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TRANSDISGI PLI NARITATEA I
UNTTATEA CUNOAçTERII,

coNDrTrE A DElm{rrÀfll UUANE
BASARAB NICOLESGU

îr oraloc cu ADRIAN cronotAxu
LA ATENEUL RoHÂn* 1n;

Adrian CIOROIAI{U: Arn înteles.
Fermiteti-rni sà pun o întrebare de neofit, ca
profesor de istorie, và dati seamae tot ce stiu
despre aceastà interconectare este acea idee
care, îmi cer scuze în avans, poate sà vi se parà
stupidà, dar se spune tleseori cà, repet, e un
cliseu, bàtaia aripilor fluturelui deasupra
Indiei, sà spunem, poate sà producà un uragan
undeva în Texas. Asa functioneazâ ljniversul?
Asta întelegem prin interconectare?

Basaratr NICOLESCII: Este o metaforà dar
care lraduce ceva fundamental, fiindcà este legatà
de dirnensiunea umanului. Iatà, André Bretonr,
care a venit din suprarealism, nu era om de

çtiintà, dar a avut intuitia fabuioasà a ceea ce
nurnea e1 ,,hazardul obiectiv", aleatoriui de care
vorbeam, care construieste. în ziiele noâslre,
acum cîteva luni a apàrut o carte în Franta, de
Nicolas Gisi*, L'itttpensabile hçsnrd:, care e deja
un best-seller. Cum bine stiti, dumneavoastrà m-
ati fàcut sà-l descopàr pe i{assim Taleb, hazardui
se manifestà si 1a scarà umanà, asa cum stràlucit
argumenteazà acest autor.

Nicolas Nassim Taleb. tradus si în
româneste. cu Lebdda neagrd.;. '

Teoria lebedei negre care traduce exact
acelasi lucru. Adicà ce înseamnà lebàda neagrà?
Lebàda neagrà înseamnà cà noi stim din expe-
rientà cà lebedele sînt în general albe, cleducem
cà toate lebedele sînt aibe si apare o lebàdà nea-
grà care contrazice ceea ce stim. si pînâ la urmà
infirmà teoria afirmînd cà toate lebedele sînt a1be.

Existà o specie care iese din tipar, ciar care a fost

efectiv observatà. Ce însemnà asta mai clar?
Înseamnà cà în lumea de care vorbesc, în aceastà

nouà realitate pe care am încercat s-o formulez în
metodologia transdisciplinaritàtii, existà o zonà a

incognoscibilului.

,.Incognoscibilul" înseamnà ceea ce nu se

reduce la ur discurs, la o teorie, la o fbrmulare.
De unde vine el? Care este legàtura cu ceea ce

spuneam înainte? Legàtura este cà acest hazard
obiectiv, hazard complet, imprevizibilul însusi,
de genul celui care a intervenit la i 1 septembrie
2001, acest eveniment de tip ,,1ebàda neâgrà",
acest tip de evenimente, vreau sà zic, priveste
totalitatea lumii. Acesta este hazardul de care
vorbesc. Totalitatea iumii este imposibil de
clrnoscut pettru mintea nrnanà, dar în ea. haz-
ardui manif-està acest tot. Acest. .. una, îmi place
mai mult f'emininul în acest caz, fiindcà realitatea
este una. Ca sà revin, deci, se manitèstà acest
hazard prin evenimente neprevàzute. Prin
urmare, cred cà e o lectie imensà. De asta spun cà
transdisciplinaritatea cluce spre o zanà. de
negociere cu imprevizibilul, de negociere cu
sacrul, de negociere cu ceea ce numesc eu în
metodologia mea, Tertul Ascurzs, adicà un ter.-t

între subiect si obiect. O negociere care poate c1a

o cheie, nu o solnfie, pentru cà o soluçie nu existà.
asa cum nu existà nicàieri solulii gata pregàtite.
Negocierea dà în schimb o cheie, pentru o nouà
compoftare pe lumea asta, în care sà ne pregàtim
pentru neprevâzut. Neprevàzutul nu poti sà-l pre-
vezi bineînteies, dar te poti pregâti pentru el.
Cum? Prin acceptarea deja a acestei idei. De ce
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:plln asta? Sînt frapat în multe disculii si printre
:iiozofi çi chiar printre istorici, cle ceea ce s-ar
putea numi,,teona letrorrizorului".

Care ce spune?
Teoria retrovizorului spune cëi dacâ te uiti în

spate, poli sà deduci ce este în fa1â. Cu alte
;ur,inte, construiesti viiiorui plecînd de la trecut.
Ei trine, iucrul acesta este fa1s.

Fals... pe planul filozofic, pe plan epistemo-
l:gic. pe planul evidentei stiintifice, în ce sens?
f iitorr:l nlr este unul, este multiplu, este deschis.
Deci, în acest sens, a prevedea viitorul este un
lonsens. Întotcleauna este fals. Vedem asta în
i*ate ocaziile iumii în care se inventeazà tot felul
ie solutii care nu merg. Deci eu îmi explic oare-
.'um aceastà dorintà aparent ciudatà a publicului
Je a càuta alte viziuni. Îmi explic cum au devenit
:isa deodatà best-selleruri cartea lui Nassim
Ta1eb, cartea pe care am mentionat-o deja, sau

cea a lui Nicolas Gisin. Creri cà undeva, în sub-
constientui oamenilor, ei ;tiu cà nu mai merge
liziunea asupra realità1ii care le este oferità de cei
care decid, cà ea nu mai corespunde cu ceea ce se

r'ede, cu faptele istoriei. Constatà si ei con-
iruntarea cu acesl ileasteptat, cu acest impreviz-
ibil. Asta nu înseamnà exciuderea cunoasterii
rationale, dimpotrivà, Ter[ul Ascuns este ralional,
doar cà el nu este ralionaiizabii. O mare distincçie
trebuie fàcutà între ce este rational si ceea ce e
rafionalizabil.

couvonnnal LrtERarrE

§i uç adàuga douà alte
aspecte. dacâ îmi permiteti.
Asistàm, este aproape o evi-
dençà, la disoluçia sacruiui în
lumea contemporanâ. 0r, din
punctul meu de 'u,edere, dis-
olutia sacrului merge mînà în
nrînà cu disolu{ia notiunii de

realitate. Cu alte cuvinte, dacà
recompunem o idee-model,
fàrà pretenlii de revelalie, a

realitàtii, avem o ;ansà sà

suprarrietuim într-o lume care,

slim" este din ce în ce niai
haoticà, globalizaià. Un al

doilea aspect care poate explica putin titIul întîl-
nirii noastre, anume de ce transdisciplinaritatea

{ine de demnitatea umanà. Un argument foarte
sirnplu, fàrà lucruri sofisticate: oricare ar fi cre-
atorul acestei lumi., dacà El a creat într-adevàr
ornul din iubire, înseamnà cà i-a dat posibilitatea
sà întetreagà lumea în care este. Dacà nu, este un
sclav. Deci, în sensul acesta, demnitatea iimanà
este strict legatà de unitatea cunoastedi. O unitate
a cunoasterii care este imposibilà într-un anume
sens, o utopie, spun unii, pentru câ existà peste

opt mii de discipline stiintifice, academice, dupà
o statisticà riguroasà de la National Science
Foundation. Deci cum poli sà r.orbesti despre
unificarea a opt mii de realitàti diferite? Se poate.

§i asia este ceea ce oferà metodologia transdisci-
plinarà.

Asta presupune un intelectual deschis la
oricare dintre aceste provocàri.

v\ici esre marea problemà, pentru cà aceastà

transdisciplinaritate nu este un lucr-Lr pentru int-
eiectuali.

Dar pentru cine?
Pentru toatà lumea! Toatà lumeal De asta eu

lin foarte mult la noliunea de educalie. pentru cà

în fbnd, dacâ nu înfelegem lumea în care trâirn, -
si nn avem nevoie sà cunoastem detaliile tehnice
din fizica cuanticà, sau aite lucruri sofisticate,
pentru asta. . . Trebule sà întelegem cum
functioneazà Uniyersul.



Cine întelege mai bine? Un fîzician sau un
poet?

Niei unul, nici altul. Toti împreunà. Asta
înseamnà transclisciplinaritate, o gîndire colec-
tivà, o inteligentà colectivà, în care nn este vorba
de unul sau altul, de o predomrnantà, ci de un dia-
1og. Marele, cum sà spun, ax al transclisciplinar'-
itâ1ii este dialogd.

Dialogul. Plecînd de la
ideea disolutiei reaiitàtii. v-9'
as propuile o întrebare cel'a
mai terre à terre eum se

spune, pe aceastà temà a dis-
olutiei, a obosirii, a lenevirii
Occidentului. l{u e o temà
nouà curn stiti si cum stim cu,)r,
totii... Dar existà ceva ee mà

I
preocupà pe mine ;i aç fi
foarte curios sà và stiur
opinia. trrnaginati-vâ, citeam
recent un text al unui fost
consilier la Casa Âlbâ,
Zbigniew Brzezinski+, fàrà
îndoialà cà nurnele và e

cunoscut.
Sigur.
Si spunea el cà ,,în anii '50, noi americanii

ne temeam de comunism, dar aveâm încredere
în noi însine", si continua: ,rce mà preocupà
este cà dupà 11 septemtrrie (pe care dvs. toc-
mai îl aminteati), pârem a nu a mai avea
încredere în noi însine" si el se referea sa

lurnea occidentalâ în ansamblu. Cum vedeti
problema asta? Tràiti într-unul dintre ceJ-
trele culturale si intelectuale si politice aie
Occidentului. A otrosit lumea occidentalà? Ce
se întîmplà cu noi?

Nu, ered cà este o scuzà toatà povestea asta cu
deciinul Occidentului. Eu nu cred în declinul
Occidentului. Este declinul lurnii întregi, nu al
Occidentului. Modelul Occidentuhii este general-
izat. M-ati întrebat despre încrederea în siue.
Cum sà ai încredere în tine însuqi clacâ nu siii cine
esti? Mi se pare o evidentà clarà. Cu alte cuvinte,
a înr,àta cine esti nu e un lucru simplu. Asta {ine

de mulie aspecte: de educatie, de cunostintele
stiintifice, tine de cunostintele filosofice, reli-
gioase, de toate aceste competente ai nevoie, ca
sà stii cine eçti. Deci, deciinui Occidentului este,
mi se pare, o scuzà pentru ceea ce as numi,
reluînd o expresie a lui Ion Barbri, para,frazîndu-
1, gîndirea lenesâ. Unde este declinul
OcciclenTului? E o fantasmâ.

Se spune cà în 2030 China va avea un pro-
dus intern brut mai mare decît Statele LInite.

Vom vedea. Desigur...
Universitàtile lor, iertati-mà, universitàtile

lor sînt cofate mai bine decît universitàtile din
Statele f nite.

Bineînteles. Este adevàrat, este o dezvoitare
extraordinarà dar, cum poate China preîntîmpina
propria-i prâbusire, dacà sisternui giobal se

pràbuseste? Tràim într-o lume interconectatà, am
spus-o, iar asaa înseamnà cà într-adevàr este
imposibil ca un lucru care se întîmpià în România
sà nu aibà efect în China. Si 1a t-el, ceva ce se
întîmplà în China sà nu aibà efect în Statele
flnite. Và.dau un simplu exemplu: irnaginati-và,
imaginali-r,à un ràzboi local, nuclear. Orice om
de stiintà cu rninime cunostiirte stie cà acest
ràzboi local va ajunge, prin consecintele 1ui, sà se

extindà 1a scarà mondialà.
Globalà.
Da. Sà luàm un alt exemplu, pentru cà am luat
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exemplul Chinei, Indiei si asa mai departe:
oameni care s-au pus pe consuin, s-au pus pe a
trài bine, imaginati-vâ cà toti sàracii pàmîntului -
si sînt foarte numerosi I -, deodatà, vor dori sà

aibà nivelul de viatà al americanilor. Ar fi o con-
secintà catastrofalà din punct de vedere ecologic,
ba chiar calculele elementare ne pot aràta cà pnn
tot felul de efècte de propagare a subskntelor
toxice, degajate de masini, si asa mai depafie. ar
li catastrofai. Bun. Cine trebuie sà-i împiedice pe
sàraci sà devinà bogaçi? Nimeni. Nu se poate.
Deci, aceastà instabilitate de care vorbesc si core-
latra de care vorbesc, nu sînt deloc iucruri
alrstracte. Sînt lucruri legate de mondializare.
care are o faiâ soiar'â si o façà nocturnà.
\londializarea nu este rea sâri bunà ci poate sà fie
:ea si poate sà fie i:unà. Adicà poate sà fie rea si
sà ducà Ia dezastrul global; çi poate sà fie bunà în
iensril, cà ar putea, în sfirsit, sà dea fiintei ltmane
ceva ia care ea a r'îvnit întotdeauna, solidaritatea.

Si de cine depinde?
De noi toti.
De noi care?
De fiecare.
Si chinezi... si occidentali.
De noi toti. Dar, asta âr însemna multe, multe

iefonne. Và dau douà exemple care mi se par
interesante: primul, o reformà a institutiiior inter-
luationale. Conceputà pentru a deplasa accentul
le la securitatea militarà, la securitatea mediului
giobal. Mediul giobal va privi întreaga lume nu o
:arà san alta, granitele între o tarà sau aita. Un a1t

rucni ia care tin foafie rnult si iucrez, la nivelul
tieu modest, lucrez la reformele astea, este edu-

-';rtia. O educatie, dar de data asta pianetarà, o
reformà planetarà a educatiei, un sistem de
iirvàtàmînt care sà-i învele pe copii în ce lume
rràiesc.

Sà-i învete pe toti copiii acelasi lucru?
Nu acelasi lucru, dar aceleasi mecanisme.

\atura frlnctioneazà unitar. e ulta, cum am spris.
Realitatea este una, deci nu înseamnà a-i înr,àta
pe copii aceiasi lucru, ci cloar a-i învàta cà trebuie
sà stie ee se înTîmplà în toate pàrtiie pàmîntitlui.

E posibil?
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Desigur. Avem toate mijloacele. Internetul,
toate mijloacele de comunicare sînt prezente...

Eu v-as putea da mai curînd contraexem-
ple. Uitati-và trunàoarà ce se întîmplà, ce s-a
întîmplat în ultimii ani în lumea arabà.
Trezirea, cum o numesc ei, sau primàvara
arabà cum o numim noi. Din punct de vedere
teoretic nu sînt decît trei variante, trei posibil-
itàti de ie;ire din situatia asta. Fie lumea arabàt9)-
se va democratiza dupà modelul nostru, sà
spunem, adieà dupà model occidental, fie, a
doua variantà, vor ajunge sà ne domine
demografic, pentru cà lumea europeanà, occi-
dentalà îrnbàtrîneste, sau mai simplu spus, ei
au copii mai multi decît noi, fïe a treia vari-
antà, reluàm ciclul cruciadelor. Declaratiile
ràztroinice nu lipsesc.

Da. Cred cà existà si alte variante, nu numai
cele trei.

Existà si-o a patra? Sau a cincea?
Trebuie sà existe çi sà fie cinci sau zece. altele

care redistribuie accentul de conflict musulman-
nemusulman, pe conflictui între noi toti- Cu alte
cuvinte aceastà opozitie musulman-nemusulman
mi se pare un lucru artificial, care este umflat în
mod artificial...

Dar existà!
Existà, bineînteles. De ce existà? Pentru cà

într-o situatie haoticà de globalizare, repiierea
identitarà este solutia cea mai simpià. Cred cà în
România e acelasi lucru.

Bànuiesc. In România este acelagi lucru,
dar v-as mai tine putin în teritoriile aclstea ale
schimbàrii, ale lebedelor negre, pentru cà ce s-
a întîmplat acolo, în lurnea arabà a fost sur-
prinzàtor: toatà lumea credea cà strada
arabà-i liniçtità çi ascultà de dictatorii ei, pînàtt
cînd s'a vàzut cà nu este deloc linistità si-a dat
jos cu dictatorii. flar... ' e

A dat jos ca sâ înlocuiascà cu cine, cu ce? Nu
verlem-

Deocamdatà. În Afganistan, toatà ziua, pe
prima paginà a ziarelor, ziarele serioase din
toatà lumea, vezi declaratii: afganii, talitranii
eare spun,,voi, occidentalii avefi ceasurile, dar



noi ayem timpul de partea noasÉrà". Nu sînt
douà paradigme total diferite? Un Occident
care încearcà sà schimbe niçte societàli oare-
cum împotriva dorinfelor lor * sau poate cà nu
numai cà nu-çi doresc, dar nu ;tiu ce înseam-

nà schimbarea - sî o populatie localà care
asteaptà sà treacà timpul, sà ptrece americanii
si ei sà revinà la otliceiurile lor.

Adicà opozilia între Carte si ingineri.

Opozifia între drone, exact, inginerul care

face dronele americane ce lovesc cu precizie si

tinerii din scolile alea, cum se cheamà?
,

madrasa, tinerii care citesc Coranul zi de zi" §i
Coranul e rnai puternic decît drona.

Eu cred cà în general Carlea a fost întotdeau-

na si va ràmîne mai puternicà decît toli inginerii.

Cu alte cuvinte. cred cà nimeni nu va elimina

sacrul de pe lumea asta. Si cà naivrtatea si sim-

plismril de a uniformiza, ca într-un joc de sah,

care s-â încercat în Afganistan sl în alte pâ4i, în

Irak, sînt transferuri cle modele cate nll
fïnctioneazà. Si nu funclioneazâ, pentru cà

reprezentàrile asupra realitàtii sînt diferite într-un

ioc ;i altul. §i credin{ele sînt diferite. Ce fei de

dialog poli angaja în acest caz? Niciunul"
Subconçtient contra subcon;tient. Deci conflict'
Fiindcà este ceva czu'e atinge toate dimensiunile

fiinlei umane. Bineînleles câ toli ne bucuràm de

aceste fenomene pe care le-ati evocat, de primà-

vara arabâ dar, încà o datà întrebarea: cu ce se

înlocuieçte vechiui regim? Dacà se înlocnieste cu

ceva care-i de acelasi gen, totalitar, este pàcat. §i
nu e vorba de voinla cuiva, sau de un complot,

sau de stili eu ce conspiratie, e conspiratia real-

ità1ii într-un anume sens, pentru cà este imposibil
de a elimina dialogul. Dar dialogul ce înseamnà?

Sà înçelegi ce este Cartea. de ce aclioneazà cum

aciioneazà.
Inclusiv Cartea celuilalt.
Cartea si mai ales Cartea celuilalt.

Transdisciplinaritatea într-un anulrle sens, asta

vizeazà,. Înff o carte care va apârea în Statele

Unite în anul acesta. vorbesc de cosruoclernitate,

reluîncl o expresie din teoremele mele poetices.

Ce înseamnà cosmodernitate? Recunoasterea

propriei tale fiinle în iiinta celuilalt. Dacà nu se

ajunge la asta, se va ajunge ia disparilia speciei

umane, punct.
Dar povestea asta ne-o spunem de o mie de

ani, poate"
Nu, nu este adevàrat, pentru cà toate con-

flictele ari fost pînà acum locale sau regionale.

Este pentrtt prima datà în istoria umanâ cînd con-

1-i1.1ul rra fi inevitabil globa1, pentrll cà lumea este

globalizatà. Vrem, nu vrem, asta este. Deci, ce

înseamnâ asta? O interdepenclenlà totalà.

Brutalitatea, soiu[ia impusà cu lorça va duce tra

contlict. Pentru prima datà, fiindcâ niciodatà spe-

cia umanâ nu a fost în pericol. Iar acest lucm este

evident. Sà và dau uil argument stiintific, foare
ciar: ca om de stiin{à stiu pefiinent cà, mijloacele
de distrugere acumnlate, nucleare. sînt suficiente

pentru a distruge de treizeci de ori aceasÉ.à plan-

età. De ireizeci de ori. O datà n-ar fi suficient? O

datà-i suficient dar nebunia, iralionalitatea face

ca aceste acr.rmulàri sà fie din ce în ce mai mari,

iar ele pot duce la ratlerea pàmîntului în cîteva

clipe.
Da. Apropo de acest lucru, în aceastà min-

unatà carte pe care o recomand tuturor pri'
etenilnr noçtri din aceastâ searà, l{oi, particu-
la qi lumea6, n-o sà mai citez, spun foarte pe

scurt, vorbifi despre Attar, un poet persan dirt
secolul XII, deci de acum o mie de ani, care,

într-un poem fîlozofic al lui, Sfarul pdsdrilor,
descrie càlàtoria pàsàrilor pentru a-si întîIni
regele, Regele pâsàrilor, si în acest drum au de

stràbàtut sapte vài. Ultima vale...
A sasea...
...a çasea, este Yalea Uimirii. Nu eumva

noi, în aceastâ lurne, insist a spune occiden-
talà, nu cumya noi îryine traversàm un soi de

Yale a Uimirii, acuma nu qtiu dacà-i a cincea,

a sasea sau a ;aptea, dar cu sigurantâ e una a

uimirii, in care sîntem uimiti, totodatà speri-
afi, intrigafi de propria tehnologie ps care am
dezvoltat-o? Ati vàzut temerea pe care am
avut-o amîndoi aici, în spate, cînd arn pus

aceste fire, cabluri, pentru microf,oane, dupà
ureche. Nu cumva noi însine sîntem depàqifi
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de propria noastrâ tehnologie si aceasta e una
dintre màrcile contemporane?

Este o mare problemà, ;i în acelaçi timp o
intoxicare evidentà. Explic cuvîntul intoxicare: a

fost o perioadà cînd se credea cà lumea va fi sal-

vatà de Isus f{r'istos.
Nu se mai crede? f)umneavoastrà credefi?
Eu cred, pentru cà sînt credincios, otlodox.

Bun. A fbst o aità perioadà în care lumea credea

cà r,a fi saivatà prin comunism. §tim ce-a dat.

Acum, narele slogan, peste tot, sînt uimit sà

citesc chiar ana\tze înkeprinse de oameni foarte

competenli carô spun: ceea ce ne va salva va fi
tehnologia. Mi se pare o gravà confuzie, în sensul

cà o tehnoiogie fàrà dimensiune spiritualà nu
poate duce decît la distrugerea speciei umane,

pentru cà este irafionalà.
Vâ terneti de acest irational? Và temeti

trunàoarà de manifestârile sà spunem, ale

tehnologiei? Internetul de exemplu, credeti cà

va ucide bitrlioteca? Hrana modificatà genetic

va ucide gustul rosiilor din copilària dum'
*eavoastrà? Avefi genul àsta de temeri?

Çi ete lin de tehnologie.
Nu, nu am genul acesta de temeri, pentru cà

eu cred în coexistenta. caïe poate fi perfectà, între

scris ;i noile tehnologii, între carte si Intemet.

Aceastà coexistençà o dovedeste realitatea de alt-

fel. Cîtà lume a proclamat moartea càr1ii pe

suport tradilionaf i Và spun din nou, cred cà ceea

.e este în spate, este o credin!à iralionalâ în put-

rrea tehnologiei.

§i este doar o perioadà prin care trecem,
sâu va ràmîne alàturi de noi, aceastà credinfà?

Asta numai Cel de Sus o va çtii, o ;tie poate,

dar cred cà depinde de noi. Noi, încà o datà,

însemnînd fieeare.

În aeeastà poveste despre noi si despre

fiecare, yreau sà và pun o întrebare legatà de

un caz foarte concret câre s-a petrecut zilele
acestea. Cu siguranfà l-a[i cunoscut, cu sigu-
ranfà cei din salà çtiu despre ce e vorba.
Teoretie vorbind probiema fre care v-o pun
(ine de ceea cc se cheamâ pluralismul etic. Mai
direct spus, exemplul pe care doream sà-l dau

CONVORBIIII LTTEIL1RE

e legat de moartea recentâ a fostului premier
britanic, Margaret Thatcherz çi, cu to{ii am
vàzut pe ecrânul televizoarelor, în toatà
lumea, oameni câre se bucurau.

Da.

Unde-i granila dintre bine si râu în aceastà
poveste? Unde este sentimentul crestinului
fa!à de moartea unui semen? Ce se întîmplà cu

aceastà lume în care devine subiect de break-

ing news ideea cà unii danseazà la moartea
fostului lor prim-ministru care, slavà domnu-
lui, n-a fost un dictator, n-a fost Nicolae
Ceausescu. sà ne bucuràm eà l-am omorît si,
apoi sà regretàm. Era vorba de Margaret
Thatcher, care a c§tigat ràzboaie pentru
Anglia, poate pe unii i-a ajutat, pe altii mai
putin, dar a adus glorie fàrii.

Cred cà eu înteleg ce este pluralismul moral.

Moralitatea depinde de culturà, de cultura locului
unde se manifestà un fenotren, bun. Dar nu înfe-

leg ce înseamnà pluralism etic. Pentru mine etica

nu poate fi decît una, în màsura în car"e fiinla
rimanà este universalà. De ce spttn asta? Pentru

cà subînleleg câ nu existà ter! inclus între bine si

ràu. Trebuie spus foarte clar acest lucru pe un

plan metafizic, pe un plan de eticà. Or aceastà

eticà nti poate avea decît o fundare transcliscipli-

narà. Norià.

Çi ereelefi în continuare în granita dintre
bine si ràu. în semnul de trecere Între bine si,
ràu. Sînt lucruri bune, sînt lucruri rele...

Dar tàrà confuzie. Pe plan moral, contirziiie
sînt numeroase. Ce e bine într-o larà musulmanà,

este ràu într-o larà occidentalà si invers. Pe plan

etic este altceva. Deci, granila dintre bine çi râu

cred cà nu existà. în sensul cà binele si ràul nu an

înire ele o granilà, sînt lucmri complet separate.

Nu existâ ter{ inclus între bine si ràu. In fond e o

afirmalie pe care toate religiile veritabile a1e

lumii au fàcut-o dintotdeauna.
Asa e. V-aç Fropune sà revenim pufin în

România. Totdeauna cînd vin în aceastà min-
unatà salà, rnà uit de fiecare datà si vàd cà

istoria este menfionatà, pusà între sculpturâ çi
muzicà. Nu este între stiinte çi acest lucru, và
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màrturisese, îmi place extraox'dinar de mult,
cà e pusà între sculpturà si rnuzicà. Apropo de
istoria acestei tàri. N-ati lccuiÉ în Rornânia,
din 1968, dar într-un fel ati fost mereu
aproape. Dupà cum fàrà îndoialà sti{i, unul
dintre marile succese de carte în ultima vreme,
este o lucrare a unui profesor al Universitàtii
Bucuresti, Lucian Boia, care spune iX
România e altfet si domnia sa argurnenteazà
despre ce e vorba. Credeti în aceastà idee, sau
e un refren ce revine mereu? Întreh asta, pen-
tru cà în istorie, noi, desi ne considerârn ghin-
ionisti, aproape matematic ai putea demonstra
cà sîntem unul dintre cele mai norûcoâse nea,
muri. În momentele cheie ale crizelor mondi-
ale sau europene, mai curînd am avut noroc
decît ghinion De ce spunem noi cà România e

altfel? De ce credern cà România e altfel?
Eu nu am citit cartea domnului Boia deci nu

mà pot pronunta asupra tezelor sale dar, titlul mi
se pare extrem de incitant la reflectie, la o medi-
tatie profundà, de altfel titlulnu e o afirmatie, e o
întrebare. Cartea lui se in'rituLeazâ, De ce este
Rorn(inia alTfel ? De ce este România altfei? Si eu
cred. într-adevàr'. cu perspectiva pe care o arn. si
de acolo. si de aici, cà România este altfel. Si o sà
încerc sii explic de ce. Plec de ia o coilstatare carc
mi se pare evidentâ:România n-a construit nicio-
datà un imperiu, România n-a cucerit niciodatà o
a1tà tarà. Este un fapt.

Dar nu sîntem singurii în situatia asta.
Nu sîntem singurii, dar asta nu este o co1l,

statale negatirrà.
Nu, nu înteleg...
...nri am terminat ideea. Deci nu e o con_

statare negativà. Dimpotrir,à. as spune cà, prin
însuçi faptul cà nu s-a creat isioria, de aitfel con_
flicteie nu cred cà înseamnà creatie de istorie,
cucerirea altor tàri nu înseamnà neapàrat creare
de istorie, s-a realizat o repliere. Dar aceastà
repliere pe transgresare, a dls la rezultate rernar_
cabile. Sînt douà lucruri care mi se par impor_
iante, douà lucmri r,â enlimer eu. s-ar putea gàsi
altele, desigur. Primul lucru: de ce România a dat
un fblclor inegalat? Am vâzut foiclor în muite târi
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ale lurnii. Ce1 românesc nu ale egal. De ce? N-aln
gâsit nicàieri ràspuns pînà acum.

Dar poate fieeare tarà erede despre fol-
clorrl ei cà li-are egal. Nici nu an"e.."

Dar eu arn vàzut lblclorul din alte tàri si în
particuiar din Franfa. E mult mai sàrac folclorul
fiancez decît cei de aici... Domnul reprezentant
al Arnbasadei Franceze a plecat..

Aln r,àzut folclorui în Israel, 1-am vàzuî în
mriite alte locuri. Am fost în J;rponia, ... e cu
totul aliceva. Nu existâ un folclor ca aici nicàien.
A1 doilea aspect, întrebare: de ce românii au fost
autorii marilor transgresiuni pe plan inteiectuai,
pe plan filozofic? Dau cîteva exernple. De ce este
nn român cel care a fondat istoria religiilor ca
stiinçà - ceea ce este în sine o transgresare. L-am
auzit cn urechile mele pe Eliade spunînd de nn
stiu cîte ori, ,,vreau ca ea sà fie o stiintà", cleci o
transgresare. De ce aceia care a creat teatrul der-
iziunli este un român?

Eugen Ionescu.
Eugen lonescu. De ce cel care a creat logica

antagonismului energetic si a tertului inclus, din
nou o tTansgresare, este român?

Stefan Lupascu.
De ce Vintiià Hcrias a inventat o nouà formà

de roman la granita între iiteraturâ, mecanicà
cuanticà, gîndire simbolic:à? De ce Andrei Serban
a creat o formâ de teatru care transgreseazâ toate
formele de teatru? I-)e ce, mai noû, ,si sper cà în
salà sînt persoane cate au vâzut expozilia Iui
Mircea Cantorg, cle ce Mircea Cantor transgre-
seazâ granitele între ar1à, religie çi gîndirea siiri_
bolicà? Mircea Cantor, care a fosi aeum cîteva
zile aici, la Bucureçti, 1a vemisaj, este un tînàr
celebru în Franta, unde a obtinut prestigiosul pre-
miu Marcel Duchamp, dar este putin cunoscut în
România... Deci, mi se pare cà România mai
pcate contribui ia transgresarea granitelor aces_
tea... Mi se va spune da, clar acesti români pe
care-t citezt si-au reaiizat opera în aite çàri. E acle_
vârat. dal asra nu-i îrnpiedicà sà rànrînâ torusi
români în substanta lor, cLrm eu ràmîn rorlâr,
sper, în substania mea. Deci, cred cà România ne
va surprinde în r.iiior.
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In continuare, în sens pazitiv.In sens pczi-
tiv"

În sens pozitiv, adicà sà ne ofère surprize plà-
cute, de genul celor pe care le-am citat.

Optimismul dumneavoastrà e foarte tonic.
Doamnelor gi domnilor eu mà apropii de final.

Vorbeam înainte de a veni aici...
Và rog!
Vorbeam înainte de a veni aici, spunea{i cà

imi puneti o întrebare despre frantuzoaice.
Sta{i cà n-am ajuns la frantuzoaice, imedi-

*t!
Întrebarea legatà de frantuzoaice ar fi în

ielul unmàtor: curn aplicàm aceastà teorie a
transdisciplinaritâtii, în problemele funda-
*rentale ale vietii? Un bàrbat, o fiintà umanà,
rlar rnà refer acum la bàrbaÉul care sînte{i, cu
ce preferati sà începern, cu o discutie dËspre
*raarte sau despre femeie?

Amîndouà.
Care e mai delicatà?
Amîndouà.
Âmîndouà sînt la fel de delicate.
O sà fiu lbarte scurt.
tr{aideti sà vorbim putin despre rnoarte"

Curn o vede savantul? Declarati undeva si
mârturisesc cà m-a surprins sâ-l Lud vorbin'd
astfel un fizician, un savant al fizicii teoretice,
pe fandatorul transdisciptinaritàtii si aça mai
departe, spuneati undeya cà adevàrata viatà
incepe dupà moarte.

Problerna nrorlii este, spun într-una diatre
Ter.trertele poetice, cea mai interesantà problernà
,r r,ietii noastre terestre. Ea se situeazà 1a un nivel
.1 misterului existential care ne privesle în
,iitrrsimea noastrâ, deci în zona pe care am evo-
:ai-o adineaori, a Teriuini Ascuns. Ea este un dia-
rcs clr mistemi. Nu pot spuae mai mr:lt decît ce
ipune una dintre teoreme, dacà îmi amintesc
'bine: 

,,Problema cea mai interesantà pe lumea
.rsia este problema rnorlii. Pasiunea morlilor sînt
-adavrele, pasiunea celor vii este moarteâ, pasi-
rinea mortii este rriata." Cred cà am ràspuns la
intrebare.

Da, frurnos!Frumos!
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Ferneile. Cum erau franttzaaieete în 1968?
Semànau cu cele de azi?

Seamànà, ceea ce m-a f}apat de ia bun început
la frantuzoaice, în '68 si acum surpriza ràmîne
constantâ, este cà ;tiu sà meargâ pe stradà.

Çtiu sà meargà pe stradà?!
Da. E o linutà incont'undabilà. Nu pot sà

descriu cum, în ce fe1, dar s-ar putea scrie un
stndiu întreg, compaatirT, ctlm merg pe stradâ
frantuzoaicele, cnm merg pe stradà aràboaicele,
cum merg pe siradâ afi'ica,nce1e, cum merg pe
stradà cele din Calilbrnia sau clin Brazilia. Foarte
Ciferit. Adicà e un fimbaj pril care toate dimensi-
uniie culturii care este îir spateie lui. Femeia
încarneazà probabil muit mai bine decît bàrbatui
lucrurile astea, pentru cà ea este mult mai
inteligentà decît bàrbatul. Deci, {èmeia incar-
neazà acest lucru prin simplu fapt de a se miçca.
Este uluitorl

üIiscarea o tràdeazà mai mult decît pe noi,
pe bàrbati?

Da. In Japonia bârbatd merge înaintea lèmeii
cu cî1iva metri, bun, merge hotàrît, dar ea merge
muii mai usor, pluieste. Bàrbatul. aici e acelasi
lucru. bàrbatul în Franta este dominant. Femeia e
cn totul altceva. Traduce toate dimensiunile cul-
turale în corp. Asta e convingerea mea. Înf-un
plan, sà spurem mai sociai. as spune cà proto-
tipul ièmeii în România esae mama, pe cînd în
Franla proiotipui femeii este femeia iadependen-
ta.

Proliatlil se va schimha si la noi.
Sà dea Dumnezeu ! Nu stiu.

Çti{i de ce v-am pus întrebarea asta? N-as
vrea sà parâ deloc frivolà dar, mie o întrebare
despre femei rni se pare foarte interesantà pi

irnportantà, din ce rnotiv? În 2010, într-un
recensàmînt fàcut Ia scarà globalà, s-a ajuns Ia
concluzia, savantii dumneavoastrà, colegii
dumneavoastrà, mà rog, au ajuns la concluzia
cà pentru prima datà în istoria speciei, sulrtin-
iez, pentru prima datà în istoria speciei,
femeia devine minoritarà, datoritâ inventiei
eeografului.

În unele tàri.
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trn unele tàri" India, China, tàri aratre, prin
ecograf, se identificâ sexul copilului si c1e cele
mai multe ori acotro se preferà ca prËrnul sà fie
nàscut, sà fie bàiat. în China, la 100 de fetite se
nasc 117 bàieti çi ecografutr n-a pàtruns inJX m
toate satele Chinei. Sigerr, au si politica, mà
rog, copiiului unic si poate e o explieatie, dar,
repet, pentru prima clatâ în istoria noastrà ca
specie, femeile sînt minoritare. i\ioi încà mai
auzim la teleyizor cà ferneiie sînt mai
numeroâse, sà Ie dàm reprezentare în
Parlament. Aiureal La scarâ mondialà,
femeile deyin minoritare. Îmbàtrînirea noas-
trà în Occident si aceastâ situatie, acest statut
de minoritate a femeii nu yi se par a fi douà
schimbàri de paradigmà funclamentale ale
lumii noastre?

I§u cred. i\{u cred din multe motive. în primul
rînd, exemplui pe care-l clali despre selectionarea
bâiatului este din nou, tine din nou ile o
reprezentare a realitàtii. Bàrbatr-rl e mult mai
interesant decît femeia în uneie tàri. Femeia este
o scla.rà. Se vinde în unele çàri pe care le-ati
menlionat. Se vinde, sau se dàniieste. Deci, este
din nou o repliere identitarà într-o lume care nu
este în dialog. Nu mi se pare câ asta r,,a schinrba
cresterea demenfialà a demografiei. il{ijloaeele
tehnologice sînt acum astfel, încît chiar dacà lac
asta, prin bàncile de ovocite care se poi înfiinta.
cum existà bàncile de spemà, lucrul àsta r,a fi
compensai. Ce mi se pare mie o schimbare funda_
mentalà de paradigmà ar fi feminizarea socialà.

Adicà?
Feminizarea socialà nu tine de sex, ci de o

deplasare a accentului de la efectivitate, cucerire,
care este prototipul bàrbatului, cucerirea, pene_
trarea, în sfirsit, clominarea, si asa mai departe, la
o paradigmà a afectivitàtii, teceptionarea a spiri_
tuaiitàtii, a sacrului. Femeia are acest clar min_
unat, organic, de a putea da nastele 1a copii. Noi
nu avem puterea asta. Deci în acest sens ele au o
capacitate de receptionare spiritualà, pe care bàr-
batii nu o au si aceastà feminizare socialà de care
rrorbesc nu înseatnnà dezyoltarea numàrului de
femei, este cu totui alicet,a, este o schimbare cle
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atitudine. Atunci, dal as spulte: r,a fi o mare
schimbate rie paradigmà.

De atitudine si de paradigmà. penultirna
rnea îutrebare, domnule Nicolescu, iaràçi e
prof,esorul de istorie care vorheste" fle aeord
cu toatâ aeeastà revolu{ie tehnoiogicà
uluitoare, de acord cu toate iadgeturile care
ne perrnit sà vorbimu dumneavoastrà de la
Paris, un pricten de la Rio de Janeiro si unul
de la Bucurqti" Dar nu vi se pare cà în paralel
cu aeeastà revclutie, rnegarevolutie fehnolog-
ieà, sînt unele lucruri eare pareâ nrr dispar,
parcâ sînt incluse în modelul *osfru de soci-
etate? Bunàoarà, cu toate telefoanele mobile
posibile, Africa neagrà ràmîne totusi cea mai
sàracà parte a globului, cu toate mijloacele noi
dr_comunicare si cu toate facilitàtile, evreii si
palestinienii tot nu reusesc sà vorbeascà înÉre
ei. Afi vàzut acuma în âceste zile, din nou s-a
vorbit ca în aniË '50, anii copilàriei dumneav-
oastrà, cînd vorbeati cu pàrintele Galeriu, s-a
vortrit despre un confliet în peninsula Coreea.
Ce se întîmplà? Este o roatà a istoriei, este o
spiralà, sîntem condamnati sà reluàm povesti
pe care Ie dorearn si [e credeam închise?

Nu, istoria nu se repetà nrciodatà în fbnd, cnm
bine stiti. Este. cred. vorba de altceva. Ne putem
pune întrebarea si în România: stiu oameni însà
sà vorbea-scà între ei? Este aceeasi întrebare pe
care ati adrecat-o adineaori.

E adevàrat.
Adicà rni se pare cà miezul acestui iucru este

absenta unei culturi a dialogului si-a fraternitàtii.
Nu-i suficient sà ai telefoane lnobile. Internet, ca
sâ te întelegi între palesiinieni si israeiieni. Nu e
suficient. Presupune o culturà a clialoguhii sà-i
întelegi pe celàlalt. Asta se învatà. Si în sensul
acesta vorbesc de aceastà metodologie a transdis-
ciplinaritàtii care este o cuiturà. o metodologie a
dialogului, nu lumai între discipline, ci, de
asemefira, între cuituri, între religii, între stiintà
çi religie, între oameni, si care poate deschicle
altceva decît acest dialog de sus, care face ca în
cir,icla avansurilor tehnologice situatia sà ràmînà
aceeasi. Dar nu-i un blestem !
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,Nui urr hiesfem3
Din nou cred, ca si-n cazui României, s-a evo-

cat, am citit, apropo de cartea pe care pe care ati
citat-o, a lui Lucian Boia, în presà, cum este evo-
catà ideea asta a blestemului. blestemului româ-
nesc de exemplu.

Blesternul istoric.
Blestemul istoric. Eu cred din nou cà

blestemul este o tràsàturà a gîndirti ienese. Cînd
nu întelegem un lucru, î1 punem pe seama unui
iactor irational. Blestemui cui? Nu existà cineva
care sà decidà sà biesteme omenirea, sau tara
.utare. Deci, în fond, din nou relrenim la aceeasi
problernà a responsabilitàiii. responsal-:ilitate per-
sonalâ si colectivâ. Prin dialog, marele lucru. si
arci educatia este crucialà, ideea clialogului. Cum
sà confrunti reprezentàri radicale, cum sà con-
fi-unti subconstienturi mai ales? Domeniul sub-
lonstientuiui, prin definitie nu e ratioilal. adicà nu
apare la sriprafatà în limbaj. Deci e cu atît mai
grav pentru cà dacà noi acum, cînd vorbim,
Cialogàm, dar stiu cà noi diaiogàm pentru cà
iiyem o experienqà personalà în spate, comunà. în
Èeneral, însà, cînd diaioghezi, în fond,
rlonoioghezi,

§înt douà monologuri.
Sînt douâ monologuri. De ce? Pentru cà

prejudecàtiie ràmîn subconsriente orice se întîm-
plà. Singura soiutie este scoaterea la suprafatà a
subconçtientului. Psihanaliza a încercat s-o facà,
Car este o dimensiune spiritualâ care este mult
mai complicatà decît ce t'ace psihanaliza.

Si în aceastà culturà a dialogului si în acest
cptimism al dumneayoastrà care pe mine m-a
cucerit în seara asta, se vede eà sînteti o struc-
turà optirnistà, cum và imaginagi,'dacà và
imaginati, un nou proiect de civiiizatie? Sau
q:n nou rnodel de civilizatie? Dumneavoastrà
ati vorbit despre asta, asi vorbit despre asta,
tnii dintre prietenii duurneavoastrà intelectu-
ali au fàeut-o, de la Etlgar Morinto la altii, cre-
deii cà este posibil un nou model de civilizafie,
în virtutea a ceea ce tocmai spuneati?

Înüi precizez; nu sînt optinlst. Sînt r.in pes-
imist-optimist, ceea ce-i eu totul dif'erit.
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Ce$rsea*rlr"i ur: pesfunist ryfimisf ?
Cred cà lumea poate merge usor spre dis-

trugere, cu inconstien!à, cu bucurie chiar. Deci, în
sensul acesta sînt pesimist, pentru cà lucru1
âsripra sinelui, cu sine însusi, este un lucru
extrem rle complicat, adicà de 1ung, e o er.,olutie
personalà care nu poate fi cîstigatà aça, în cîteva
secnnde. Deci. în sensul àsta sînt pesimist. Cred
cà singurul lucru care poate trezi este o crizà. Da.
O *izâ serioasà, nu o minicrizà si cred cà sîntem
astàzi în fata unei policrize multidimensionale,
ecologice, demografice, militare, de conceptie
chiar. nimeni n-are nici o conceptie în fond, sînt
teorii, dar sînt tecrii care nu se aplicà în alte
locuri. Deci, în situatia asta cînd vorbim, Morin si
eu, çi cîtiva altii, de un nou proiect de civilizalie,
în prirnul rînd nu înseamnà omul nou.

Evident.
Omul nou s-a încercat çi de legionari...
Si de dreapta, si de stînga.."
...çi de comunisti si n-a mers deloc, stim unde

a dus. Este vorba de altceva, ceeâ ce ntrmesc ell
în fuIanifestul transdisciplinu"itdtii,,,homo sui
transcendentalis", omui care se transcende pe el
însuçi, prin evolutie, evolutie personalà. Acest
nou proiect de civilizatie despre care vorbim, nu
este o reletà magicà, dar este o schimbare totalà
de rnentalitate. o schimbare totalà în reiaçiile între
natiuni. între persoane, între state, care cere o
regrupare totalà, o reruntare în fbnd la egoism.
Cine va renuntâ astâzi?

E positrilà?
E posibil in t'a1a unei crize comune.
Poate cà egoismul ne-a scos din pesteri în

urmà cu milioane de ani.
E posibil dacà eu - egoist, cu tine, cu dum-

neavoasirà toi egoist. care vrem sà

supravie{uim, ce facem?
Ne împàcàrn egoismrele ?

Ne îinpàcàm. Pentru cà dacà existà o crizà
globalà, totalà, si speciaiistii spun cà este dar n-o
vedea, cilrele sînt c1are, destul de clarel1...

Clare si usor alarmante...
...fbarte alarmante pentru cà sînt în dez-

voitare. Dacà existà aceastà crizà, nimic nu o
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poate slopa, decît o vointà comunà, planetarà.
Deci, în acest sens, un noll model de civiiizatie
înseamnà o civilizatie fundatà pe negocierea cu
ceeâ ee nu poate fi niciodatà cunoscut. Aici este
cred, cheia tolerantei.

Explicafi putin, và rog, ideea aceasta:rt
negocierea cu ceea ce nu poate fï niciodatà
cunoscut.

În fund de unde vin toate egoismele, morl-
eiele, teoriile si asa mai depaile? Din ideea cà
totul poate fi cunoscut. E suficient sà stim bine ua
lucru, sà-l definim bine, sà avem toti parametrii
sub control si vom obline miracolul dezvoltàrii
economice în lara X, în tara Y si asa mai deparle,
ner,àzînd cà existà aceastâ interacfiune de care
vorbeam, o interactiune globalà care implicà acel
aleatoriu global.

Letredele negre...
Lebàda neagrà. Ar trebui ca oamenii sà

citeascâ Lebdth neagrït, da si multe alte càrii de
genui âsta, care sînt semlale de aiaraà adresate
tuilrror. Nr-r-i r.orba nuna: de poiiticienl. nu-i
vorba *umai de oameni car'f pût decide. e yorba
de ncr io1i. Deci. acrs{ lou sisiem de cir.,i1izalie,
prcsupus. vedeli. din acea magicà triadà: liber-
tate. egalitate, liaremitate. Libertatea am încer-
cat-o prin democralie. dar în muite çàri este o
democratie fàrà di:nensiune spiritualà. Din
aceastà- cauzà., paradoxal, democratia creeazâ
dependentà" în alte locuri. E ca un fei de conser-
vare giobalà, o lege de conservar-e globalà. Bun.
Egalitatea? Am încercat-o tot prin clemocralie si
vedeam cà sînt zone de inegalitate teribile. peste

tot. Chiar în tàdle subdezvoitate. poate c-a mai
ràmas un iucru de încercat, care este fratemitatea.
Ce înseamnà fratemitate? Nu înseamnà sà decid
cà ceiàlalt este fratele meu, ca-i semenul men.
Înseamnà sà decid în fàla unei clisparitii comune
cà loi, într-adevàr sîntem aceiasi, Aceiasi. în
China, în Statele Unite, Franta, în România. E
foarte greu. pentru cà sînt toate conflictele cultur-
ale, religioase, stiu foarte bine lucrui àsta, dar nu
este atît de utopic pe cît pare, dacà luàm în con-
siderare aceastà posibilitate. în primul rînd
aceastà trez*e comunà la neliniste, la angoasà,
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care e perceptibilà, clumneavoastrà ati numit-o
adineaori neîncredere, câre e peîcepti-biià în
Franta de aserrrenea, foarle e1ar. Francezii sînr
fbarte neîncrezàtori în destinui 1or. Ciudat, pentru
cà totul mergc relativ bine. Deci, prin aceastà
neîncredere, prin aceastà angoasà, se poate
deschide spre ideea unei fraternitâti. Sà descooer-
im în sfirsit cà fiinla umanà este acreasi pesre tot.
Asta implicà împàrtirea, de exemplu, împàrtirea
bunurilor, nu în sensul comunist ai cuvîntului. Nu
în sensul de a erea zone de sLrûerdezl,oltare,
crezînd cà toate celelalte vor fi zone de superdez-
voltare. Asta este o naivitate cum reaiitatea o
aratà.

0 utopie.
Mai ràu decît o utopie, pentm cà este prezen-

tatà în nunlele raiiunii. Care e ratiunea?
Ârgumentu1 ratianal este cresterea. Cum sâ fie
cre§ae{e tot fimpul? Ce înseamnà o clegtere eco-
nomrcà tot timoui? Asta ar înserLna cresterea
den:ograflcâ, ca popuiatia sporità sà consume, nu
se poate altfei. Dar dacà e crestere demograficà,
ea va disiruge totlil. Deci sînt lucruri îa cerc
vicios pentru cà sînt îngemànate. Deei, în acest
sens spul1 cà acest proiect de civiiizatie poate fi
iondat pe icleea transdisciplinarà, cà reajitatea este
plasticà. Cu aite cuvinte, cà ea depincie de noi"

Cum o rnodelàrn.
Exact. Adicà o putem modela în douà feluri, si

aici intervine dilèrenta. û putem modela prin
intrarea ca într-un dans în miçcarea generalà a
realitàtii, .asa cum este ea. A doua manierà este
perturbarea acestei miscàri prin dorinta de domi-
natie, pdn dorinta de putere, pe care o vedem
manifestîndu-se peste tot. Sînt douà lucruri
opuse. Deci, e o schimbare radicalà care nu
pdveste o culturà sau alta. nu pdveste o religie
sau alta, este într-adevàr o dimensiune transcul-
turalà, o dimensiune transreligioasà. Deci, creci
cà este necesar un simt minirn de responsabili-
tate, pentru generatiile care uflneazà în acest
secol, nu peste mii de ani, acum. Cîte imperii n-
au dispàrut? Cîte cir.ilizatii n-au dispàrut? Am
fosi de curînd în Mexic. Am vàzut, aceastà min-
unatà civilizatie Maya, a dat minuni çi în dome-
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niul stiintei, si în domeniul artei, dar s-a pràbusit
de pe o zi pe alta. A dispàrut. Bineînteles cà se
inventeazà tot felul de explicatii post factum, dar
în fond e vorba de o neconcordantà cu rcalitatea.
Care a fost în cazul 1or neconcordanta? Au crezut
câ dezvoltarea resurselor pàmîntuiui poate fi
înpinsà la infinit. Nu se poate. Si au creat
foamete si-au dispàrut. Si cred cà sîntem într-o
situatie sirnilarà. Deci. cu ahe cuvinte este vorba
de o responsabiiitate pentru viitorui, cum se
nume§te, sustenabil, care poate fi fundat pe
aceastà fraternitate. pe aceastà idee a realitâtii
plastice, în sensul cà noi iiu fabricàm realitatea,
dar intràm totodatà în aceastà rniscare a realitàtii.

Da. Frumos spus. As vrea sà încheiem pe
aceastà concluzie pe care tocmai ati spus-o:
am încercat libertatea, am încercat egalitatea,
ne-a mai ràmas sà încercàm fraternitatea.

Domnule Basarab Nieolescu, vreau sÉ và
.spun cà au trecut aproape douà ore si nici nu
çtiu curn a trecut timput" Domnul Basarab
Nicolescu và invità la o lansare de carte în
holul acestei frumoase institutii si Ia vizitarea
expozitiei lui &{ircia Dunritresôu.'Îi multumesc
domnului director pentru aceastà searà min-
unatà, si perruiteti-mi în final sà fîu primul
dintre cei care în aceastà searà îl vor aplauda
pe domnul Basaratrr Nicolescu. (Aplauze.)

Iar eu và multumesc, domnule Cioroianu, ati
dovedit cà sînt istorici care pot depà;i granitele
ior disciplinare.

Din curiozitate.
Cred cà si din interes cle a înteiege isioria.
Permiteti-mi, de asemenea, sà multnnesc

luturor celor care sînt prezenli, giin cit unii s-an
depl:rsat nu numai dil Ptroiesti dar si de cieparle,
din Timisoara, din C1uj" din Iasi, din Suceava, si
le sîni foarte recunoscàtoi, pentru cà le-arn simtit
prezenta în salâ, prezen!à care m-a stimulat si
inspirat.

N-ote:
'i O primâ si admirabiià transcriere a dezbaterii de la

Ateneul Român a fost fàcutà de Doila Jeia. câreia îi multu-
rnirn si pe aceastà ca1e. Notele în josul paginii îi aparçin în
rnarea lor rnajoritate. Versiunea definitivà a fost realizatà
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