
http://www.zf.ro/ziarul-de-duminica/culise-de-editor-noutati-la-leda-curtea-veche-
publica-rao-5532025/

CULISE DE EDITOR/ Noutati la Leda, Curtea Veche,
Publica, RAO

Stelian Turlea 16.02.2010

La Editura Curtea veche:
Gabriel Memelis, Adrian Iosif, Dan Raileanu - "Realitatea
transdisciplinara". Colectia: Stiinta si religie

Volumul "Realitatea transdisciplinara"propune dialogul dintre stiinte si spiritualitate intr-
o maniera novatoare, eliberata de cliseele proprii abordarilor fie excesiv prudente, fie
prea grabit sincretice. Proiectând acest dialog atât intr-un context general religios, cât si -
mai ales - in cel al teologiei si spiritualitatii Rasaritene, el incearca, pe fond, sa
reformuleze datele unei probleme care poate oricând suscita un considerabil interes
cultural: contributia crestinismului la modernitate, dar si prezenta sa in postmodernitate.
Fara a ceda tentatiei unei apologetici cu accente protocroniste, care tenteaza, de obicei,
aceasta tema, evitând in acelasi timp si iluzia echidistantei "obiective" - ipoteza invalidata
chiar de premisele metodologice ale stiintei actuale - autorii nu ezita sa reformuleze
intrebari incomode care nu si-au primit inca raspunsul satisfacator: poate crestinismul sa-
si revendice legitim o contributie "genetica" la nasterea stiintei moderne in Europa?
Exista, in general, o compatibilitate structurala intre religie si stiinta, in masura sa
schimbe fundamental perceptia omului de astazi asupra acestei puneri in relatie? Este
posibila o convergenta a perspectivelor teologiei crestine Rasaritene, stiintei moderne a
naturii si filosofiei asupra realitatii? Raspunsul pe care volumul ni-l ofera este nu de
putine ori original, pastrându-se in acelasi timp sub exigentele cele mai stricte ale
specialitatii.
In plus, ceea ce confera acestei analize singularitate si actualitate este punerea
problematicii de mai sus intr-un orizont metodologic transdisciplinar. In conditiile in care
transdisciplinaritatea pare a fi fost deja proscrisa prin luari de pozitie la vârf ale
reprezentantilor oficiali ai ortodoxiei românesti, "Realitatea transdisciplinara" se
constituie intr-o replica, simultan competenta si nelipsita de verva polemica, la teza dupa
care metodologia transdisciplinara ar fi fundamental incompatibila cu teologia ortodoxa.
Acestei teze i se opune "metoda" Parintilor Bisericii de a face teologie, bazata pe
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ireductibilitatea Tainei divine la limbajul teologic insusi; ceea ce face ca
transdisciplinaritatea, vestind intrarea intr-o noua lume a dialogului dintre stiinte, care "va
fi plina de tacerea cuvântului poetic" (Basarab Nicolescu), sa fie chiar afina cu
orthodoxia Parintilor Bisericii. Pentru ca - ne spune unul dintre autorii cartii - atunci
"când spunem "trans-" in legatura cu teologia ortodoxa nu intelegem niciun moment
dincolo de Dumnezeu, ci doar dincolo de notiunile, imaginile, reprezentarile despre
Dumnezeu pe care le foloseste insasi teologia."
La Editura Publica:
Gerd Gigerenzer, Peter M. Todd & Grupul de Cercetare ABC - "Metode euristice simple
pentru solutii inteligente"
La scrierea acestei carti au participat cercetatori din domenii diferite care de regula nu
interactioneaza: psihologie, matematica, informatica, economie si biologie evolutionista.
Iar rezultatul acestei colaborari, pe cât de paradoxale, pe atât de necesare, respecta
promisiunea din titlu: inainte de a le propune cititorilor un set de metode euristice, autorii
au apelat ei insisi la metode de analiza care, pornind de la adevaruri general recunoscute,
ajung la adevaruri noi.
Legile probabilistice descriu si prescriu rationamente, judecati si decizii clare. Numai ca,
in momentul in care acest tipar decizional se loveste de rigorile realitatii, devine evident
ca elaboratul model de calcul probabilistic li se adreseaza mai degraba unor fiinte
supranaturale, si cam deloc oamenilor de rând.
In "Metode euristice pentru decizii inteligente", autorii propun o deplasare dinspre calcul
catre probabilitate, punând in centru adaptarea la context. Asta pentru simplul motiv ca
deciziile  pe  care  le  avem de  luat  in  viata  de  zi  cu  zi  nu  au  cum sa  fie  descrise  doar  in
functie de coordonatele cantitative si matematice ale calculului probabilistic.
"Cartea aceasta este o contributie majora la teoria ratiunii limitate. Ea demonstreaza ca
eficienta surprinzatoare a procedurilor simple si rapide se datoreaza potrivirii lor cu
structura mediului in care sunt folosite." (Reinhard Selten, laureat al Premiului Nobel
pentru Economie)
"Cercetarea a inceput sa ia in serios si sa studieze empiric cum se raporteaza cu adevarat
oamenii reali la complexitatea lumii in care traiesc. Metode euristice simple reflecta intr-
un mod fascinant aceasta revolutie din stiintele cognitive, facând un pas inainte in
echilibrarea felului in care intelegem ratiunea." (Herbert A. Simon, laureat al Premiului
Nobel pentru Economie)
Gerd Gigerenzer este directorul Centrului ABC (Comportament Adaptiv si Cognitie) din
cadrul Institutului Max Planck pentru Dezvoltarea Omului, cu sediul la Berlin. A predat
psihologie la Universitatea din Chicago si i s-au acordat mai multe premii, inclusiv
Premiul AAAS pentru cercetari in domeniul stiintelor comportamentale, in 1992.
Peter M. Todd, cofondator al Grupului de Cercetare ABC, este cercetator la Institutul
Max Planck pentru Dezvoltarea Omului. Este autorul unor studii si articole despre
modelarea comportamentului, muzica si evolutie si este editor asociat al publicatiilor
"Adaptive Behavior" si "Animal Cognition".
La Editura RAO:
Michael Harvey - "Crima in Chicago"
Traducere de Roxana Moisin.



Co-creatorul si producatorul executiv al serialului de televiziune "Cold Case Files",
Michael Harvey ne ofera un thriller politist intens si scris cu eleganta, având in rolul
principal un politist irlandez dur, devenit
detectiv particular, care reprezinta pentru Chicago ceea ce reprezenta Raymond Chandler
pentru Los Angeles. Detectivul particular Michael Kelly este angajat de fostul sau
partener, John Gibbons, pentru a-l ajuta sa rezolve un viol care s-a petrecut in urma cu
opt ani si un caz de violenta pe care, va constata Kelly mai târziu, partenerul sau fusese
silit sa-l faca uitat. Dar când Gibbons este gasit mort, Kelly va apela la ajutorul celor mai
talentati amici ai lui pentru a reusi sa rezolve misterul mortii prietenului sau si sa
descopere legaturile cu cazurile mai vechi pe care acesta ii ceruse sa le rezolve. Printre
acesti amici se afla Diane Lindsay, o reportera de televiziune, a carei relatie cu Kelly nu e
doar de natura profesionala, Nicole Andrews, un patolog specializat in analize ADN,
prietenul lui Nicole, Vince Rodriguez, un detectiv specializat in cazuri de viol si Benett
Davis de la procuratura, cu care Kelly a ramas prieten de pe vremea când lucra la politie.
Pentru a solutiona cazurile, Kelly va trebui sa infrunte un ucigas in serie, prieteni
tradatori si violenta de pe strazile
din Chicago. Cu o scriitura palpitanta si amuzanta, "Crima in Chicago"este un thriller
politist de prima clasa, situat pe fundalul unui oras plin de viata si de mister.
Michael Harvey este scriitor, jurnalist si documentarist. A primit premii nationale si
internationale pentru munca sa. A studiat dreptul la Duke University, jurnalismul la
Northwestern University si limbi clasice la Holy Cross College. Locuieste la Chicago.
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