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ANTHROPOCEN ŞI TERŢUL ASCUNS 

BASARAB NICOLESCU

Dialogul între ştiinţă şi religie este mai actual decât oricând în contextul Anthropocen-ului. 
Există pericolul, pentru prima dată de istorie, de dispariţie a întregii specii umane1. An-

thropocen este un neologism desemnând o nouă epocă geologică, caracterizată prin faptul că 
acţiunea speciei umane devine forţa geofi zică dominantă a planetei noastre faţă de forţele geo-
logice naturale. Supravieţuirea speciei umane este, pentru un bun număr de oameni de ştiinţă şi 
fi losofi  contemporani (printre care mă număr), problema cea mai importantă a epocii noastre. 
Această afi rmaţie ştiinţifi că (şi nu ideologică) poate apărea ca fi ind surprinzătoare, deoarece 
guvernele şi organismele internaţionale nu par a fi  luat cunoştinţă de acest pericol (deşi ele 
au fost avertizate de oameni de ştiinţă de mare reputaţie), iar 99,99 % din locuitorii planetei 
ignoră că ei şi urmaşii vor dispărea de la suprafaţa pământului în interval de câteva secole şi 
nu într-unul de miliarde de ani. Cuvântul însuşi Anthropocen este aproape necunoscut chiar de 
oameni cultivaţi.

După cum scrie Clive Hamilton în cartea sa, Requiem for a Species2, este greu de acceptat 
ideea că fi inţele umane pot modifi ca compoziţia atmosferei pământului la un punct de a distruge 
propria lor civilizaţie şi, de asemenea, a speciei umane. Se poate prezice ridicarea nivelului mării 
cu mai mulţi metri în timpul acestui secol şi dizolvarea totală a gheţii arctice în unul sau două 
decenii. Se poate prezice chiar că gheaţa de pe întreaga planetă va dispărea în mai multe secole, 
ceea ce va duce la ridicarea nivelului mării de aproximativ 70 de metri. Fenomene neaşteptate se 
vor produce: animalele domestice se vor transforma în animale sălbatice şi plantele cultivate vor 
dispărea3. Consecinţele asupra securităţii naţiunilor vor fi  imense: valuri de refugiaţi din ţările 
defavorizate pe plan climatic vor emigra în ţările favorizate, ceea ce va provoca confl icte fără pre-
cedent. Organizaţiile internaţionale nu sunt preparate pentru a face faţă unei asemenea situaţii: 
ele nu sunt preocupate de securitatea planetei.

Perspectiva unei schimbări climatice haotice arată eşecul certitudinilor născute din epoca 
Luminilor şi pune serios la îndoială proiectul modernităţii. Un fapt este cert: în Anthropocen, ve-

1 A se vedea, de exemplu, BRUNO LATOUR, «L’Anthropocène et la destruction de l’image du Globe», in Emilie Hache 
(Ed.), De l’univers clos au monde infi ni, Éditions Dehors, Paris, 2014, pp. 27-54.
2 CLIVE HAMILTON, Requiem for a Species – Why We Resist the Truth about Climate Change, London, Earthscan, 
2010.
3 Idem, p. 44.
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natura. Desacralizarea naturii ajunge astfel la apogeul său.
Cum poate fi  evitată teribila catastrofă? În SUA, oamenii politici sunt convinşi că ea poate fi  

evitată prin soluţii tehnologice şi autorităţile au format mai multe comisii de specialişti pentru a găsi 
astfel de soluţii. Astfel s-a născut o nouă disciplină, foarte prosperă astăzi: geo-ingineria sau ingineria 
climatică, al cărei obiect este manipularea mediului înconjurător pentru a contra-balansa schimba-
rea climatică provocată de specia umană. Scopul este transformarea compoziţiei chimice a atmosferei 
astfel încât omul să poată regla, după voinţa sa, temperatura planetei noastre. Paul Cruzen, premiul 
Nobel de Chimie, a propus în anul 2006 să se introducă în atmosferă aerosoli care să refl ecte lumina 
soarelui4. Această sugestie a deschis o pistă importantă de cercetare, sprijinită de instituţii prestigioase 
precum National Academy of Sciences în SUA şi Royal Society. Ideea este de a injecta în stratosferă 
dioxid de sulf, în formă gazoasă, la o altitudine de 10-50 Km, formând astfel aerosoli dε sulfat, parti-
cule ce pot refl ecta lumina solară.5 Paul Cruzen remarca, în trecere, că cerul diurn va deveni astfel în 
permanenţă alb, perspectivă sinistră pe plan estetic. Este uimitor că savanţi de talia lui Edward Tel-
ler (co-fondator şi director la Lawrence Livermore National Laboratory din San Francisco) şi Lowell 
Wood (cercetător la acelaşi laborator şi savant infl uent la Pentagon) se afl ă printre adepţii ardenţi ai 
acestei soluţii tehnologice. Cu un orgoliu nemăsurat, Lowell Wood afi rma în toată inocenţa: „Noi am 
transformat toate mediile înconjurătoare. De ce nu am face acelaşi lucru cu planeta noastră?”6

Din punctul meu de vedere, în acord cu Clive Hamilton, nu tehnologia va salva specia noas-
tră, ci o schimbare radicală a viziunii asupra Realităţii. Există o nevoie evidentă pentru o nouă 
spiritualitate, compatibilă cu spiritualităţile deja existente, dar care să reuşească a concilia teh-
noştiinţa cu înţelepciunea. În acest context, sunt convins că dialogul între ştiinţă şi religie va avea 
un rol crucial în naşterea acestei noi viziuni asupra Realităţii.

Există o mare sărăcie spirituală prezentă astăzi pe planeta noastră. Ea se manifestă prin 
frică, violenţă, ură şi dogmatism. Într-o lume cu mai mult de 8000 de discipline academice, mai 
mult de 10000 de mişcări religioase şi mai mult de 6000 de limbi, este difi cil să visezi despre în-
ţelegere reciprocă şi pace. 

Prima motivaţie pentru o nouă spiritualitate este tehnoştiinţa, asociată cu o fabuloasă putere 
economică. Ea vehiculează o forţă iraţională a efi cienţei de dragul efi cienţei: tot ceea ce se poate 
face se va face, spre mai rău sau mai bine. Cea de a doua motivaţie pentru o nouă spiritualitate este 
difi cultatea dialogului între diferitele spiritualităţi, care apar uneori ca fi ind antagoniste. 

În mod simplu spus, trebuie să găsim o dimensiune spirituală a democraţiei. Viaţa socială se 
situează dincolo de disciplinele academice, dar ea se bazează pe cunoştinţele generate de acestea. 

Homo religiosus a existat de la începuturile speciei umane, în momentul în care omul a 
încercat să înţeleagă sensul vieţii sale. Sacrul este tărâmul natural al lui Homo religiosus. Limba 
sa este cea a imaginarului, încercând să penetreze niveluri mai înalte de Realitate prin parabole, 
simboluri, mituri, legende, revelaţie, încercând astfel să desluşească nevăzutul prin observarea 
lumii vizibile. 

Homo economicus este o creaţie a modernităţii. Noi credem astăzi numai în ceea ce vedem, 
observăm sau măsurăm. Profanul este tărâmul natural al lui Homo economicus. Limba sa este cea 
a unui singur nivel de Realitate, accesibil prin mintea analitică, graţie ştiinţelor exacte şi umane, 
tehnologiei, teoriilor şi ideologiilor, matematicii şi informaticii. 

O modalitate de a evita impasul confl ictului Homo religiosus / Homo economicus este cea de 
a adopta metodologia şi hermeneutica transdisciplinară7. 

4 PAUL CRUZEN, „Albedo Enhacement by Stratosferic Sulphur Injections: A Contribution to Resolve a Policy Dilem-
ma”, Climatic Change 77 (3-4): 211-220.
5 CLIVE HAMILTON, Requiem for a Species, op. cit., p. 198.
6 In JEFF GOODELL, „Can Dr. Evil Save the World”, Rolling Stone, 3 noiembrie 2006.
7 BASARAB NICOLESCU, „Transdisciplinarity as Methodological Framework for Going Beyond the Science and Religi-
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cată de mai mulţi teologi ortodocşi: francezul Philippe Dautais8, francezul de origine română 
Jean Boboc9,10, ucraineanul Antoine Arjakovsky11, englezul Christopher Knight12 şi românii Ioan 
Chirilă13,14 şi Doru Costache15.

În continuare, descriu pe scurt ce este transdisciplinaritatea, insistând pe noţiunile-cheie de 
niveluri de Realitate şi Terţ Ascuns.

Transdisciplinaritatea este fondată pe trei axiome16: 
i. Axioma ontologică: Există diferite niveluri de Realitate ale Obiectului şi, în mod corespun-

zător, diferite niveluri de Realitate a Subiectului. 
ii. Axioma logică: trecerea de la un nivel de Realitate la altul este posibilă prin logica terţului 

inclus. 
iii. Axioma epistemologică: Structura totalităţii nivelurilor de Realitate, în cunoaşterea na-

turii, societăţii şi a noastră înşine, este o structură complexă: fi ecare nivel este ceea ce este pentru 
că toate nivelurile există în acelaşi timp. 

Dicţionarele ne spun ce înseamnă „realitatea”17, dar ceea ce ele ne oferă nu sunt defi niţii, ci 
descrieri într-un cerc vicios: „realitatea” este defi nită în funcţie de ceea ce este „real”. 

Pentru a evita orice ambiguitate, defi nesc „realitatea” într-un sens care este utilizat de către 
oamenii de ştiinţă, şi anume în termeni de „rezistenţă”. 

În scopul de a evita ambiguităţile suplimentare, trebuie să distingem cuvintele „Real” şi „Re-
alitate”. Real desemnează ceea ce este, în timp ce Realitatea este legată de rezistenţa la experienţa 
noastră umană. „Realul” este, prin defi niţie, învăluit pentru totdeauna (nu tolerează nici o altă 
precizare), în timp ce „Realitatea” este accesibilă cunoaşterii noastre. Realul implică non-rezisten-
ţă în timp ce Realitatea implică rezistenţă. 

Fiecare nivel este caracterizat prin caracterul său incomplet: legile care guvernează acest 
nivel sunt doar o parte din totalitatea legilor care guvernează toate nivelurile. Şi chiar totalitatea 

on Debate”, Transdisciplinarity in Science and Religion 2 (2007): 35-60.
8 PHILIPPE DAUTAIS, Si tu veux entrer dans la vie – Thérapie et croissance spirituelle, Novelle Cité, Paris, 2013.
9 JEAN BOBOC, „Homo absconditus et eschatologicus – Éléments pour une théo-anthropologie orthodoxe, ter-
naire, apophatique et pneumatique”, thèse de doctorat en théologie orthodoxe, Institut de Théologie Orthodo-
xe Saint-Serge, Paris, 2013.
10 JEAN BOBOC, La grande métamorphose – éléments de théo-anthropologie orthodoxe, CERF, Paris, 2014 (în curs 
de publicare).
11 ANTOINE ARJAKOVSKY, Essai sur le Père Serge Boulgakov, philosophe et théologien chrétien, Parole et Silence, 
Paris, 2006. 
12 CHRISOPHER KNIGHT, „The Future of the Dialogue Between Orthodox Christianity and the Sciences”, Transdisci-
plinarity in Science and Religion 6 (2009): 29-32.
13 IOAN CHIRILĂ, „Subject, Self and Soul – Biblical Anthropological Approaches and Orthodox Exegesis. A Possi-
ble Perpective for a Transdisciplinary Discourse”, talk at the International Congress «Subject, Self, and Soul: 
Transdisciplinary Approaches to Personhood», Universidad Pontifi cia Comillas and Metanexus Institute, Ma-
drid, July 2008 – a se vedeahttp://www.metanexus.net/essay/subject-self-and-soul%E2%80%94biblical-
anthropological-approaches-and-orthodox-exegesis-possible şi http://vimeo.com/10357511 accesate la 4 
august 2014.
14 IOAN CHIRILĂ, „Ternaire et Trinité, homogène, hétérogène et « l’état T » – Une évaluation théologique du discours 
lupascien sur le tiers inclus”, in BASARAB NICOLESCU (Éd.), À la confl uence de deux cultures : Lupasco aujourd’hui, 
Paris, Oxus, 2010, p. 54-78.
15 DORU COSTACHE, „Elemente de Tip Transdisciplinar în Gândirea Patristică Bizantină”, Tabor 12 (2013): 23-32; 
versiune în limba engleză: DORU COSTACHE, «The Transdisciplinary Carats of Patristic Byzantine Tradition», in 
BASARAB NICOLESCU and ATILA ERTAS (Ed.), Transdisciplinary Education, Philosophy and Applications, ATLAS 
Publishing, Lubbock, Texas, 2014.
16 NICOLESCU, La transdisciplinarité, op. cit.
17 http://dictionary.reference.com/browse/reality accesat la 2 mai 2014.
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derare Subiectul şi interacţiunea acestuia cu Obiectul. Cunoaşterea este întotdeauna şi pentru 
totdeauna deschisă. 

Zona situată între două niveluri diferite de Realitate şi dincolo de toate nivelurile, este o zonă 
de non-rezistenţă la experienţele, reprezentările, descrierile, imaginile noastre şi, de asemenea, la 
formalizările noastre matematice. 

Totalitatea nivelurilor de Realitate ale Obiectului şi zona sa complementară de non-rezis-
tenţă constituie ceea ce numim Obiectul transdisciplinar, în timp ce totalitatea nivelurilor de 
Realitate ale Subiectului şi zona sa complementară de non-rezistenţă constituie ceea ce numim 
Subiectul transdisciplinar. 

Cele două zone de non-rezistenţă ale Subiectului şi Obiectului trebuie să fi e identice pentru 
ca Subiectul să poată comunica cu Obiectul. Un fl ux de conştiinţă, care intersectează diferitele ni-
veluri de Realitate ale Subiectului, trebuie să corespundă fl uxului de informaţii care intersectează 
diferitele niveluri de Realitate ale Obiectului. Cele două fl uxuri sunt corelate, deoarece ele au în 
comun aceeaşi zonă de non-rezistenţă.

Cunoaşterea nu este nici exterioară nici interioară: ea este în acelaşi timp exterioară şi inte-
rioară. Studiul universului şi studiul fi inţei umane se susţin unul pe altul. 

Zona de non-rezistenţă joacă rolul unui al treilea între Subiect şi Obiect, un termen de inter-
acţiune care permite unifi carea Subiectului şi Obiectului, garantând în acelaşi timp diferenţa lor. 
În cele ce urmează, voi numi acest termen de interacţiune Terţul Ascuns. 

În abordarea transdisciplinară, Subiectul şi Obiectul sunt imersate în Terţul Ascuns. 
Subiectul transdisciplinar şi nivelurile sale, Obiectul transdisciplinar şi nivelurile sale, şi 

Terţul Ascuns defi nesc Realitatea transdisciplinară sau trans-Realitatea (vezi Figura 1). 

Fig. 1. Trans-Realitatea.

Terţul Ascuns, în relaţia sa cu nivelurile de Realitate, este fundamental pentru înţelegerea lui 
Unus Mundus descris de cosmodernitate. Realitatea este în acelaşi timp una şi multiplă. În cazul 
în care ne limităm doar la Terţul Ascuns, unitatea este nediferenţiată, simetrică, situată în non-
timp. În cazul în care ne limităm doar la nivelurile de Realitate, există doar diferenţe, asimetrii, 
situate în timp. Considerarea simultană a nivelurilor de Realitate şi a Terţului Ascuns introduce 
o rupere a simetriei lui Unus Mundus. De fapt, nivelurile de Realitate sunt generate tocmai de 
această rupere de simetrie care se petrece în timp. 
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său, el are nevoie de Subiect pentru a cunoaşte lumea: Subiectul, Obiectul şi Terţul Ascuns sunt 
inter-legate. 

Realitatea este Una. Pentru un viitor durabil, trebuie să luăm în considerare în mod simultan 
toate nivelurile de Realitate şi, de asemenea, Terţul Ascuns. 

Disciplinele academice sunt interesate doar de fragmente ale nivelurilor de Realitate, pe 
când culturile şi religiile implică simultan unul sau mai multe niveluri de Realitate ale Obiectu-
lui, unul sau mai multe niveluri de Realitate ale Subiectului şi zona de non-rezistenţă a Terţului 
Ascuns. Tehnoştiinţa se afl ă în întregime în zona Obiectului, în timp ce culturile şi religiile traver-
sează toţi cei trei termeni: Obiectul, Subiectul şi Terţul Ascuns. Această asimetrie demonstrează 
difi cultatea dialogului lor: acest dialog poate avea loc numai atunci când există o conversiune a 
tehnoştiinţei spre valori, adică atunci când cultura tehnico-ştiinţifi că devine o adevărată cultură18. 
Tocmai această conversiune o poate realiza dialogul între ştiinţă şi religie. Dialogul tehnoştiinţei 
cu culturile şi religiile este metodologic posibil, deoarece Terţul Ascuns traversează toate nivelu-
rile de Realitate. 

Tehnoştiinţa se afl ă într-o situaţie paradoxală. În sine, ea este oarbă la valori. Cu toate aces-
tea, atunci când ea intră în dialog cu culturile şi religiile, ea devine receptivă la valori. 

Procedând astfel, putem identifi ca germenul comun al lui Homo religiosus şi al lui Homo 
economicus, care poate fi  numit Homo sui transcendentalis. 

Persoana umană apare ca o interfaţă între Terţul Ascuns şi lume. Eliminarea Terţului Ascuns 
în cunoaştere conduce spre o fi inţă umană uni-dimensională, redusă la celule, neuroni, quarci şi 
particule elementare. 

O teorie unifi cată a nivelurilor de Realitate este crucială în construirea unui viitor durabil. 
Consideraţiile făcute până în prezent în acest domeniu se bazează pe gândirea reducţionistă şi 
binară: totul se reduce la societate, economie şi mediul înconjurător. Nivelul individual al rea-
lităţii, nivelul spiritual al Realităţii şi nivelul cosmic al Realităţii sunt complet ignorate. Viitorul 
sustenabil, atât de necesar pentru supravieţuirea noastră, se poate baza doar pe o teorie unifi cată 
a nivelurilor de Realitate. 

Noi suntem o parte integrantă a mişcării ordonate a Realităţii. Libertatea noastră constă în 
a intra în această mişcare cosmică sau a o perturba. Putem răspunde în mod armonios acestei 
mişcări sau putem impune voinţa noastră de putere şi dominaţie. Responsabilitatea noastră este 
de a construi un viitor durabil în acord cu mişcarea de ansamblu a Realităţii. 

Suntem martorii unei noi ere – cosmodernitatea – fondată pe o nouă viziune a interacţiu-
nii contemporane dintre ştiinţă, cultură, spiritualitate, religie şi societate19. Cosmodernitatea, în 
esenţa ei, înseamnă că orice entitate a universului este defi nită de relaţia sa cu celelalte entităţi. 
Fiinţa umană, la rândul său, este legată, ca persoană, de Terţul Ascuns. Ideea veche de cosmos, în 
care noi suntem participanţi activi, este reînviată. 

Realitatea este plastică. Realitatea nu este ceva în afara sau în interiorul nostru: ea este în 
acelaşi timp în afara şi în interiorul nostru. Noi suntem o parte a acestei Realităţi, care se schimbă 
în funcţie de gândurile noastre, de sentimentele şi de acţiunile noastre. Acest lucru înseamnă că 
fi ecare dintre noi suntem pe deplin responsabili pentru ce este Realitatea. Lumea se mişcă, trăieş-
te şi se oferă cunoaşterii noastre, datorită existenţei unor structuri coerente a ceea ce este, totuşi, 

18 BASARAB NICOLESCU, „Toward a Methodological Foundation of the Dialogue Between the Technoscientifi c and 
Spiritual Cultures”, in Differentiation and Integration of Worldviews, Liubava Moreva (Ed.), Sankt Petersburg, 
Eidos, 2004, pp. 139-152.
19 BASARAB NICOLESCU, From Modernity to Cosmodernity – Science, Culture, and Spirituality, New York, State 
University of New York (SUNY) Press, 2014.



Basarab Nicolescu

10

Ta
bo

r, 
nr

. 1
0,

 o
ct

om
br

ie
 2

01
4

Ac
tu
al
ita
te în continuă schimbare. Prin urmare, Realitatea este raţională, dar raţionalitatea sa este multiplă, 

structurată în niveluri. 
Nivelurile de Realitate corespund nivelurilor de înţelegere, într-o fuziune a cunoaşterii şi a 

fi inţei. Toate nivelurile de Realitate sunt întreţesute. Lumea este, în acelaşi timp, cognoscibilă şi 
incognoscibilă. 

Terţul Ascuns între Subiect şi Obiect neagă orice raţionalizare. Prin urmare, Realitatea este, de 
asemenea, trans-raţională. Terţul Ascuns condiţionează nu numai fl uxul de informaţii între Subiect 
şi Obiect, dar, de asemenea, cel între diferitele niveluri de Realitate ale Subiectului şi între diferitele 
niveluri de Realitate ale Obiectului. Discontinuitatea între diferitele niveluri este compensată de conti-
nuitatea informaţiei vehiculate de către Terţul Ascuns. Sursă a Realităţii, Terţul Ascuns se alimentează 
din această Realitate, într-o respiraţie cosmică care ne include şi include întregul univers. 

Este clar că există o legătura intimă între Terţul Ascuns şi gândirea apofatică ortodoxă, al 
cărui tezaur de spiritualitate poate fi  esenţial pentru a face faţă încercărilor Anthropocen-ului. În 
acest context, Pr. Prof. Jean Boboc propune o nouă antropologie – o onto-theo-antropologie, în 
acord, în acelaşi timp, cu theo-antropologia ortodoxă şi cu rezultatele ştiinţei contemporane (cos-
mologie, embriologie şi genetică)20. El leagă gândirea apofatică şi metodologia transdisciplinară, 
demonstrând pertinenţa, pe plan teologic, a logicii terţului inclus şi a noţiunii de niveluri de Reali-
tate. Cheia de boltă a antropologiei sale este prezenţa permanentă a Terţului Ascuns, care permite 
stabilirea relaţiei între raţiune şi mister. Catastrofa dualistă, care ameninţă însăşi existenţa speciei 
umane, poate fi  evitată prin adoptarea antropologiei tripartite, pneumatice şi escatologice.

Misterul ireductibil al lumii coexistă cu minunile descoperite de raţiune. Necunoscutul pe-
netrează fi ecare por a ceea ce este cunoscut, dar, fără cunoaştere, necunoscutul nu ar fi  decât un 
cuvânt vid. O nouă spiritualitate este deja potenţial prezentă pe planeta noastră. Există semne 
exemplare şi argumente pentru naşterea sa, de la fi zica cuantică până la teatru, literatură şi artă21. 
Suntem în pragul unei adevărate Noi Renaşteri, care cere, pentru a se actualiza, o nouă conştiinţă, 
cosmodernă. 

Abstract

BASARAB NICOLESCU, The Anthropocene and the Hidden Third
The big spiritual poverty present on our Earth points to the obvious need for a new vision of Real-
ity, conciliating technoscience and wisdom. The dialogue between science and religion has a crucial 
role in its birth. Technoscience, associated with fabulous economic power, drives a  hugely  irra-
tional  force  of  effi ciency  for  effi ciency’s  sake.  We  need  a  conversion  of technoscience  towards  
values.  This  conversion  is  possible  through  the  dialogue  between technoscience, on one hand  
and  religions  and  cultures, on the other hand,  which  is  methodologically  possible  through 
transdisciplinarity, with its key-notions of levels of Reality and Hidden Third. This is the way we 
could  avoid  the  dead  end  of  homo  religiosus vs.  homo  economicus debate.  The consequences 
on ethics of such a dialogue are crucial in the context of Anthropocene, of the existence of the dan-
ger, for the fi rst time in history, of the annihilation of the entire human race. It is not the technology 
which will save our race, but a radical change of our vision of Reality. The spiritual treasure of the 
orthodox apophatic thinking, intimately related with the Hidden Third, might be essential in facing 
the challenges of the Anthropocene.

KEYWORDS: Anthropocene, orthodox apophatic thinking, technoscience, levels of Reality, Hidden 
Third, transdisciplinarity
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