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În luna mai a acestui an s-a
lansat la Cluj-Napoca (în
incinta Book Corner-Libra-

rium) volumul aniversar coordo-
nat de Luiza Mitu ºi Petriºor
Militaru cu ocazia împlinirii a 70
de ani de viaþã ai fizicianului ºi
filosofului Basarab Nicolescu.
Cartea Basarab Nicolescu: sub
semnul septenarului deschide
Colecþia „Avangardã & transdi-
ciplinaritate” a Editurii Aius, co-
ordonatã de Petriºor Militaru, ce
îºi propune sã promoveze princi-
piile metodologiei transdiscipli-
nare ºi sã aducã în atenþia publi-
cului noi informaþii despre miº-
carea avangardistã româneascã
în cadrul culturii europene. De
fapt, numele colecþiei vine ca o
continuare fireascã a proiectului
omonim desfãºurat pe o perioa-
da de un an la Biblioteca Jude-
þeanã „Alexandru ºi Aristia
Aman” din Craiova (Secþia Au-
dio-Video, Sala „Marin Sorescu”),
unde lunar s-au þinut conferinþe
de cãtre tineri cercetãtori, doctori
ºi doctoranzi craioveni, dar ºi din
alte centre universitare, conferin-
þe ce au avut în centru aplicarea
metodologiei transdisciplinare ºi
promovarea unor nume ca Victor
Brauner, Gellu Naum, Geo Bog-
za, Ion Vinea etc., reprezentanþi
de primã mânã ai avangardei ro-
mâneºti ºi europene.

Cele cinci capitole ale cãrþii îl
pun în luminã într-un mod inedit
pe fondatorul metodologiei
transdisciplinare: în prima parte,
tonul confesiv ce dominã textele
publicate în diferite publicaþii cu
ocazia aniversãrilor anterioare se
îmbinã cu stilul eseistic ºi se
completeazã cu cele douã inter-
viuri reprezentative pentru ope-
ra lui Basarab Nicolescu. Aici, în
intervalul textual intitulat Auto-
portret nefragmentat, filosoful
ne oferã un indiciu important
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asupra esenþei propriei opere ºi
a propriei identitãþi prin rãspun-
sul pe care îl dã întrebãrii funda-
mentale – cine sunt eu?: „singu-
rele care pot rãspunde acestei
vertiginoase întrebãri sunt cãrþi-
le mele.” Astfel aceastã observa-
þie se va întãri în secþiunea Nive-
luri de interpretare ºi chipuri
ale operei în care scriitori cunos-
cuþi, doctori sau doctoranzi în
studii transdisciplinare (dar ºi de
la alte specializãri!) relevã diferi-
te aspecte ale transdisciplinari-
tãþii, unele asimilate ºi intrate în
uz, altele în curs de a fi lãmurite ºi
aplicate în diferite domenii ale
cunoaºterii. În realitate tocmai
existenþa atât de numeroaselor
discipline ºi a diferenþelor dintre
ele a condus, la un moment, la
nevoia de „unitate a cunoaºte-
rii” ºi la situaþia în care, ca ºi la
nivel cuantic, rolul subiectului
cunoscãtor devine cel puþin la fel
de important ca al obiectului cu-
noaºterii, fãrã  a neglija rolul di-
namic ºi terþiar (de la terþul in-
clus) al interacþiunii dintre sub-
iect ºi obiect. Prin urmare, este
vorba de o viziune unificatoare
ce ne indicã o nouã idee de Rea-
litate: „Soluþia nu este ca o sin-
gurã fiinþã umanã sau un compu-
ter sã acumuleze toate aceste
cunoºtinþe; soluþia este legãtu-
ra. Cãci a aduce împreunã cunoº-
tinþele nu este posibil în momen-
tul actual, dar este posibilã gãsi-
rea ºtiinþei ºi a artei legãturilor,
iar aceastã ºtiinþã ºi artã a legã-
turilor este chiar transdisciplina-
ritatea.”, subliniazã Basarab Ni-
colescu. Noua idee de Realitate
implicã existenþa unui terþ ascuns,
care face pune în relaþie niveluri-
le de realitate ale subiectului cu-
noscãtor cu cele ale obiectului de
cunoscut. Interacþiunea dintre
subiect ºi obiect are loc simultan
ºi în mod coerent ceea ce face

posibilã conºtientizarea mai mul-
tor niveluri de realitate, altfel
spus depãºirea viziunii mononi-
velare cu care ne-am obiºnuit.

În secþiunea intitulatã În
oglinda prieteniei ni se propu-
ne o abordare afectivã a omului
Basarab Nicolescu prin prisma
marilor prieteni (Andrei ªerban,
Solomon Marcus, George Banu,

Simona Modreanu, Magda Sta-
vinschi) sau a celor mai tineri din-
tre ei (Emanuela Ilie, Marius Cris-
tian Ene, Mihaela Grigorean, Adi-
na Sorohan etc.) la care se adãu-
gã ºi contribuþiile coordonatori-
lor volumului. Aflãm aici despre
mintea iscoditoare a cercetãtoru-
lui care este în cãutarea unui lim-
baj universal (Andrei ªerban)
sau despre ipostaza de profesor
care îºi cucereºte ucenicii prin
farmecul lecþiilor ºi al medierii,
despre elevul care câºtiga simul-
tan – în pur spirit transdiscipli-
nar! – olimpiada naþionalã la lim-
ba românã, la matematicã ºi la fi-
zicã sau despre complexitatea

piliu Crãciunescu scoate în evi-
denþã faptul cã „abordarea trans-
disciplinarã a Realitãþii multidi-
mensiunale, structuratã pe mul-
tiple niveluri” poate avea un
efect benefic pentru o societate
care s-a bazat ºi încã se mai ba-
zeazã pe limitata logicã binarã. Un
exemplu al acestei depãºiri poa-
te fi arta modernã care este „un
tãrâm de emergenþã ºi întâlnire a
tuturor cãilor cognitive” ceea ce
ne reaminteºte cã transdiscipli-
naritatea este o cale cãtre omul
complet, nedivizat. Pe de altã par-
te, fizicianul Radu Constantines-
cu vorbeºte despre colaborarea
cu Basarab Nicolescu în raport

un volum aniversar dedicat academicianului
Basarab Nicolescu la vârsta septenarã

care caracterizeazã atât opera, cât
ºi autorul ei: „convingerea mea
profundã este cã ideea niveluri-
lor de realitate nu putea fi desco-
peritã ºi revelatã celorlalþi decât
de un savant ce ºi-a descoperit
mai întâi nivelurile propriei fiin-
þe.” (Petriºor Militaru). Urmãtoa-
rea secþiune a cãrþii are un carac-
ter preponderent exegetic: Pom-

cu ideea de dialog între ºtiinþã ºi
religie: „Pentru el ºtiinþa ºi religia
nu sunt absolut deloc domenii
incompatibile ale cunoaºterii
umane, iar existenþa spiritualã a
fiecãrui individ este o compo-
nentã esenþialã din existenþa so-
cialã a comunitãþii.”. Înzestrat cu
vocaþia trezirii conºtiinþei ºi a
sentimentului realitãþii, mesajul
lui Basarab Nicolescu ajunge la
oamenii pregãtiþi sã audã, fie cã
acesta este momentul unei con-
ferinþe, al unui seminar sau al unei
discuþii în pauza dintre cursuri
mizând strategic tocmai pe evi-
denþierea fricii de autocunoaºte-
re: „«existã în fiinþa noastrã pro-
fundã o teamã de a accepta terþul
ascuns» fiindcã terþul ascuns nu
este un concept aruncat pe o car-
te, ci «cheia transformãrii felului
nostru de a fi în lume»” (Ioana
Repciuc). Nu putem trece cu ve-
derea faptul cã în cuprinsul aces-
tei pãrþi a volumului aniversar se
regãsesc cunoscuþi cercetãtori
sau universitari ca Petre Rãilea-
nu, Sergiu Berian, Ionuþ Isac,
Emanuela Ilie ºi Irina Dincã ori
tineri doctori ca Adriana Teodo-
rescu, Raluca Bãdoi, Marius Cris-
tian Ene, Gabriel Nedelea, ªtefan
Bolea, Luiza Mitu ºi Petriºor Mi-
litaru. La finalul cãrþii vom gãsi
fotografii de la evenimente sau
întâlniri semnificative în evoluþia
lui filosofului ºi fizicianului ro-
mân, din care reiese vitalitatea ºi
vioiciune privirii pãtrunzãtoare a
omului care ºi-a gãsit echilibrul
interior ºi care vrea sã dãruiascã
ºi celorlalþi modalitãþile de des-
coperire ºi de realizare ale aces-
tei intense armonii.

Basarab Nicolescu împreunã cu Luiza Mitu

Basarab Nicolescu în mijlocul colectivului de redacþie al revistei „Mozaicul”: Adrian Michiduþã, Nicolae Marinescu, Constantin M. Popa


