea, când îi menţionează izvoarele literare”. De asemenea, în capitolul
al III-lea – Autohtoni şi migratori. Ştiinţă şi tehnică elaborat de profesorul
Pascu împreună cu Valeriu Cazacu se susţine şi se argumentează continu‑
itatea populaţiei daco‑romane în Dacia care a continuat să se dezvolte sub
învelişul migratorilor (vizigoţi, huni, ostrogoţi, gepizi, longobarzi, avari,
triburi slave) care „se mulţumeau cu îndeplinirea unor obligaţii materiale şi
ostăşeşti, neamestecându‑se în viaţa ei socială şi politică”.
Şi aş încheia cu consideraţia că în cenuşa trecutului au scormonit
mulţi, chiar foarte mulţi, fiecare cu interesele şi părerile lui. Academicianul
Ştefan Pascu a făcut‑o însă cu rigurozitate ştiinţifică, cu probitate în
identificarea argumentelor, cu demnitate şi mai ales cu dragoste faţă de
tărâmurile româneşti şi de strămoşii noştri. De altfel, întreaga operă isto‑
rică a profesorului Ştefan Pascu se înscrie in ceea ce afirma marele nostru
poet naţional Mihai Eminescu: „Nu cu fraze şi cu măguliri, nu cu gărzi
naţionale de florile‑mărului se iubeşte şi se creşte naţia adevărată. Noi o
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iubim aşa cum este, cum a făcut‑o Dumnezeu, cum a ajuns prin suferinţe
seculare până în zilele noastre. O iubim fără a‑i cere nimic în schimb, nici
chiar încrederea ei, atât de lesne de indus în eroare, nici chiar iubirea, înnă‑
dită azi la lucruri străine şi la oameni străini”.
Bibliografie:
[1]
[2]
[3]
[4]

Childe, G., Făurirea civilizaţiei, Bucureşti, 1966.
Mehedinţi, S., Coordonate etnografice. Civilizaţie şi cultură, Bucureşti, 1930.
Pascu, Şt., Istoria Transilvaniei, Blaj, 1944.
Pascu, Şt., Meşteşugurile din Transilvania până în secolul al XVI‑lea, Bucureşti,
1954.
[5] Pascu, Şt., Voievodatul Transilvaniei, I–II, Cluj, 1972 –1979.
[6] Pascu, Şt., Istoria gândirii şi creaţiei ştiinţifice şi tehnice româneşti, I, Bucureşti,
1982.
[7] Taton, R., Istoria generală a ştiinţei, I, Bucureşti, 1970.

