Cercetare ºi educaþie
„Cercetarea ºtiinþificã este într-adevãr cea mai bunã metodã
de a ne lãmuri pe noi despre noi înºine
ºi despre ignoranþa noastrã.”
Karl R. Popper

Universul cercetãtorului este închis în semnificaþiile
unei paradigme. El deduce, pânã la proba contrarie a
validitãþii contextului logic. Universul educatorului este
deschis oricãrei paradigme. El induce raþionamentele în
maniera filogeneticã.
Divergenþa de sens nu se atenueazã prin înþelegerea
sau prin asumarea alterativã a funcþiilor-obiectiv specifice.
Soluþia þine de predispoziþia cuiva de a se miºca pe ceea ce
au cele douã universuri în comun: revelarea noului.
În universul cercetãrii noul se creeazã, în universul
educaþiei noul se re-creeazã. Prin cercetare, atitudinea este
nonconformistã în raport cu relevanþa unei paradigme. Prin
educaþie, se epuizeazã conformismul la paradigmele
clasificate.
Când cercetezi, te aºtepþi sã fii contrazis, când faci
educaþie, te aºtepþi sã fii crezut. În obsesia descoperirii
noului poþi fi iraþional, în desãvârºirea educaþiei nu te poþi
baza decât pe argument.
Îmbinarea celor douã stãri diferite este obligatorie
pentru performanþã. Rãmânerea fie pe un aliniament, fie pe
celãlalt înseamnã un lux: cel care duce inevitabil la
confortul mediocritãþii. Adicã universul cercetãrii devine
suficient sieºi, iar universul educaþiei reproduce invariabil.
Unul îºi pierde sufletul, celãlalt pierde suflete. ªi unul ºi
altul, despãrþite, adâncesc somnul raþiunii.
Creaþia ºi re-creaþia asigurã scopul pentru universul
cercetãrii ºi mijlocul pentru universul educaþiei. A fi

deodatã cercetãtor ºi profesor este o provocare a limitelor
umane. Cine altcineva însã sã atenteze la sfidarea
limitelor? Nu încape îndoialã cã reuºita poate sã vinã de
la cei care îºi asumã chinul sisific al creaþiei ºi ambiþia
demiurgicã a re-creaþiei. Noul ca substanþã a universului
cercetãrii ºi omul care gândeºte ca produs al universului
educaþiei.
Aceastã întorsãturã a lucrurilor pare catastroficã. Ea
stricã brutal comoditãþi. Adicã acea formulã a universului
cercetãrii ºi educaþiei în care performanþa era datã de
prezenþa în schema de funcþiuni. Titlul profesional a þinut
loc de introducere, cuprins ºi încheiere în creaþie ºi
re-creaþie. Fuga dupã titluri a fãcut ºi face ravagii, ca ºi
fuga dupã rente. Ea ºtie sã împartã, nu sã ºi înmulþeascã.
Învãþãmântul superior românesc se aflã în faþa unei
cotituri: sã opteze pentru creaþie, întãrindu-ºi scopul
re-creaþiei. Universitatea este chematã sã-ºi punã cadrele
didactice în dubla posturã a cercetãtorului ºi a educatorului
ºi pe studenþi sã-i pregãteascã pentru societatea în care
cunoºtinþele constituie resursa preeminentã ºi
preponderenþã a dezvoltãrii. Sigur, pare greu, chiar
imposibil, cel puþin pe termen scurt. Dar nu existã alternativã
pentru ieºirea din periferie.
Universul cercetãrii fuzionat cu universul educaþiei
constituie cheia arderii etapelor pentru intrarea României
în cea de-a doua modernitate. Altfel rãmânem sub zodia
racului.

Marin Dinu
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