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un „Nobel”
discret

nnnnn CONSTANTIN M. POPA

La puþin timp dupã anun-
þarea Premiului Nobel
pentru literaturã 2013,

iscodeam librãriile montréaleze pe
traseul deja obiºnuit: Archambault,
Renaud-Bray, Indigo, Raffin,
cu intenþia de a descoperi, sub
docila rigoare comercialã, exul-
tanþa presupusã de încununarea
ontarienei Alice Munro. Eroare.
Cãrþile celei considerate „un Ce-
hov canadian” pentru excelenþa
nuvelelor sale, graþie profunzimii
analizei psihologice în prezenta-
rea experienþelor anodine din pe-
rimetrul micilor localitãþi unde
oamenii se zbat angrenaþi în rela-
þii dificile, de multe ori decisive,
erau greu vizibile.

Am aºteptat, contrariat, des-
chiderea prestigiosului Salon du
livre, pentru a gãsi un rãspuns
nedumeririlor mele. Constatam
însã cã Alice Munro îºi împãrþea
gloria cu laureaþii altor premii pre-
zentaþi în standurile generoase
ale editurilor Boréal, Flammarion,
Hachette, Gallimard. Fãrã umbrã
de emfazã, fãrã altã þintã decât cea
amabil decorativã, alãturi de Du
côté de Castle Rock ºi de relativ
recentul Trop de bonheur, poate
mai bine pus în evidenþã, se afla
volumul lui Pierre Lemaitre, Au
revoir là-haut (Premiul Goncourt
2013), ca sã nu mai vorbesc de
apariþii „exotice” precum O isto-
rie a penisului de Tom Hickman.

Explicaþiile þin de genul culti-
vat, în cazul Alicei Munro – pro-
za scurtã, un gen ce îºi gãseºte
cu greutate locul între romanele
de toate tipurile, privilegiate fi-
ind cele policier, între biografiile
de ultimã orã (Malala) ºi fãrã
nicio ºansã în faþa ecloziunii cãr-
þilor pentru copii (en vogue „La
Bibliothèque rose”, colecþia de la
Hachette, sau seriile Geronimo
ºi Téa Stilton de la Albin Mi-
chel). Apoi, sã nu uitãm cã ne gã-
sim într-o provincie francofonã,
care îl crediteazã, în primul rând,
pe Dany Laferrière, autor, prin-
tre altele, al romanului Comment
faire l’amour avec un nègre sans
se fatiguer ºi al unui Journal
d‘un ecrivain en pyjama (distins
cu premiul Médicis), quebéchez
de origine haitianã, intrat de cu-
rând în rândul „nemuritorilor” ca

membru al Academiei franceze.
De altfel, ºi media acordã atenþie
unor manifestãri artistice din
zone agreate de marele public, de
felul proiectului interactiv Între
rânduri, producþie complexã (joc
de lumini ºi sunet) organizatã în
Piaþa Festivalurilor din metropo-
lã ºi conceput de arhitecþii Tu-
dor Rãdulescu ºi Rami Bebawi,
cofondatori ai firmei multidisci-
plinare „Kanva”. Dacã în vara
anului precedent spaþiul era do-
minat de un iceberg, în aceastã
iarnã asprã aici ne întâmpinã,
contrastant, un câmp cu lanuri
de grâu.

De interes sunt ºi invenþiile lui
Michel Smith din domeniul in-
strumentelor muzicale, ultima sa
izbândã numindu-se athenerom
(contragere între Athena ºi Roma),
emiþãtor de sunete datorate unor
corzi de pian amplificate într-un
tub metalic. Rezultatul este cu
totul straniu, mixaj între chema-
rea balenelor ºi particularul tim-
bru al chitarei lui Jimi Hendrix. În
cea mai transparentã formã a po-
pularitãþii se înscriu însã cozile din
faþa magazinelor de specialiate
care se puneau în vânzare ultimul
album al lui Celine Dion (Loved
me back to life), devenitã un ade-
vãrat idol naþional.

Oricât ar pãrea de ciudat, de
preeminenþa succesului este
contaminat chiar un creator de
notorietatea lui Robert Lepage.
Presa anunþã cu titluri mari fap-
tul cã, dupã zece ani de la Faþa
ascunsã a lunii, marele regizor
de teatru recidiveazã trecând în
spatele camerei de filmat. De data
aceasta colaboreazã cu Pedro
Pires la realizarea adaptãrii cine-
matografice Triptyque, dupã cu-
noscuta sa piesã Lipsynch.

Ei bine, cred cã principala ca-
uzã a discreþiei din jurul ultimu-
lui Nobel pentru literaturã o re-
prezintã mentalitatea canadieni-
lor, inclusiv a elitelor culturale,
care, branºaþi permanent la eve-
nimente  „de vârf” (Pulizer Prize,
Golden Globes, American Music
Awards, Scotiabank Giller Prize,
Grammy, Oscar) , privesc premiul
european cu echilibru ºi detaºa-
re,  fãrã a face din acordarea sau
nu a acestuia o obsesie.

www. revista-mozaicul.ro
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Miºcarea ideilor:
Aius la Caravana Gaudeamus 2014
Semneazã: l George Popescu
l Petriºor Militaru l Mihai Ene
l Roxana Ilie l Daniela Micu
l Luiza Mitu l Ovidiu Ghidirmic
l Anca ªerban
Modelul România: Pianista Mirabela Dina
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de Max
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„Singura mea avuþie sunt
teoremele poetice. ªi eu le-o

dau celor bogaþi”.
Basarab Nicolescu

Un cuvânt care trezeºte
curiozitatea, dar care
naºte în acelaºi timp

numeroase confuzii cu inter- ºi
multidisciplinaritatea este cel de
transdisciplinaritate. Apãrut la
începutul anilor ’70 în operele
unor cercetãtori diferiþi precum
Jean Piaget (psiholog elveþian),
Edgar Morin (sociolog francez),
Erich Jantsch (astrofizician elve-
þian), cuvântul transdisciplinari-
tate exprimã nevoia depãºirii fron-
tierelor dintre discipline. Pentru
a evita astfel de confuzii este ne-
voie de o atenþie riguroasã la fi-
nalitatea fiecãreia dintre acestea.
Interdisciplinaritatea (transfer de
metode dintr-o disciplinã în alta)
ºi multidisciplinaritatea (studiul
unei anumite probleme în mai
multe discipline simultan) au ca
finalitate studiul obiectului dis-
ciplinar. Transdisciplinaritatea
nu este nici un transfer de meto-
de dintr-o disciplinã în alta, nici
studierea simultanã a unui obiect
din mai multe discipline, ci un dia-
log între aceste discipline, deve-
nit posibil prin integrarea ºi de-
pãºirea lor, finalitatea transdisci-
plinaritãþii fiind unitatea cu-
noaºterii. Pentru a exista dialog
între discipline cu obiect de stu-
diu diferit ºi între oameni cu gra-
de diferite de înþelegere a lumii
prezente este necesarã existenþa
unei corespondenþe între lumea
exterioarã ºi lumea interioarã, alt-
fel spus între obiect ºi subiect.
Integrarea în cunoaºtere, fie de
naturã ºtiinþificã, fie de naturã
empiricã, ºi a obiectului ºi a sub-
iectului dã naºtere unei noi inte-

nea graficã a
ediþiei prezente îi aparþine lui
Mircia Dumitrescu. Trebuie spe-
cificat faptul cã teoremele poeti-
ce nu sunt aforisme, aºa cum se
afirmã adesea ori de câte ori se
fac referiri la acestea. Theorema
înseamnã spectacol. Acest spec-
tacol este însãºi interacþiunea
dintre om ºi naturã. Viziunea din
teoremele poetice este bazatã pe
o nouã filosofie a naturii, mer-
gând pe filiera lui Jakob Böhme,
figurã tutelarã în parcursul spiri-
tual al academicianului Basarab
Nicolescu, o nouã renaºtere, care
nu poate exista fãrã o schimbare
a mentalitãþilor ºi o nouã inteli-
genþã bazatã pe isomorfismul din-
tre teorie ºi experienþã.

Poetica teoremelor este una
cuanticã. Ceea ce este comun ºi
poeticului ºi cuanticu-
lui este imaginarul.
Imaginarul cuantic
este un imaginar fãrã
imagini care depãºeº-
te tot ceea ce concep
organele noastre de
simþ. Cuvintele sunt
cuante. În ele sunt cu-
prinse spus ºi nespus,
sunet ºi tãcere, actual
ºi potenþial, eterogen
ºi omogen, raþional ºi
iraþional: „Un cuvânt
nu este fãcut pentru a
fi rostit, ci pentru a fi

gândit, simþit ºi privit.
Altfel, un cuvânt ros-
tit este un cuvânt
blestemat” (teore-
ma 32, p. 103).

Toate acestea
pot fi cuprinse
în trei cuvinte:
ºtiinþã, sens,
e v o l u þ i e .

ªtiinþa este
cunoaºtere ºi

descoperire, dar
ea nu poate fi se-

paratã de tradiþie,
cele douã fiind lega-

te printr-o relaþie biu-
nivocã ºi contradicto-

rie: (…) „ºtiinþa moder-
nã ºi tradiþia sunt izomor-

fe: studiul universului ºi studiul
omului se susþin unul pe altul”
(teorema 56, p. 61).

Sensul este intim legat de ter-
þul tainic inclus ºi de domeniul
sacrului. Manifestarea lor în pla-
nul logic al realitãþii se datoreazã
existenþei contradicþiei vizibil-in-
vizibil, absenþã-prezenþã, sub-
iect-obiect, interior-exterior, via-
þã-moarte: „Sunt de acord cu Ra-
ymond Ledrut: nu se poate vorbi
despre sens fãrã întâlnirea unei
prezenþe cu o absenþã. Sensul e
generat de relaþia contradictorie
prezenþã-absenþã. Sensul nu
poate exista fãrã experienþa inte-
rioarã. Experienþa interioarã reve-
leazã prezenþa absenþei” (teore-
ma 2, p. 67).

Terþul tainic inclus, conceptul
cheie al transdisciplinaritãþii ºi

totodatã cel mai derutant presu-
pune depãºirea gândirii binare,
deci gândirea bazatã pe exclude-
re ºi deschiderea spre o cu-
noaºtere care acceptã dialogul,
interacþiunea dintre subiect ºi
obiect. Terþul tainic inclus nu
este compatibil cu violenþa ºi
prostia, acestea fiind cauzate de
confuzia nivelurilor de realitate
(niveluri energetice). Trecerea de
la un nivel de realitate la un alt
nivel se face printr-o rupturã de
lege, ceea ce implicã o disconti-
nuitate, adicã o miºcare perpetuã
între evoluþie ºi involuþie. Acþiu-
nea unui nivel de realitate asu-
pra altui nivel de realitate naºte
miracolul, cel care asigurã dimen-
siunea poeticã a existenþei ºi
evoluþia conºtiinþei. Tot ceea ce
este legat de evoluþia conºtiinþei
este sacru. O miºcare ascenden-
tã, energeticã ºi voluntarã. Con-
ºtiinþa este manifestarea unui
miracol: „În afarã marile accelera-
toare de particule, înãuntru ma-
rele accelerator de conºtiinþã.
Exteriorul ºi interiorul sunt douã
feþe ale aceleiaºi realitãþi. Pentru
o viziune globalã asupra realitã-
þii trebuie sã integrãm ºi exterio-
rul ºi interiorul”.

Transdisciplinaritatea este
echilibrul între cunoaºtere ºi fi-
inþã, teorie ºi experienþã, a ºti ºi a
fi,iar scopul ei este o interacþiu-
ne ternarã a cunoaºterii: „Decli-
nul ºi dispariþia civilizaþiilor sunt
legate de dezechilibrul dintre a ºti
ºi a fi” (teorema 110, p. 44).

Teoremele poetice implicã o
lecturã senzorialã. Fiecare teore-
mã este o stare care trebuie trãitã
pentru a fi înþeleasã. Starea crea-
tã acþioneazã asupra subiectului,
lãsând inforaþia sã-l traverseze,
ºi astfel se naºte înþelegerea: „Te-
oremele poetice nu se vor înþele-
se, ci lãsate sã acþioneze. Dacã
nu cumva a le lãsa sã acþioneze
este o formã a înþelegerii lor” (te-
orema 41, p. 105).

Basarab Nicolescu, Théor-
èmes poétiques. Teoreme poeti-
ce, Editura Curtea Veche Publis-
hing, Bucureºti, 2013, 267 p.

Volumul aniversar, Ba-
sarb Nicolescu: sub
semnul septenarului,

coordonat de Luiza Mitu ºi Petri-
ºor Militaru, foºti doctoranzi ai
profesorului Basarab Nicolescu,
apãrut la Editura Aius, 2012 ne
oferã o viziune de ansamblu asu-
pra academicianului Basarab Ni-
colescu. Scris cu vizibilã emoþie,
volumul reuneºte gândurile prie-
tenilor, oamenilor dragi ai savan-
tului, foºtilor doctoranzi ºi per-
sonalitãþilor care au avut ºansa
sã-l cunoascã.

Cartea de faþã se axeazã atât pe
construirea unei imagini a omului
de ºtiinþã Basarab Nicolescu, cât
ºi a omului în general, aºa cum e
vãzut el de prieteni, de apropiaþi,
dar cel mai important lucru este
cã o cãldurã a spiritului ºi a fiinþei
rãzbate firesc ºi spre cei care l-au
cunoscut ºi ascultat fie doar ºi cu
prilejul câtorva întâlniri. Pasionat
sã descopere sensul vieþii sale
dupã cum însuºi declarã, mereu

Basarab Nicolescu: portret la ceas aniversar

cu spiritul tânãr ºi cãutând neîn-
cetat adevãrul, Basarab Nicoles-
cu luptã pentru o lume mai bunã,
o lume a transdisciplinaritaþii ba-
zate pe unitatea cunoaºterii ºi de-
plinãtatea spiritului.

Chiar ºi atunci când realitatea-
i este potrivnicã ºi întâmpinã difi-
cultãþi, exilul fiind o astfel de pe-
rioadã problematicã, omul de cul-

turã, printr-o fineþe a spiritului ºi a
cugetului, întoarce realitatea cu
josul în sus, demonstrând cã sin-
gura posibilitate nu e cãderea, re-
nunþarea, ci chiar ascensiunea:
„Exilatul de atunci, adicã exilatul
fãrã întoarcere care eram eu, nu
exilatul de acum, era, într-adevãr,
un arbore fãrã rãdãcinã obligat sã
dea roade. ªi cum putea sã dea
roade un arbore fãrã rãdãcinã?
Singura posibilitate era sã se rãs-
toarne, sã-ºi împingã rãdacinile
spre cer, ceea ce, cu toatã modes-
tia, am încercat sã fac ºi eu.”

Atunci când se vorbeºte de
Basarab Nicolescu, se impune o
viziune asupra dialogicului, a im-
plicãrii ºi empatizãrii cu celãlalt, a
unui eu care comunicã altui eu,
posibil diferit de el, dar spre care
construieºte punþi. Astfel, comu-
nicarea pleacã de la tine cãtre
ceilalþi, dar ºi de la ceilalþi cãtre
tine, iar aceastã miºcare transdis-
ciplinarã impusã de savant reve-
lã setea de transgresiune a unei

fiinþe plasatã pe o treaptã superi-
oarã „dimensiunea superioarã a
fiinþei însetate de transgresiune”,
ºi co-participare: „Deschis par-
cã mai mult ca oricând – nu ca
virtualitate, ci ca realitate efecti-
vã – cãtre dialogism, scriitorul dã
în special în eseurile sale auto-
biografice impresia tulburãtoare
de co-participare la un adevãrat
spectacol al inteligenþelor în miº-
care, stimulate de interferenþele,
de similitudinile fragrante de con-
cepþie, în fine, de mãrturisirile gra-
ve, tensionate arzând la flacãra
iubirii ºi responsabilitaþii faþã de
aproapele martor – una dintre te-
mele majore ale întregii sale ope-
re. Din conºtiinþa acestei simila-
ritãþi a conºtiinþei, a ideilor, a
modului de a fiinþa în univers,
reiese însãºi ideea de oglindire,
de reflectare specularã a identi-
taþii în alteritate (principiul tema-
tic unitar al cãrþilor celor mai re-
cente, aºa cum reiese ºi din titlul
opului În oglinda destinului.)”,

nnnnn LUIZA MITU

ligenþe care permite
stabilirea echilibru-
lui între mental,
sentimente ºi
corp.

Conform
dezvol tãr i i
sale ulterioare
– începând cu
anul 1994 are
loc primul Con-
gres Mondial al
Transdisciplinari-
tãþii, în Portugalia,
unde se adoptã
Carta Transdiscipli-
naritãþii redactatã de Lima
de Freitas, Edgar Morin ºi
Basarab Nicolescu – ºi termino-
logiei desãvârºite de acesta din
urmã în 1996 printr-un manifest,
transdisciplinaritatea este o me-
todologie, un logos al metodelor
de cercetare care integreazã în ba-
zele sale epistemologice (fizica
cuanticã, logica terþului inclus te-
oretizatã de ªtefan Lupaºcu ºi
complexitatea) studiul interacþiu-
nii dintre  obiect (lumea exterioa-
rã) ºi subiect (lumea interioarã).
Transdisciplinaritatea îºi asumã
rolul de a crea condiþiile unui dia-
log posibil între domeniile ºtiin-
þei, domeniile spiritului ºi omul în-
suºi. În dialogul pe care Basarab
Nicolescu l-a avut cu Adrian Cio-
roianu la Ateneul Român în 15
aprilie 2013, în cadrul conferinþei
„Transdisciplinaritatea: unitatea
cunoaºterii, condiþie a demnitãþii
umane”, academicianul afirmã:
„Preocuparea mea a fost aceasta:
de creare a unei metodologii alter-
native metodologiei ºtiinþifice,
care sã îmbine ontologia cu epis-
temologia ºi cu logica”.  Trans-
disciplinaritatea este o atitudine a
omului de a fi în lume, de a cu-
noaºte ºi de a înþelege natura
complexã a realitãþii.

Una dintre cãrþile care mi-au
servit drept ghid spiritual ºi care
conþine în ea întreaga învãþãturã
transdisciplinarã este Teoreme
poetice, apãrutã în ediþie bilin-
gvã, francezã-românã, în tradu-
cerea lui L.M. Arcade, la Editura
Curtea Veche în anul 2013. Viziu-

bogãþia teoremelor poetice

dupã cum afirmã Emanuela Ilie
într-un studiu din interiorul cãrþii
dedicat lui Basarab Nicolescu.

Ca o concluzie, urmãrind înche-
ierea pe care Petriºor Militaru o
face studiului ªtiinþa, sensul ºi
evoluþia, Eseu asupra lui Jackob
Böhme: „studiul lui Basarab Ni-
colescu reprezintã o modalitate
exemplarã de aplicare a metodo-
logiei transdisciplinare în care fi-
losofia (tradiþionalã) ºi ºtiinþa (mo-
dernã) pot dialoga, pot conlucra
ºi pot deveni complementare în
cercetarea omului ºi a naturii, a
relaþiei care se stabileºte între ei ºi
care determinã atât limitele cu-
noaºterii, cât ºi sensul pe care îl
dãm ºtiinþei, care pe lângã carac-
terul ei industrial, poate avea un
rol benefic în conturarea unui nou
nivel epistemologic”, putem spu-
ne cã scopul lucrãrilor lui Basarab
Nicolescu este dialogul mereu
deschis, dintre vechi ºi nou, totul
conlucrând ºi iradiind spre un alt
nivel al cunoaºterii.
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