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Comunitatea științifică românească, articulată la sfârșitul secolului al XIX-lea, a fost 
reprezentată de o elită restrânsă alcătuită din chimiști, geologi, fizicieni sau naturaliști 
care și-a desfășurat activitatea în cadrul unversitățiilor, institutelor de cercetarea sau 
a asociațiilor profesionale. Prin însăși natura activităților întreprinse, cea didactică din 
cadrul universităților sau liceelor și cercetarea științifică propriu-zisă, acest grup s-ar 
părea că nu a fost inclus și nu a contribuit la procesul de creare a unei culturi naționale 
unitare, capabilă să omogenizeze și să dea sens statului național recent format, așa 
cum au fost filologii sau istoricii de exemplu. Această presupoziție nu este întru-totul 
adevărată: deși activitatea științifică a fost dirijată după normele științei universale, iar 
rezultatele acesteia erau validate prin îndeplinirea criteriilor de științificitate adopta-
te în toată lumea, prin modul de organizare ștințifică s-a pus bazele unei comunități 
naționale care a fost integrată idealurilor naționale și a participat la atingerea acesto-
ra. În acest sens, naționalizarea științei desemnează, alături de alte aspecte, procesul 
prin care s-au făcut eforturi ca direcțiile dezvoltării științifice să coincidă cu interesele 
statului. Acest articol urmărește unele aspecte ale felului prin care științele, prin aceas-
ta înțelegând științele fizice și naturale, au fost integrate logicii naționale în Regatul 
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Român. Acest proces a fost reflectat în discursul științific elaborat de unii din oamenii 
de știință români, care propuneau explicit ,,naționalizarea” științei și constituirea unei 
științe românești care să funcționeze în conformitate cu cerințele specifice ale țării dar 
și în organizarea științifică. Prin intermediul unora dintre instituțiile științifice fonda-
te în această perioadă, cercetările oamenilor de știință au primit o direcție naționa-
listă și utilitaristă, așa cum s-a întâmplat la Academia Română și în special în cadrul 
,,Asociațiunii Române pentru înaintarea și răspândirea științei”. Această asociație for-
mată în 1902, a reprezentat cel mai însemnat efort de naționalizare a științei, atât prin 
principiile de constituire, cât și prin unele din temele și direcțiile abordate de organi-
zatori și participanți. 

În încercarea de a identifica care sunt caracteristicile care conferă individualitate 
activității organizate a științei moderne în comparație cu alte activități intelectuale 
au fost scoase în evidență patru valori: universalismul, colectivismul, dezinteresul și 
scepticismul organizat; acestea ar forma ethos-ul științei moderne1. Totodată, acestea ar 
garanta obiectivitatea științei și ar fundamenta capacitatea acesteia de a fi mai presus 
de ideologii sau alte forme de denaturare a obiectivelor sale de cunoaștere. Totuși, ob-
servatorii atenți ai desfășurării activității științifice de-a lungul vremii au observat că 
aceste valori sunt mai degrabă prescriptive, caracterizând activitatea științifică ideală 
și nu descriptive, astfel că în realitate cercetarea și comunitățile științifice nu s-au arti-
culat întodeauna în jurul acestora2. Prin universalitatea activității științifice se înțelege 
grupul de norme prin care cunoașterea este generată și comunicată făcând abstracție 
de granițele naționale și în care noile descoperiri și perspective trebuie să fie recunos-
cute universal înainte de a fi adăugate cunoașterii științifice comune. Totodată, această 
valoare presupune convingerea că acordul internațional asupra teoriei și metodei și 
comunicarea internațională dintre oamenii de știință sunt inerente activității și progre-
sului științific3.

În secolul XIX și mai ales în cea de-a doua jumătate a acestuia, universalismul acti-
vității științifice a fost contestat de emergența statelor-națiune și în consecință de orga-
nizarea națională a acestei activități. Efectele acestui proces au fost multiple dar unul 
poate fi scos în evidență: fragmentarea cercetărilor științifice în cadrul comunităților 
naționale, acolo unde s-a început folosirea limbilor naționale, uneori exclusiv, alteori 
în paralel cu limbile de circulație internațională, a făcut ca multe din acestea să fie 
puse în slujba idealurilor naționale și a cerințelor statului și nu a unui obiectiv abstract 
de aflare dezinteresată a adevărului. Asta nu înseamnă că cooperarea internațională 
a lipsit. Dimpotrivă, a două jumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului XX 

1 Robert K. Merton ,,,The normative structure of science”, în Idem, The sociolology of science. 
Theoretical and empirical investigations, The University of Chicago Press, 1973, p. 270.

2 Massimiano Bucchi, Science in society. An introduction to social studies of science, Routledge, 
2004, pp. 17-18.

3 Brigitte Schroeder-Gudehus ,,,Nationalism and internationalism”, în G.N. Cantor et. all 
(eds.), Companion to the history of modern science, Routledge, 1990, p. 909.
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a reprezentat deopotrivă și o perioadă a congreselor și conferințelor internaționale, a 
standardizării măsurilor și greutăților în cadrul colaborării între state sau a misiunilor 
științifice internaționale. Aceste două evoluții paralele au făcut ca selectarea, finalitatea 
și obiectivele cercetărilor oamenilor de știință să fie influențate de fidelitatea patriotică 
față de națiune și politicile sale, pe de o parte, și principiile internaționaliste ale activi-
tății științifice, pe de alta. Cercetătorii proceselor prin care știința a contribuit la edifi-
carea statelor-națiune sugerează că această tensiune și consecințele ei pot reprezenta o 
cheie importantă de analizare a comunităților științifice naționale în această perioadă4.

Naționalizarea științei a fost un proces care a îmbrăcat mai multe forme și a avut 
loc în toată Europa. Acest proces nu trebuie văzut ca o aberație, ci ca un fenomen 
istoric legat de anumite etape de dezvoltare socio-politică sau economică a statelor5. 
Elisabeth Crawford distinge între trei tipuri de naționalism științific în secolul XIX, 
în funcție de aceste etape: primul tip a fost ,,naționalismul matur” sau ,,natural” și a 
fost specific națiunilor cu o existență statală de lungă durată, așa ca Anglia, Franța, 
Olanda sau Elveția fiind în același timp tipul spre care tindeau și state noi formate ca 
Germania și Italia. Activitatea științifică se bucura de o autonomie ridicată, deși știința 
a fost pusă și în slujba obiectivelor naționaliste și imperialiste. Cel de-al doilea tip este 
denumit ,,naționalism practic” pentru a descrie o identificare mai mare a științei și oa-
menilor de știință cu intersele naționale și a fost caracteristic, în opinia autorului citat, 
periferiei nordice a Europei și nordului continentului american. Geologia, mineralogia 
și geografia aveau drept scop principal inventarierea mediului natural, fizica a fost fo-
losită mai ales în meteorologie iar chimia în domenii ca agricultura sau metalurgia. Cel 
de-al treilea tip ,,,naționalismul militant” a fost caracteristic națiunilor fără stat, așa ca 
polonezii din Germania și Imperiul Țarist, cehii și slovacii din Imperiul Austro-Ungar 
sau irlandezii din Regatul Unit. Oamenii de știință de aici au fost implicați în mișcările 
naționaliste, inclusiv prin unele aspecte ale muncii lor6. Urmărind această tipologizare 
sumară, schematică, putem include naționalizarea științei din Regatul României în cea 
de a doua categorie: aici, o bună parte a comunității științifice, deși nu toată, a încercat 
să contribuie prin rezultatele muncii sale la edificarea și modernizarea statului națio-
nal, fiind în același timp sprijinită de stat. 

Această atitudine poate fi urmărită în felul în care au fost integratate științele na-
turale în aria de preocupări ale Academiei Române. La începutul funcționării sale, 
științele naturale și-au găsit mai greu un loc în cadrul Societății Academice Române. 
Formată în anul 1867, ca o instituție cu rol național, în cadrul căreia să se dezbată cele 

4 Mitchell G. Ash, Jan Surman ,,,The nationalization of Scientific Knowledge in Nineteenth- 
Century Central Europe: An Introduction”, în Mitchell G. Ash, Jan Surman (editori), The 
Nationalization of scientific knowledge in the Habsburg Empire 1484-1918, 2012, p. 7 (accesat pe 
Google Books).

5 Elisabeth Crawford, Nationalism and internationalism in science, 1880-1939. Four studies of the 
Nobel population, Cambridge University Press, 1992, p. 31.

6 Ibidem, pp. 35-37.



316

mai importante probleme culturale de către cărturarii țării, aleși din toate provinciile 
locuite de români, activitatea societății a fost axată în primii ani de funcționare în jurul 
problemelor de filologie și istorie. Cu toate acestea, în 1872 a fost înființată ,,Secția ști-
ințelor naturale” al cărei prim președinte a fost medicul ieșean Anastasie Fătu. Încă de 
la începutul activității acesteia și-a făcut simțită prezența acea tensiune între universa-
lismul științei și tentația de a-i da o direcție națională și utilitaristă. În acest sens, urmă-
torul pasaj din discursul de recepție la Academie al doctorului Fătu este reprezentativ: 
,,domnilor, știința este umanitară în universalitatea sa și omul de știință este adevăratul 
cosmopolit în sensul abstract al cuvântului; și, în adevăr, numai în abstracțiunea sa ide-
ală știința se poate zice că are de patrie omenirea întreagă; dar ea se dezvoltă în fiecare 
țară și la fiecare neam uman după geniul particular al poporului; deci, aci este rolul cel 
mai nobil al Societății Academice Române, să știe, prin direcțiunea ce va da, să naționali-
zeze în acest sens știința și să o facă română prin rezultatele aplicațiunii sale în țara noas-
tră.”7. Urmărind aceași concepție utilitaristă, Anastasie Fătu mai propunea ca Societatea 
Academică să nu-și îndrepte eforturile neapărat asupra științei pure și abstracte, ci asu-
pra aplicațiilor practice ale acesteia, a căror rezultate pot aduce foloase ,,mulțimii”8. 

Ca urmare a acestor principii, oamenii de știință chemați în Academie au prezentat 
în discursurile, memoriile și cercetările lor, alături de analize științifice propriu-zise, 
și îndemnuri de a dezvolta științele în numele unor idealuri naționale, așa ca progre-
sul țării sau civilizarea națiunii. Rând pe rând chimia, meteorologia, științele natura-
le sau geologia au fost prezentate ca mijloace care, odată implementate în societatea 
românească vor conduce cu siguranță la propășirea economică și intelectuală a țării. 
De exemplu, chimistul Nicolae Teclu, om de știință care și-a desfășurat activitatea la 
Viena, vorbind în 1880 ,,Despre relațiunile dintre chimia organică și anorganică” con-
sidera că, în cazul în care România dorește să devină o țară industrializată și să se 
ridice pană la nivelul Belgiei, atunci ,,chimia nu mai poate fi privită aici ca străină (…) 
ea trebuie cât mai curând să fie împământenită”9. Ştefan Hepites, organizatorul ser-
viciului meteorologic al României la sfârșitul secolului al XIX-lea, argumenta în 1884, 
că meteorologia este o știință de cea mai mare importanță pentru o țară prin excelență 
agricolă și că aceasta ar trebui să stea la baza lucrărilor agricole naționale, prin previ-
ziunile aproximative cu privire la condițiile climaterice din diferite zone și mai ales cu 
privire la ploaie și inundații. Prin urmare, această știință era văzută ca având o mare 
influență asupra economiei naționale, cu condiția să fie dezvoltată și infrastructura 
necesară10. Petru Poni, unul din cei mai importanți chimiști români din această perioa-

7 Anastasie Fătu ,,,Despre încercările făcute pentru dezvoltarea științelor naturale în România” 
(1872), în Discursuri de recepție, vol. I (1869-1872), p. 250.

8 Ibidem, p. 247.
9 Nicolae Teclu ,,,Despre relațiunile între chimia organică și anorganică”, în Discursuri de re-

cepție, vol. II (1880-1892), 2005, p. 197.
10 Ştefan Hepites ,,,Serviciulu meteorologic în Europa”, în Analele Academiei Române, seria II, 

tom VI, secțiunea II, 1883-1884, pp. 178-180.
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dă, arăta că studierea mineralelor ce se găsesc pe teritoriul țării avea mai mult decât o 
importanță științifică propriu zisă, dat fiind că multe dintre acestea conțineau metale 
utile, iar studierea lor putea servi unui scop practic și anume la înființarea industriei 
metalurgice și astfel la mărirea avuției naționale11. 

Ca urmare a acestor considerente, în publicațiile științifice ale Academiei Române 
au fost publicate tabele și memorii care prezentau observații meteorologice, utile pen-
tru agricultură, comunicări cu privire la geologie și mineralogie care au contribuit la 
identificarea resurselor naturale, note despre flora și fauna țării. Raportul acestor co-
municări este mult mai ridicat în comparație cu memoriile care să prezinte contribuții 
teoretice sau experimentale în chimie sau fizică, de exemplu, deși acestea n-au lipsit 
întru totul. Oricum, această orientare utilitaristă a cercetărilor științifice românești din 
cadrul Academiei nu poate fi pusă doar pe seama tendinței de naționalizarea a știin-
ței. Comunitatea științifică românească și mecanismele de creare a cunoșterii erau în 
curs de organizare, iar prima prioritate trebuia să fie strângerea de cunoștințe empirice 
despre mediul natural din țară, astfel că multitudinea cercetărilor de acest fel a fost 
oarecum normală. În plus, Academia Română nu era una științifică prin excelență, ci 
una formată din cărturari care îmbrățișau toate domeniile cunoașterii și nu deținea 
prestigiul care să-i permită sancționarea și validarea rezultatelor științifice majore, legi 
sau descoperiri originale, așa cum o aveau cele din Germania, Franța sau Anglia. Ca 
urmare, savanții români cu contribuții teoretice originale în științe au căutat validarea 
propriilor rezultate în centrele științifice occidentale. În orice caz, această focalizare 
națională a cercetărilor Academiei a dus la o oarecare izolare a acestui for pe plan eu-
ropean, astfel că în anul 1913, Grigore Antipa arăta că, urmare a faptului că Academia 
nu publica lucrări în limbi de circulație internațională, savanții străini nu cunoșteau 
îndeajuns contribuțiile românești la avansul științei. În consecință, Academia avea să 
editeze și publicații în limba franceză12. 

 Personalitatea științifică care a militat cel mai mult pentru dezvoltarea științelor 
în țară în această perioadă și a încercat totodată să dea o direcție națională cercetărilor 
a fost chimistul, medicul și politicianul Constantin Istrati (1850-1918). Emil Racoviță 
avea să îl caracterizeze în 1926, ca ,,un învățat conștiincios și harnic, un zelos culegător 
al creațiunilor artei naționale, un deosebit de eficace propagator al științei și culturii 
(…) un utilitarist și un realizator”13. Această descriere era un rezultat al faptului ca 
de numele lui se leagă, alături de alte realizări, fondarea a două societăți științifice 
importante pentru instituționalizarea științelor în țară: ,,Asociațiunea română pentru 
înaintarea și răspândirea sciințelor” și ,,Societatea de sciințe fizice”. Aceasta din urmă 

11 Petru Poni ,,,Cercetări asupra mineraleloru din massivu cristalin de la Brosceni”, în Analele 
Academiei Romane. Discursuri, memorii și notițe, seria II, tom IV, secțiunea II, 1884, p. 73.

12 Dan Berindei, Istoria Academiei Române (1866-2006), București: Editura Academiei Române, 
2006, p. 183.

13 Emil Racoviță ,,,Speologia. Rostul și însemnătatea acestei științe sintetice”, în Discursuri de 
recepție, vol. IV, p. 465.
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a luat naștere în anul 1890, fiind o societate specializată, în cadrul căreia s-au publicat 
memorii din toate ramurile științelor fizice, naturale și matematice de către profesori 
și oameni de știință. În anul 1902 numele i-a fost modificat în ,,Societatea română de 
sciințe” ca urmare a importanței căpătate, în opinia conducătorilor ei, pentru înteaga 
societate românească. Istrati a subliniat dimensiunea națională a cercetărilor întreprin-
se în cadrul acesteia: ,,importanța societăței noastre rezidă și în aceea, că nu am voit s’o 
legăm de nimic altceva de cât de neamul nostru românesc și de interesele sale în aceas-
tă direcțiune”14. Această direcție a fost exemplificată de publicarea de studii cu privire 
la constituția naturală a țării, publicarea de articole cu privire la istoria științelor și a 
personalităților marcante ale acestora din țară dar și de efortul de recunoaștere inter-
națională a mișcării științifice românești prin intermediul schimburilor de buletine și a 
participării la conferințele internaționale. 

Inițiativa instituțională care a reflectat cel mai bine tendința de naționalizare a ști-
inței a fost constituită de fondarea în anul 1902 a ,,Asociațiunii Române pentru înain-
tarea și răspândirea științei”. În opinia organizatorilor ei, întrunirea tuturor savanților 
români într-o asemenea asociație răspundea idealului național de unitate culturală. 
Totodată, conlucrarea acestora putea contribui la definirea mai exactă a rolului știin-
țelor în România, a locului acestora în societate, a problemelor particulare ale științei 
românești dar și a felului în care acestea puteau contribui la modernizarea și progresul 
țării.

Modelul de ,,asociație pentru înaintarea și răspândirea științei” nu a fost o invenție 
a oamenilor de știință români, ci a fost preluat din Occident, unde asemenea instituții 
existau de câteva decenii, apărând ca o consecinta a organizării pe criterii nationale a 
oamenilor de știință. Prima societate de acest fel în Europa a fost ,,Societatea elvețiană 
de științe naturale”, fondată în 1815. Aceasta a fost urmată de ,,Gesellschaft deutscher 
Naturforscher und Artze” fondată de naturalistul german Loranz Oken în 1822, reuni-
unile organizate de aceasta, care aveau loc în fiecare an în alt oraș, reprezentând unul 
din factorii esențiali ai marii renașteri științifice germane din epocă. În 1831, la iniți-
ativa mai multor savanți care admirau eficiența asociației germane, a fost constituită 
,,British Association for the Advancement of Science” care a deținut un loc dominant 
în viața științifică britanică din secolul al XIX, iar de-a lungul deceniilor, influența sa a 
dus la modernizarea treptată a instituțiilor științifice din această țară15. În Franța o ast-
fel de asociație ,,,Association française pour l’avancement des sciences” a fost creată în 

14 C.I. Istrati ,,,Discursul d-lui profesor dr. Istrati”, în Asociațiunea română pentru înaintarea și 
răspândirea sciințelor. Congresul de la Iași din anul 1902. Darea de seamă, discursurile și comuni-
cările ce s’au făcut, București, Imprimeria Statului, 1903, p. XXXIX (în continuare, se va cita 
Congresul de la Iași).

15 René Taton ,,,Condițiile progresului științific în Europa Occidentală”, în Idem (coord.), Istoria 
generală a științei. Vol III: Știința contemporană. Secolul XIX, București: Editura Ştiințifică, p. 
632.
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1872. Aceasta își desfășura activitatea sub deviza edificatoare ,,par la science, pour la 
patrie”. Obiectivele pe care și le propunea erau promovarea și difuzarea cunoștințelor 
științifice în rândurile publicului larg prin congrese anuale prin țară, dar și dorința de 
a produce cunoaștere științifică în domenii ca fizica, chimia, matematica sau econo-
mia.16 În 1848 și în Statele Unite a fost organizată ,,The American Association for the 
Advancement of Science”.

Ideea de a înființa o asemenea asociație națională care să cuprindă oamenii de știin-
ță români a existat încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea, atunci când s-a constatat că 
numărul celor care se ocupau cu științele în țară crescuse. Primul proiect de acest fel a 
fost discutat în mod serios încă din anul 1889. Atunci, profesorul universitar Grigoriu 
Ştefănescu propunea, în cadrul banchetului în care se serba jubileul de 25 de ani de la 
înființarea Universității din București, înființarea ,,Asociației pentru înaintarea și răs-
pândirea științelor în România”. Propunerea a fost sprijinită și de alți reprezentanți 
de marcă ai științei românești: D. Petrescu, Constantin Gogu, Spiru Haret, Alexandru 
Vitzu, David Emmanuel, Constantin Istrati, Alexandru Orăscu, Emanoil Bacaloglu și 
Alexe Marin. Aceștia au alcătuit comisii în vederea elaborării statutelor în cadrul unei 
ședințe ținută la 6 noiembrie 1889. Aceasta avea să fie și ultima, deoarece comisiile au 
întârziat elaborarea statutelor iar asociația nu a mai luat naștere17. Este de remarcat 
că tot Grigoriu Ştefănescu a fost autorul primelor articole despre ,,asociațiile pentru 
înaintarea științelor” apărute în presa științifică din țară, familiarizând in acest fel pu-
blicul științific cu o asemenea idee. Încă din anul 1871 acesta traducea în publicația 
al cărei redactor era ,,,Revista Sciințifică”, articolul ,,Associațiunea Americană pentru 
Inaintarea Sciințeloru. Sesiunea de la Salem (Massachusetts). Rolul oamenilor de sciin-
ță în societate și în special în Statele-Unite, de Benjamin Apthorp Gould”. În paginile 
acestuia erau detaliate marile descoperiri științifice din secolul al XIX-lea și influența 
lor asupra societății și se sublinia totodată că având în vedere avansul exponențial 
al științelor, era nevoie ca oamenii de știință să lucreze în comun. Totodată, era pre-
zentat specificul asociației: aceasta discuta, compara și popularizara în țară noile des-
coperiri științifice din toată lumea18. În 1889, Grigoriu Ştefănescu publica în ,,Analele 
Academiei Române” memoriul ,,A 58-a Sesiune a Asociațiunei Britanice pentru 
Inainatrea Sciințelor. Dare se seamă”. El participase efectiv la această întrunire, unde 
a avut oportunitatea să observe modul de organizare și să participe la toate activitățile 
propuse: conferințe generale, întruniri speciale, excursii. Mai mult, fusese numit vice-

16 Irina Gouzevitch ,,,Par la science, pour la patrie: L’association francaise pour l’avancement 
des sciences (1872-1914) (review)”, în Technology and Culture, vol. 45, nr. 4, 2004, pp. 878-
879, accesat la http://muse.jhu.edu/login?auth=0&type=summary&url=/journals/technolo-
gy_and_culture/v045/45.4gouzevitch.pdf.

17 Barbu N. Angelescu, Societatea română de științe. 50 de ani de activitate 1890-1940, București, 
1942, pp. 7-8.

18 Revista Sciințifică, nr. 13, 15 august 1871, p. 198.
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președinte la secțiunea geologică. Obiectivele societății erau ca în cadrul întalnirilor 
anuale să se familiarizeze publicul cu noile descoperiri și studii și să se discute proble-
mele dificile sau controversate19. 

Ştefănescu nu a fost singurul care a luat contact direct cu o asemenea asociațiune, 
Constantin Istrati participând la întrunirile celei franceze din 188420. Așadar, prin con-
tacte indirecte sau directe, oamenii de știință români se familiarizaseră cu modul de 
organizare al asociațiilor științifice naționale.

Influența directă a modelelor occidentale în organizarea asociației române a fost 
subliniată încă de la începutul constituirii ei, în rândurile scrisorilor trimise între orga-
nizatori sau a discursurilor ținute de aceștia. Într-un prim apel semnat de secretariatul 
,,Societății de sciințe” adresat societăților științifice din Iași se afla îndemnul: ,,vom 
începe, cu alte cuvinte, să facem și la noi ceea ce se realizează sub o altă formă de aso-
ciațiunile pentru înantarea sciințelor în Germania, Anglia și Francia”21. Acesta a fost 
continuat și într-o circulară în care a fost prezentat programul congresului: ,, în acest 
mod sperăm să inaugurăm congrese sciințifice anuale, identice cu acelea ale asociațiu-
nilor sciințifice pentru înaintarea și răspândirea sciințelor din alte țări”22. 

Așadar, ,,Asociațiunea română” a luat naștere cu ocazia unui prim congres ști-
ințific național, ținut la Iași între 3-5 iunie 1902. Acesta a fost organizat la inițiativa 
,,Societății Române de științe” din București, la acesta participând alte trei societăți 
din Iași: ,,Societatea medicilor și naturaliștilor”, cea mai veche societate științifică 
româneasca fondată în 1833, ,,Societatea științifică și literară Archiva” și ,,Societatea 
de Sciințe din Iași”. Unul din principiile fundamentale ce a stat la baza constituirii 
,,Asociațiunii Române” a fost cel național: s-a avut în vedere ca activitatea științifică, 
oarecum fragmentată între centrele din București și Iași, să fie unită în cadrul unei 
organizații naționale, care să discute problemele specifice cu care se confrunta știin-
ța din țară. Acest principiu a fost expus de geologul Ludovic Mrazec într-unul din 
discursurile de deschidere ale congresului: ,,țin să accentuez, D-lor, că scopul congre-
selor sciințifice naționale, afară de comunicări de sciință pură și afară de strângerea 
legăturilor între omeni de sciință ale aceleiași națiuni, mai este de a discuta interesele 
sciințifice, fie didactice, fie economice ale țărei și prin aceasta ele se deosebesc de con-
gresele internaționale”23. În cadrul celui de-al doilea congres, organizat la București 
în 1903, activitatea ,,Asociațiunii române…” a fost mai clar delimitată prin redactarea 
unor statute de funcționare. Printre altele, acestea prevedeau ca Asociațiunea să țină 

19 Grigoriu Ştefănescu ,,,A 58-a Sesiune a Asociațiunei Britanice pentru Inainatrea Sciințelor. 
Dare se seamă”, în Analele Academiei Romane. Memoriile Secțiunii Științifice, seria II, tom XII, 
1889-1890, p. 72.

20 I. Jianu, G. Vasiliu, Dr. C.I. Istrati, 1964, Editura Ştiințifică, p. 181.
21  ,,Istoricul și descrierea primului congres sciințific de la Iași”, în Congresul de la Iași, p. VII.
22 Ibidem, p. VIII.
23  ,,Discursul Domnului Mrazec președintele Societăței de sciințe din București”, în Congresul 

de la Iași, pp. XXX-XXXI.
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un congres general în fiecare an, într-un oraș din țară, altul în fiecare an. Acestă dispo-
ziție nu a fost respectată întru-totul până la începutul războiului, dar cu toate acestea, 
între 1902 și 1912 au avut loc 8 congrese după cum urmează: primul la Iași în 1902, sub 
președinția lui Petre Poni, cel de-al II-lea la București între 21-25 septembrie 1903, sub 
președinția lui Constantin Istrati, cel de-al III-lea la Constanța înre 26-30 septembrie 
1904, sub președinția lui Elie Radu, al IV-lea la Craiova între 25-27 septembrie 1905, 
când președinte a fost Ştefan Hepites, al V-lea la București, de la 7 septembrie la 1 
octombrie 1906, președinte C. Istrati, al VI-lea la Focșani, între 20-22 septembrie 1909, 
(ocazionat de semicentenarul Unirii Principatelor), președinte Petre Poni, al VII-lea la 
Târgoviște, între 23-25 septembrie 1911, președinte Ion Ionescu și cel de-al VIII-lea la 
Galați între 4-7 octombrie 1912, sub președinția lui Gheorghe Țițeica24. Prin această 
practică s-a dorit, pe lângă popularizarea științelor în toată țara, sugerarea caracterului 
național și unitar al științei românești.

Aceste congrese au creat oportunitatea, prin facilitarea întâlnirii oamenilor de știin-
ță cu reprezentanții politicii și culturii, de a explica mai exact rolul științei în societatea 
românească. În discursurile tuturor acestora s-a creionat o imagine a științei romanești 
capabilă să contribuie la progresul material al țării, la unirea culturală a tuturor româ-
nilor în numele principiilor civilizației, dar și la prestigiul țării pe scena internaționa-
lă. Ştiința, sau mai degrabă unele din rezultatele activității științifice, erau chemate să 
se pună în slujba intereselor naționale. Aceste deziderate au fost abordate explicit de 
Constantin Istrati: ,,ori-ce idee nouă, ori-ce descoperire sciințifică, ori-ce aplicațiune 
utilă, orice desvoltare sau clarificare a unei cestiuni de ordine sciințifică, făcută de un 
român, va avea două mari rezultate: ne va face cunoscuți străinătăței în mod avanta-
jos și va dezvolta încrederea în noi, iubirea între frați și conlucrarea tuturor în aceași 
direcțiune”25. 

Această misiune națională a științei românești a fost subliniată și de oamenii poli-
tici: în deschiderea celui de-al doilea congres de la București din 1903, reprezentantul 
primăriei București, I. Cesărescu, în cadrul unui discurs ținut la deschiderea lucrări-
lor considera că se ajunsese în etapa în care civilizația unui popor nu se mai judeca 
după numărul și tăria armatelor ci după strălucirea lucrărilor științifice și numărul 
oamenilor de știință și că prin științe se capătă adevărata glorie a unui popor26. La 
rândul lui, primul ministru D.A. Sturdza vedea în organizarea congresului științific 
dovada progresului țării, iar în avansul științelor unul din mijloacele prin care nația 
română să ajungă respectată în lumea întreagă27. Dacă în discursurile politicienilor, 

24 Elvira Botez ,,,Scurt Istoric al Asociațiunii Române pentru răspândirea și înaintarea științe-
lor”, în Noema, vol. IV, nr. 1, 2005, p. 144.

25 C.I. Istrati ,,,Introducere”, în Congresul de la Iași, pp. III-V.
26 Asociațiunea Română pentru înintarea și respândirea sciințelor. Congresul de la București din 

anul 1903 cu dare de seamă, București, 1908, p. XXV (în continuare, se va cita Congresul de la 
București).

27 Ibidem, pp. XXVII-XXVIII.
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dezvoltarea științifică părea o prioritate a țării, realitatea era departe de asta; ca urma-
re, unii reprezentanți ai științelor au ales să se refere la statutul real al acesteia în țară. 
Fizicianul ieșean Dragomir Hurmuzescu a făcut apologia importanței dezvoltării ști-
ințifice naționale. Aceasta pornea de la critica făcută politicienilor care considerau că 
România nu ar trebui să investească prea mult în cercetarea științifică și care credeau 
că e îndeajuns ca oamenii de știință români să știe să folosească și să aplice cunoștin-
țele științifice produse în țările occidentale; or, această atitudine arăta, în opinia fizici-
anului, o necunoaștere totală a principiilor științei, el subliniind totodată că pentru a 
profita de aplicațiile acesteia era nevoie de o dezvoltare științifică proprie, națională, 
doar aceasta putând conduce la o înțelegere a descoperirilor științifice și a aplicațiilor 
acestora. Considera în final că întrunirea societăților științifice naționale într-un sin-
gur congres era un pas important în dezvoltarea țării pe calea științei și totodată un 
mijloc de a crește reputația oamenilor de știință români și a muncii acestora în cadrul 
societății28. 

Raportul dintre internațional și național în știință a fost atins de filozoful Constantin 
Dumitrescu-Iași, la acea dată rectorul Universității din București. El considera că deși 
știința este universală, există totuși o știință națională, prin aplicarea celei dintâi la 
cerințele particulare ale fiecări țări. Arăta totodată că în Romania știința națională era 
formată din cercetările făcute asupra pământului și că în continuare aceasta trebuia să 
se ocupe cu condițiile de dezvoltare și prosperare a bogățiilor naționale29. 

Activitatea propriu-zisă a congreselor a constat în conferințele și memoriile strict 
științifice. Demonstrațiile matematice, prezentarea de experiențe fizice și chimice, con-
tribuțiile la cunoașterea faunei, florei sau a constituenților geologici, toate aceste teme 
au făcut parte din conținutul prezentărilor. Dar, pentru a îndeplini scopurile organiza-
torilor, care doreau congrese în cadrul cărora să fie abordate problemele științifice ale 
țării, o bună parte a comunicărilor au fost integrate acestei logici. Acest aspect poate fi 
urmărit în ceea ce privește numărul și activitatea secțiunilor în care a fost împărțită ac-
tivitatea congreselor: dacă la primul congres au existat cinci (matematică, științe fizice, 
științe naturale, medicină și ,,geniul civil și militar”, prin care se întelegea ingineria), la 
următorul numărul acestora s-a dublat, fiind create secții a căror tematică să corespun-
dă orientării utilitariste a stiinței române. Astfel, la medicină s-a adăugat ,,higiena”, o 
știință medical-socială aflată la apogeu la acea dată, constituindu-se totodată în plus 
secții de medicină veterinară, farmacie, agricultură-silvicultură și științe sociale și eco-
nomice. 

Unii din cei mai importanți oameni de știință români și-au dat concursul pentru re-
alizarea obiectivelor ,,Asociațiunii române”, în special la primele două congrese, acolo 
unde participarea a fost cea mai numeroasă. În cadrul multora din cercetările prezen-
tate s-au adus contribuții însemnate științei naționale prin analizarea și descrierea ele-

28 Discursul D-lui profesor Dr. Hurmuzescu, în Congresul de la Iași, pp. XXXI-XXXIII.
29 Congresul de la București, pp. XXVI-XXVII.
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mentelor naturale ale țării și a reliefării rolului acestora pentru dezvoltarea industrială 
și agricolă română. Toți oamenii de știință din țară militau pentru industrializare și 
pentru cunoașterea și valorificarea resurselor naturale în acest proces. Ca urmare a 
acestei mentalități, chimistul Petru Poni și-a prezentat importantul studiu asupra com-
poziției chimice a petrolurilor românești30. El iși explica cercetările prin aceea că petro-
lul este baza oricărei industrii și ca urmare este foarte important pentru viitorul țării 
și că pentru a fi utilizată cât mai bine, această resursa trebuia cunoscută temenic prin 
analize. În aceași direcție, Ludovic Mrazec a expus un memoriu cu privire la distribuția 
geologică a zonelor petrolifere în România. El arăta că studiul sistematic al acestei pro-
bleme începuse din 1896, la îndemnul ministerului de domenii, lucrările preliminare 
fiind realizate de o echipă aflată sub conducerea sa. Concluziona că petrolul se găsește 
în zona flișului și în regiunea subcarpatică și că toate zonele petrolifere din România 
formează o zonă de o lărgime de maxim 40 de kilometri în județul Prahova31. Tocmai 
din aceaste motive, a realizării importanței cunoașterii constituției geologice a țării și 
a sprijinului financiar acordat de statul român, cercetările de geologie și mineralogie 
au fost numeroase în țară și ca urmare au fost bine reprezentate în cadrul congreselor. 
În consecință au mai fost prezentate studii ca cele ale lui Emil Baum ,,,Studiu asupra 
zacamintelor petrolifere din Bustenari si Poiana-de-Verbilecu si asupra originii lor”, D. 
Cădere ,,,Asupra rocilor eruptive de pe Borca Mădeiu”, Romulus Sevastos ,,,Asupra 
zonei de gres carpatic din județul Suceava și Neamț”, Ludovic Mrazec ,,,Comunicare 
preliminară despre vârsta straturilor petrolifere din România”. 

 La fel ca în cazul geologiei, și în ceea ce privește chimia multe din cercetările pre-
zentate s-au ocupat de analizarea cu ajutorul instrumentarului teoretic și experimental 
al chimiei moderne a celor mai diverse substanțe și materii de pe teritoriul țării. În 
unele cazuri comunicările au integrat și o componentă economică sau socială. În aceas-
tă categorie pot fi notate cercetarile prezentate la congresul de la București din 1903 ale 
doctorului E. Ludwig ,,,Compozițiunea apei din Ploiești”, a lui Gr. Pfeiffer ,,,Analiza 
sumară a apelor minerale din Olănești”, cercetările dr. A. Paltzer cu privire la compo-
ziția chimica a diferitelor alimente românești (rapița indigenă, a laptelui de bivoliță, 
a untului de vacă, a grăsimii indigene de vacă și de porc), cea a lui George I. Popp 
,,,Compoziția chimică a fasolei indigene” sau a lui Teodor Saidel ,,,Compoziția chimi-
că a orzului românesc” ș.a. Componenta economică a acestor memorii consta în rezul-
tatele analizelor alimentelor care puteau contribui la dezvoltarea agriculturii sau a co-
merțului cu acestea. Componenta socială consta în aceea că prin aceste analize se încer-
ca identificarea valorii nutritive a hranei țăranilor iar unele dintre acestea propuneau 
și soluții de ameliorare a acestei valori, considerată întodeauna ca nesatisfăcătoare. 

30 P. Poni ,,,Rechercehes sur la composition chimique des pétroles roumains”, în Congresul de la 
Iași, pp. 147-153.

31 L. Mrazec ,,,Distribuțiunea geologică a zonelor petrolifere în România”, în Congresul de la 
Iași, pp. 387-397.
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O cercetare exemplificatoare în acest sens, a încercării de folosire a chimiei ca soluție 
la problemele sociale ale Romaniei, totodată foarte îndrăzneață, a fost cea a doctorului 
A. Urbeanu, prezentată în cadrul congresului de la Iași32. Doctorul analizase anterior, 
în cadrul unor experiențe dezvoltarea porumbului românesc, încercând să precizeze 
cantitatea potasiului din acesta și urmările ce le putea avea asupra plantei insuficiența 
potasică. El spera ca prin mijloacele chimiei organice și având la bază unele cercetări 
din secolul XIX, dar și ideile lui Constanti Istrati expuse în 1896, cu privire la ,,unitatea 
materiei” (în care considera că în anumite condiții celula vegetală, doar sub influența 
luminii, ar putea să creeze singură atomi și molecule), să găsească un mijloc prin care 
porumbul să-și sintetizeze singur potasiul de care are nevoie, în lipsa unui sol rodi-
tor. Această problemă era de o maximă importantă în opinia lui, deorece considera că 
,,pământul nu e o comoară nesecabilă” și că valoarea mică a potasiului din porumbul 
românesc era o cauză a pelagrei. Doctorul Urbeanu era conștient de faptul că soluția 
pe care o căuta era oarecum fantezistă, așa că pentru moment milita pentru folosirea 
îngrășămintelor chimice în agricultură, într-o epocă în care acestea încă nu erau folosi-
te pe scară largă și nu le era recunoscută utilitatea de către toți agricultorii. 

Un alt aspect al discursului cu privire la naționalizarea știintei a fost reprezentat 
de proiecția acestei activități ca una necesară in vederea prezervării statului national. 
Ca urmare, unii dintre savanții romani au militat pentru progresul științelor în țară 
referindu-se la acesta ca la o misiune de care depindea însăși supraviețuirea națiunii. 
Realizarea că puterea unui stat este determinată de cunoașterea științifică pe care o 
deține și pe care o poate folosi a fost o concluzie la care au ajuns mulți politiceni și 
oameni de știință din întreaga Europă în acea perioadă. Originea acestei perspecti-
ve îi poate fi atribuită fizicianului german Hermann Helmholtz, care într-un text din 
1862 arăta că fiecare nație este interesată de progresul cunoașterii din simplul motiv 
al supraviețuirii și că nicio nație care dorește să fie independentă nu își poate permite 
să fie lăsată în urmă în această cursă; totodată el afirma că cunoașterea înseamnă pu-
tere33. În aceași logică se afla și Constantin Istrati când afirma în 1903, că trebuie făcute 
toate eforturile posibile pentru dezvoltarea învățământului științific și tehnic în țară, 
că ,,nici un sacrificiu nu va fi de prisos, că de aceasta depinde viitorul nostru, ca Stat 
și Națiune”34. O radicalizare a discursului lui Istrati în acest sens poate fi observată 
într-o cuvântare ținută în cadrul unei ședințe a ,,Societății române de sciințe” din anul 
1910. El considera atunci că ,,știința se află la baza fericirii omenirii moderne și că este 
singura sorginte dătătoare de viață țărilor sau popoarelor ce o înțeleg”; în continuare 
folosea o terminologie de război pentru a demonstra superioritatea națiunilor care se 
folosesc de știință: ,,arme superioare nu pot să producă decât acei ce cultivă științele, 

32 A. Urbeanu ,,,Stabilitatea elementelor chimice față de energia celulară. Contribuții la filoso-
fia alimentației”, în Congresul de la Iași, pp. 326-385.

33 Mitchell G. Ash, Jan Surman, op.cit., pp. 10-11.
34 Congresul de la București, p. LXII.
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și superioritatea stă tocmai în raport direct cu progresele acesteia în orice epocă.(…) 
Conducătorii actuali cred în știință, ca armă de înaintare, ca putere de păstrare a indi-
vidualității lor etnice, ca mijloc teribil (…) Statul major al științei ia importanță din ce 
în ce mai mare!”35. 

 Trebuie evidențiat că în România știința a fost văzută de către practicienii ei ca un 
produs al civilizației ocidentale care poate moderniza Romania și care o poate integra 
în spațiul vestic de cultură, lăsând în spate ,,tenebrosul Orient”, după cum se expri-
mau unii dintre ei. Oamenii de știință români erau școliți în Occident și au căutat, 
uneori cu disperare, validarea din partea științei occidentale. Dar, paralel cu această 
atitudine, începând cu sfârșitul secolului XIX, și mai ales prin vocea lui Constantin 
Istrati a apărut și un alt mod de raportare la știință. Se considera că mecanismele pro-
ducerii de cunoștințe științifce, odată preluate și implementate în țară, trebuiau ,,nați-
onalizate” și puse în slujba intereselor specifice ale statului român și ale cetațenilor săi. 
De asemenea, această atitudine a alimentat și o retorică naționalistă. Acest proces nu 
trebuie văzut ca unul care să fi atentat la buna practică a activității științifice, de vreme 
ce metoda științifică în sine nu a fost alterată, ci doar scopurile si finalitatea acesteia. 
În plus, această evoluție trebuie plasată in contextul epocii: prestigiul imens de care au 
început să se bucure științele naturale și fizice începând cu secolul al XIX-lea a făcut ca 
acestea să fie încorporate din ce în ce mai mult în aria de interes a statelor naționale, 
iar Regatul României nu a făcut excepție. Ca urmare, în viziunea unei părți a elitei in-
telectuale, cultivarea științelor trebuia să aibă un rol național, având să conducă la mo-
dernizarea țării, la industrializare, la sporirea randamentului agriculturii, la sporirea 
prestigiului țării pe scena internațională sau chiar la prezervarea statului și a națiunii.

35 C.I. Istrati ,,,Darea de seamă cu ocaziunea aniversării sale de 20 ani”, în Buletinul societății de 
științe din București-România, București, 1910, pp. 224-262.




