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Cuvinte cheie: epistemologie, geografie, procesualitate, preparadigma, 

paradigma 

 

Fiecare dintre noi, am avut în timp interogaţii ontologice şi 

gnoseologice, a căror răspuns ne-a întregit cunoaşterea sau dimpotrivă ne-a 

sporit necunoaşterea şi nedumerirea. De multe ori, aceste interogaţii au fost 

greşit formulate, determinând un răspuns greşit, ceea ce a dus la o greşită 

înţelegere a obiectului sau domeniului supus interogării. Multitudinea 

interogaţiilor şi a răspunsurilor aferente a născut dezbateri permanente, de 

multe ori contradictorii. Acest proces a început în “zorii omenirii”, dar 

continuă şi astăzi cu o altă eficienţă, de la o etapă istorică, la alta. 

Cunoaşterea ştiinţifică, începută cu o oarecare rigurozitate a dus la 

compartimentarea cunoaşterii în discipline, pentru a spori avantajele 

“descifrării” lumii, într-o competiţie bine intenţionată, dar inegală (unele 

ştiinţe au “explodat” pur şi simplu, altele au avut o dezvoltare mai lentă, în 

funcţie de comanda socială sau chiar de structura lor internă). 

Capitolul I face o sinteza a ceea ce este epistemologia, demersul 

epistemologic si felul in care acesta poate acţiona in geografie, subliniind 

faptul ca in momentul de fata geografia are nevoie de o decantare 

epistemologica. 

In Capitolul II este prezentata evolutia geografiei, şcoli, metode, idei, 

concepte privite in mod critic, incepând cu frâmantările geografiei de la 

mijlocul secolului trecut si pâna astăzi. Este tratat aici modernismul si 

postmodernismul geografic, modalitati interdisciplinare si multidisciplinare 

existente in geografie, mult discutata problemă a determinismului, 

geosistemul, modelul, timpul, spatiul etc in geografie. Acest capitol nu are alt 

rol decât acela de a prezenta un tablou cât mai real despre faţa geografiei in 

anumite momente si situaţii. 
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În contextul frământărilor mondiale de natură economică, socială, 

politică, ştiinţifică şi de influenţă, geografia ca şi celelalte ştiinţe trece pe un 

drum sinuos dictat de presiuni, interese, limite de cunoaştere, metode 

ştiinţifice. 

Tot in acest capitol este surprinsă ciudata evoluţie a geografiei, 

nefirească din cauza presiunii stiintelor sociale, a comenzilor sociale, a 

intereselor politice, economice si geostrategice. 

Sunt subliniate de asemenea prioritaţile si disputele geografice, 

semiotica si cercetarea geografica. La un moment dat putem concluziona că 

de fapt, geografia este fragmentată in mai multe geografii. 

Elementul principal al discursului pe care îl avem fiind geografia, este 

firesc să îi urmărim evoluţia în timp, punctând câteva dintre cele mai 

importante momente prin care trece. 

Este demn de reţinut faptul că încă din antichitate există descrieri ale 

teritoriului românesc de către învăţaţii antici (Herodot, Strabon, Pilniu cel 

Bătrân, Ptolemeu etc), descrieri care continuă şi în Evul Mediu timpuriu, 

căpătând o concreteţe specială în perioada marilor descoperiri geografice din 

sec. XV. 

Capitolul III surprinde preocuparile geografilor romani pentru 

epistemologie, incepand cu precursori ai geografiei romanesti si pana la 

preocuparile actuale in geografia romaneasca. 

Epistemologia devine obligatoriu, în derularea activităţii de cercetare 

şi cunoaştere ştiinţifică, un moment de scadenţă în care se fac socotelile, se 

evaluează pagubele şi cheltuielile, se înlocuiesc piesele defecte din 

mecanism cu altele noi, se schimbă principii, se adaugă teorii, se fac 

prognoze, se fixează ţinte, se evaluează viitoarele cheltuieli şi posibilităţi şi, 

mai ales, se propune aflarea adevărului ştiinţific şi perfecţionarea metodelor 

şi conceptelor care să deservească acest scop. 
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Şcoala geografică românească a avut un uşor caracter mimetic, 

împrumutând din geografia mondială (americană, rusă, franceză, engleză), 

teorii, metode, concepte, ipoteze, legi etc. 

În aceste condiţii, nu putem vorbi despre o epistemologie geografică 

românească în adevăratul sens al cuvântului. 

Putem însă vorbi despre o analizare, o contabilizare, o evaluare a 

geografiei româneşti, care ar putea să stea la baza unei reale şi utile 

epistemologii. Spunem aceasta pentru că în momentul de faţă nu putem vorbi 

despre o epistemologie internă proprie geografiei, de aceea, epistemologia 

generală ar putea fi aplicată urmărindu-se înţelegerea complexă a cunoaşterii 

ştiinţifice, cu ajutorul analizei directe, o analiză logică, formalizată a celei 

istorico-critice şi experimental-genetice. 

Explozia noilor ştiinţe tangente sau cu aplicabilitate în cunoaşterea 

geografică, fiecare din ele funcţionând cu mecanisme speciale (deci şi cu o 

epistemologie specială), a fost desigur un impediment în crearea unei priviri 

"filosofice" particulare în ştiinţa geografică românească sau mondială. 

Este surprinsa opera catorva geografi remarcabili preocupaţi şi de 

partea teoretica a geografiei.Printre aceştia se detaşeaza Simion Mehedinti, 

George Valsan, Vintila Mihailescu, Ioan Donisa, Alexandru Rosu, Ioan Mac, 

Danuţ Petrea. 

Încă o dată subliniez faptul că interesul meu pentru acest subiect a fost 

generat de numeroasele discuţii pe care le-am avut cu doi oameni de excepţie 

pe care îi socotesc „maeştrii" mei. Este vorba de geograful prof. univ. dr. 

Ioan Mac şi de epistemologul prof. univ dr. Lucian Culda, doi cercetători 

care au domenii diferite de cercetare, dar care în teoriile lor se întâlnesc pe 

un palier superior în cunoaşterea ştiinţifică unde au ajuns la foarte multe 

concluzii comune. 
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Rândurile care urmează nu sunt decât o timidă sinteză a discuţiilor 

amintite mai sus şi care au avut ca temă geografiile şi epistemologiile 

existente. 

Profesorul I. Mac subliniază faptul că: „Am depăşite mentalitatea 

conform căreia geografia este o ştiinţă pentru că are o metodă de cunoaştere, 

această fiind substituită de formularea şi verificarea unor construcţii logice, 

numite după caz modele, teorii sau paradigme. Astfel, geografia este o ştiinţă 

pentru că are o teorie proprie (M. Bunghe). Acele produse ale cercetării care 

folosesc la formularea de predicţii verificabile despre realitate alcătuiesc 

MODELE ŞTIINŢIFICE, iar modelele nevalidate ştiinţific le consemnăm ca 

modele imaginare. 

Orizonturile ştiinţifice contemporane sunt proiecţii ale concepţiilor 

statornicite ca fundamentale dintre care subliniem: evoluţionismul, 

structuralismul, esenţialismul, relaţionismul, environmentalismul, 

utilitarismul, funcţionalismul şi altele." 

Epistemologia este o cercetare a valorii cunoasterii stiintifice a 

obiectivitatii si adevarului rezultatelor stiintei. 

În momentul de faţă ea are o tendinţă tot mai evidentă de a se 

transforma dintr-o reflecţie exterioară şi ulterioară asupra ştiinţei, într-un 

moment esenţial al elaborării faptului ştiinţific, transformare determinată de 

modificările fundamentale care au loc în ştiinţa momentului.Această stare a 

adus epistemologia în situaţia în care trebuie să-şi pună la propriul ei nivel 

de reflecţie şi decizie, problemele validităţii şi întemeierii demersurilor sale. 

Dezvoltarea actuală a ştiinţei şi implicit a cercetării cunoaşte un dublu 

aspect, constructiv şi reflexiv, tinzând dinăntrul ei, în mod explicit, spre 

propria-i critică metodologică şi gnoseologică. 
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Cunoaşterea ştiinţifică actuală impune o "reconstrucţie 

epistemologică", un "pluralism epistemologic" normal în condiţiile existenţei 

numeroaselor stări şi particularităţi ale cunoaşterii ştiinţifice. 

Epistemologia furnizează ştiinţei nu numai probleme de rezolvat, ci îi 

sugerează şi modalităţi de abordare şi rezolvare a lor, găsind modalităţi 

practice de a folosi rezultatele cercetărilor ştiinţifice în mecanismul de 

cunoaştere. 

Cunoaşterea actuală are nevoie de o diversificare permanentă a 

canalelor de comunicare interdisciplinară, ceea ce duce treptat la o 

transformare a ştiinţelor disciplinare în ştiinţe interdisciplinare. 

Se impune, de asemenea, reconstrucţia logică a disciplinelor ştiinţifice, 

prin apariţia la nivelul teoriilor fundamentale şi a programelor fundaţionale a 

unor perspective integrale, nereducţioniste. 

Obiectul cunoaşterii "în sine" este un necunoscut de care ne apropiem 

dezvoltând cunoaşterea ştiinţifică. Necazul este că noi tratăm "obiectul în 

sine" drept "obiectul pentru noi" şi acesta este "obiectul" la care avem acces 

într-un context istoric, moment în care cunoaşterea este receptată drept 

corectă. 

"Obiectul pentru noi" devine domeniu de referinţă pentru cercetare, 

determinând şi segmentul în care se execută studiul. 

Din cercetare vor rezulta date care pot să confirme sau să nuanţeze 

"obiectul pentru noi", sau pot să infirme, rezultând modalităţi diferite de 

cunoaştere. Analiza consecinţelor acestor canale diferite de cunoaştere este 

inegală deoarece anumite variante le scot pe celelalte din concurs. Diferenţa 

acestor rezultate ne obligă să renunţăm la unele în favoarea altora. 

Abordarea epistemologică a acestei stări ne creează posibilitatea să 

creem variante comparative. 
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Preocupările geografilor trebuie să se diversifice şi să exploateze noile 

mijloace pe care le pune la dispoziţie tehnica. 

Ea trebuie să descopere faptul că este o ştiinţă incompletă, care trebuie 

să-şi completeze aria de cunoaştere cu noi segmente. De ce spun aceasta? 

Pentru că în momentul de faţă avem mijloace tehnice care permit studierea 

câmpurilor magnetice, energetice, bioenergetice şi totuşi Geografia şi 

implicit Geomorfologia nu o fac. 

Poate din cauza faptului că majoritatea celor care practică geografia nu 

sunt la nivelul unei cercetări adevărate, care ar permite o altă abordare a 

cunoaşterii geografice. 

Cunoaşterea geografică actuală este limitată de simţuri şi de traductorii 

lor (instrumentar, tehnică), fapt care ne aduce în situaţia în care nu avem 

certitudinea că am surprins intimitatea fenomenului, mai ales că realitatea 

este un cumul de "discreturi" dinamice. 

Înţelegem realitatea într-un registru noezic (noezos gr. -simţ), bazat pe 

simţuri, intuind doar că realitatea se întinde mult mai departe decât percepţia 

noastră, undeva în enizic (enizos gr. -enigmă), unde nu îi putem şti limitele. 

Conform "Teoriei suprastructurii", a regretatului academician Eugen 

Macovsky - logica viului şi a realităţii este alta decât cea aflată la 

îndemâna noastră. 

De aceea, cunoaşterea va trebui să treacă dincolo de obişnuitele 

simţuri şi să facă pasul într-o realitate cu elemente extraperceptive, 

paranormale, oricât de surpinzător şi fantezist ar părea acest fapt. 

Realitatea extrasenzorială sau paranormală se află acum, aici şi noi nu 

o cunoaştem. Aceasta este o provocare pe care nu avem voie să o ratăm. 

Deoarece cunoaşterea teoretică nu e cumulativă, se cer a fi evaluate 

doar teoriile. Sunt utile şi evaluări ale modalăţilor de interogare ce se 

conturează succesiv, în interiorul cărora se concep studiile teoretice. 
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Presiunile pentru evaluarea teoriilor fiind mai mari, lor li se acordă atenţie 

mai mare. Trebuie să se contureze mai multe orizonturi de cercetare, să se 

conştientizeze particularităţile lor, să se sesizeze limite ale acestora şi 

incompatibilităţi între ele pentru ca evaluarea lor să devină o problemă de 

studiu.  

‘Apare o necesitate a evaluării orizonturilor epistemologice conturate 

întru identificarea interpretării capabile să funcţioneze ca paradigmă, ca 

interpretare satisfăcătoare.’ 

Tot aici sunt prezentate cele trei perspective oferite de epistemologia 

procesuală. 

Cercetarea epistemologică în stadiul procesual conţine date care fac 

posibile reconstrucţii în cercetarea geografică, astfel încât aceasta să producă 

unificări şi să tindă să producă o explicaţie cuprinzătoare a posibilităţilor 

geografice de a se implica în interogarea unitară a geofizicului. 

Analizele efectuate anterior, deşi succinte, sunt suficiente pentru a ne 

pronunţa asupra poziţiei epistemologiei, nu doar în procesele cognitive, dar 

şi în procesarea geografică a informaţiei şi astfel, în cunoaşterea geografică. 

Analizele anterioare aduc în prim plan caracterul necesar al unor 

conexiuni dintre stadiul  cercetărilor geografice  şi stadiul cercetărilor 

epistemologice ceea ce presupune şi conexiuni dintre competenţa geografică 

şi competenţa epistemologică a geografilor. 

Când epistemologia se afla încă în stadiul filozofic, geografii au 

preluat informaţii atât din explicaţia empiristă a epistemologiei (îndeosebi 

geografii din spaţiul social anglosaxon), din explicaţia raţionalistă a 

epistemologiei (îndeosebi în spaţiul social latin) şi din explicaţia speculativă 

a epistemologiei (îndeosebi în spaţiul social germanic). Astfel de 

particularizări ale cercetării geografice au avut şi încă au ample consecinţe.  
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De asemenea sunt subliniate caracteristicile epistemologiei procesual 

organice. 

Concepţia procesual-organică de cunoaştere face posibilă interogarea 

unitară a existenţei geografice interpretată ca procesualitate, ca 

megaorganizare ce integrează ansamblul proceselor posibile, nu doar 

procesele actualizate succesiv până acum şi accesibile unor genuri de 

interogări, în anumite orizonturi interpretative. 

Explicaţia procesual-organică a Existenţei şi cea a existenţei geofizicii 

pot fi folosite ca modele-cadru pentru explorarea acelei modalităţi de 

cunoaştere concepute pentru domenii existenţiale cu alte proprietăţi, care se 

dovedesc a fi reducţioniste când sunt folosite pentru a explora 

megaorganizări ce sunt procesualităţi. 

Prin identificarea şi luarea în seamă a caracterului procesual al fiinţei 

umane şi, ca urmare, a existenţei sociale pe care oamenii o generează şi 

întreţin, s-au conturat noi posibilităţi pentru interogarea “cunoaşterii”. 

OBIECTUL DE STUDIU SE APROPIE MAI MULT DE OBIECTUL ÎN 

SINE ŞI DEVINE POSIBILĂ INTEROGAREA PROBLEMATICII 

NUMITE DE SECOLE “CUNOAŞTERE” CA O COMPONENTĂ A 

CAPACITĂŢII SOCIALE DE PROCESARE A INFORMAŢIILOR. 

Pe de altă parte, identificarea interpretorilor a făcut posibilă 

desprinderea de “studiul psihicului’, explorarea conexiunilor dintre 

bioprocesorii omului, interpretorii omului şi sociointerpretori. 

Ambele aspecte au făcut posibilă localizarea nuanţată a activităţii 

analitice în procesele care întreţin devenirea existenţei sociale a oamenilor. 

DACĂ INTERPRETAREA CONTURATĂ ESTE CEA 

SATISFĂCĂTOARE, EA POATE SĂ FUNCŢIONEZE CA PARADIGMĂ 

ÎN ACTIVITATEA ANALITICĂ.  
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In capitolul V este prezentata o noua atitudine in epistemologia 

geografiei bazata pe epistemologia procesual organica in interiorul careia 

localizez propriile studii. 

1. – aceasta face posibilă identificarea corectă a Obiectului în 

Sine care poate să armonizeze studiile geografice elaborate în diferite 

orizonturi epistemologice; am în vedere existenţa geofizică-megaexistenţa. 

2. – localizând propria analiză în epistemologia procesuală, devine 

posibilă centrarea studiilor pe procesele care caracterizează evoluţia 

studiilor geografice încât să se poată identifica tendinţele pe care Obiectul 

în Sine – Geofizicul – le induce cu necesitate în evoluţia cercetării 

geografice teoretice. 

Aceste premise decurg cu necesitate din epistemologia procesuală, dar 

nu se pot deduce nici din abordarea determinist-cauzală, nici din abordarea 

sistemică sau interacţionistă. 

Opţiunile epistemologice la care m-am referit  au facut posibile 

analize într-o evaluare a contribuţiilor epistemologice la dezvoltarea 

cunoaşterii geografice. 

În cadrul geografiei, demersul epistemologic este strâns legat de 

orizontul pe care se află geograful respectiv şi de posibilităţile sale cognitive. 

Analizele anterioare aduc în prim plan caracterul necesar al unor 

conexiuni dintre stadiul cercetărilor geografice şi stadiul cercetărilor 

epistemologice ceea ce presupune şi conexiuni dintre competenţa geografică 

şi competenţa epistemologică a geografilor. 

Când epistemologia se afla înca în stadiul filozofic geografii au preluat 

informaţii atât din explicaţia empiristă a epistemologiei (îndeosebi geografii 

din spaţiul social anglosaxon), din explicaţia raţionalistă a epistemologiei 

(indeosebi în spatiul social latin) şi din explicaţia speculativa a 
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epistemologiei (îndeosebi în spaţiul social germanic). Astfel de 

particularizări ale cercetării geografice au avut şi  au ample consecinţe.   

Pe măsura ce în epistemologie s-au dezvoltat abordările 

epistemologice, ele au devenit sisteme de referinţă şi pentru anumiţi 

geografi; în acest fel şi în cercetarea geografică au putut să apară abordaări 

noi, care tind să înlocuiască abordările pe care le-au făcut posibile studiile 

epistemologice de natură filozofică.   

Situarea pe poziţii epistemologice procesuale deschide cale spre ample 

reconsiderări în cercetarea geografică. 

Studiile geografice sunt orientate îngust atunci când nu se consideră a 

fi contribuţii la explicarea unitară a geofizicului.                

În cazul geografiei, o revoluţie ştiinţifică nu ar duce la schimbarea 

paradigmei (paradigmelor), ci la stabilirea unei paradigme capabile să 

producă o acţiune de reconstrucţie a geografiei, în care să fie reconstruite 

modelele, instrumentele, obiectivele şi mai ales limbajele capabile să relateze 

cercetările şi cunoaşterea geografică fără pierderi şi fără deformări de sesns. 

S-ar realiza trecerea pe un nou orizont de cunoaştere şi interpretare, ar 

avea loc o convertire a geografilor la o cunoaştere normală a obiectului de 

studiu şi renunţarea la cunoaşterea îngustă din interiorul disciplinelor care 

alcătuiesc geografia.Această trecere nu trebuie să fie una forţată, pentru că 

este greu de crezut că toţi geografii vor renunţa la practicile de o viaţă şi la 

orizontul ştiinţific în care s-au format şi în care activează, pentru a îmbrăţişa 

ceva nou, o nouă „tradiţie”. 

În momentul apariţiei ei pentru geografie, o paradigmă ar fi extrem de 

limitată ca „amploare şi precizie” şi îşi va câştiga statutul de paradigmă atunci 

când va reuşi să rezolve problemele acute ale geografiei mai bine decât 

alternativele ei. O paradigmă se naşte greu şi trebuie întreţinută cu tenacitate 

şi migală de către cei care o propun şi mai ales de cei care o înţeleg şi acceptă. 
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Apariţia unei paradigme în geografie ar propune o structură paradigmatică 

inedită, care nu ar trebui să repete anterioarele propuneri. 

De ce este nevoie de o paradigmă funcţională în geografie? Pentru că 

atunci când ar fi acceptată o paradigmă geografii obţin un criteriu care le 

permite să aleagă acele probleme la care paradigma (dacă este acceptată) are 

soluţii.  

Spuneam mai devreme că în evoluţia ei, geografia, a ratat câteva 

„puncte de cotitură” (ca să-l cităm pe Fritjof  Capra),  puncte în care, dacă ar 

fi avut o evoluţie firească, ar fi trebuit să-şi schimbe drumul „agresat” de 

ştiinţele umane, presiunea ecomomică şi militară, setea continuă de noi 

resurse a industriilor. 

Desigur un prim moment ar fi putut fi Einstein şi Teoria Relativităţii, 

moment în care geografia avea la îndemână în demersurile sale „timpul”. 

Abia atunci obiectul de studiu devenea cu adevărat OBIECT şi geografia ar 

fi putut deveni GEOFIZIC. 

A urmat apoi „Teoria Cuantelor”, „Reţeaua Schumman”, „Reţeaua 

Hartman” şi un lung drum pâna la „Teoria Stringurilor” sau „BOOTSTRAP-

ul” lui Geoffry Chew. 

Dezvoltarea accelerată a ştiinţei şi a teoriilor ştiinţifice a influenţat 

relativ puţin geografia. Geograful a privit cu atenţie în jurul său, a mai ridicat 

din când în când ochii la cer, dar foarte rar s-a uitat la picioare, în ideea de a 

pătrunde până la căramida primordială a obiectului lui de studiu, 

microcosmosul, locul în care în viitor ar putea fi identificată ADEVĂRATA 

PARADIGMĂ A GEOGRAFIEI. 

Când spun asta, gândesc desigur la „cheramidion” cărămida atomică 

sau subatomică element care alcătuieşte „obiectul în sine” pe care îl studiază 

geografia ca întreg sau secvenţial prin disciplinele sale. 
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Sunt multe ipoteze, teorii, concepte de care, geografia, lovindu-se, ar 

trebui să ricoşeze, mai mult sau mai puţin, schimbându-şi direcţia. 

Lucrarea este utila datorita faptului ca deschide noi perspective de 

abordare teoretica a geografiei, prin demersurile epistemologice, care fac 

posibila o relansare a cunoasterii geografice. 
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