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Acum aproape douã decenii
asistam  la Paris, într-una dintre li-
brãriile de pe fermecãtoarea rue
Mouffetard din Cartierul Latin, la
lansarea unei cãrþi de o importanþã
capitalã pentru lumea Transdis-
ciplinaritãþii: Teoreme Poetice.
Autorul ei, fizicianul Basarab
Nicolescu, cel care avea sã dea
coerenþã ºi sã structureze teoretic
aceastã nouã cale de cunoaºtere,
venea sã-ºi prezinte ideile,
surprinzãtor!, cu instrumentele
poeticului.

Surprinzãtor pentru o lume a
cãrei gândire este moºtenitoarea
unui bun numãr de secole de
raþionalism, a unui tip de gândire
care, veacuri de-a rândul, s-a trudit
sã de-relaþioneze ºi sã obiec-
tualizeze cunoaºterea, ocolind, în
foarte multe cazuri, rãspunsurile
legate de marea ºi nepãtrunsa
enigmã a lumii, a vieþii, a conºtiinþei.
Surprinzãtor pentru cei care nu
ºtiau, din varii motive, incursiunile
de tinereþe ale autorului în orizontul
poeticului, pe urmele unei reale, dar
încã pãstratã într-o zonã de
obscuritate ºi neîncredere, simili-
tudini în funcþionarea imaginaru-
lui cuantic ºi a celui poetic.
Surprinzãtor pânã ºi pentru mulþi
dintre aceia care ºtiau acest lucru,
dar care, tributari scolasticii
hermeneutice, au fãcut „sourde
oreille”  la glasul sirenelor trans-
disciplinare. Aºa se face cã, la el
acasã, acolo unde aceastã
experienþã a lecturii lumii în
unitatea celor douã registre îºi
avea începuturile, cunoscute,
viziunea atât de nouã a lui Basarab
Nicolescu asupra cunoaºterii
universului, a fost tratatã, dincolo
de cercul fidelilor sãi, cu destulã
rezervã.

O viziune nouã pentru tipul de
gândire modernã, dar atât de
veche în folosirea îngemãnatã a
instrumentelor gândirii raþionale ºi
ale celei intuitive în investigarea

Horia  Bãdescu

Valea mirarii sau lumea
miracolului

marilor enigme cu care omul s-a
confruntat din totdeauna. In aceastã
abordare Basarab Nicolescu
foloseºte nu doar moºtenirea
luminoasei metafizici a lumii
orientale, în care îºi aflã rãdãci-
nile, ci ºi fluidul transcendent
care traverseazã cunoaºterea
keplerianã ºi mistica lui Jackob
Böhme, pe care, surprinzãtor, le
valideazã universul cuantic.

Integratoare prin natura ei,
gândirea nicolescianã referã nu la
domenii, ci la ansamblu ºi, prin
urmare, pune în ecuaþie paradig-
mele esenþiale. 13 corzi care
vibreazã traversând întrega operã
a lui Basarb Nicolescu, 13 con-
cepte (?) îºi aflã aici interpretarea,
demonstraþia. Cãci doar e vorba
de teoreme, nu, fie ele ºi poetice?
13 vorbiri poetice despre lucruri
fundamentale. Fundamentale
pentru situarea omului în ºi întru
univers ºi, deopotrivã, pentru
fundamentarea demersului trans-
disciplinar: Nivele de Realiate,
Raþiunea, ªtiinþã ºi tradiþie, Sensul,
Transdisciplinaritatea, Poetica
cunaticã, Cosmodernitatea, Pros-
tia, Natura, Terþul tainic inclus,
Dumnezeu, Viaþa ºi moartea, Eu.
Compunând un discurs care
porneºte, cum bine remarca
Theodor Codreanu, în aplicata sa
analizã din Contemporanul, de la
existenþã (nivele de realitate)
pentru a ajunge la fiinþã (Eu).

Intrega concepþie, întreaga
viziune a lui Basarab Nicolescu se
aflã aici, scriam, cu ceva vreme în
urmã, comentând excelentul eseu
monografic dedicat acestuia de
Emanuela Ilie. Manifestul Transdis-
ciplinaritãþii era scris mai înainte de
a fi devenit ceea ce este de fapt: o
prolegomenã a Teoremelor. Teo-
remele preced, firesc pentru un om
de ºtiinþã riguros precum Basarb
Nicolescu, axiomele manifestului.
Aºa cum eseul despre Jakob
Böhme nu fusese decât un

exerciþiu de acordaj pentru
splendida simfonie a sutrelor, cum
numeºte Emanuela Ilie  „versetele”
lui Basarab Nicolescu. Dupã o
reverenþã cãtre pillatienele poeme
într-un vers, Theodor Codreanu le
vede „mai aproape de condiþia
aforismului (chiar dacã autorul
afirmã contrariul) ºi a fragmentelor
presocratice”.  La rându-mi, grila
de lecturã le-ar apropia de
versetele lui Kahlil Ghibran. Cãci
ele îmi par, în copleºitoarea lor
majoritate, niºte metafore reve-
latorii, cu încãrcãturã onticã, aºa
cum de altminteri sunt ºi sutrele ori
chiar multe dintre fragmentele
presocratice. Însã nu e nimic
surprinzãtor în aceste trimiteri
cãtre formule din spaþiul gândirii
orientale, o gândire care refuzã
expulzarea raþiunii inimii, pentru a
face loc doar pentru îngheþata
geometrie a raþiunii pure, ºi a
participativei intuiþii, în favoarea
aridului raþionament, când e vorba
de un demers care face din dorinþa
de asumare a Totului, în organi-
citatea sa relaþionalã, armonicã ºi
noncontradictorie, finalitatea exis-
tenþei sale.

În fond de ce sunt poetice teo-
remele lui Basarab Nicolescu? De
ce interesul, de ce rolul major pe
care îl acordã poeticului în viziunea
ºi discursul sãu? Pentru cã expe-
rienþa fizicianului, sedus cândva de
interferenþele poetico-geometrice
barbiene ºi de izomorfismul legilor
de funcþionare ale imginarului
matematic ºi ale celui poetic, îl
racorda la ceea ce Th Codreanu
numeºte „marea revelaþie a
gândirii transmoderne”: izomorfia
dintre cuantic ºi poetic. Mai mult
încã, pentru un gânditor cu viziune
integratoare realitatea însoþirii de
cãtre poetic a cunoaºterii meta-
fizice, încã din zorii umanitãþii, este
o evidenþã.

Ca ºi poeticul, lumea particu-
lelor operazã cu inexprimabilul ºi cu
absenþa. Ca ºi imaginarul cuantic
care traseazã, „întruchipezã” urma
a ceea ce este nefiind, imaginarul
poetic face vizibilã o absenþã. Acea
absenþã care dã sens cuvântului ºi
tãcerii  ºi, deopotrivã, corpuscului
ºi undei, masei ºi energiei. Aceastã
„poeticã” a absenþei prezente ºi a
prezenþei absente/ascunse este
specificã atât pentru lumea
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metaforei cât ºi a particulei.
Teoremele poetice nu statueazã
nici o poeticã cuanticã, nici o
cuanticã a poeziei, ci se constituie
ca punþi ce leagã tãrâmuri ale
miracolului, cãi spre nepãtrunsul
care fondeazã lumea.

În orizontul inexprimabilului ºi
inefabilului, pentru a pãtrunde în
zona nepãtrunsului, a rezistenþei
absolute care înconjoarã sâmbu-
rele lumii, singura cale de acces
este aceea sugestiei ºi aluziei,
calea lui pare cum cã  ºi ca ºi cum.
Cum scria Michel Camus, priete-
nul ºi comilitonul lui Basarab
Nicolescu: „Paradoxul cuvintelor
este acela de a vorbi tocmai despre
ceea ce le scapã”. Aceastã impo-
sibilitate posibilã doar prin actul
poetic aduce lumea cuanticã în
poetica purã din „Valea mirãrii” ºi
în practica poeticã a Teoremelor.

Basarab Nicolescu nu ajunge
la poezie prin cuanticã, ci la
cuanticã prin poezie. Sedus, cum
spuneam,  de jocul secund al unui
mare pontif al matematicii, el
descoperea iradianþa copleºitoare
a poeticului, a mecanismelor „logicii”
poetice în universul cuantic, avea
revelaþia unitãþii originare a lumii,
cunoaºterii ºi fiinþãrii, a echilibrului
ternar pe care se sprijinã totul, de
la scaunul þãrãnesc, la logica lui
Lupaºcu ºi filosofia lui Böhme.

Cãci spune el: “Poezia este supre-
ma aproximaþie cuanticã a lumii.
Mecanica cuanticã descrie mecanica
universului în timp ce poezia reve-
leazã dinamica lui secretã”.

Nicolescu plaseazã marea
poezie, alãturi de marea gnozã
ºi de marea tãcere, celelalte
douã chipuri ale raþiunii, pe cerul
cunoaºterii non separate. ªi
tocmai de aceea vede în poet  un
fizician al Sensului, complice,
dincolo de cuvinte, inteligenþei
cosmice ºi nesfârºitei cãutãri a
adevãrului ºi considerã trezia,
veghea, aceea care domneºte în
inima poeziei, starea care ne ajutã
sã regãsim cea de a treia
memorie, eul nostru transcen-
dental, ºi care prin terþiul ascuns,
esenþã a metaforei sacre, ne oferã
“gardianul misterului nostru
ireductibil, singurul fundament
posibil al toleranþei ºi demnitãþii
umane”. El îi acordã acesteia în
Genezã un rol pe care niciun poet

n-a îndrãznit vreodatã sã il atribuie:
«Proba absolutã a existenþei lui
Dumnezeu: nu Dumnezeu a creat
lumea, ci poezia».  Fabulos! ªi
încã «Orgasmul lui Dumnezeu
este eterna genezã a pluralitãþii
cosmosurilor… Cunoaºterea poe-
ticã – celebrarea orgasmului lui
Dumnezeu» Insolenþã, impeni-
tenþã? Nici vorbã. Celebrare
poeticã, pentru a rãmâne în inte-
riorul discursului nicolescian.

El îºi racordeazã discursul la
lumea de dinaintea excluderii
subiectivitãþii din actul cunoaº-
terii ºtiinþifice. Cel care cautã
«fundamentele unei lumi fãrã
fundamente» nu face altceva de-
cât sã reînnoade legãturile cu un
univers în care Valea mirãrii avea
tot atâta putere de sens cât pentru
un fizician al particulelor. Fiindcã
miracolul este tocmai manifestarea
fundamentului unei lumi fãrã
fundamente iar poeticul ºi cuanticul
sunt fãcute, prin natura lor, sã se
constituie ca spaþii ale miracolului,
ca orizonturi în care acesta se
reveleazã.

Nu e nimic uimitor în afirmaþii de
felul «cunoaºterea poeticã este
cunoaºterea cuanticã a terþiului
tainic inclus» ori «imaginarul poetic
nu e nimic altceva decât imaginarul
cuantic», cãci  «afurisitul salt
cuantic» al lui Schrödinger, nu
poate uimi o lume care poate
accepta cu naturaleþe cã «bãtaia
de aripã a unui fluture poate stârni
o furtunã într-un alt punct al
planetei».

Ca ºi particula, poemul este
deopotrivã în virtualitatea ºi
expresivitatea sa, undã ºi cor-
puscul estetic. El este, în acelaºi
timp, cuvânt ºi tãcere.

Din aceastã perspectivã, nu

mai apare de loc surprinzãtoare
opþiune pentru folosirea, în
Teoreme poetice, nu atât a
limbajului cât a „bosonului” poetic
care este metafora. Aºa cum
pentru oricine, cunoscãtor fie ºi
doar al alfabetului cuantic, este
evidentã calitatea oximoronicã
a particulei în dubla ºi concomi-
tenta ei ipostazã de corpuscul ºi
undã.

 Încercând sã rãspundã
esenþialei ºi eternei întrebãri, pe
care umanitatea ºi-o pune de la
începuturile sale: «Cine sun-
tem?», Basarab Nicolescu a
fãcut din poezie calea regalã
a demersului sãu. Fiindcã, la
urma urmei, „O teoremã e o
scrisoare de dragoste cãtre
un necunoscut, cãtre acela care
îi prinde nu numai înþelesul, ci
ºi toate subînþelesurile!” dupã
vorba inegalabilului Grigore
Moisil.

ªi totuºi, fizicianul fascinat de
miraculoasa lume a particulelor nu
poate sã nu se întrebe cu
orgolioasã trufie: „Existã mãcar un
poem modern comparabil cu
teorema lui Gödel?”  Existã mãcar
o teoremã comparabilã cu „Oda în
metru antic”, l-aº putea întreba la
rându-mi?

Fascinantele Teoreme poe-
tice vin acum dinaintea publicului
românesc într-o splendidã ediþie
datoratã Editurii Curtea Veche
(2013), beneficiind de viziunea
graficã ºi de i lustraþi i le
maestrului Mircia Dumitrescu. Iar
Mircia Dumitrescu,  acest poet al
penelului, le-a citit cu ochiul
plasticianului, cu sufletul omului ºi,
mai ales, cu o sensibilitate poeticã
afinã. Rezultatul, se poate vedea,
este remarcabil 


