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.faya problernei psihofizicet (în Ctitorii); Rugdciune
pentru sLtfieru! lti Heisenbet'g (în Mentoii'); Michel
Catnus { 1929-2003 ) ,sl Marele Joc al
Transdisciplinaritdtii tî:n Pennanu*ul miracol al pfi-
eteniei)1. Peter Brook çi gïdirea truditiorulii2 {în
h$er:ferenle spirituale) s.a. Trebuie sà acimitem prin
urrnare faptul cà, la fe1 ca si toate interviurile incluse în
volurnui ai doilea, Dnunul fîu'd slîrçit, majoritatea
capitoieior delimitate ca atare din ltûetferenye spiri-
tttale reyin, într-o modalitate sau în alia, ia cunoaçterea

complexà, mediatà de transdisciplinaritate.
Dar nu numai în interiorul capitolelor din De la

Isarlîk la Valea Ui*irii autorul însusi stabile;te, dupà
cum spuneam mai sus, filiatia comunà acelor douà
tipuri de texte proprii. Unui cititor vechi al operei lui
Basarab Nicolescu nu îi poate scàpa faptul cà însu;i
titlul ultimei sale càrti trimite 1a doi cronoropi
esentiali analizati în primele sale voh-une. Termenul
,,Isarlîk", la l-el ca ultimul cur,înt din Joc secund, ,,8L,
GAHEL", se bucurà de o analizà rninutioasà în prirua
carte, apârutà înainte de plecarea savanttrlui din
România. Dacà, în întregime, ,,Joc secwtd este exper-
imentarea în spatitil poetic si stiin{ific a proiectului
unui nou umanisn'r. pe care autorul Jocultd secundî1
nurnea umanism matematic", dacâ, alti'el spus, ,,-/oc
seçuttcl este o bijuterie a transdisciplir-larità1ii", crono-
topul ,,lsar1îk" are o functie concretà, si anume:
,,Isarlîkui se situeazà astfel în universaLitate çi eterni-
tate, printr-utr act poetic de insolit patriotism... Ceea
ce a întreprins Lucian Blaga pentru reliefarea vir-
tutilor fondului popular autohton. rura1 patriarhal în
«Spaçiul mioritic », este simiiar çi se complereazà cu
ceea ce a relevat Ion Barbu, cu rniiloace atît de
diferite, în «Isarlîk», în privinla influençe1or orientale
în spirituaiitatea româneascà".

Dupà cum ne airage însà atentia Basarab
Nicolescu în studiul sintetic lotz Barbu * Aspecte

La fel ca gi douà dintre cà4ile mai vechi ale

lui Basarab Nicolescu - Rciddcinile libe*d1ii
(traducere din limba francezâ de Carmen
Lucaci, Bucure;ti, Editura Curtea Veche, 2004)

çi în ogtinrla clestirutlui. Eser.o'i autolsiogra.fice
(Editura Ideea Europeanà, Bucure;ti, 2009) -
cea mai recentà aparilie editorialà semnatà de

acadetriciannl european, numrtà De la Isarlîk la
Valea Uimirii @ditura Curtea Veche, Bucuresti,
2011), ar putea fi încadratà în categor:ia litera-
turii conièsive, si nu în uceea a operci proprirr-
zis stiintifice a acestuia. În realitate, însà. între
aceste douà secliuni ale Operei basarabnicole-
sciene existà raporturi atît de str'înse si de egale,

încît unui cititor sagace nu îi poate scàpa tàptu1
cà e1e func.tioneazà ca douâ feçe complementare
ale aceluiasi ansamblu. Nu putine sînt argu-
mentele care atestà fluxul tematic dens. circu-
laçia ideologicà practic comunà. Chiar -si acolo
unde interfala textualà este asiguratà de amintiri
qi refleclii succinte despre rolui unor personal-
itali de excepçie ale culturii noastre sau de notatii
conjuncturaie cu mizà recuperatoare, subsiralui

discursului se raporteazà tot la nucleele tari ale trans-
disciplinaritâtii: interactiunea Subiect - Obiecr,
niveluriie de Realitate, tertul tainic inclus scl. Fiiialia
este, în cîteva situatii, stabiiitâ de autorul însusi, alteori
se lumineazà treptat, dovedind cà fiecare fragment
evocativ sau analitic este un sirnplu pretext pentru afir-
marea unei-/ unor idei directoare pentru metodologia
transdisciplinarà. Texte întregi exemplare, din aceastâ
perspectivà, sînt usor de gàsit în fiecare sec,tiune a
Intetferente.lar spirituale, primul volum din De Ll
Isarlîk...: reconstituirea unui moment cheie,,din viala
mea spiritualâ" prilejr.rit de O vizità la Loncrdm ùt
1965 ari studiul extins, foarle bine documentat ;i
ambilios îrr intentii. iniirulat Jwtg, Pauli si Lupasco în
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transdisciplincre ale operei, incius în De la Isartîk la
VaLea Uimiril, nu trebuie sà ne làsàm copleçi1i de
sonorità1ile balcanice si, implicit, de tentatia de a
raporta Isarlîkul ionbarbian exclusiv la Orient. Ce-i
drept, majoritatea criticilor Jocnlui secund se
gràbesc sà îl trateze exclusiv ca pe o ,,geografie spir-
itualizatà" sau ,,miticà", uitîndu-i referentul cît se
poate de reai: ,,Cu toate acestea, numele «Isarlîk»
existà la nlodril cel mai real cu putintâ. Isarlîk
(Hissarlik) desemneazà locul pe care celebrul
Heinrich Schliemann a descoperit ruinele Troiei.
Unui dintre sensurile cuvîntului «Hissarlik» este
acela de <<palat>>".

Celuilait cronotop esenlial conlinut de peritextul
ultimei càrti semnate de Basarab Nicolescu, Valea
Uimirii, i se stabileste un rol esential încà din debutul
demersului transdisciplinar al autorului. Volumul
Noi, particula si fumea (Editura Junimea, Iagi, 2007)
se deschide chiar cu un fel de parabolà ce avertizeazâ,
lucid, cititorul asupra inerenteior dificultà1i presupuse
de lumea cà4ii, punctînd în acelasi timp singurul cod
alitudinal propice întelegerii unui asemenea univers
al contrarietàlii, al paradoxuiui revelator. Ea se

inspirâ dintr-o povestire filosolicà despre ,ÿar,l
Pdsdrilar, scrisà de un poet persan din sec. al XII-lea.
Àttar: dupà o lungà càlàtorie în câutarea adevàratului
ior rege, Simorgul, pàsàrile ajung în cea de-a saptea
vale, cea a uimirii. Locul în care simultan este zi si
noapte, càlàtorui vede si nu vede, existà si nu existà.
Dacà se agatâ de ceea ce cunoaste. de obiceiurile
càpàtate în timp, lumea vàzutà aici pare absurdà,
incoerentà, de aceea poate càdea pradà drsperàrii.
Dacà acceptà însâ deschiderea càtre aceastà lume
necunoscutà, noua priveliste i se înfàliçeazà în toatà
coerenta si frumusetea sa... Fireste cà nu numai

,,lumea cuanticâ are locul sâu în Yalea Uimirii {lna
dintre cele çapte vài din Sfatul Pdsdrilor a lui Attar),
unde contradictia qi indeterminatul îl pîndesc pe càlà-
tor la tot pasui", dupâ cum anun[à încà de ia început
autorul, ci si metodoiogia transdisciplinarâ însàsi.
Convergenta aceasta simbolicà, încà aluzivà aici,
capàtà materialitats lingvisticà lipsità de dubii în
prima dintre superbele Teoreme poetice (Editura
Junimea, Iasi, 2007) prin care se aproximeazà con-
ceptul de ,,nivel de realitate": ,,Valea Miràrii - abisul
dintre douà nivele de Reaiitate. Noua Renastere -
emergenta realitàlii încamate a mai multor nivele de
Realitate".

Astfel, dacà retinem referentul real pentru
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,,Isarlîk" si cel livresc/ filosofic pentru ,,Valea
Uimirii", vom interpreta titlul ultimei càrti a acade-
micianului Basarab Nicolescu drept sintezà a unui
traiect auctorial care presupune douà etape esentiale:
traversarea lucidà a lumii reale (cu eludarea tuturor
obstacoieior inerente si acceptarea la fel de constien-
tà a precaritàtii ei), apoi opliunea fermà pentru trans-
lumiie Spirituiui. Abia împreunà, ele con-figureazà
iniçierea de esenlà si expresie transdisciplinarà.

Dupà cum astfel se poate relativ usor observa, si

în acest ultim epitext semnat de adeptui transdiscipli-
naritàtii în act si în limbaj, conceptele fundamentaie
ale operei sale sînt plasate pe o pozilie centralà. Prin
urfilare, singurul gen de devoalare a interioritàtii
basarabnicolesciene parc a v iza conturarea nodurilor
si a semnelor esen{iale în procesul de clarificare de
sine întru transdisciplinar. Desi pare cà apeleazâ. la
scriitura asa-zis confesivà - fie la formula interviu-
lui, fie la cea similidiaristicà - Basarab Nicolescu
preferà sà obnubileze gi aici amànuntele potenlat
intimiste, detaliile care unor cititori indiscreti sà le
dea impresia cà îi pot descoperi vreo fantasmâ inex-
istentà, vreun complex în zadar ocultat3.

Insesi evenimentele biografice invocate în acest
op sînt amintite doar din perspectiva suslinerii
puncteior de vedere ale savantului si filosofului
Basarab Nicolescu. pentru a clarifica datele contex-
tuale în care acestea au fost prefigurate sau funda-
mentate. Mai mu1t, ca un Eliadea, de pildà, el oferà
,,accidentelor" biografice, detaliilor celor mai
anodine, în ordinea aparenlei, desigur, o semnificalie
substantiaià, am spune epifanicà - în[elegînd, prin
manifestàrile sacralità1ii în nivelurile de Realitate,
ceea ce în1elege Basarab Nicolescu însugi: ,,ter!ul-
sacru [care] se întrupeazâ în noi, se naste în noi, e1

este acel noi care împacà omul cu universul". De a1t-

fel, datele accentuat subiective, decupate din catego-
ria evenimençialului intim, sînt reduse ca numàr si
întotdeauna sînt revelate cu discretie si demnitate. O
demnitate exemplarà, care stràbate inclusiv tulburà-
torul eseu ln ce serveste suferinça? Reflec{ii asupr{l
vietii prizonierilor de rdzboi romârù în lagdrele sovi-
erice, lurrde se evocà sirul chinuitor de suferinte ale
tatàiui si ale celorlalti prizonieri de ràzboi care au tre-
buit sà suporte infernul captivitàtii în Libidoansk,
Susdhai, Oranki sau Mînàstîrka.

Chiar si atunci cînd se abandoneazà în voia unor
volute autoreflexive stimulate în general de sinu-
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soidele propriei memorii, automi eseurilor atûabi-
ogrartce din Intet'erente spirituale are grijà sà nu
puncteze decît evenimentele cele mai semniijcatives
în orclinea destinului, asadar cele care âu functionat
drept cataiizatori în procesul iensionat al fr:rmàrii de
sine, al devenirii ca asumale a unui destin cu mizà
transdisciplinarà. Unele ciintre eie fuseserà dezvàluite
iui Michei Camus în Ràddcinile libertd,tii-.revelatia
precoce a existentei tertului, mijiocità de pàrintele
Galeriu, apoi experienla coplesitoare de ia începutr-rl
maturitàtii (o experientà similarà celei tràite, cu sec-
ole în urmà, de misticui Jakob Bôhme), în sfirsit.
întîlniriie decisive cu cei pe care îi va percepe drept
autentici oarneni ai lertului: Lupascu (pe care-l
cunoaste în 1968, irnediat dupà sosirea îrr Franla, dar
cu care se împrieteneste în 1977), Fritjof Capra.
Charles Sanders Pierce, Raymond Abçllio (de care l-
a legat, timp de douàzecisicinci de ani, o ,,prietenie
filosqficà si o prietenie de suflet"), poetul libanezo-
sirian Aclonis, poetul argentinian Robefio Juanoz.
Fàrà excepçie, ,,mari gînditori ai ternarului", modele
nu doar în sens pur iivresc ci çi, dintr-o perspectir,à,
în sens uman, care i-au mtjiocit viitorului teoretician
al transdiscipiinaritâtii intuitiile sau chiar certitudinile
teoretice esenliaie.

Asupra unora dintre lecturile decisive care l-au spe-
cializat în lumea fizicii cuantice, autorul revine în De
la Isarlîk la Valea Ui*zirii, consacr-înd pagini incitante
inclusiv raporturilor ideatice stdnse dintre sistemele
ideatice a1e autorilor care au avut un ro1 semnificativ în
formarea sa ca specialist (asa cum se întîmplà, spre
exemplu, în srudiui Jtxtg, Pauli si Lupasco în .faya
problernei Ttsihofizice). Pagini dense, documentate sub
raport stiinti{ic, dar încàrcate în special de o afectiune
deferentà, sînt închinate çi lui Geoftiey Chew
(Geoffrey Chew si descoperirea Extt-emului Occident),
lui Wemer Heisenberg (Un profet at noii lwui: Wentet
Heisertberg (1901-1976), lui René Daumal (Âend
Daurual si Marele Joc), lui Edgar. lvlorin (pcsiuneo
cunoasterii si solidaritritii), iui Stefan Lupascu
(Stépltane Lupasca si lLunea atei, Dialogui îrûrerupt:
Fondane, Lupasco si Cioran), Alexandru proca

{Alexandru Proca (1897-lgïs), .fondatorul scolii
.franc eze tno de m e de .fizic cï te o re tic d).

Numeroase alte pagini sînt dedicate pasiunii
devoratoare pentru càrti, pasiune mostenità pe linie
paternà, dupà cum se recunoaste într-Lrnul clintre
interviurile adunâte i* I)rumul .fcirà sfrrçit, cel de-al
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doiiea volurn din De la Iscilîk...: ,,Sînt douâ surse
ale càrtilor. Aveam cred sase ani, îmi petreceam
vacanteie la bunicii din partea taiàlui în satul care se
numeste Pircureti (...) Bunicii aveâu o fermà imensà,
cu multe clàdiri, grajduri, livadà. un loc minunat. Era
o singurà încàpere, la primul etaj, în care bunica rnea
îmi spunea cà e interzis sà merg. Mirosea foarte fru-
mos în acei 1oc, acolo era crescàtorie de viermi de
nàtase. Cum de mic nu mi-au p1àcut lucrurile
interzise. am intrat bineînfeles în acea camerà: spre
surpriza mea, am gàsit una dintre ceie mai extrâor-
dinare biblioteci pe care le-am vàzut în viata mea.
Erau acolo càfii, manuscrise. letopisele din Evul
Mediu românesc, monede de aur. A fost qocul care
probabil a detenninat pasiunea mea pentru càrli. Sînt
un om al càr1ii (...) La casa pàrintilor din Ploiesti
erau mai mult romane, si pe aceslea ie-am clevorat,
dar adevârata sursâ a uimirii si a fascinaliei mele în
fala^cà4ilor, de la Pàcure{i se trage".

In mod cert. si în fiee are dir.rtre sectiunile
cuprinse în I nt e rfe re nle s p i r it u al e (C t it orii, l\,1 en to r i i,
Pernanentul miracrsl ctl prieteniei si htterferente
spirituale) se plàteste tribut acestei fascinatii totaie
în fata càrtilor esen{iale. Instanta auctorialà îsi
aminteste cu nostalgie cà a început sà citeascà poez.ie
cu un nesat irepresibil, încà din adolescentà, atunci
cînd i-a descoperit pe cei trei poeti români Eminescu,
Blaga si Barbu. Adicà pe cei trei autori esentiali,
considerati la maturitate drept axa fundamentalà a

cuiturii române. Frobabil si pentru cà Basarab
Nicolescu îi va percepe drept veritabile ,,fiinte ale
transgresiunii frontierelor dintre diferitele domenii
arle cunoasterii si dintre diferitele culturi". Dar în
special deoarece ei ilustreazà la modul absolut
Poezia. Adicâ Lrn concept tare, esential, al metodolo-
giei transdisciplinare: sà nu uitàm cà autorul
Teoreme lor p o e ti c e afirmase, transant, fructificîncl
intuitii mai vechi, determinate de hermeneutica
operei poetice a lui Ion Barbu, faptul cà doar
,,Cunoasterea poeticà este cunoasterea cuanticà a
tertiului tainic inclus" (VI. 1). Justificarea acestei
opçiuni apàrea, la fel, succintîn Ràddcinite libertàyii
- cunoasterea poeticà este superioarà celei stiinçifice.
pentru cà ea unilicà Subiectul ,si Obiectul, pàstrîndu-
le totusi integral distinctiiie: ,,Ca orice mare poet,
Adonis accede la izvorul însusi ai poeziei - tertul
tainic inclus, care unificà Sutriectul çi Obiectul,
pàstrîndu-le diferenta". Or, dintre cele mai sensibi-
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lizatoare pofirete pe care le putem regàsi gi în De la

Isulîk la Valea uhnirii sînt chiar cele dedicate

poelilor: în special capitolele Lrtcictn Blagc - O viz'

itrî Ie Lailcrd*t în j965, respectiv Cezar lvtinescu:

Poetttl çi vîttdtoarea cle oametli cuprind pagini

pàtrunzàtoare, în care intenfia conlèslvà (mai apirsatà

ca în aità parte - a se vedea màrlurisirile despre

reculegerea la mormîntul lui Blaga sau izbucnirea în

lacrimi la prirnirea testamentului spirituai ai lui

Cezar Ivàtrescu) este dubiatà cle una sà spunent

reparatorie. Din aceastà uitirrà perspectivà, textul

dedicat cie BasaraLr Nicolescu piurivalentului Cezar

lvànescu (,,mare poet, dar si un om de o profundâ

cunoastere filosoficà, mai ales în domeniul filosofiei

orientale", cîntàre! exceplional. ,,un eficace editor"

etc.) trebuie citit ca un panegiric perfect justificat -
nu rle ,,prietenia spiritualâ rarà" care i-a unit pe cei

cioi sau de indignarea cà moafiea poetului vînat de

semeni infami a fost ,,o supremà injustilie", ci de

convingerea intimâ câ ,,opera lui ràmîne, intactà, în

imediata vecinàtate a operei unui a1t mare nedrep-

tI1it. Nlilrai Eminescu".
În sfîrEit, trebuie observat faptul cà fiecare epitext

scris de Basarab Nicolescu este, în fond, un ontagiu

adus îutîlnirilor decisive, modelatoare de Destin'

Primele dintre e1e, în{elegem, sînt datoare unor

oarneni precum [Jn Dascdl de sltticlçtd: Ion Grigore

i1907-1990), pentru care Mentoratul nu însemna

decît capacitatea uluitoare, de esen!â vizionarà, de et

recLutoeste în tînàrui Basarab Nicolescu ,,setea de

absolut, dorinla mistuitoare de cunoaçtere" si,

irnplicit, acimiralia iècundà pentru o personalitate de

prim rang, ce reprezintà însà1i ,,gîndirea încamatà,

spectacolul raliunii levelîndu-9i splendoarea în

clemonstra{iile matematice si în estetica teoremelor"'

Omul de culturâ deschis, ca niciun aitui' càtre trans-

disciplinar îsi devoaieazir apoi afinitàçile (s)elective

pentru prieteni ca Mircea Ciobanu (Mrtrtorul),

Vintiiâ Horia (Uiz cavctler aL Cuttoasterii Ce Va

Veni),L. M. Arcade, ,,un înnoitor al linrbii române,

din rasa constructorilor de catedrale" (L- M. Arcacle

çi Cenaclul de la l',/euitlv), Stelian Oancea (Pribeag

prin cea de-a patra dimensiune\, Eugen Simion

{Eugen Simion çi irtiçierea prùt cultttrù), Roberlo

Juarroz {Vialrs unneazd vieçii - Roberto Jttotroz..

1925-]995), André Chouraqui (Prieterzul metr,

*dré Choto'aqwi (1917 -2A07), Vizionanrl), Michel

Canrus (un aclept al Marelui Joc al transdisciplittar-

itdçii), Mircia Dumitrescu (Mircia Dwnitrescu - ttrt

geniu generos si mode.st) etc. etc.

Dupâ cum afirmam qi în încheierea cronicii la

volumul precedent a1 savantului, epitextele basarah-

nicolesciene ar plttea fi a;ezate, precum celebra

lucrare a iui Martin Buber, Eu çi Tu (lch wd Du),

sub semnul formuiei sintetice inspirate din debutul

prirnului verset al Evangheliei dupà Ioan: ,,laînceput
este relalia (Im hfang ist die Bezielturtg)" . La f e\ ca

si autorui autenticei ,,bibiii a dialogului", scrise în

1923, Basarab Nicolescu citeste întregul Destin prin

prisma relaliei ca eveniment ontologic prirnordial,

întrucît spaliui ei este 1ocul de manifestare a

Spiritului gi cu siguranlà o dimensiune stiperioarâ a

fiintei însetate de transgresiunc'

l'{ote:
1. Prilej pentru a relua conceptele-cheic ale transdisci-

plinaritàçii:,,No1iunea transdisciplinarà de nivcluri de

Realitate conduce si 1a o nouà viziune asupra persoattei

umâne: fondatà pe inclnderea Te4uiui ascuns. In abordarea

transdisciplinarà, snntem confnintali ctt utt Subiect tnttlti'

7:r/*, capabil sà cunoascà ttn Obiect nniltipltt' Unificarea

Subiectului este realizaià prin actiunea Tertului ascuns'

care transfomrir cunoasterea în în;elegere" etc. (subl aut');

2. În c:re este inclusà o interesantâ analizà a sttucturii

ternare a spatiului teatral specific remarcabiiului om de

teatru Peter Blook (care a adaptat/ re-prezentat inclusiv tex-

tul lui Attar, Graiul Pàsdrilor)',
3. Chiar si acestui tip de cititor îi va ti de altlei imposi-

bil sà <lemonstreze câ Basarab Nicolescu suferà de oricare

dintre ,,bolile profesionale a1e diariçti1or", enumerate si

analizate cu peftinen[à de Eugen Simion în Fictiunca jur-

nalului irttim,l. Editia a II-a, revàzutà si adàugitâ, Editura

Univers Enciclopedic, Bucure5ti, 2005, pp. 272-219;

4. Pentru întelegerea de adîncime a lesortulilor care îi
ieagà pe cei t1oi savanti. a se vedea atît e1'ocalea caidà clil

sectiunea Ctiîorii (Mi:-cea Etittde, sub setntrul destinului),

cîr si hermeneutica transdisciplinarà din sectiunea de

Interferente spirinale {Ambiguitate si semnificayie îrt Pe

slrada Mîntuleasa)',
5. Din aceastà perspectivà, am fi tentali sà îi citim cel

pulin Ât aglindc destintlui. Eseuri autobiogra.fice, resPec-

tiv prinrul volum din De ta Isarlîk la Valea Uinlrii r3rcpt

model de ,jurnal de crizà", în sensul pe care îl conferà sin-

tagmei Mihai Zamtir, în remarcabilul capitoi despre 'Iurnal
de crizà çi jurnal de exisTentd, inchis în Cealaltii fa;d a

proiei (edilia a II-a, Carlea Rornâneascâ, Buculeqti, 2006):

,,Unii scriu jurnale dcspre tribulâtii exceplionale si despre

evenirnente care schirnbà un destitr - ei scriu adicà « jur-

nale de crizà », dacà prin ocrizà , înlclegcm tln prilg sem-

nificativ al existentei" (p. 146)'
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