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C rguo E SqtE tsAsnL.fl$ wI coLE S cu ?

(Dra"transdisciplinaritatea" este, la aceastà datà, unul dintre conceptele cel mai des

vehiculate în aproape toate domeniile gtiinlelor sau umanioarelor românegti, numele lui Basarab
Nicolescu, cel care a determinat emergenfa extraordinarà a
acestui concept, este încà çi din pàcate destul de pufin
cunoscut.

Cine este, açadar, Basarab Nicolescu? Savantul de
notorietate mondialà, român de origine, stabilit în Franfa încà
din 1968 gi recunoscut, astàzi, mai mult în lume decît în
propria !arà, drept adeptul cel mai înflàcàrat al
transdisciplinaritàlii, pe care sperà a o transforma în ( noua
gnozà a secolului XXI ), face parte din seria personalitàfilor
çtiinlifice de o autoritate incontestabilà - mai întîi în Franla
(devenità larà de adopfie din 1969, dupà ce asistentul la
Facultatea de Fizicà a Universitàlii Bucureçti a obfinut bursa
Joliot-Curie a guvernului francez), apoi în întreaga Europà de
Vest gi peste Ocean, în fine, în întreaga lume.

Basarab Nicolescu s-a nàscut la 25 martie 1942, în Ploiegti, Este fiul lui Anton Nicolescu (n.
în 1916, m. în 1992), jurist-contabil, çi al Anghelichii (n. Anastasiadis, în 1922, m. în 2007). Din
prima copilàrie dateazà, va màrturisi în Ràdàcinile libeftfrii, o primà experienfà fundamentalà,
integratà, de maturul de mai tîziu, în seria evenimentelor care îi valideazà un destin decis
irevocabil, încà dinainte de naçtere. Copilulde 6 aniîncearcà <primul goc alte(ului inclus>, gr4ie
educafiei religioase date de Pàrintele Galeriu, viitorul mare teolog român, pe atunci preotul ortodox
al catedralei ploieçtene. înlelegînd practic, gi ca urmare a unei drame personale (propriultatà este
absenf, fiind închis într-un lagàr rusesc de prizonieri), conceptul de prezenfà-absen!à încarnat în
simbolul Sfintului Duh, deci çi prezenla certà a lui Dumnezeu-Tatà|, micul Basarab creçte fascinat
de ideea de te( inclus, deçi, natural, nu este capabil, încà, sà gio explice ori sà o valideze într-o
terminologie adecvatà.

Urmeazà atît çcoala primarà (1949-1956), cît çi liceul al. L. Caragiale> (1956-1960) la
Ploieçti. Apeten[a pentru çtiinlele exacte este evidentà încà din timpul gcolaritàlii obligatorii, elevul
Basarab Nicolescu oblinînd apoi întîiul succes românesc, Medalia de aur, la prima Olimpiadà
lntemationalà de Matematicà, Bragov, în 1959. Cîgtigà, în acelagi timp, olimpiada
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nalionalà de literaturà. Complementarà, açadar, gi din ce în ce mai evidentà este pasiunea
adolescentului pentru literaturà (în special pentru poezie)çifilosofie, înfelegînd, foarte devreme, cà
ele sînt la rîndul lor domenii complementare, <surori inamice>, care trebuie reconciliate, giîn care
se manifestà, în toatà plenitudinea lui, spiritul uman.

Dupà bacalaureatul absolvit ca gef de promofie, tînàrul Basarab se vede nevoit, totuçi, sà
aleagà între marile lui pasiuni: matematica, literatura çi filosofia. latà cum îgi va explica, mai tîrziu,
opfiunea pentru,,. fizicà: <<Sà devin critic literar mi se pàrea de negândit, pe atunci se promova
doar literatura realist-socialistà. Filosofia era iaràçi de negîndit, cu materialismul dialectic.
Matematica mi se pàrea prea îndepàrtatà de via!à, de naturà, deci am ales fizica, un termen de
conciliere între aceste domenii", Se înscrie, açadar,- la Facultatea de Fizicà a Universitàtii din
Bucureçti, ale càrei cursuri le va urma între 1960 çi 1964. Îçi va da licenla în 1964, cu o lucrare
despre Teoria câmpuilor çi particulelor elementare, sub direclia profesorului Constantin Eftimiu.
Acesta îi va eoordona, ulterior, çi lucrarea de diplomà, Câmpuile lui Yang-Mills gi
autointera$iunea câmpurilor vectoriale, suslinutà în 1965. Performanfele profesionale îi vor înlesni
oblinerea postului de asistent la Facultatea de Fizicà a Università[ii Bucureçti, unde va lucra între
196'l çi 1968.

Intre1968-1969, devine bursier al guvernului francez, la Universitatea Paris Vl. Profità de
ocazie pentru a ràmîne definitiv în Franla (începînd cu 1968). Oricltde dramatic a fost perceputà
la data respectivà, experienfa exilului va fi validatà, ulterior, drept o altà experienfà funciarà dictatà
de necesitatea vitalà de a-gi urma Destinul, de a se salva ca individ: aAjuns'la Paris la 26 de ani,
fàrà bani, fàrà prieteni, singur ca în momentul naçterii sau al mo(ii, mà simleam ca un arbore
càruia i se tàiaserà ràdàcinile gitotuçi i se cerea sà rodeascà. lnsà hotàrîrea mea era fàrà drept de
apel: o voce interioarà îmi spunea cà trebuie sâ-mi salvezsufletulcu orice pret...Astàzi, exilul
meu îl resimt ca pe o adevàratà cale inifiaticà. Cum poate continua sà fràrascà un arbore fârà
râdâcini? lntinzîndu-çi noi râdâcinicàtre cer. Afuorele rçr regàseçfe sursa. Aga s-a putut dezvolta
fiinla mea interioarà>, va màrturisi Basarab Nicolescu lui Michel Camus în Râdàcinile libeftàlii

Absofut necesar omuluiBasarab Nicolescu, exilul se va dovedi cu totul favorabil çi omuluide
çfitnfà Basarab Nicolescu. Succesele profesionale, posibile datorità studiului acribios çi permanent,
ca gi unei fervori extraordinare a acumulàrii pluridisciplinare; citegte, cu un entuziasm pe care nu
gi-lva pierde niciodatà, lucràrile marilor rgînditori aiternarului>. Dintr-o listà cu totul aproximativà a
acestora, nu ar trebui sà lipseascà màcar $tefan Lupagcu (pe care-l çi cunoagte personal, în
1968), Charles Sanders Pierce, Meister Eckhart, Jakob Bôhme, Sfântul loan al Crucii, Sfântul
loan Scàrarul, çi nici marile nume ale matematicii çi ale fizicii cuantice - Gerolamo Cardano, Kurt
Gôdel, Henri Poincaré, Niels Bohr, Wolfgang Pauli, Max Planck, Werner Heisenberg, llya
Prigogine, Geoffrey Chew.

Pe plan profesional, înregistreazà, cum spuneam çi mai sus, succes dupà suæes. lntre
1969-1970, îl regàsim tot bursier Joliot-Curie al Comisariatului de Energie Atomicà al Universitàfii
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Paris Vl. Din 1970, devine fizician teoretician la Centrul National de Cercetare Çtiinlificà (CNRS)gi
Laboratorulde Fizicà Nuclearà gi EnergiiÎnafie (LPNHE)din Paris, funclie pe càre o va deline pfrnà
în 2008, În 1972, ob{ine doctoratul de stat în Çtiinle Fizice, dupà susfinerea tezei C,ontribûion à
I'étude théorique de Ia diffusion pion-nucléon, coordonatà de prof. univ. Robert Vinh Man,

În 1976, va obline nalionalitatea francezà. Este, de altfel, la fel de francez cît este de român:
Parisul, oragul de reçedin!à, îi oferà stabilitatea de care are nevoie între desele plecàri la stagii
postdoctorale, conferinfe, congrese, simpozioane etc. Între 1976-1977, spre exemplu, este Guest
Scientist la Lawrence Berkeley Laboratory, USA; în 1977, este cercetàtor invitat la Brown
University, USA, iar în 1979, este Senior Visiting Scientist la Universitatea din Londra. Prima dintre
aceste etape de cercetare i se va dovedi extrem de utilà pe mai multe planuri, întrucît în timpul
unei plimbàri pe stràzile din Berkeley va înlelege faptul cà la una dintre provocàrile majore ale
timpului nostru se poate ràspunde prin <descoperirea interacfiunii dintre subiect gi obiect,
interacfiune ireductibilà çi la subiect çi la obiect. Am dobîndit convingerea fermà cà aceastà
descoperire nu venea nici dinspre çtiin!à, nici dinspre culturà, nici dinspre tradifie sau religie, ci din
dialogul între diferitele discipline, îmbogàlite de o cunoaçtere lipsità de orice numitor comun cu
aceea a veacului precedent. Acum, dupà aproape douàzeci de ani, va màrturisi Basarab
Nicolescu în Râdâcinile libertàfii, observ cà aceastà idee+heie ràmîne nucleul dur al
transdisci pli naritàfii >.

In 1985, devine fondatorul gi coordonatorul seriei de conferinfe internalionale bianuale
Hastic and Diffractive Scattering.În 1986, i se retrage cetàfenia românà prin decret prezidenfial (o
va recàpàta însà în 1999). Va declara, mai tîziu, cà de fapt a renunlat la ea de bunà voie: <am
renunfat la cetàfenia românà pentru ca pàrinlii mei sà poatà veni la mine>. Din 1986, agadar, îgi
aduce pàrinlii la Paris. Tatà|, foafte bolnav, se va stinge în 1992, întro agonie paradoxal extaticà,
pe care i-o va descrie lui Michel Camus în Râdâcinile libeft{ii.

Pe 19 noiembrie 1989, aproape de Notre-Dame, la Paris, tràieçte (ceea ce îndràznesc sà
numesc experienla mea fundamentalà... 0 consider ziua adevàratei mele naçteri>. Experienla
conçtientà de <moarte de sine> gi autotransformare, ce ia forma unei percepfii obignuite, dar
intensificate la un grad inimaginabil, va fi descrisà pe larg în Rëtdâcinile libertàfii.

Deloc întîmplàtor, ea vine dupà ce eforturile cercetàtorului, omului de culturà Basarab
Nicolescu se canalizaserà foarte clar în direcfia validàrii gi extinderii, nu doar pe plan teoretic, ci gi
practic, a transdisciplinaritàfii. Din 1987, este pregedinte fondator al Centrului lntemafional de
Cercetâri çl Studil Transdisciplinare (CIRET), asocialie care la ora actualà numàrà nu mai pufin de
165 de cercetàtori transdisciplinari din 26 de !àri. ln 1991, este co-fondator, alàturi de René
Berger, al Grupului de Refle$ie asupra Transdisciplinariffi de pe lîngâ UNESCO (GRT-
UNESCO), format din 16 personalitàfi ale lumii gtiinfifice gi culturale. Grupul va organiza diferite
întî'lniri sub formà de congrese, simpozioane gi colocvii mondiale, precum Congresul $ûrnf,à çi
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Trad'(ie: perspective fransdr.scrplinare, deschidei spre secolul W, UNESCO, Paris, 1991;
Colocviul Internalional Arta în çtiin!â gi çfnnfa în artà: dincolo de douâ cuftui, Sâo Paolo, Brazilia,
1995 etc. De o importan{à deosebità s-a dovedit, dintre aceste întflniri, PimulCongres Mondial al
Iransdr.scplinaritàlii, desfàgurat la Convento da Arrâbida, Portugalia, în 1994, sub înaltul patronaj
al preçedintelui portughez Mârio Suares, al UNESCO, al Secretarului General al Consiliului
Europei çi al CIRET. El a adunat 76 de personalitàfi din toatà lumea, care au adoptat o Cartâ a
Iransdiscrplinaritàlii, al càrei proiect a fost conceput de Lima de Freitas, Edgar Morin çi Basarab
Nicolescu.

Deçi, pe plan personal, în anii '90 Basarab Nicolescu va trài, în mai multe rînduri, cumplita
<pasiune a celor vii - moartea> (Ieoremele poetice,Xll, (22), piezîndu-çi tatàl çi pe unii dintre
prieteni, din punctul de vedere al carierei gi, implicit, al carierei conceptului impus de el,
transdisciplinaritatea, se asistà, dimpotrivà, la o fulminantà ascensiune. Succesul conceptului
impus de el se datoreazà, fireçte, çi eforturilor conjugate ale omului de culturà çi ale celui sà-i
spunem profesional,^în direcfia informàrii publicului larg asupra sensului transdisciplinaritàfii çi
rostului sàu adînc. In 1996, devine fondator çi director al Colecfiei <Transdisciplinaritatea>,
Ëditions du Rocher, Monaco. În 1998, devine membru al Consiliului Academic Internafional al
lnstitutului Intemalional pentru Gîndirea Complexà, la Universidad del Salvador, Buenos Aires,
Argentina, çi Preçedinte de Onoare al Fundafiei Internafionale <Çtefan Lupaçcu" pentru Çtiinfà çi
Culturà, laçi, România. Între 2000-2001, este Profesor Invitat al Universitàfii din Gerona, Spania;
între 2000-2002: membru participant al grupului Fizicà çi cosmologie, progremul SSQ2, Fundafia
Templeton, USA. În toate aceste ocazii, nu pierde nici un prilej de a comunica, de a dezbate sau
de a initia forumuri aprinse de disculii pe temele subsecvente transdisciplinarului.

In 2003 este fondator çi director al Colecfiei <Românii din Paris>, Editions Oxus, Paris,
creatà, în mod evident, pentru a oferi un cadru legitim de manifestare scripturalà românilor talentafi
din Franfa. În acelaçi timp, nu îgi refuzà niciodatà, ci stimuleazà printr-o activitate febrilà, de ordin
gtiinfific çi cultural, implicarea în proiecte transdisciplinare în fara de origine. \n2004, este membru
fondator al prestigioasei International Society for Science and Religion çi, în România, membru al
Comitetului Director al Fundaliei Nalionale pentru $tiin[à gi Arte (FNSA), în 2006, este fondator çi
codirector al Colecliei $tiin!à çi Religie, Editura Curtea Veche, Bucureçti. Tot în România, din
2007 (pînà în 2009) este coordonator, în colaborare cu Magda Stavinschi, al refelei nafionale de
dialq între çtiinfà gi religie (sponsorizat de Fundalia Templeton), în colaborare cu Academia
Românà çi Patriarhia BOR.

Una dintre marile satisfaclii de ordin profesional o tràieçte, de altfel, tot în România. Din
2006, devine profesor la Facultatea de $tiinfe Europene, la Universitatea Babeç-Bolyai, Cluj-
Napoca, România, unde conduce teze de doctorat în filosofie, opfiunea transdisciplinaritate,
lmpunerea acesteia din urmà în mediul universitar, fie çi numaica ofertà de cercetare lansatà unui
numàr restrîns de doctoranzi, <este o solulie de a îndepàrta, pe termen lung, cîteva dintre riscurile
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inerente ale emergenlei uluitoare a transdisciplinaritàfii în lume: çi acest fapt este unul ambiguu,
fiindcà poate coincide cu o pervertire întro modà, a ceea ce ani de zile s-a construit. Dar cred cà
aceste pericole ale pervertirii çi ale devierii de la ceea ce se doreçte sà fie (adicà o reîntregire a
cunoaçteii) pot fi depàçite dacà transdisciplinaritatea pàtrunde în mediul ei natural, care este
universitatea>, În acelaçi scop, în 2008, Basarab Nicolescu este preocupat de montarea unor
studii doctorale similare la Universitatea din Stellenbosch (Africa de Sud), una dintre cele mai
importante universitàli din Africa, màrturisindu-gi drept unic catalizator motivafional dorinla de a-gi
transmite, prin acest mijloc, çi celorlalfi, pasiunea întregii sale existente: <Lucrul e pasionant pentru
mine, pentru cà aça se poate face transmisie>.

Fireçte cà cel mai important rol în aceastà transmisie îl are circulafia cà(ilor sale, care
teoretizeazà çi expliciteazâ pe larg fenomenul transdisciplinaritàfii: Nous, Ia particule et le monde -
Noi, particula çi lumea (Le Mail, Paris, 1985, premiatà de Academia Francezâ), La Scienæ, le
sens ef l'évolution - Essai sur Jakob Boehme - $ûtnfa sensu/ çievolulia- Eseu asupra luiJakob
Boehme (Le Félin - Philippe Lebaud, 1988, 1995, premiul Benjamin Franklin pentru Cea Mai
Bunà Carte de lstorie, S.U.A,, 1992), Thâorêmes poétiques - Teoremele poetice (Du Rocher,
Monaco, 1994), La Transdisciplinarité(manifeste)-Transdisciplinaritatea (Manifesf) (Du Rocher,
Monaco, 1996), Les Racines de la liberté - Ràdâcinile libertfiii(Accarias-L'Originel, Paris, 2001, în
colaborare cu Michel Camus). Sà mai notàm çifaptul cà pentru lucràrile sale çtiinfifice çifilosofice,
ca çi pentru întreaga sa activitate gtiinfifico-culturalà, Basarab Nicolescu a primit numeroase
distincfii, medalii, premii çi alte forme de apreciere, Exceptîndu-le pe cele de mai sus, iatà o listà
care, la data aparifiei acestui articol, ar putea sà fie incompletà: Premiul Academiei Româno
Americane din S.U.A.(1987); Premiul Uniunii Scriitorilor România (1993); Marele Premiu Opera
Omnia la Festivalul Intemalional Lucian Blaga, Paris/ Cluj-Napoca (200a); Premiul Opera Omnia
la Festivalul Internalional Nichita Stànescu, Ploieçti (2006); Premiul Inter-Balkian Cultural
Association - Rigas'Charta, Atena, Grecia (2007); Premiul de Excelen!à Convorbiri literare, laçi,
România (2008). Basarab Nicolescu a devenit, apoi, membru de onoare al Academiei Române
(din 2001), Dodor Honois Causa al Universitàfilor Al. l. Cuza, laçi (din 2000), George Bacovia,
Bacàu (din 2008) çi al Universitàfii Tehnice din Cluj-Napoca (din 2008). În 2000, primegte
Decoralia Mare Ofifer, Ordinul Serviciu Fidel, România; este, în fine, Cetàfean de Onoare al
oragelor Ploieçti (2004), laçi (2006), Cluj-Napoca (2007).

O concluzie de etapà ? Întreaga existen!à biograficà, dar çi opera scrisà a lui Basarab
Nicolescu apare drept ilustrarea unui destin exemplar, aç spune: autorul de origine românà este
un ,,Càutàtor al Adevàrului", al ,,Sensului" plenar al fiinfei, pe carel descoperà grafie
transdiscrplinaritàlii, marea lui obsesie, una fecundà, creatoare nu doar în plan personal. Insàçi
propria via!à îi apare, dupà marea revelafie a ,,te(iului tainic inclus", a convergenlei ,,nivelurilor de
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Realitate", o succesiune de semne la rîndul lor revelatorii, de hieroglife care, odatà descifrate, vor
fi integrate, supuse unui abil, sensibil gi perfect justificat proces de transfigurare. Aç spune cà,
odatà descoperit conceptul, linta càutàrilor congtiinlei în/çi cunoagterii, autorul de fa!à a resimlit
nevoia gàsirii, inclusiv în propria existen!à terestrà, biograficà, a unui mijloc de validare a acesteia.
Riscînd o formulà sinteticà, aç numi procesul de transfigurare a biografiei la care recurge Basarab
N icolescu o modelare întru transdisciplinar.

Opera însàgi, aça cum apare la analizà, ni se relevà ca o construcfie proiectatà de un
arhitect atent ca orice adiculalie a ansamblului, orice stîlp de rezisten!à çi orice piatrà sà respire
acelagi aer, tare, al transdisciplinaritàlii, sà fie inscriplionatà cu aceleaçi semne ale unificàrii, deci
sà fie o dovadà în plus a existenlei întru concept, Un cititor avizat çi avertizat asupra unificàrii
viitoare a operei, poate spre exemplu descoperi, în fulguraliile ideatice de substan!à ale criticului
operei barbiene, multiple în-semne ale înscrierii transdisciplinare încà din lon Barbu. Cosmologia
,,Jocului secrJnd". Acestea vor càpàta, e adevàrat, validitate printr-o formà încheiatà, rotundà
începînd cu Noi particula çi lumea, $tiinfa, sensu/ çi evolulia. Eseu asupra lui Jakob Bôhme sau
Teoremele poetice, pentru a se rotunji în binecunoscutul manifest teoretic intitulat chiar
Transdisciplinaritatea (manifest). Mai ales în cele din urmà, vor fi vizibili ceea ce autorul însuçi va
numi <cei trei stî1pi ai transdisciplinaritàfii> - nivelurile de Realitate, logica te(ului inclus gi
complexitatea, care determinà metodologia cercetâii transdisciplinare Mai mult însà decît orice
manifest sau altà formà de demonstralie teoretico-formalà, cred cà perfecta coeren!à,
unidireclionarea ansamblului scriptural ca gi închinarea întregii sale 

' viefi demersului
transdisciplinar pot convinge de necesitatea re-valorizàrii lumii în pragul secolului XXl. In definitiv,
doar citite împreunà, biografia gi opera lui Basarab Nicolescu pot valida, prin ideea de sacrificiu
total, resimlit ca un har, conceptul în care nu pulini vàd singura speran!à çi, în orice caz, marea
turnurà a lumii actuale,

Lector univ. Dr. Emanuela llie,
Facultatea de Litere, Univ. ( Al. l. Cuza >, lagi
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