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De la Isarlîk la Vale{t Uimiriil poarlà semnele
unei duble orientàri, fiind deopotrivà retrospectivâ

çi prospectivà, cu o façâ orientatâ înspre istoria
nescrisà a transdisciplinaritâçii, rememorînd
momente-cheie si reconstituind genealogii spiri-
tuale, gi cu o alta deschisà spre potenlialitàçile infi-
nite înscrise în viziunea transdisciplinarâ, promisi-
uni în asteptarea Lrnor împliniri viitoare. O primà
mizâ. a acestei càrti multidimensionale este una
sinteticà, ea constituind o adevâratà propedeuticà
la corpusul metodologic transdisciplinar, o inter-
façà a studiilor anterioare ale iui Basarab
Nicolescu, trepte în configurarea unei viziuni coer-
ente si integratoare asupra Realitàçii. În continuare.
cîieva exemple gràitoare.

Eseul lon Berbu - {tspecte transdisciplinare ale
operei din primul volum, Inlerferente spirituale, se

construieste în prelungirea viziunii vàdit transdis-
ciplinare din lan Barbu * Cosmologia ,,Jocului
secundZ, studiui de debut, din 1968, aducînd în
plus cîteva completàri incitante, prin cîteva incur-
siuni hermeneutice revelatoare, precum cea a
ternarului lon Barbu - EL GAHEL - Dan
Barbilian.

Densul studiu care deschide cel de-al doilea
volum al cà4ii De la Isarlîk la Valea tJimirii, cl:t
titlul O descoperire surprinzàtoare - nivelurile de
Reqlitate, se dovedeste a fi un incitant îndreptar
pentru viziunea din Noi, particula si lumea3,
reluînd într-o formâ concentratà corpusul de prin-
cipii çi concepte care stau labaza mecanicii cuan-
tice si, implicit, a constructului teoretic din studiul
din 1985 - discontinuiratea, cauzaiitatea globalâ,
neseparabilitatea, indeterminismul, îndràznind un
salt din limbajul matematic al fizicii clasice în lim-
bajul cuantic, încarnare lingvisticâ ater{ului inclus.

Irina DINCÀ

Premisa care a stat la baza argumentafiei din

$tiinya, sensul çi evolulia - Eseu asupra lui Jakob
Bôhmea, cea de-a treia carte a lui Basarab
Nicolescu, publicatà în 1988 - originea crestinà a

stiintei moderne - este reluatà în eseul cu acest

titlu din cei de-al doilea volum, Drumul fàrd
sfirçit, condensînd, în lumina unei lecturi ulterioare
publicârii studiului despre Jakob Bôhme, nucleul
interpretativ din monografie, descoperind inspi-
ra§ia directâ a cosmologiei bôhmiene din dogmele

+ - ..
crestjne ale lntrupàrii si Treimii.

Urmàtoarea carle â lui Basarab Nicolescu,
Teoreme poetices {1994), ia nastere în urma unei
experiençe fundamentale, rememorate în paginile
câ4ii De la Issrlîk la Vales Uimirii, în eseul cu
acest titlu - O experienTd fundcmentald -, consid-
erate de autor adevàrata lui nastere, a a clou{t
fiastere, provocînd o ûezire a constiintei si o auto-
transcendere. In plus, triada modemitate - post-
modernitate - cosmodernitate se va regàsi în
finaiul celui de-al doilea volum, Drumul fdrd
tfrrfit, în dezbaterea Cosmadenütate (gâzduitâ de
Centrul de Cercetare a Imaginamlui ,,Phantasma",
condus la Cluj-Napoca de Corin Braga),
prezentarea si interventiile lui Basarab Nicolescu
venind în continuarea si completarea potençial-
itàtilor conceptuale înscrise în fulguratiile core-
spondente din Teoreme poeticeî.

Preambulu I teoretic din T r an s di s c ip linarit at e a.
ManfesrT (1996) se deschide spre o largà paletà de
aplicatii practice ale transdisciplinaritàtii, sistem-
atizate si îtt Carta Transdisciplinaritdtii, redactatà
si adoptatàîn 1994,laConvenro da Arrâbida: lran-
sculturalul, transnationalul, transreligiosul, edu-
ceti{t tr{tnsdisciplinard, economia transdiscipli-
rzttrd, etica transdisciplinard, trans-limbajul,
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ciplinarà. Toate aceste ferllle raze de iradiere ale

transdisciplinaritàçii si-au gàsit încarnarea în

spirite vizionare ce l-au însoçit pe Basarab

Nicolescu în temerara sa aventurà transgresivâ, iar
portretele reconstituite empatic, cu emo{ie vibran-

tà çi fineçe analiticà, ale acestor coparticipanti la

Marele Joc al Transdisciplirzarità1ll alcàtuiesc una

dintre cele mai luminoase constelalii de eseuri

reunite în De la Isarlîk la Valea Uirnirii.
În fine, monografia publicatà în 2009, Ce este

realitster? Reflecçii în iurul operei lui Stéphane

{ upascas, deschide un subtil si fertil dialog trans-

temporal, ale càrui reverbera§ii se regàsesc în De la

lsarlîk la Valeo {Jimirii, de pildà în capitolele si

inierviurile dedicate lui §tefan Lupascu. Mai pre-

rus chiar decît aceste trimiteri explicite, modelui

ideatic lupascian este integrat în vizir'rnea nicoles-

;ianà care stràbate si paginile celor douà t'olttme

:le acestei càr1i, vizr"ralizat în diagrama

Tra.nsrealitîtTii, care condenseazà nrrcleul

iransconceptual al gîndirii nicolesciene.

A;adar, evocàriie çi màrturisirile din textura

;cestei càrçi reînnoadà fire invizibile ce unesc loate

;àr1ile lui Basarab I'tricolescu în vaste retele tle
re;ele cogtritive, ale càror noduri ideatice sînt

isans)conceptele cheie aie transdisciplinaritàçii:
::rt inclus, nivel de Realitate, complexitate, inter-

ecliunea Obiectului si Subiectului transdisciplinar,

îert Ascuns etc. In acest context, o a1tà tnizâ a

:àrlii De lG Isarlîk la Vcùett Uinûrii esie

;ristalizarea unui model coerent al Transrealità1ii

ri limpezirea luminoaselor sale noduri transcon-

ceptuale.

Logica tertuiui incius teoretizatâ de §tefan
Lupagcu, spre deosebire de cei de-al treilea prin-

iipiu al logicii aristotelice, al terçului exclus,

rccunoaste existenfa tlnui al treilea termen, T, care

;rte în acelaqi timp A si non-A (exemplui Ia

ir:demînà: entitatea cuanticà - în acelasi timp par-

iicr-rlà si untiâ, fàrà a fi nici doar particulà, nici doar

undâ). Terçr"rl incius reprezintà unul dintre cei trei

piloni pe care este fundamentatà transdisciplinari-

iatea, âlàturi de nivelurile de Realitate - un nivel
de Realitate însemnînd ,,un ansambltl de sisteme

aflate mereu sub actiunea unui numàr de legi gen-

erale" proprii, inadecvate celorlalte niveluri de
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Realitate existente - gi complexitatea lumii,
dezvàluind o structurâ deschisà, gôdelittnà, a

Realità1ii. Viziunea transdisciplinarà impiicà exis-
ten[a unor straturi de discontinuitate ce separâ rad-

ical fiecare nivel de Realitate de cel imediat anteri-

or, respectiv urmàtor, transgresiunea fiind posibilà

doar printr-un salt prin mijlocirea ,,logicii verti-
cale"q a terlului incltts.

Dar mai existà un ait terl chiar în miezul viziu-
nii nicolesciene a Transreaiitàlii: Tertul Ascuns'

Terlul Ascuns ioacà un rol vital în interacçiunea

dintr e O b i e c t ul t r cn s di s c ip I in ar - macroco smo sul,

,,ansamblul nivelurilor de Reaiitate si zona sa com-
plementarà de non-rezisten!â" - çi Subiectul trans'
disciptinar - microcosmosul interior,,,ansamblul
nivelurilor de percepiie si zona sa complementarâ

de non-rezistentâ". Prin zona de transparenià abso-

lutà sau de non-rezistençà (care scapà încercàrilor

noastre de ralionalizare, de rcprezentare, descriere,

formalizare matematicà ori conceptualizare),
Ter[ul Ascr"rns face posibilà comunicarea dintre

fluxul de informalie ce stràbate lumea exterioarà si

fluxui de constiintà ce traverseazà uuiversul ittteri-

or, mijlocind cornuninea invizibilâ a Obiectului cu

Subiectul. În acest fel, dupà cum màrturisegte chiar

Basarab Nicolescu într-un interviu din cel de-al

doilea volum din De la Islrlîk lo Valea {Jimirii,

,.vizibi1ul conlucreazà cu invizibilul", terlul incltts,

ce1 vizibil, Iogic si rationalizabil se dovedeste a fi
o interfaçà a Terlului Ascuns, cel invizibil, trans-

logic si transrationai, întrucît, dupà cum intuieste

René Daumal, ,,Poarta invizibilului trebuic sà fie
vizibiià"10.

O altà mizà a cârçti De la Isarlîk la Valea

Uirnirii se întrezàreçte dincolo de aceastà sperctci

poartd: clezvàluirea tîlcului ascuns al prietenici,

celebrareo yeryului vesnic prezent' Volumul I al

acestei câr1i, Interferenle spirituale, ar putea purta

câ moito o stràfuigerare în spiritul intuitiv al teo-

remelor poetice: ,,în lungul drum càtre tine însuti,

de explorat e mai curînd Celàlalt, cu infinitul
fiinlei sale." Dubia întîlnire, cu Sine ;i cu Ce1à1alt,

este alezatâ sub semnul barbian al Ogiinzii, prin

mijlocirea unor întîlniri exemplare, a unor dia-

loguri revelatoare si a unor prietenii 9i afinità1i

spirituale, aceste reflectàri catalitice aducînd o

limpezire a propriei viziuni asupra Realitàçii.
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Prima parte dtrr Intetf'erente spiriTuole, Ctitorii,

este un omagiu adus personalitàtilor tuteiare,

deschizàtori de drumuri în poezie, filosofie sau

;tiirrlâ gi Tsrecursori ai lransdisciplirtarità;ii -
Lucian Blaga, Ion Barbu, Mircea Eliade, Eugeu

Ionesci,r, Emil Cioran, Benjamin Fondane, Stefan

Lupa;cu. Ei au jucat roh'ri unor modele tle ttarts-

g,resiune, depàsind complexul românesc aL margin-

alità1ii lingvistice gi cultrirale, impr-rlsionîndr-r-l pe

Basarab Nicolescu în descoperirea propriei rleniri,

de promotor al lransclisciplinaritâçii, definite sug-

estiv drept tïGnsgresqre generulizatci, în càutarea a

ceea ce se aflà, în acelasi timp, înclurttrurl granilelor

disciplinare, îrulrz discipline çi elincolo de orice

disciplinâ, nâzr-rind spre unitatea cunoasterii'

A doua parte a prirnuiui vohtm din De la Isarlîk

la Vqlea {Ji*tir"ii este închinatYa ttentorilot"care atl

participat Ia autodescoperirea vocatiei transdisci-

plinare a lui Basarab Nicoiescu, asumîndu-si rolttl

de catalizatori :ri unei adevàrate inilieri pritt cul'

rurrT: riascàlul lon Grigore, prolèsorul Alexandru

Rosetti, clar çi Anton Nicolescu, tatàl sàu' si

Werner Heisenberg, considerat de Basarab

Nicolescu fi'atele sàu sPiritual'
Calupul de eseuri adunate sub titlul

Permcu-tentul tnirscal etl prieteniei se gàse;te înir-

tun subtil sistem de idei cotlunicante cu r-rltima

parte a volumului, LüetkrenTe spirituale, rnlet-

calînd portretele unor coparticipanti la temerarul

proiect al transdiscipiinaritàtii ctt cele ale unor

poeti, artisti sau oameni de stiinlà cu solide

afininitàçi ideatice cu personalitatea complexà a lui

Basarab Nicolescu, actuaiizîndu-i potençialitàtile

înscrise în propriul destin. Basarab Nicolescu are

uimitorul dar de a aduce întpretuti, sr'rb vrajl
bucuriei qi a speranlei pe care o emanà prezenla sa

solarà, de a arcui, sub imboldul transgresiunii,

punti peste si dincolo de orice bariere separatoars'

fie eie rlisciplinare, cuitttrale, lingvistice sau reli-

gioase, cie a împàrtàsi energia degajatil de flacàra

sa làuntricà si de a o focaliza într-o nesfir;ità
càutare transpersonalâ' a S e.rts ul ui,

Sr.rb tonica oblàduire a itti Basarab Nicolescu,

Marele Joc çl Transdisciplinaritiilii iradiazà, prin

focui interior al co-participançilor implicali, o plu-

raiitate complexà cle raze de acfiune, strâlïlgeràri
ale uneia ;i aceleiasi iurnini a iui ,rrins: coautorul

mârtnrisirii pe douà voci din Rcïcliicinile lib'
ertd1iill, poetul si criticul literar Michel Camus

traseazà dottà sensuri complementare ale transdis-

ciplinaritâ1ii'. transpoeticul si transpoliticul, 7a

întretâierea vielii intime cu viala socialà; destinele

pictorului Lima cla Freitas si al criticului de artâ

René Berger sînt contnrate sub semnul trat$es'

teticului', herruenerttica lransdisciplin«rti a ltri
Pompiliu Cràciunesoul2 lumineazà orbitele

lransliteratttrij lui Vintilà Horia; triada de esetrri

despre André Chor'rraqtli, Thierry Magnin çi

Adonis reprezintà o exemplarà apiicare a dialogu-

lvi transculturol qi tronsreligios; întîlnirea cu

Roberto Juaroz a prilejr.rit càutàrile nnui tronslirn-

baj în prelungirea atiludiftii transdisciplirmre;

colaborarea cu Edgar ilIorin si Jean-François

N{alherbe c aializeazâ ef orturiie impiementàri i un ei

erlucayii trcmsdiscip!.iî'tare, respectiv a unei etlcl

trartsdisciplinare.
Miza cea mai ascunsà, dar si cea mai prolundâ

a màrtnrisirii din De la Isarlîk la Valer Uimirii se

întrevede de abia dincolo de orizontul apropiat qi

totusi inlangibil al Drttntrlui Jtirri sfirsit: vom

ciescoperi cu uimire ctlm în autoportretlll spiritual

al lui Basarab Nicolescu se oglindeqte chipul

asctins a\ cdutdtorulLti de Adevîtt" adorrnit în ilecare

dintre noi, iar în Trutsrealitatea nicoiescianà se

reflectà propria noastrà itttne' cu deconcertanta ei

complexitate exterioarà, cu uimitoarea ei bogàçie

interioarà, cu corolct de ruintçzi a misterului ei

inetabil.
Înir-o reconstitr'rire simbolicâ a itineraruiui

spiritual parcurs de Basarab Nicoiescu, Drurutrl

fiuri sJîrçit, cel de-ai doilea voittm al acestei càr!i,

are ca punct de piecare o radiogra{ierç a Obiectttlui

t rans di s c ip lin rir, alcàtu inci, prin eser'trile si i nterl'i-

urile pe care le rellneste, ttn amplu ptlzzie multidi-

mensional ce configureazâ o imagine coerentâ a

unei Realitàçi piastice, asa clrm este ea înçeleasâ de

§tiinta actualà. Explorarea fascinantei lumi cuan-

tice i-a oferit lui Basarab Nicolescu un prielnic

exerciliu de dezinhibare cognitivà, o trezire din

somnul micii ratiutti, captive înlr-un singur nivcl

de Realitate, o âctivare a ralittttii vil, deschise spre

o pluralitate de niveluri ;i o întelire a intuitiei
vizionare. în drumul sàu de ia stiinçà ia constiintà,

Basarab Nicoiescu descoperà astfel plenitudinea
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Subiectului trutsdisciplinor. Trezirea constiinlei

coincide cu o ,,arlronizare între mental, sentimente

si corp", o neîntreruplâ slore de veghe cate

deschide constiinla spre l.ransconstient. Periplni

spiritr.ral ai lui Basarab Nicolescu prin, între si din-

colo de ;tiiniâ gi con§tiinlà se deschide astfel spre

transralional si transreligios13, în zona inefabilà, ce

scapà oricàlei încercàri de formalizate. a triiirii
reveialiei, a experienlei nemijlocite a misteruh"ri, a

inttriçiei apofatice a 7'erruluî Asctttts -

De l« Isorlîk la Valea {Jintirii con{igureazà

destinul lui Basarab Nicolescu sub semunl /rans-

misiunii. Portretele spirituaie ale personalitàtilor

vizionare cu care acesta rezoneazà, ctitori, men-

tori, prieteni sau colaboratori, integreazà viziunea

transdisciplinarâ într-un imperios proiect de trezire

a con?tiinielor, olèrind o alternativà viabilâ de

asumare a poli-crizelar secoittlui XXI" Reflectàrile

catalitice în oglinda convexà a Celuilalt din

Intetferenle spirituale sînt captate, prin fulguraçiile

eseurilor ;i interviurilor din cel de-ai doilea volum'

în oglinda concaYà a propriei interioritàti'
Neostenit Ctiutdror de Aclevdr, Basarab Nicoleseu

ne poartâ pe Drumul fdrd sfirçit al nnei temerare

trnnsgresiuni generalizate, dincolo de barierele

disciplinare ori culturaie, într-o càlâtorie transcul-

turaià qi transreligioasà de la interogaliile eseniiale

despre nnivers la strâfulgerârile constiinlei, spre

miezul incandescent al Sertsului.
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