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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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