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el, acest terţiu tainic (uneori i se
adaugă un nou atribut: paşnic) in-
clus, teoretizat sau teorematizat în
a zecea secţiune a lucrării, trece

acum drept sensul şi rostul căutării umane. pe o
altă cale decât cea a gândirii în logica terţiului ex-
clus. această logică sau gândire, binară, este dia-
bolică, utilă, dar nu apare şi bine localizată.
Binarul este înlăturat categoric, echivalat cu mor-
bidul, sinuciderea sau prostia, căreia, am văzut,
i se acordă un întreg capitol. Baza logicii cu
sau- sau, exclusiviste, este – teologic, religios – pă-
cătoasă, iar biologic anti- androgină (dar aici
androginia nu este un reper admisibil), prin ex-
tensie antiumană. să vedem de ce. iată o notaţie
foarte strânsă sintactic. „fundamentul logicii bi-
nare: distincţia dintre bărbaţi şi femei. păcatul
originar.” asta, s- ar putea spune, în caz că dum-
nezeu (actant acceptat în filosofia cosmologică în-
temeiată pe fizica cuantică) ar fi creat androginul,
dar el a făcut bărbatul şi din el femeia, distincţi
unul de celălalt. creaţia divină pare fundată pe
binar. ce ne facem? poeticianul teorematic nu e
tulburat de nimic, nu- şi pune problema astfel, şi
face totul limpede potrivit modului său ternar de
a utiliza logica. pornind de la fiinţa umană şi
sfârşind tot cu ea. chiar şi acum, în era cuanticii
şi a informaticii. „în era noastră informatică totul
este confuzie. marele ordinator nu este un ordi-
nator. Numai omul are privilegiul de a trăi codul
secret al terţiului inclus.” Binaritatea, se pare,
falsifică, dirijează falacios, reflexia şi prin inter-
mediul informaticii. singurul ghid omenesc infai-
libil este încrederea că într- un plan superior al
realităţii şi al gândirii al treilea este totuşi dat,
existent. punct fix şi de neclintit. „semnul cel mai
accesibil al terţiului inclus: imposibilitatea de ma-
nipulare.” iată salvarea, să cunoşti terţiul inclus,
a treia formă de cunoaştere, după cea ştiinţifică
şi cea experimentală. 

trialectica „distinge falsul ternar al tristu-
lui terţiu exclus de adevăratul ternar al terţiului
tainic inclus”. ea a fost atacată de raymond abel-
lio (1907- 1986, romancier şi filosof gnostic, auto-
rul cărţii la structure absolue, 1965) cu lucidi-
tate, pentru a se sustrage unei adevărate vrăjiri
exercitată de terţiul tainic inclus. B. Nicolescu
proclamă trisexualitatea, definită astfel: „trise-
xualitatea este fundamentul drepturilor omului.”
există trinitate sexuală sau nu există nimic.
„toate fiinţele omeneşti sunt trisexuale. Nici băr-
baţi, nici femei, nici androgini – trisexuaţi.” teo-
remele acestea sunt poetice, ele nu se vor biolo-
gice sau anatomice. Bisexualitatea ar fi o che-
stiune de „estetică”. doctrina religiei creştine,
care nu substituie biologia cu poezia, ar putea ea
oare să admită trisexualitatea? acesta nu apare
însă aici în conflict cu vreo doctrină religioasă,
dar atacă sexologia, şi o face în numele iubirii. al
iubirii teorematico- poetice. iată în ce expresie:
„trisexualitatea este trialectică. sexologia nu este
decât o injurie adusă iubirii.” mai sus, gânditorul
celui de- al treilea sex, aflat dincolo de femeie şi
bărbat, respinsese „predicarea” eliberării sexuale.
tot în această secţiune suntem încredinţaţi de
faptul că ştiinţa şi religia nu se substituie şi nu
se atacă. „desigur, ştiinţa nu este un substitut al

unei căi spirituale, dar este calea regală spre po-
teca îngustă a terţiului tainic inclus.” am crezut
că logica terţiului inclus este largă, cuprinză-
toare, pe deplin înţelegătoare? iată că nu e aşa,
ea conduce pe o cale strâmtă, rar şi greu dibuită.

limbajul poetic, începând de la cuvânt, des-
coperă calea, de care nu se mai propune o apro-
piere translingvistică. poeticul literar ajunge
comun celui filosofic. cele două comunică în limi-
tele aceleiaşi realităţi misterioase. cuvântul ră-
mâne privilegiat. „arma secretă a terţiului tainic
inclus: cuvântul poetic.” logica ternară autentică
va conduce la realizarea efectiv- afectivă a unui
limbaj bun la toate modurile de comunicare. „sin-
gura limbă universală este cea a terţiului tainic
inclus. Nimeni nu va reuşi vreodată să o inven-
teze.” pildele sau parabolele lui isus hristos ar
deţine codul trialectic şi nu dialectic ori formal.
Verbalizând în logică diferită de identitate şi opo-
ziţie, mesia a generat scandalul şi revolta între
oameni. „limbajul lui isus este cel al terţiului tai-
nic inclus. de aceea a fost răstignit.” doar o ches -
tiune de limbaj, de retorică? Nu şi una ontologică?
a fi din dumnezeu, a fi îndumnezeit, a avea duh
dumnezeiesc implică natura, fiinţa, pe care lim-
bajul doar le urmează sau, în cazul judecăţii şi
condamnării la răstignire a lui isus, li se împotri-
veşte. se iscă astfel un alt prilej de neînţelegere
teologică şi de credinţă creştină. mai departe
vedem cum feminitatea logicii terţiului inclus
este şi ea exemplificată într- o manieră christică.
„isus era înconjurat mai ales de femei, pentru că
ele înţeleg mai bine decât bărbaţii limba terţiului
tainic inclus.” altă nedumerire şi altă împotrivire
apar: şi atunci de ce bisericile creştine interzic ex-
presia femeii în biserică şi o pun la originea pă-
catului? poeticianul teorematic vrea să impună
imaginea şi adevărul trimisului lui dumnezeu ca
fiind întruparea logicii şi gândirii trinităţii inclu-
siviste. „geniul creştinismului – să dea trup ter-
ţiului tainic inclus.” cu ce corespunde terţiul
tainic şi paşnic (dar scandalizant!) inclus din trei-
mea divină, cu isus sau cu duhul sfânt, ambele
în roluri şi funcţii misionare? 

dintre gândurile colaterale, profund impli-
cate filosofic şi poetic în acest concentrat sistem
de gândire, reţin acum unul cu referire la relaţia
paideică, formal dualistă, de cuplu, alcătuită din
învăţător şi ucenic(i). aici diferenţa se şterge, nici
gând, evident, de vreo formă de opoziţie. „un ade-
vărat învăţător nu poate avea discipoli, ci compa-
nioni.” se învaţă, iată, doar de pe picior de
egalitate. previzibil, nu tocmai conform principiu-
lui, legat mult de hazard, care admite că nu se
ştie cine de la cine învaţă. 

închei lectura acestui capitol din fragmen-
tarium- ul teoremelor poetice cu referire la rapor-
turile dintre mistică, gnoză şi terţiul tainic inclus.
„mistica este expresia unei polarităţi feminine.
gnoza – cea a unei polarităţi masculine. care este
calea terţiului tainic inclus? desigur nu ştiinţa,
care este o cale androgină.” atunci care? se şterge
diferenţa dintre mistică şi gnoză. în ce termen?
se construieşte aici o declarată nouă filozofie a
naturii, dar cum, cu ce concept fundamental, ope-
raţional? o mistico- gnoză împăcată în filosofie,
centrată pe o divinitate unică, singulară sau plu-
rală. despre dumnezeu/dumnezei începe reflexia
în partea a xi- a a cărţii. 

11. dumnezeu ar fi, ni se dă aici de înţeles,
rezultatul binarului. Va fi acum închipuit de ter-
ţiarul secret. B. Nicolescu, în chip confesiv, no-
tează că a cunoscut, cu o excepţie (care, el însuşi?)
doar atei antiteişti… dumnezeu apare de data
aceasta pus în limbajul terţiului tainic inclus.
„«dumnezeu» este un nume propriu, «transcen-
denţă» un substantiv şi «cosmic», un adjectiv. res-
tul e vorbărie.” Nu e aici un nemaipomenit atac
la tot corpul de scrieri creştine? iată cum este
cazul şi cu pluralismul religios, încă divers:
„există trei tipuri de religii: religiile mântuirii te-

restre care aşează pe om în locul lui dumnezeu
pentru a- l ucide mai uşor; religiile mântuirii di-
vine care aşează pe dumnezeu în locul omului
pentru a- l ucide mai uşor; religiile întemeiate pe
principiul relativităţii care aşează pur şi simplu
pe om la locul lui.” ilustrări secrete, din care în-
ţelegem că primele două sunt deicide, dar a treia
află locul omului, unul relativist, poate de relaţie.
Şi ce e teologia? „teologia este ştiinţa orgasmului
divin.” Vrem ceva mai clar? iată: „orgasm ener-
getic”.

iată- l pe dumnezeul revelat de terţiul tainic
inclus. „dumnezeu este un dumnezeu al ordinii,
spunea jacob Böhme. un dumnezeu care joacă
zaruri, un dumnezeu care mânuieşte dezordinea
pentru a crea ordinea. dumnezeul care joacă za-
ruri este dumnezeul maieuticii.” adică e moşul,
ori moşul, cel care moşeşte, nu doar retoric, dar
şi ontologic, mai mult, diferit, decât socrate. o
maieutică onto- retorică? haos riguros, adică, este
dumnezeu? Şi cum să luăm declaraţia, ca o con-
vingere sau ca o ipoteză? ori doar drept o direc-
ţionare, o cale, o metodă, mai curând, întrucât
ştim deja că transdisciplinaritatea se livrează ca
metodologie şi nimic mai mult, într- un mod ex-
trem de complex realistă, ca oglinda lui stendhal,
purtată pe drumul vieţii. plăcere organică, or-
gasm divin, cosmic: dumnezeu rămâne unic, cos-
mosul apare plural, există cosmosuri. dar există
şi orgasme distincte. „presiunea orgasmului cos-
mic – apariţia universului nostru – este urmată
de depresiunea cosmică – apariţia omului. orgas-
mul divin este eternă geneză a pluralităţii cosmo-
surilor.” de ce apariţia omului este un efect al
depresiunii şi nu, poate, al compresiunii? de ce
plăcerea creatorului ar continua în geneza altor
cosmosuri decât cel al universului, unde omul nu
i- ar mai fi pe plac? cui, dumnezeului creştin, al
iubirii? altă dispută religioasă, creştină, teolo-
gică… mai citim: „râsul cosmic – orgasmul cos-
mic.” deriziune orgasmatică în cosmos… dar nu
B. Nicolescu – fapt de altfel şi aici recunoscut – a
descoperit orgasmul divin. „lupaşcu este acela
care a introdus expresia «orgasmul» lui dumne-
zeu. unul dintre cele mai frumoase vise lupas-
ciene: un univers al stării t (t de la terţiul
inclus). fiinţe, planete, sori, galaxii, stele în sta-
rea t. orgasmul cosmic permanent.” e şi B. Ni-
colescu un mistic, dar în ce fel, un mistic al
ştiinţei, un mistic visător, după Ştefan lupşacu,
călcând cu neofizica şi noua filosofie a naturii pe
a treia cale, a iubirii organice, orgasmice. măcar
aici, deloc pentru prima oară, îl putem recunoaşte
pe paul claudel, deşi nu i se citează niciodată nu-
mele: „cunoaşterea este co- naştere.” 

teatrul lumii este rescris sau reînchipuit
aici şi aşa: „ciudat spectacol această lume: naş-
terea este gratuită, moartea este cu plată, regizo-
rul sunt actorii, textul nu este scris, spectatorii
sunt invizibili. cât despre autorul piesei – el nu
este decât un subiect de conversaţie.” Şi n- o
schimbă terţiul tainic- paşnic inclus? dar mai ob-
serv că aşa prezentată, lumea apare într- o anume
versiune, una dintre altele, şi chiar poeticianul
teorematic mai produce alte versiuni de înţele-
gere a actorilor şi a rolurilor, a autorului dublu,
care scrie şi scenarizează. privind, vorba criticu-
lui ibrăileanu, viaţa. Şi cum e viaţa omului putem
şti tot de aici. „între Nimic şi tot – propria noas-
tră viaţă.” scurt, nu ştiu dacă şi cuprinzător, dar
ştiu că impersonal sau transpersonal, totul ar de-
pinde de cum îl înţelegem pe acest trans, un pre-
fix care dezrădăcinează şi întemeiază un concept,
o logică, un mod de gândire. despre viaţă unită
cu moarte, viaţa- moartea, în această logică fuzio-
nantă, un alt capitol, cel de- al xii- lea, penulti-
mul. r

Marian victor Buciu
Terţiul tainic

Iată- l pe Dumnezeul revelat de
terţiul tainic inclus. „Dumnezeu

este un dumnezeu al ordinii,
spunea Jacob böhme. Un

dumnezeu care joacă zaruri, un
dumnezeu care mânuieşte

dezordinea pentru a crea ordinea.
Dumnezeul care joacă zaruri este

dumnezeul maieuticii.”

BAsArAB nicolescu


