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BASARAB HTCOLE§GU
çr Ylsul. TRAHSDISCIPLIIIIARITÀTII SAU

DESpRE oHuL uHlvEBsAt îx secoLUL nI
Ana-Maria BOTNARU

Cerur;a folase;te ctdva? Si chiar dacd n-ar folosi,
existd o pldcere intrinsecd în ardere. Si în aceastd expe-

rienrd, ireversibil unicd, modalitaTea ra;ionald optimd de

acliune pare aceea de afi universal, în sens umanist.

Basarab Nicolescu

Ce este De la Isarlîk la Valea Uimirii?lÎn mod

esen{ial, un act de generozitate: cu o simplitate
adîncà çi luminoasà, Basarab Nicolescu ne pune

sub ochi, de-a lungul a cîteva sute de pagini, un

destin împlinit - al sàu. §i ne invità pe cale: sâ

citim, sà privim cu ochii minlii, sà ne miràm, sà

meditàm çi sà înfelegem. Fie câ urmàregte acest

lucru, fie cà nu, gestui sàu este cel al unui iniliat:
nu cautà sâ seducà, ci sà arate çi sà dàruiascà.

Într-o iume care amenirriX .a disparà prin
fàrîmilare (existà astàzi peste 8.000 de discipline
academice si, dupà o butadà ceiebrà, omul contem-
poran stie ,,din ce în ce mai mult despre din ce în
ce mai puçin", pînà va ajunge sà gtie ,,totui despre
nimic"...), Basarab Nicolescu refuzà deopotrivà
pesimismul si paseismul. Nici lamentarea sterilà în
fata neajunsurilor prezentului, nici exaltarea - la
fel de sterilâ - a frumuse(ilor trecutului nu reprez-
intà o solulie.

Fizicianul-filosof propune lumii de astàzi un

ideal si o salvatoare Arcà a 1ui Noe, un concept-
cheie: transdisciplinaritatea. Fâtâ a îndrâzni sà

rezumâm gîndul ardent al unei vieti, punctàm, în
folosul cititorului, cîteva linii de forlâ ale universu-
lui transdisciplinar: dreptul la autocunoagterea des-
tinului spiritual, dubla transcendençà a omului
(interioarà çi exterioarâ), existenta unor diferite
niveluri de percepçie, ,,guvernate de legile tran-
scendentale ale evnluçiei constiinçei", çi a unor
diferite niveluri de realitate, ,,guvernate de legi

naturaie qi de logici diferite", cercetarea transdisci-
plinarâ - ,,nouà viziune a unitâçii în mod funda-

mental deschisâ gi a pluralità1ii infinit compiexà a

nivelurilor de percepçie gi a nivelurilor de reali-
taie", ea implicà ,,o dimensiune verticalà, orientatà

càtre o realitate multireferentialà si multidimen-
sionalà".

Transdisciplinaritatea,,exclude întoarcerea for-
malâ ia o ideoiogie, religie sau filosofie preexis-

tente, deschizîndu-se totodatà càtre esenfa tuturor
tradiliilor existente". Educaçia transdisciplinarà

,,reevalueazà rolul intuiçiei originare, a imagi-
naçiei, a sensibilità1ii çi a corpului în transmiterea

cunostinlelor destinate sà locuiascâ într-un suflet si

într-un corp". Atitudiniie fundamentale aie viziunii
transdisciplinare sînt ,,rigoarea, deschiderea ;i tol-
eranta".

In fapt, trans-disciplinaritatea devine nucleul
unui univers conceptual; autorul ;i semnatarii
Cartei Transdisciplinaritdyii (bis) destinatd
Cercului hüerior al Marelui Joc Trartsdisciplinar
se joacâ, la modul foarte serios, cu o mulçirne de

concepte dacà nu înrudite, oricum convergente,
toate trimitînd câtre complexitatea realitâçii - tran-
sistoricui, trânstemporalul, transreiigiosul, tran-
sculturalul, transnationalul, transcosmicul, trans-
poezia, transpersonaiui, transliteratura, transreali-
tatea. ,,Cheia de boltà a transdisciplinaritàtii este
unificarea semanticà si operativà a acceptiunilor
între çi dincolo de discipline".

Cartea po care o aveli în fa!à rememoreazà, cu
detalii precise si savuroase, o iniçiere si un drum -
reperele, captivante pentru oricare cititor, indiferent
de vîrstà, sînt trei: ctitorii (Lucian Blaga, Ion
Barbu, Mircea Eliade, Carl Gustav Jung, Wolfgang
Paull, Stéphane Lupasco, Eugène lonesco,
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Benjamin Fondane, Cioran), rnentorii (Anton

Nicolescu, Ion Grigore, Aspasia Vasiliu,

Aiexandru Rosetti, Werner Heisenberg) ;i prietenii

- açeza1i, asâ cum se cuvine, sub semnul miracolu-

lui (pictorii Lima de Freitas, Mircia Dumitrescu Ei

Victor Cupsa, scriitorii L.M. Arcade, Vintilà Horia,

sculptorul Victor Roman, poetii Mircea Ciobanu,

Cezar lvànescu, Stelian Oancea si Roberto Juarroz,

criticul de artà Rene Berger, regizorul Andrei

§erban, criticul literar ;i academicianul Eugen

Simion, filosofui Michel Camus, traducàtoru1 ;i
poetul André Chouraqui).

Capitoiul care dâ titlul primului volttm,

,,In(erferenle spirituale", oferà omului (post)mod-

ern o imagine clarà çi lipsità de condescenden!à

despre omul renascentist. Càci Basarab Nicolescu

este üîr spirit renascentist: vastitatea cunostintelor

si a preocupàrilor sale ne lasà muli de uimire. Si ne

aratà ce am pierdut în ultrarapidul çi hipertehnolo-

gizattl secol XXI.
Care sînt deci interferentele spirituale, ele-

mentele afine cu gîndirea çi opera lui Basarab

Nicolescu? Açadar: conceptul de ,,niveluri de reali
tate" are un precursor într-un text inedit al fizician-

ului Werner Heisenberg (,,Manuscrisul de la
1942"); în nuvela Pe stradct Mîntuleasa' Mircea

Etiade,demonstreazà câ perioada stalinistà este o

càdere vertiginoasâ însoçità de pierderea memoriei

istorice, de o degenerare Ei distrugere â miturilor

fundamentale, constitutive, vitale, de dezagregare a

spaliului spiritual românesc";opera lui Peter Brook

si concilierea contrariilor -,,reprezent area tea1rr alà,

gîndirea tradiçionaiâ, gîndirea çtiinlificà: o aseme-

nea îmbinare este probabil neobiçnuità, dar în mod

cert nu este întîmplâtoare",' René Daum{tl, precur-

sor al transdisciplinaritâçii - un destin enigmatic çi

exemplar deopotrivâ: ,,omul revoltat" - ,,omul ars"

- transpoezia - adevàrul; aspecte inedite despre

întîinirea dintre douâ personalitàçi exceplionale

care au marcat istoria intelectualà a secolului XX -
G.l. Gurdiieff gi Constantin Brîncu;i; prefala la

volumul ,,Patimile" semnat de poetul Mircea

C i ob anu i prefa,tâ la volumul,,Imperiul", aparçinînd

poetului Horia Stamalr; despre picturile lui SiJvlu

Oravilzan, Basarab Nicolescu afinnà cà ,'în anu-

mite conditii ale luminii ambientaie, lelel se

aprind, animate de o ciudatà pulsatie care pàtrunde

în interiorul meu declan;înd o luminà organicà si o

senzalie de càldurà, însolite de o profundâ pace

interioarà, cum numai rugàciunea sau meditaçia pot

genera"; un elogiu adus lui Alexandnt Proca -
fondatorul çcolii franceze moderne de fizicà teoret-

icâ; Potnpiliu Crdciunescu çi transliteratura: rein-

terpretârea operei eminesciene prin prisma triadei

,,poezie - metahzicâ - epistemologie"; opera lui
Claude lnuis-Combel çi recàpàtarea încrederii în

cuvinte; un elogiu adus sociologului Edgar Morin

care se distinge în cultura fuancezâprin aceea cà,,ia

în serios, pe plan filosofic, ;tiinla rnodernà"; un

entuziast text de întîmpinare la leza de doctorat în

teologie a fizicianului Thierry Magnin, demers de

cercetare a càrui originalitate este aceea ,de a situa

dialogul între oamenii de stiin$ si credincioçi în

contextulflo sofiei morale"; Sarane Alexandrian çi

celebra sa monografie despre Vic tor Braune\ J e an -

François Malherbe çi ,,confruntarea între

Parmenide si Heraclit" sau ,,problema somnului si

a trezirii", iar în limbaj transdisciplinar, ,,con-

fruntarea dintre ter§ul exclus si te4ul inclus";

Adanis çi proiectul acesiuia de a scrie o Divina

Comedie arabà, adicà ,,a dezvâlui, prin crealia poet-

icà, ceea ce se gàsegte între culturi, în inima lor 9i

dincolo de orice culturà".
Basarab Nicolescu se miçcà la fel de natural în

fizica particulelor elementare, dar ;i în istoria

fizicii, în poezia româneascâ si în cea universalâ,

în filosofie, istorie, artele plastice 9i artele specta-

colului.
Dintre români, se simte afin cu Mircea Eliade,

Stéphane Lupasco, Horia Stamatu, Silviu

Oravitzan, Alexandru Proca, Pompiliu

Crâciunescu, Vintilà Horia qi L.M' Arcade'

Aspecte inedite sau ignorate din opera lor ies la

ivealà în paginile càrtii sale.

Periplul nicolescian printre cà4i 9i personal-

itàçi, epoci si stiluri, idei filosofice qi teorii qtiinli-

fice este fascinant. De obicei, asemenea apropieri,

suprapuneri gi întrepâtrunderi au darul sâ-1

deruteze pe cititor. Dar Basarab Nicoiescu este

Iimpede, convingàtor çi chiar prietenos cu cititorul

nespecialist, çi asta fârà a coborî nicio clipà

gtâcheta (fie sub raportul formei, fie, cu atît mai

pllçin, aI continutului - chiar si episoadele anecdo-

tice, destul de numeroase, au un tîlc filosofic.")'
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Và întrebaçi, de pildà, ce Pot I

avea în comun un fizician laure-

at al Premiului Nobel (Werner

Heisentrerg), un istoric al religi-

ilor care a revoluçionat disci-

plina sa (Mircea Eliade), un

regizor fiiimos (Peter Brook),

un iniliat (G.I. Gurdjieff), r-rn

pictor (Silviu Oravitzan), un

sociolog cu deschideri

friosotlce (Edgar Morin), un

preot savant (ThiemY Magnin),

un poet transcultural ;i transreli-

gios (Adonis)..'? E simPlu:

acestia toli iiustreazà, prin viala

si opera 1or, concePtul de ori
universal, Pasionat de idei si

însetat de cunoaqtere. Niciunul
dintre ei nu si-a limitat câr-rtàrile

çi aspiratiile la domeniul Pe care

î1 ilustreazà cr.t exceientà.

Secoh.rl nostru. dolnieat cle fragmentare, hiper-

speciaiizare, goanà dtipà eficienlà si profit cu orice

prel, a ajuns la ràscruce: prin conceptul de trqrts'

àisciptinaritale, Basarab Nicolescu ne aminte;te

de frumusetea întregului si ne avertizeazà câ dog-

matismul, aroganta si iipsa de toleranlà pot naste

conflicte al càror potenlial distructiv este impreviz-

ibil si incatculabil: pericolul este cît se poate de

real.,,Transdisciplinaritatea încearcà sà creeze

condiçiile dialogului. Dialogul nu existà încà, într-

adevàr. Toleranla nu existà încà. in sensui acesta,

e o t:runcà imensà, trebuie sà fim realisti' Fàrà

aceastâ tolerançâ, dupà umila mea pàrere' specia

noastrà va dispârea, va fi in-rposibil sà stâvilim

ceea ce noi numim «ràzboiul civilizaliilor»,
<,râzboiui religiilor». E o situalie explozivà, în

fond. [,..] Ajung cîçiva nebuni, cîçiva despoli

(politici sau nu, reiigiosi sau nu) ca sà distrugà

planeta... în numele bineiui, întotdeauna dis-

trllgerea s-a fâcut în numele binelui. Transdisci-

plinaritatea vizeazâ dialogul pentru supravietuire"'

Demersul transdisciplinar ,,nu cautà sà

înglobeze mai multe discipline, ci sà deschidà

tcate disciplinele càtre ceea ce au în comun si ceea

ce se aflà dincolo de granilele 1or". Fàrà a fi scop

în sine, transdisciplinaritatea este un rnijloc; mai

lumii si a ornrilui); dimensiunea a patra (timpul);

întrebiri esenliale despre lJnivers; ortodoxia si ati-

tudinea transreligioasâ; originea crestinà a Ttiintei
moderne; Cîntarea Cîntàri1or; neo-ateistntii con-

temporan (derivat din pretentia fraudttioasà a

gtiinqei de a deveni singura modalitate de

descif.are a complexitàçii lumii, dar çi o nouà

religie - lipsità de Dumnezeu, firegte"'); farmecul

cosmopolit, multicultr-irai si multireligios al

Cluiuiui; Extremul Occident (California) 9i

misiarea New Age; Vaticanul çi reabilitarea 1ui

Gaiiteo Galilei;note despre imaginatie, imaginar si

imaginal - iatà tot atîtea rsotive sà acceptati invi-

tatra lui Basarab Nicolescu la o càlâtorie culturalà

propusâ în paginile ceiui de-al doilea volr'rm al

càrtii sale.

Piesa de rezistentà a primei seciiuni mi se pare

a fi màrturia intitulatà ,,O experien!à fundamen-

talà" - ,,în 19 noiembrie 1989 spre orele i6,

aproape de Notre-Dame, la Paris' s-a produs ceea

ce îndràznesc sà numesc experienta mea ft'rnda-

mentalâ. Acord atîta exactitate acestei date pentru

cà o consider ziua adevàratei mele na;teri' Din

aceastà pricinà, am mereu o tresàrire de surprizà gi

amuzament atunci cînd mi se vorbeste de vîrsta

nea biologicà. Nu cred cà se poate vorbi de o

exact, o ruetodologie. Dar ea

poate fi, la t'el de bine, un mod

de a veciea lumea çi o cottcePlie

ele via;ci. Ceea ce ar îndePàrta

pericolele de care Pomeneam
anterior. Miza nu este deci

(doar) filosoficà sau stiintificà,

ea este existen$alà.'.
De la Isarlîk lo Valect

uintirii continuâ, în volnmul al

doilea, cu un mozaic dc cseuri.

conferinte, interviuri si dezba-

teri în carÇ melanjul între

qtiinlific çi spiritual, între cele

r,àzute çi ceie nevàz-ute este

deopotrivà solid si elegant, ceea

ce contrazice mr"rlt trîmbitatul

divcrq ai celor douà'

Nivelurile de Realitate (o

superbà Pledoarie Pentrll com-

plexitatea, ignoratâ astàzi, a
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experien!à de iiruninare, cu toate cà lumina a jucat

aici un rol important. Tot ce pot spllne este cà a

fost vorba de o percepçie obisnuitâ, dar intensifi-

catâ ia un grad de neimaginat".
În ciuda prudenfei fizicianului-filosof, expe-

rienta relatatà are toate dateie unui episod de tip

,,iluminare" (br-rddhismul zen o numeqte sctorl),

fapt confirrnat cîteva rînduri mai încolo de douà

afinnalii complementare: ,,Am fost stràbàtut de

certitudinea câ totul e fa1s" si ,,nu am resimçit nicitr

tulbutare în {a1a acestei afirmalii radicale, nLI am

làcut nicio iudecatà raportatâ la siir:atia noastrà

insuportabilà. Dimpotrivà, m-a încercat o buctttie

iârà nr.rme în faça evidentei frumuseli a lumii"'

Cealaltà secliune a voiumului se cund,

,.Fragmente", rellne§te numeroase interviuri pe

care autorui le-a acordat de-a lungul timpului în

presa româneascâ çi internaçionalà 9i unde explicà

pe larg concepte precum ,,niveluri de Realitate",

.,transdisciplinaritate",,,atitudine transdiscipli-

narâ". Basarab Nicolescu remetnoreazà momente-

cheie ale nasterii si extinderii miscàrii transdicipii-

nare la nivel globail Colocviul ,'Stiin{a în faga fron-

tierelor cunoasterii" (Venelia, 1986), Congresul

,,§tiinçà si trarliçie: perspective transdisciplinare

pentru secolul XXI" (Palis, 1991), PrimLrl Congres

Mondial al Transdiscipiinaritàtii (Convento da

Arrâbida, Portugalia, 1994), Congresul

lnternalionai ,,Ce fe1 de Universitate pentru mîine?

Càtre o evolutie transdiscrplinarà a {Jniversitàtii"
(Locarno, 199?), al doilea Congres Mondiai al

Transdiscipiinaritàlii (Brazilia, 2005)'

Dar sectiunea interviuri poate servi, la fei de

bine, ca breviar de fulelepciune'.. Iatà:

,,Prostia ôste un fel de accident metafizic haot-

ic, care este foarte greu de extirpat, cu toâtà

evolutia omenirii, cu toatà evolutia binelui"'

,,Eu am afiunat deseori câ fizica cllanticà poate

fi învà1atà la lcoala elementarà" (de unde se vede

cà B asarab Nicolescu este .fo art e opl'imi st "')
,,Era o singurà încàpere, 1a primul etaj, în care

bunica mea îrni spullea cà e interzis sà merg'

Mirosea foarte frumos în acel loc, acolo era o

erescâtorie de vierrni de mâtase. Cum de mic ntt

miau plàcut lucrurile interzise, am intrat bineînle-

les în acea camera: spre surpriza mea, am gàsit una

dinire cele mai extraorclinare biblioteci pe care le-

am vàzut in via,ta tnea. Erau acolo càr!i, manu-

scrise, letopisete din Evr.rl L4ediu rontânesc, mon-

ezi de aur. A fost socul care probabil mi-a determi-

nat pasiunea Pentru càrti"'

,,S-a mers prea depafle cu deconstruclia, cu dis-

paritia fundamentelor, cu jocurile combinatorii, cu

formalizarea fiinlei umane, cu relativismul radical'

Fàrà sens omul moare. Foamea de sens este mai

aprigâ ca foamea de hrana tersstrâ".

,,Spiritul nu se màsoarà în kilograrne'

Eminescu, Ion Barbr.r au intrat de mult în univer-

salitate. Propaganda nu este o solulie".

,,Moda filosoiicà este a afirma cà Adevàrul ntr

existà. Nu ar exista decît adevàruri schimbàtoare

pe care noi le fabricàm conibrm voinlei si pr'rterii

noastre. Aceastà atitudine nu mi se pare doar

extrem de nocivà, dar si prosteascà, nejustificatà"'

,,Pentru mine credinla fàrà stiin!à este Ça un

sr.rrd, iar stiinla fàrà credinçà este ca un orb' Pentru

ca orbul sà vadâ si surdui sà audà, treblrie sà

dialogheze. Ce vreau sà spun cu asta? §tiinta este

limitatà pnn metodologia sa; este, spre exemplu,

oarbâ la valori. Credinla, dimpotrivà, este sluji-

toare a valr:rilor. Dar religia este surdà la naturâ'

I\iatllra este o putere a lui Dumnezeu care ni se

oferà nouà, oamenilor' pentru a-L înçelege mai

bine".

§i exemPleie ar Putea continua"'

be ta tsartîk la Vslea Llitttirii este' dacà vreli'

povestea ttttti vis: reconcilierea Tradiiiei cu

modernitatea, a stiinlei cu religia, a viitorului cu

trecutul, în încercarea omului de a-çi regàsi pleni-

tudinea ;i esellla. Fizicianul-filosof Basarab

Nicolescu ne transmite un mesaj al sperantei:

viitorul depinde rie noi. Transdisciplinaritatea este

o cale spre împlinirea acestui vis.

Cu toatà vastitatea intelectualà si spiritualâ pe

care o ilustreazà çi o propune, cartea pe care o aveti

în fa!â se citeste cu usurintà si cu piàcere, aseme-

nea unui roman de aventuri. Doar cà aici e vorba

de aventnra sPiritr-rlui...

Notà:
1. De la Isarlîk Ia Valea {limirii, volumul I -

,,Interfercnte spirituale", volumul II - ,,Drurnul fàrà s{irçlt",

Curtea Veche Publishing, Bucureqti, 2011'
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BASARAB ]{I.COtE§GU
PE DRUUUL rÀnÀ srînçlr
îx cÀurAREA sEilsul.ul

De la Isarlîk la Vale{t Uimiriil poarlà semnele
unei duble orientàri, fiind deopotrivà retrospectivâ

çi prospectivà, cu o façâ orientatâ înspre istoria
nescrisà a transdisciplinaritâçii, rememorînd
momente-cheie si reconstituind genealogii spiri-
tuale, gi cu o alta deschisà spre potenlialitàçile infi-
nite înscrise în viziunea transdisciplinarâ, promisi-
uni în asteptarea Lrnor împliniri viitoare. O primà
mizâ. a acestei càrti multidimensionale este una
sinteticà, ea constituind o adevâratà propedeuticà
la corpusul metodologic transdisciplinar, o inter-
façà a studiilor anterioare ale iui Basarab
Nicolescu, trepte în configurarea unei viziuni coer-
ente si integratoare asupra Realitàçii. În continuare.
cîieva exemple gràitoare.

Eseul lon Berbu - {tspecte transdisciplinare ale
operei din primul volum, Inlerferente spirituale, se

construieste în prelungirea viziunii vàdit transdis-
ciplinare din lan Barbu * Cosmologia ,,Jocului
secundZ, studiui de debut, din 1968, aducînd în
plus cîteva completàri incitante, prin cîteva incur-
siuni hermeneutice revelatoare, precum cea a
ternarului lon Barbu - EL GAHEL - Dan
Barbilian.

Densul studiu care deschide cel de-al doilea
volum al cà4ii De la Isarlîk la Valea tJimirii, cl:t
titlul O descoperire surprinzàtoare - nivelurile de
Reqlitate, se dovedeste a fi un incitant îndreptar
pentru viziunea din Noi, particula si lumea3,
reluînd într-o formâ concentratà corpusul de prin-
cipii çi concepte care stau labaza mecanicii cuan-
tice si, implicit, a constructului teoretic din studiul
din 1985 - discontinuiratea, cauzaiitatea globalâ,
neseparabilitatea, indeterminismul, îndràznind un
salt din limbajul matematic al fizicii clasice în lim-
bajul cuantic, încarnare lingvisticâ ater{ului inclus.

Irina DINCÀ

Premisa care a stat la baza argumentafiei din

$tiinya, sensul çi evolulia - Eseu asupra lui Jakob
Bôhmea, cea de-a treia carte a lui Basarab
Nicolescu, publicatà în 1988 - originea crestinà a

stiintei moderne - este reluatà în eseul cu acest

titlu din cei de-al doilea volum, Drumul fàrd
sfirçit, condensînd, în lumina unei lecturi ulterioare
publicârii studiului despre Jakob Bôhme, nucleul
interpretativ din monografie, descoperind inspi-
ra§ia directâ a cosmologiei bôhmiene din dogmele

+ - ..
crestjne ale lntrupàrii si Treimii.

Urmàtoarea carle â lui Basarab Nicolescu,
Teoreme poetices {1994), ia nastere în urma unei
experiençe fundamentale, rememorate în paginile
câ4ii De la Issrlîk la Vales Uimirii, în eseul cu
acest titlu - O experienTd fundcmentald -, consid-
erate de autor adevàrata lui nastere, a a clou{t
fiastere, provocînd o ûezire a constiintei si o auto-
transcendere. In plus, triada modemitate - post-
modernitate - cosmodernitate se va regàsi în
finaiul celui de-al doilea volum, Drumul fdrd
tfrrfit, în dezbaterea Cosmadenütate (gâzduitâ de
Centrul de Cercetare a Imaginamlui ,,Phantasma",
condus la Cluj-Napoca de Corin Braga),
prezentarea si interventiile lui Basarab Nicolescu
venind în continuarea si completarea potençial-
itàtilor conceptuale înscrise în fulguratiile core-
spondente din Teoreme poeticeî.

Preambulu I teoretic din T r an s di s c ip linarit at e a.
ManfesrT (1996) se deschide spre o largà paletà de
aplicatii practice ale transdisciplinaritàtii, sistem-
atizate si îtt Carta Transdisciplinaritdtii, redactatà
si adoptatàîn 1994,laConvenro da Arrâbida: lran-
sculturalul, transnationalul, transreligiosul, edu-
ceti{t tr{tnsdisciplinard, economia transdiscipli-
rzttrd, etica transdisciplinard, trans-limbajul,
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t rans - I s î o ria, tran s umani sn ru|, aüt ud ine a trcn s di s -

ciplinarà. Toate aceste ferllle raze de iradiere ale

transdisciplinaritàçii si-au gàsit încarnarea în

spirite vizionare ce l-au însoçit pe Basarab

Nicolescu în temerara sa aventurà transgresivâ, iar
portretele reconstituite empatic, cu emo{ie vibran-

tà çi fineçe analiticà, ale acestor coparticipanti la

Marele Joc al Transdisciplirzarità1ll alcàtuiesc una

dintre cele mai luminoase constelalii de eseuri

reunite în De la Isarlîk la Valea Uirnirii.
În fine, monografia publicatà în 2009, Ce este

realitster? Reflecçii în iurul operei lui Stéphane

{ upascas, deschide un subtil si fertil dialog trans-

temporal, ale càrui reverbera§ii se regàsesc în De la

lsarlîk la Valeo {Jimirii, de pildà în capitolele si

inierviurile dedicate lui §tefan Lupascu. Mai pre-

rus chiar decît aceste trimiteri explicite, modelui

ideatic lupascian este integrat în vizir'rnea nicoles-

;ianà care stràbate si paginile celor douà t'olttme

:le acestei càr1i, vizr"ralizat în diagrama

Tra.nsrealitîtTii, care condenseazà nrrcleul

iransconceptual al gîndirii nicolesciene.

A;adar, evocàriie çi màrturisirile din textura

;cestei càrçi reînnoadà fire invizibile ce unesc loate

;àr1ile lui Basarab I'tricolescu în vaste retele tle
re;ele cogtritive, ale càror noduri ideatice sînt

isans)conceptele cheie aie transdisciplinaritàçii:
::rt inclus, nivel de Realitate, complexitate, inter-

ecliunea Obiectului si Subiectului transdisciplinar,

îert Ascuns etc. In acest context, o a1tà tnizâ a

:àrlii De lG Isarlîk la Vcùett Uinûrii esie

;ristalizarea unui model coerent al Transrealità1ii

ri limpezirea luminoaselor sale noduri transcon-

ceptuale.

Logica tertuiui incius teoretizatâ de §tefan
Lupagcu, spre deosebire de cei de-al treilea prin-

iipiu al logicii aristotelice, al terçului exclus,

rccunoaste existenfa tlnui al treilea termen, T, care

;rte în acelaqi timp A si non-A (exemplui Ia

ir:demînà: entitatea cuanticà - în acelasi timp par-

iicr-rlà si untiâ, fàrà a fi nici doar particulà, nici doar

undâ). Terçr"rl incius reprezintà unul dintre cei trei

piloni pe care este fundamentatà transdisciplinari-

iatea, âlàturi de nivelurile de Realitate - un nivel
de Realitate însemnînd ,,un ansambltl de sisteme

aflate mereu sub actiunea unui numàr de legi gen-

erale" proprii, inadecvate celorlalte niveluri de
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Realitate existente - gi complexitatea lumii,
dezvàluind o structurâ deschisà, gôdelittnà, a

Realità1ii. Viziunea transdisciplinarà impiicà exis-
ten[a unor straturi de discontinuitate ce separâ rad-

ical fiecare nivel de Realitate de cel imediat anteri-

or, respectiv urmàtor, transgresiunea fiind posibilà

doar printr-un salt prin mijlocirea ,,logicii verti-
cale"q a terlului incltts.

Dar mai existà un ait terl chiar în miezul viziu-
nii nicolesciene a Transreaiitàlii: Tertul Ascuns'

Terlul Ascuns ioacà un rol vital în interacçiunea

dintr e O b i e c t ul t r cn s di s c ip I in ar - macroco smo sul,

,,ansamblul nivelurilor de Reaiitate si zona sa com-
plementarà de non-rezisten!â" - çi Subiectul trans'
disciptinar - microcosmosul interior,,,ansamblul
nivelurilor de percepiie si zona sa complementarâ

de non-rezistentâ". Prin zona de transparenià abso-

lutà sau de non-rezistençà (care scapà încercàrilor

noastre de ralionalizare, de rcprezentare, descriere,

formalizare matematicà ori conceptualizare),
Ter[ul Ascr"rns face posibilà comunicarea dintre

fluxul de informalie ce stràbate lumea exterioarà si

fluxui de constiintà ce traverseazà uuiversul ittteri-

or, mijlocind cornuninea invizibilâ a Obiectului cu

Subiectul. În acest fel, dupà cum màrturisegte chiar

Basarab Nicolescu într-un interviu din cel de-al

doilea volum din De la Islrlîk lo Valea {Jimirii,

,.vizibi1ul conlucreazà cu invizibilul", terlul incltts,

ce1 vizibil, Iogic si rationalizabil se dovedeste a fi
o interfaçà a Terlului Ascuns, cel invizibil, trans-

logic si transrationai, întrucît, dupà cum intuieste

René Daumal, ,,Poarta invizibilului trebuic sà fie
vizibiià"10.

O altà mizà a cârçti De la Isarlîk la Valea

Uirnirii se întrezàreçte dincolo de aceastà sperctci

poartd: clezvàluirea tîlcului ascuns al prietenici,

celebrareo yeryului vesnic prezent' Volumul I al

acestei câr1i, Interferenle spirituale, ar putea purta

câ moito o stràfuigerare în spiritul intuitiv al teo-

remelor poetice: ,,în lungul drum càtre tine însuti,

de explorat e mai curînd Celàlalt, cu infinitul
fiinlei sale." Dubia întîlnire, cu Sine ;i cu Ce1à1alt,

este alezatâ sub semnul barbian al Ogiinzii, prin

mijlocirea unor întîlniri exemplare, a unor dia-

loguri revelatoare si a unor prietenii 9i afinità1i

spirituale, aceste reflectàri catalitice aducînd o

limpezire a propriei viziuni asupra Realitàçii.
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Prima parte dtrr Intetf'erente spiriTuole, Ctitorii,

este un omagiu adus personalitàtilor tuteiare,

deschizàtori de drumuri în poezie, filosofie sau

;tiirrlâ gi Tsrecursori ai lransdisciplirtarità;ii -
Lucian Blaga, Ion Barbu, Mircea Eliade, Eugeu

Ionesci,r, Emil Cioran, Benjamin Fondane, Stefan

Lupa;cu. Ei au jucat roh'ri unor modele tle ttarts-

g,resiune, depàsind complexul românesc aL margin-

alità1ii lingvistice gi cultrirale, impr-rlsionîndr-r-l pe

Basarab Nicolescu în descoperirea propriei rleniri,

de promotor al lransclisciplinaritâçii, definite sug-

estiv drept tïGnsgresqre generulizatci, în càutarea a

ceea ce se aflà, în acelasi timp, înclurttrurl granilelor

disciplinare, îrulrz discipline çi elincolo de orice

disciplinâ, nâzr-rind spre unitatea cunoasterii'

A doua parte a prirnuiui vohtm din De la Isarlîk

la Vqlea {Ji*tir"ii este închinatYa ttentorilot"care atl

participat Ia autodescoperirea vocatiei transdisci-

plinare a lui Basarab Nicoiescu, asumîndu-si rolttl

de catalizatori :ri unei adevàrate inilieri pritt cul'

rurrT: riascàlul lon Grigore, prolèsorul Alexandru

Rosetti, clar çi Anton Nicolescu, tatàl sàu' si

Werner Heisenberg, considerat de Basarab

Nicolescu fi'atele sàu sPiritual'
Calupul de eseuri adunate sub titlul

Permcu-tentul tnirscal etl prieteniei se gàse;te înir-

tun subtil sistem de idei cotlunicante cu r-rltima

parte a volumului, LüetkrenTe spirituale, rnlet-

calînd portretele unor coparticipanti la temerarul

proiect al transdiscipiinaritàtii ctt cele ale unor

poeti, artisti sau oameni de stiinlà cu solide

afininitàçi ideatice cu personalitatea complexà a lui

Basarab Nicolescu, actuaiizîndu-i potençialitàtile

înscrise în propriul destin. Basarab Nicolescu are

uimitorul dar de a aduce întpretuti, sr'rb vrajl
bucuriei qi a speranlei pe care o emanà prezenla sa

solarà, de a arcui, sub imboldul transgresiunii,

punti peste si dincolo de orice bariere separatoars'

fie eie rlisciplinare, cuitttrale, lingvistice sau reli-

gioase, cie a împàrtàsi energia degajatil de flacàra

sa làuntricà si de a o focaliza într-o nesfir;ità
càutare transpersonalâ' a S e.rts ul ui,

Sr.rb tonica oblàduire a itti Basarab Nicolescu,

Marele Joc çl Transdisciplinaritiilii iradiazà, prin

focui interior al co-participançilor implicali, o plu-

raiitate complexà cle raze de acfiune, strâlïlgeràri
ale uneia ;i aceleiasi iurnini a iui ,rrins: coautorul

mârtnrisirii pe douà voci din Rcïcliicinile lib'
ertd1iill, poetul si criticul literar Michel Camus

traseazà dottà sensuri complementare ale transdis-

ciplinaritâ1ii'. transpoeticul si transpoliticul, 7a

întretâierea vielii intime cu viala socialà; destinele

pictorului Lima cla Freitas si al criticului de artâ

René Berger sînt contnrate sub semnul trat$es'

teticului', herruenerttica lransdisciplin«rti a ltri
Pompiliu Cràciunesoul2 lumineazà orbitele

lransliteratttrij lui Vintilà Horia; triada de esetrri

despre André Chor'rraqtli, Thierry Magnin çi

Adonis reprezintà o exemplarà apiicare a dialogu-

lvi transculturol qi tronsreligios; întîlnirea cu

Roberto Juaroz a prilejr.rit càutàrile nnui tronslirn-

baj în prelungirea atiludiftii transdisciplirmre;

colaborarea cu Edgar ilIorin si Jean-François

N{alherbe c aializeazâ ef orturiie impiementàri i un ei

erlucayii trcmsdiscip!.iî'tare, respectiv a unei etlcl

trartsdisciplinare.
Miza cea mai ascunsà, dar si cea mai prolundâ

a màrtnrisirii din De la Isarlîk la Valer Uimirii se

întrevede de abia dincolo de orizontul apropiat qi

totusi inlangibil al Drttntrlui Jtirri sfirsit: vom

ciescoperi cu uimire ctlm în autoportretlll spiritual

al lui Basarab Nicolescu se oglindeqte chipul

asctins a\ cdutdtorulLti de Adevîtt" adorrnit în ilecare

dintre noi, iar în Trutsrealitatea nicoiescianà se

reflectà propria noastrà itttne' cu deconcertanta ei

complexitate exterioarà, cu uimitoarea ei bogàçie

interioarà, cu corolct de ruintçzi a misterului ei

inetabil.
Înir-o reconstitr'rire simbolicâ a itineraruiui

spiritual parcurs de Basarab Nicoiescu, Drurutrl

fiuri sJîrçit, cel de-ai doilea voittm al acestei càr!i,

are ca punct de piecare o radiogra{ierç a Obiectttlui

t rans di s c ip lin rir, alcàtu inci, prin eser'trile si i nterl'i-

urile pe care le rellneste, ttn amplu ptlzzie multidi-

mensional ce configureazâ o imagine coerentâ a

unei Realitàçi piastice, asa clrm este ea înçeleasâ de

§tiinta actualà. Explorarea fascinantei lumi cuan-

tice i-a oferit lui Basarab Nicolescu un prielnic

exerciliu de dezinhibare cognitivà, o trezire din

somnul micii ratiutti, captive înlr-un singur nivcl

de Realitate, o âctivare a ralittttii vil, deschise spre

o pluralitate de niveluri ;i o întelire a intuitiei
vizionare. în drumul sàu de ia stiinçà ia constiintà,

Basarab Nicoiescu descoperà astfel plenitudinea
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Subiectului trutsdisciplinor. Trezirea constiinlei

coincide cu o ,,arlronizare între mental, sentimente

si corp", o neîntreruplâ slore de veghe cate

deschide constiinla spre l.ransconstient. Periplni

spiritr.ral ai lui Basarab Nicolescu prin, între si din-

colo de ;tiiniâ gi con§tiinlà se deschide astfel spre

transralional si transreligios13, în zona inefabilà, ce

scapà oricàlei încercàri de formalizate. a triiirii
reveialiei, a experienlei nemijlocite a misteruh"ri, a

inttriçiei apofatice a 7'erruluî Asctttts -

De l« Isorlîk la Valea {Jintirii con{igureazà

destinul lui Basarab Nicolescu sub semunl /rans-

misiunii. Portretele spirituaie ale personalitàtilor

vizionare cu care acesta rezoneazà, ctitori, men-

tori, prieteni sau colaboratori, integreazà viziunea

transdisciplinarâ într-un imperios proiect de trezire

a con?tiinielor, olèrind o alternativà viabilâ de

asumare a poli-crizelar secoittlui XXI" Reflectàrile

catalitice în oglinda convexà a Celuilalt din

Intetferenle spirituale sînt captate, prin fulguraçiile

eseurilor ;i interviurilor din cel de-ai doilea volum'

în oglinda concaYà a propriei interioritàti'
Neostenit Ctiutdror de Aclevdr, Basarab Nicoleseu

ne poartâ pe Drumul fdrd sfirçit al nnei temerare

trnnsgresiuni generalizate, dincolo de barierele

disciplinare ori culturaie, într-o càlâtorie transcul-

turaià qi transreligioasà de la interogaliile eseniiale

despre nnivers la strâfulgerârile constiinlei, spre

miezul incandescent al Sertsului.

Note:
1. Basarab Nicoiescu, De la Isarlîk la Valea Uiruîrii,

Yo1. I lnterÿr'enye spirituale, r'ol. II Dnunul fdrti s-fîr;it,

Prefa!à de Irina Dincâ, Editura Crirtea Veche, Bucttresti,

201 1.

2. Basarab Nicolescu, Ian Brtrbu - Cosmologin

,,Jocului secuntl", Editura pentni Literaturà, Bucureqti'

tr968, Editia a II-a Cuvînt înainte de Eugen Simion'

Pclstfaçà de Pompiliu Cràciunescu, Editura lJnivers

Enciclopedic, BucureEti, 200'1.

3. Basarab Nicolescu, Noi, particttla qi lumea,

Tratlucere de Vasile Sporici, Editura Polirom, ia;i, 2002,

Eclilia a II-a Editura Junirnea, Ia;i, 2007.

4. Basarab Nicolescu, $tiit1a, sensul si et'oluYia -
Ëseu asupra lui JAKOB BCIHMÊ, Prefatà de Antoine

Faivre, Traducere din lirnba francezà de Aurelia Bataii,

Eclitura Eminescu, Bucuresti, 1992, Edilia a ll-a Eciitura

Vitruviu, Bucuregti, 2000, Edilia a IlI-a Editura Carlea

Româneascà, Bucuresti, 2007.

5. Basarab Nicolescu, Teorerue poetice, Traducere de

L.M. Arcade, Prefalâ de Michel Camus, Editura Cartea

Româneascà, 1996, Edilia a II-a Editura Juniniea, Ia;i,
2AAl, Théorèrnes poétiptes/ Teoretne poetice, edilie bil-

ingvâ biblioiilà, tiraj '50 de exemplare, Bibilioteca

Ivletropolitanà din Bucuregti, 2009, viziune graficà qi 13

ilustra[ii de Mircia Dumitrescu.

6, Vezi. de asemenea, Christian Moraru'

C o snrc rl e r n i srt - 4n7s v i ç tt)r N a r r utiv e, kt t e G lttb aliz a t i on'

antl the Nex, CulTura! Imaginatl, The University ol
Michigan Press, Michigan,2Û11. Teoremele poetice nico-

lesciene clespre co.srto dernitate au constiluit utr incitant

punct de pornire în teoretizarea unei uoi paladigme cultur-

ale, într-o aniplà incursiune hermeneuticà în lileratura

americanà a ultimeior douâ decenii, emblen.ratice pentru

,,turnura cosmoclernà" coextensivà unei viziuni

relotiantie, transdisciplinare (Christian Morait înçelege

trrnts prin prisma lui x'irft, ,impreunà cu")'
7. Basarab Nicolescu, Transdisciplittcrittttett'

ù{ani.fest, Traducere de Horia Mihail Vasilescu' Edinrra

Polirom, Ia;i, 1999, Edilia a II-a Editura Juniniea, Ia;i,

2401.
8. Basarab Nicolescu. Ce esTe realitatea? Re.fleclii îrt

jurul operei lui Stéphane Lupasco, Traducere de Simona

Modreanu, Editura Junimea, Iaçi, 20Û9.

9. Mihai §ora, Cllpn çi tirttpttl, Editura Paralela 45'

Pitesti, 2005, p. 57: ,Mai trebuie spus cà, în timp ce logi-

ca orizontalei e o logicâ a disjunctiei ;i a excluderii te4u-

lui, logica verticalei e una a conjucliei, a integràrii çi -
evident - a te4ului inclus"'

10. René Daumal, lvlwttele Analog: rornon de avett'

ttu'i ttlpine, tton-ettclidiene si simbolic {rutentice, Prefa-tâ

cle Basarab iriicolescu, Traducere de Marius-Cristian Ene,

Eclitura Niculescu. Bucuresti, 2009, p' 18'

1 1. Basarab Nicolescu, Michei Camus, Rcitkicinile lib'

erttilii, Traducere de Carmen Lucaci, Editura Cur-tea

Veche, Bucuresti, 2004

12. Yezi Pompiliu Cràciunescu, Ter;ul inclus ;i
îransliteratura în Basarab Nicolescu (editor), kt cottflu-

enîa a dauci crtltttri: Lupasco ctstcizi - Lucrdrile

Colocvirtlui lntemcttiotmL {JNESCO, Paris, 24 martie

20t0,Ec)itura Curtea Veche, Bucuresti, 2010, p' 170-196

gi Pompiliu Cràciunescu, Vintilti Horia: transliteraTurti si

t'erilitate, Traducere din limba francezà de Olirnpia

Coroanrà. Prefalâ la edilia în limba românà de Basarab

Nicolescu, Etlitura Cttrtea Veche, Bucuresti, 2011'

I 3. Vezi dovada vie a acestei deschideri, impresionan-

tele coleclii coordonate de Basarab Nicolescu 9i Magda

Stavinschi la Editura Cufiea Veche, ,,§tiinçà 9i Religie" Ei

,,$tiinçà, Socictate, Spiritualitate".
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EASARÂB NIGOLESGU,
DE LA ISAELîK

LA VALEA UTTIilTRTT

Emanuela ILIE

.faya problernei psihofizicet (în Ctitorii); Rugdciune
pentru sLtfieru! lti Heisenbet'g (în Mentoii'); Michel
Catnus { 1929-2003 ) ,sl Marele Joc al
Transdisciplinaritdtii tî:n Pennanu*ul miracol al pfi-
eteniei)1. Peter Brook çi gïdirea truditiorulii2 {în
h$er:ferenle spirituale) s.a. Trebuie sà acimitem prin
urrnare faptul cà, la fe1 ca si toate interviurile incluse în
volurnui ai doilea, Dnunul fîu'd slîrçit, majoritatea
capitoieior delimitate ca atare din ltûetferenye spiri-
tttale reyin, într-o modalitate sau în alia, ia cunoaçterea

complexà, mediatà de transdisciplinaritate.
Dar nu numai în interiorul capitolelor din De la

Isarlîk la Valea Ui*irii autorul însusi stabile;te, dupà
cum spuneam mai sus, filiatia comunà acelor douà
tipuri de texte proprii. Unui cititor vechi al operei lui
Basarab Nicolescu nu îi poate scàpa faptul cà însu;i
titlul ultimei sale càrti trimite 1a doi cronoropi
esentiali analizati în primele sale voh-une. Termenul
,,Isarlîk", la l-el ca ultimul cur,înt din Joc secund, ,,8L,
GAHEL", se bucurà de o analizà rninutioasà în prirua
carte, apârutà înainte de plecarea savanttrlui din
România. Dacà, în întregime, ,,Joc secwtd este exper-
imentarea în spatitil poetic si stiin{ific a proiectului
unui nou umanisn'r. pe care autorul Jocultd secundî1
nurnea umanism matematic", dacâ, alti'el spus, ,,-/oc
seçuttcl este o bijuterie a transdisciplir-larità1ii", crono-
topul ,,lsar1îk" are o functie concretà, si anume:
,,Isarlîkui se situeazà astfel în universaLitate çi eterni-
tate, printr-utr act poetic de insolit patriotism... Ceea
ce a întreprins Lucian Blaga pentru reliefarea vir-
tutilor fondului popular autohton. rura1 patriarhal în
«Spaçiul mioritic », este simiiar çi se complereazà cu
ceea ce a relevat Ion Barbu, cu rniiloace atît de
diferite, în «Isarlîk», în privinla influençe1or orientale
în spirituaiitatea româneascà".

Dupà cum ne airage însà atentia Basarab
Nicolescu în studiul sintetic lotz Barbu * Aspecte

La fel ca gi douà dintre cà4ile mai vechi ale

lui Basarab Nicolescu - Rciddcinile libe*d1ii
(traducere din limba francezâ de Carmen
Lucaci, Bucure;ti, Editura Curtea Veche, 2004)

çi în ogtinrla clestirutlui. Eser.o'i autolsiogra.fice
(Editura Ideea Europeanà, Bucure;ti, 2009) -
cea mai recentà aparilie editorialà semnatà de

acadetriciannl european, numrtà De la Isarlîk la
Valea Uimirii @ditura Curtea Veche, Bucuresti,
2011), ar putea fi încadratà în categor:ia litera-
turii conièsive, si nu în uceea a operci proprirr-
zis stiintifice a acestuia. În realitate, însà. între
aceste douà secliuni ale Operei basarabnicole-
sciene existà raporturi atît de str'înse si de egale,

încît unui cititor sagace nu îi poate scàpa tàptu1
cà e1e func.tioneazà ca douâ feçe complementare
ale aceluiasi ansamblu. Nu putine sînt argu-
mentele care atestà fluxul tematic dens. circu-
laçia ideologicà practic comunà. Chiar -si acolo
unde interfala textualà este asiguratà de amintiri
qi refleclii succinte despre rolui unor personal-
itali de excepçie ale culturii noastre sau de notatii
conjuncturaie cu mizà recuperatoare, subsiralui

discursului se raporteazà tot la nucleele tari ale trans-
disciplinaritâtii: interactiunea Subiect - Obiecr,
niveluriie de Realitate, tertul tainic inclus scl. Fiiialia
este, în cîteva situatii, stabiiitâ de autorul însusi, alteori
se lumineazà treptat, dovedind cà fiecare fragment
evocativ sau analitic este un sirnplu pretext pentru afir-
marea unei-/ unor idei directoare pentru metodologia
transdisciplinarà. Texte întregi exemplare, din aceastâ
perspectivà, sînt usor de gàsit în fiecare sec,tiune a
Intetferente.lar spirituale, primul volum din De Ll
Isarlîk...: reconstituirea unui moment cheie,,din viala
mea spiritualâ" prilejr.rit de O vizità la Loncrdm ùt
1965 ari studiul extins, foarle bine documentat ;i
ambilios îrr intentii. iniirulat Jwtg, Pauli si Lupasco în
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transdisciplincre ale operei, incius în De la Isartîk la
VaLea Uimiril, nu trebuie sà ne làsàm copleçi1i de
sonorità1ile balcanice si, implicit, de tentatia de a
raporta Isarlîkul ionbarbian exclusiv la Orient. Ce-i
drept, majoritatea criticilor Jocnlui secund se
gràbesc sà îl trateze exclusiv ca pe o ,,geografie spir-
itualizatà" sau ,,miticà", uitîndu-i referentul cît se
poate de reai: ,,Cu toate acestea, numele «Isarlîk»
existà la nlodril cel mai real cu putintâ. Isarlîk
(Hissarlik) desemneazà locul pe care celebrul
Heinrich Schliemann a descoperit ruinele Troiei.
Unui dintre sensurile cuvîntului «Hissarlik» este
acela de <<palat>>".

Celuilait cronotop esenlial conlinut de peritextul
ultimei càrti semnate de Basarab Nicolescu, Valea
Uimirii, i se stabileste un rol esential încà din debutul
demersului transdisciplinar al autorului. Volumul
Noi, particula si fumea (Editura Junimea, Iagi, 2007)
se deschide chiar cu un fel de parabolà ce avertizeazâ,
lucid, cititorul asupra inerenteior dificultà1i presupuse
de lumea cà4ii, punctînd în acelasi timp singurul cod
alitudinal propice întelegerii unui asemenea univers
al contrarietàlii, al paradoxuiui revelator. Ea se

inspirâ dintr-o povestire filosolicà despre ,ÿar,l
Pdsdrilar, scrisà de un poet persan din sec. al XII-lea.
Àttar: dupà o lungà càlàtorie în câutarea adevàratului
ior rege, Simorgul, pàsàrile ajung în cea de-a saptea
vale, cea a uimirii. Locul în care simultan este zi si
noapte, càlàtorui vede si nu vede, existà si nu existà.
Dacà se agatâ de ceea ce cunoaste. de obiceiurile
càpàtate în timp, lumea vàzutà aici pare absurdà,
incoerentà, de aceea poate càdea pradà drsperàrii.
Dacà acceptà însâ deschiderea càtre aceastà lume
necunoscutà, noua priveliste i se înfàliçeazà în toatà
coerenta si frumusetea sa... Fireste cà nu numai

,,lumea cuanticâ are locul sâu în Yalea Uimirii {lna
dintre cele çapte vài din Sfatul Pdsdrilor a lui Attar),
unde contradictia qi indeterminatul îl pîndesc pe càlà-
tor la tot pasui", dupâ cum anun[à încà de ia început
autorul, ci si metodoiogia transdisciplinarâ însàsi.
Convergenta aceasta simbolicà, încà aluzivà aici,
capàtà materialitats lingvisticà lipsità de dubii în
prima dintre superbele Teoreme poetice (Editura
Junimea, Iasi, 2007) prin care se aproximeazà con-
ceptul de ,,nivel de realitate": ,,Valea Miràrii - abisul
dintre douà nivele de Reaiitate. Noua Renastere -
emergenta realitàlii încamate a mai multor nivele de
Realitate".

Astfel, dacà retinem referentul real pentru
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,,Isarlîk" si cel livresc/ filosofic pentru ,,Valea
Uimirii", vom interpreta titlul ultimei càrti a acade-
micianului Basarab Nicolescu drept sintezà a unui
traiect auctorial care presupune douà etape esentiale:
traversarea lucidà a lumii reale (cu eludarea tuturor
obstacoieior inerente si acceptarea la fel de constien-
tà a precaritàtii ei), apoi opliunea fermà pentru trans-
lumiie Spirituiui. Abia împreunà, ele con-figureazà
iniçierea de esenlà si expresie transdisciplinarà.

Dupà cum astfel se poate relativ usor observa, si

în acest ultim epitext semnat de adeptui transdiscipli-
naritàtii în act si în limbaj, conceptele fundamentaie
ale operei sale sînt plasate pe o pozilie centralà. Prin
urfilare, singurul gen de devoalare a interioritàtii
basarabnicolesciene parc a v iza conturarea nodurilor
si a semnelor esen{iale în procesul de clarificare de
sine întru transdisciplinar. Desi pare cà apeleazâ. la
scriitura asa-zis confesivà - fie la formula interviu-
lui, fie la cea similidiaristicà - Basarab Nicolescu
preferà sà obnubileze gi aici amànuntele potenlat
intimiste, detaliile care unor cititori indiscreti sà le
dea impresia cà îi pot descoperi vreo fantasmâ inex-
istentà, vreun complex în zadar ocultat3.

Insesi evenimentele biografice invocate în acest
op sînt amintite doar din perspectiva suslinerii
puncteior de vedere ale savantului si filosofului
Basarab Nicolescu. pentru a clarifica datele contex-
tuale în care acestea au fost prefigurate sau funda-
mentate. Mai mu1t, ca un Eliadea, de pildà, el oferà
,,accidentelor" biografice, detaliilor celor mai
anodine, în ordinea aparenlei, desigur, o semnificalie
substantiaià, am spune epifanicà - în[elegînd, prin
manifestàrile sacralità1ii în nivelurile de Realitate,
ceea ce în1elege Basarab Nicolescu însugi: ,,ter!ul-
sacru [care] se întrupeazâ în noi, se naste în noi, e1

este acel noi care împacà omul cu universul". De a1t-

fel, datele accentuat subiective, decupate din catego-
ria evenimençialului intim, sînt reduse ca numàr si
întotdeauna sînt revelate cu discretie si demnitate. O
demnitate exemplarà, care stràbate inclusiv tulburà-
torul eseu ln ce serveste suferinça? Reflec{ii asupr{l
vietii prizonierilor de rdzboi romârù în lagdrele sovi-
erice, lurrde se evocà sirul chinuitor de suferinte ale
tatàiui si ale celorlalti prizonieri de ràzboi care au tre-
buit sà suporte infernul captivitàtii în Libidoansk,
Susdhai, Oranki sau Mînàstîrka.

Chiar si atunci cînd se abandoneazà în voia unor
volute autoreflexive stimulate în general de sinu-
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soidele propriei memorii, automi eseurilor atûabi-
ogrartce din Intet'erente spirituale are grijà sà nu
puncteze decît evenimentele cele mai semniijcatives
în orclinea destinului, asadar cele care âu functionat
drept cataiizatori în procesul iensionat al fr:rmàrii de
sine, al devenirii ca asumale a unui destin cu mizà
transdisciplinarà. Unele ciintre eie fuseserà dezvàluite
iui Michei Camus în Ràddcinile libertd,tii-.revelatia
precoce a existentei tertului, mijiocità de pàrintele
Galeriu, apoi experienla coplesitoare de ia începutr-rl
maturitàtii (o experientà similarà celei tràite, cu sec-
ole în urmà, de misticui Jakob Bôhme), în sfirsit.
întîlniriie decisive cu cei pe care îi va percepe drept
autentici oarneni ai lertului: Lupascu (pe care-l
cunoaste în 1968, irnediat dupà sosirea îrr Franla, dar
cu care se împrieteneste în 1977), Fritjof Capra.
Charles Sanders Pierce, Raymond Abçllio (de care l-
a legat, timp de douàzecisicinci de ani, o ,,prietenie
filosqficà si o prietenie de suflet"), poetul libanezo-
sirian Aclonis, poetul argentinian Robefio Juanoz.
Fàrà excepçie, ,,mari gînditori ai ternarului", modele
nu doar în sens pur iivresc ci çi, dintr-o perspectir,à,
în sens uman, care i-au mtjiocit viitorului teoretician
al transdiscipiinaritâtii intuitiile sau chiar certitudinile
teoretice esenliaie.

Asupra unora dintre lecturile decisive care l-au spe-
cializat în lumea fizicii cuantice, autorul revine în De
la Isarlîk la Valea Ui*zirii, consacr-înd pagini incitante
inclusiv raporturilor ideatice stdnse dintre sistemele
ideatice a1e autorilor care au avut un ro1 semnificativ în
formarea sa ca specialist (asa cum se întîmplà, spre
exemplu, în srudiui Jtxtg, Pauli si Lupasco în .faya
problernei Ttsihofizice). Pagini dense, documentate sub
raport stiinti{ic, dar încàrcate în special de o afectiune
deferentà, sînt închinate çi lui Geoftiey Chew
(Geoffrey Chew si descoperirea Extt-emului Occident),
lui Wemer Heisenberg (Un profet at noii lwui: Wentet
Heisertberg (1901-1976), lui René Daumal (Âend
Daurual si Marele Joc), lui Edgar. lvlorin (pcsiuneo
cunoasterii si solidaritritii), iui Stefan Lupascu
(Stépltane Lupasca si lLunea atei, Dialogui îrûrerupt:
Fondane, Lupasco si Cioran), Alexandru proca

{Alexandru Proca (1897-lgïs), .fondatorul scolii
.franc eze tno de m e de .fizic cï te o re tic d).

Numeroase alte pagini sînt dedicate pasiunii
devoratoare pentru càrti, pasiune mostenità pe linie
paternà, dupà cum se recunoaste într-Lrnul clintre
interviurile adunâte i* I)rumul .fcirà sfrrçit, cel de-al
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doiiea volurn din De la Iscilîk...: ,,Sînt douâ surse
ale càrtilor. Aveam cred sase ani, îmi petreceam
vacanteie la bunicii din partea taiàlui în satul care se
numeste Pircureti (...) Bunicii aveâu o fermà imensà,
cu multe clàdiri, grajduri, livadà. un loc minunat. Era
o singurà încàpere, la primul etaj, în care bunica rnea
îmi spunea cà e interzis sà merg. Mirosea foarte fru-
mos în acei 1oc, acolo era crescàtorie de viermi de
nàtase. Cum de mic nu mi-au p1àcut lucrurile
interzise. am intrat bineînfeles în acea camerà: spre
surpriza mea, am gàsit una dintre ceie mai extrâor-
dinare biblioteci pe care le-am vàzut în viata mea.
Erau acolo càfii, manuscrise. letopisele din Evul
Mediu românesc, monede de aur. A fost qocul care
probabil a detenninat pasiunea mea pentru càrli. Sînt
un om al càr1ii (...) La casa pàrintilor din Ploiesti
erau mai mult romane, si pe aceslea ie-am clevorat,
dar adevârata sursâ a uimirii si a fascinaliei mele în
fala^cà4ilor, de la Pàcure{i se trage".

In mod cert. si în fiee are dir.rtre sectiunile
cuprinse în I nt e rfe re nle s p i r it u al e (C t it orii, l\,1 en to r i i,
Pernanentul miracrsl ctl prieteniei si htterferente
spirituale) se plàteste tribut acestei fascinatii totaie
în fata càrtilor esen{iale. Instanta auctorialà îsi
aminteste cu nostalgie cà a început sà citeascà poez.ie
cu un nesat irepresibil, încà din adolescentà, atunci
cînd i-a descoperit pe cei trei poeti români Eminescu,
Blaga si Barbu. Adicà pe cei trei autori esentiali,
considerati la maturitate drept axa fundamentalà a

cuiturii române. Frobabil si pentru cà Basarab
Nicolescu îi va percepe drept veritabile ,,fiinte ale
transgresiunii frontierelor dintre diferitele domenii
arle cunoasterii si dintre diferitele culturi". Dar în
special deoarece ei ilustreazà la modul absolut
Poezia. Adicâ Lrn concept tare, esential, al metodolo-
giei transdisciplinare: sà nu uitàm cà autorul
Teoreme lor p o e ti c e afirmase, transant, fructificîncl
intuitii mai vechi, determinate de hermeneutica
operei poetice a lui Ion Barbu, faptul cà doar
,,Cunoasterea poeticà este cunoasterea cuanticà a
tertiului tainic inclus" (VI. 1). Justificarea acestei
opçiuni apàrea, la fel, succintîn Ràddcinite libertàyii
- cunoasterea poeticà este superioarà celei stiinçifice.
pentru cà ea unilicà Subiectul ,si Obiectul, pàstrîndu-
le totusi integral distinctiiie: ,,Ca orice mare poet,
Adonis accede la izvorul însusi ai poeziei - tertul
tainic inclus, care unificà Sutriectul çi Obiectul,
pàstrîndu-le diferenta". Or, dintre cele mai sensibi-
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lizatoare pofirete pe care le putem regàsi gi în De la

Isulîk la Valea uhnirii sînt chiar cele dedicate

poelilor: în special capitolele Lrtcictn Blagc - O viz'

itrî Ie Lailcrd*t în j965, respectiv Cezar lvtinescu:

Poetttl çi vîttdtoarea cle oametli cuprind pagini

pàtrunzàtoare, în care intenfia conlèslvà (mai apirsatà

ca în aità parte - a se vedea màrlurisirile despre

reculegerea la mormîntul lui Blaga sau izbucnirea în

lacrimi la prirnirea testamentului spirituai ai lui

Cezar Ivàtrescu) este dubiatà cle una sà spunent

reparatorie. Din aceastà uitirrà perspectivà, textul

dedicat cie BasaraLr Nicolescu piurivalentului Cezar

lvànescu (,,mare poet, dar si un om de o profundâ

cunoastere filosoficà, mai ales în domeniul filosofiei

orientale", cîntàre! exceplional. ,,un eficace editor"

etc.) trebuie citit ca un panegiric perfect justificat -
nu rle ,,prietenia spiritualâ rarà" care i-a unit pe cei

cioi sau de indignarea cà moafiea poetului vînat de

semeni infami a fost ,,o supremà injustilie", ci de

convingerea intimâ câ ,,opera lui ràmîne, intactà, în

imediata vecinàtate a operei unui a1t mare nedrep-

tI1it. Nlilrai Eminescu".
În sfîrEit, trebuie observat faptul cà fiecare epitext

scris de Basarab Nicolescu este, în fond, un ontagiu

adus îutîlnirilor decisive, modelatoare de Destin'

Primele dintre e1e, în{elegem, sînt datoare unor

oarneni precum [Jn Dascdl de sltticlçtd: Ion Grigore

i1907-1990), pentru care Mentoratul nu însemna

decît capacitatea uluitoare, de esen!â vizionarà, de et

recLutoeste în tînàrui Basarab Nicolescu ,,setea de

absolut, dorinla mistuitoare de cunoaçtere" si,

irnplicit, acimiralia iècundà pentru o personalitate de

prim rang, ce reprezintà însà1i ,,gîndirea încamatà,

spectacolul raliunii levelîndu-9i splendoarea în

clemonstra{iile matematice si în estetica teoremelor"'

Omul de culturâ deschis, ca niciun aitui' càtre trans-

disciplinar îsi devoaieazir apoi afinitàçile (s)elective

pentru prieteni ca Mircea Ciobanu (Mrtrtorul),

Vintiiâ Horia (Uiz cavctler aL Cuttoasterii Ce Va

Veni),L. M. Arcade, ,,un înnoitor al linrbii române,

din rasa constructorilor de catedrale" (L- M. Arcacle

çi Cenaclul de la l',/euitlv), Stelian Oancea (Pribeag

prin cea de-a patra dimensiune\, Eugen Simion

{Eugen Simion çi irtiçierea prùt cultttrù), Roberlo

Juarroz {Vialrs unneazd vieçii - Roberto Jttotroz..

1925-]995), André Chouraqui (Prieterzul metr,

*dré Choto'aqwi (1917 -2A07), Vizionanrl), Michel

Canrus (un aclept al Marelui Joc al transdisciplittar-

itdçii), Mircia Dumitrescu (Mircia Dwnitrescu - ttrt

geniu generos si mode.st) etc. etc.

Dupâ cum afirmam qi în încheierea cronicii la

volumul precedent a1 savantului, epitextele basarah-

nicolesciene ar plttea fi a;ezate, precum celebra

lucrare a iui Martin Buber, Eu çi Tu (lch wd Du),

sub semnul formuiei sintetice inspirate din debutul

prirnului verset al Evangheliei dupà Ioan: ,,laînceput
este relalia (Im hfang ist die Bezielturtg)" . La f e\ ca

si autorui autenticei ,,bibiii a dialogului", scrise în

1923, Basarab Nicolescu citeste întregul Destin prin

prisma relaliei ca eveniment ontologic prirnordial,

întrucît spaliui ei este 1ocul de manifestare a

Spiritului gi cu siguranlà o dimensiune stiperioarâ a

fiintei însetate de transgresiunc'

l'{ote:
1. Prilej pentru a relua conceptele-cheic ale transdisci-

plinaritàçii:,,No1iunea transdisciplinarà de nivcluri de

Realitate conduce si 1a o nouà viziune asupra persoattei

umâne: fondatà pe inclnderea Te4uiui ascuns. In abordarea

transdisciplinarà, snntem confnintali ctt utt Subiect tnttlti'

7:r/*, capabil sà cunoascà ttn Obiect nniltipltt' Unificarea

Subiectului este realizaià prin actiunea Tertului ascuns'

care transfomrir cunoasterea în în;elegere" etc. (subl aut');

2. În c:re este inclusà o interesantâ analizà a sttucturii

ternare a spatiului teatral specific remarcabiiului om de

teatru Peter Blook (care a adaptat/ re-prezentat inclusiv tex-

tul lui Attar, Graiul Pàsdrilor)',
3. Chiar si acestui tip de cititor îi va ti de altlei imposi-

bil sà <lemonstreze câ Basarab Nicolescu suferà de oricare

dintre ,,bolile profesionale a1e diariçti1or", enumerate si

analizate cu peftinen[à de Eugen Simion în Fictiunca jur-

nalului irttim,l. Editia a II-a, revàzutà si adàugitâ, Editura

Univers Enciclopedic, Bucure5ti, 2005, pp. 272-219;

4. Pentru întelegerea de adîncime a lesortulilor care îi
ieagà pe cei t1oi savanti. a se vedea atît e1'ocalea caidà clil

sectiunea Ctiîorii (Mi:-cea Etittde, sub setntrul destinului),

cîr si hermeneutica transdisciplinarà din sectiunea de

Interferente spirinale {Ambiguitate si semnificayie îrt Pe

slrada Mîntuleasa)',
5. Din aceastà perspectivà, am fi tentali sà îi citim cel

pulin Ât aglindc destintlui. Eseuri autobiogra.fice, resPec-

tiv prinrul volum din De ta Isarlîk la Valea Uinlrii r3rcpt

model de ,jurnal de crizà", în sensul pe care îl conferà sin-

tagmei Mihai Zamtir, în remarcabilul capitoi despre 'Iurnal
de crizà çi jurnal de exisTentd, inchis în Cealaltii fa;d a

proiei (edilia a II-a, Carlea Rornâneascâ, Buculeqti, 2006):

,,Unii scriu jurnale dcspre tribulâtii exceplionale si despre

evenirnente care schirnbà un destitr - ei scriu adicà « jur-

nale de crizà », dacà prin ocrizà , înlclegcm tln prilg sem-

nificativ al existentei" (p. 146)'

CO,\§YOIIBII{I LITEIÈÀIàE 8l


