
EPIFANIA 

Iaşi, Nr.  13, Octombrie - Noiembrie 2010 83

 
 

 Ştiinţă şi credinţă   

ORTODOXIA, TRANSDISCIPLINARITATEA ŞI 
ATITUDINEA TRANSRELIGIOASĂ     

Metodologia transdisciplinarităţii este 

fondată pe trei postulate: 
1. Existenţa, în Natură şi în cunoaşterea 

noastră a Naturii, a unor niveluri diferite de 
Realitate ale Obiectului şi ale Subiectului. 

2. Trecerea de la un nivel de Realitate la un 
alt nivel de Realitate se realizează prin logica 
terţului inclus. 

3. Structura ansamblului nivelurilor de 
Realitate este una complexă: fiecare nivel este 
ceea ce este (est ce qu’il est)  pentru că toate 
celelalte niveluri există în acelaşi timp. 

Abordarea transdisciplinară a Naturii şi a cunoaşterii poate fi descrisă prin diagrama 
prezentată în figura alaturată. 

Să conferim cuvântului “realitate” sensul său, în acelaşi timp pragmatic şi ontologic.  
Înţeleg prin Realitate, ceea ce opune rezistenţă experienţelor noastre, reprezentărilor, 

descrierilor, imaginilor sau formalizărilor matematice.  
Trebuie, de asemenea, conferită o dimensiune ontologică noţiunii de Realitate, în 

măsura în care Natura participă la fiinţa lumii.  
Bineînţeles, este necesar să facem distincţia între Real şi Realitate. Realul semnifică 

ceea ce este, în timp ce Realitatea este legată de rezistenţa la experienţa noastră umană. Prin 
definiţie, realul rămâne voalat pentru totdeauna, în timp ce Realitatea e accesibilă cunoaşterii 
noastre.  

Prin nivel de Realitate trebuie înţeles un ansamblu de sisteme invariante la acţiunea unui 
număr de legi generale: de exemplu, entităţile supuse legilor cuantice, aflate în ruptură 
radicală cu legile lumii macrofizice. Adică, două niveluri ale Realităţii sunt diferite dacă, prin 
trecerea de la unul la celălalt, are loc o ruptură a legilor şi conceptelor fundamentale (cum 
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este, de exemplu, situaţia pentru cauzalitate). Exemple: nivelul macrofizic şi nivelul cuantic (în 
zona Obiectului) şi nivelul individual şi nivelul social (în zona Subiectului). 

Două niveluri adiacente din Fig. 1 sunt legate prin logica terţului inclus, o nouă logică în 
raport cu cea clasică.  Înţelegerea axiomei terţului inclus – există un al treilea termen T care 
este în acelaşi timp A şi non-A – se lămureşte în întregime din momentul în care este 
introdusă noţiunea de “niveluri de Realitate”. Dacă se rămâne la un singur nivel de Realitate, 
orice manifestare apare ca o luptă între două elemente contradictorii. Al treilea dinamism, 
acela al stării T, se produce la un alt nivel de Realitate, unde ceea ce apare ca separat este de 
fapt unit şi ceea ce apare contradictoriu este perceput ca non-contradictoriu.  

Există, desigur, o coerenţă între diferitele niveluri de Realitate. De fapt, o vastă 
autoconsistenţă – un bootstrap cosmic – pare să guverneze evoluţia universului, de la infinitul 
mic la infinitul mare, de la infinitul scurt la infinitul lung. Un flux de informaţie se transmite într-o 
manieră coerentă de la un nivel al Realităţii Obiectului la alt nivel al Realităţii Obiectului şi un 
flux de conştiinţă se transmite într-o manieră coerentă de la un nivel al Realităţii Subiectului la 
alt nivel al Realităţii Subiectului.  

Această coerenţă este orientată: există o săgeată asociată transmiterii informaţiei şi 
conştiinţei de la un nivel la altul. În consecinţă, dacă coerenţa este limitată la nivelurile 
Realităţii, ea se opreşte la nivelul cel mai “înalt” şi la nivelul cel mai “coborât” (a se vedea Fig. 
1). Pentru ca o unitate deschisă să existe, iar coerenţa să continue dincolo de aceste niveluri-
limită, trebuie să considerăm ansamblul nivelurilor de Realitate ca prelungindu-se printr-o zonă 
de non-rezistenţă la experienţele, reprezentările, descrierile, imaginile sau formalizările noastre 
matematice. În această zonă nu există nici un nivel de Realitate.  

Non-rezistenţa acestei zone de transparenţă se datorează pur şi simplu limitărilor 
corpului nostru şi organelor noastre de simţ, oricare ar fi instrumentele de măsură ce 
prelungesc aceste organe de simţ.  

Este important de notat că buclele de coerenţă din Fig. 1 se situează nu numai în zona 
unde nivelurile de Realitate sunt absente, dar şi între nivelurile de Realitate: zona de non- 
rezistenţă pătrunde şi traversează nivelurile de Realitate. Aceasta înseamnă că abordarea 
transdisciplinară a Naturii şi a cunoaşterii ne oferă o punte între Real şi Realitate. 

Ansamblul nivelurilor de Realitate ale Obiectului şi zona sa complementară de non-
rezistenţă constituie Obiectul transdisciplinar.  

Din coexistenţa pluralităţii complexe şi a unităţii deschise derivă un nou Principiu al 
Relativităţii: nici un nivel de Realitate nu este un loc privilegiat din care ar putea fi înţelese 
toate celelalte niveluri ale Realităţii. Un nivel de Realitate este ceea ce este pentru că toate 
celelalte niveluri coexistă.  

Diferitele niveluri de Realitate ale Obiectului sunt accesibile cunoaşterii umane datorită 
existenţei diferitelor niveluri de Realitate ale Subiectului, aflate în corespondenţă biunivocă cu 
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nivelurile de Realitate ale Obiectului.  
Coerenţa nivelurilor de Realitate ale Subiectului presupune, ca în cazul nivelurilor de 

Realitate ale Obiectului, o zonă de transparenţă, de non-rezistenţă. În această zonă nu există 
nici un nivel de Realitate.  

Ansamblul nivelurilor de Realitate ale Subiectului şi zona sa complementară de 
transparenţă constituie Subiectul transdisciplinar.  

Cele două zone de transparenţă ale Obiectului şi Subiectului transdisciplinar trebuie să 
fie identice pentru ca Subiectul transdisciplinar să poată comunica cu Obiectul transdisciplinar. 
Fluxului de informaţie care traversează coerent diferitele niveluri de Realitate ale Obiectului  îi 
corespunde un flux de conştiinţă care traversează coerent diferitele niveluri Realitate ale 
Subiectului. Cele două fluxuri se află într-o relaţie de izomorfism datorită existenţei uneia şi 
aceleiaşi zone de non-rezistenţă.  

Zona de transparenţă este Terţul Ascuns care permite unificarea, în diferenţa lor, a 
Subiectului transdisciplinar şi a Obiectului transdisciplinar. 

Terţul Ascuns este paznicul misterului nostru ireductibil, singur fundament al toleranţei şi 
demnităţii umane. În absenţa Terţului Ascuns, totul este cenuşă. 

Cunoaşterea nu este nici exterioară, nici interioară: ea este în acelaşi timp exterioară şi 
interioară. Studiul Universului şi studiul fiinţei umane se sprijină reciproc.  

Pentru a asigura transmiterea coerentă a informaţiei şi conştiinţei în toate regiunile 
Universului, cele trei bucle ale informaţiei şi conştiinţei trebuie să se întâlnească cel puţin într-
un punct X. Într-un anumit sens, punctul X este sursa Realităţii şi a percepţiei. Punctul X şi 
buclele asociate de informaţie şi conştiinţă descriu cel de-al treilea termen al cunoaşterii 
transdisciplinare: termenul interacţiunii între Subiect şi Obiect, care nu este reductibil nici la 
Obiect, nici la Subiect.  

Zona de transparenţă nu se reduce la sacru, dar ea corespunde sacrului, adică a ceea 
ce nu se supune nici unei raţionalizări. Sacrul este raţional, dar nu este raţionalizabil.  

Înţeleasă ca prezenţă a ceva ireductibil real în lume, problema sacrului este inevitabilă 
pentru orice abordare raţională a cunoaşterii. Se poate nega sau afirma prezenţa sacrului în 
lume şi în noi înşine, dar suntem întotdeauna obligaţi să ne referim la sacru în vederea 
elaborării unui discurs coerent despre Realitate. 

Sacrul nu este atributul unei religii sau a alteia: “Sacrul nu implică credinţa în Dumnezeu, 
în zei sau spirite. El este […] experienţa unei realităţi şi originea conştiinţei de a exista în lume” 
– scrie Mircea Eliade. Fiind în primul rând o experienţă, sacrul se traduce printr-un sentiment – 
sentimentul “religios” -, a ceea ce uneşte fiinţele şi lucrurile şi, în consecinţă, induce în 
străfundurile fiinţei umane respectul absolut al alterităţilor unite prin viaţa comună pe una şi 
aceeaşi Terra.  
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După cum a anticipat Mircea Eliade, o problemă crucială este astăzi statutul sacrului în 
relaţia lui cu tehnoştiinţa. Ruptura dintre ştiinţă şi sens, dintre Subiect şi Obiect, era, desigur, 
prezentă în germene în secolul al XVII-lea, când se formula metodologia ştiinţei, dar ea n-a 
devenit vizibilă decât în secolul al XIX-lea, când s-a dezlănţuit big bang-ul disciplinar. 

Percepţia sacrului reprezintă o experienţă ireductibilă la orice teoretizare. Ea priveşte 
tăcerea de dincolo de cuvinte. Cum să nu te gândeşti la “tenebra supraluminoasă” a lui 
Dionisie Areopagitul?  

De fapt, cunoaşterea transdisciplinară se află în acord cu tradiţia patristică şi, în 
particular, cu învăţăturile lui Dionisie Areopagitul şi Grigorie din Nisa, fiindcă ea reprezintă o 
tentativă de deschidere a dialogului între cunoaşterea catafatică şi cunoaşterea apofatică. Iar 
cunoaşterea ştiinţifică este tocmai de una de tip catafatic. Este important de amintit aici 
distincţia făcută de Dumitru Stăniloaie în cartea sa Trăirea lui Dumnezeu în Ortodoxie, între 
tradiţia patristică orientală şi via negativa a teologiei occidentale: pentru prima, teologia 
apofatică este o experienţă directă şi nu o negaţie discursivă. Există două tipuri de apofatism: 
cel experimentabil, dar non-raţionalizabil şi cel care este în acelaşi timp non-raţionalizabil şi 
non-experimentabil. Cele două tipuri de apofatism se regăsesc în cunoaşterea 
transdisciplinară.  

Însăşi noţiunea de “niveluri” se regăseşte în iconografia creştină (scara lui Iacob) şi, de 
asemenea, în învăţăturile lui Grigorie din Nazianz şi a Sfântului Ioan Scărarul. Experienţa 
apofatică se exprimă prin grade şi niveluri de fiinţă. În acest sens, după Dumitru Stăniloaie, 
cunoaşterea apofatică nu este iraţională, ci “supraraţională” (eu aş spune transraţională). 
Cunoştinţele raţionale şi cele transraţionale se completează reciproc.  

În fine, considerarea cuplurilor contradictorii reciproc exclusive (A, non-A) este curentă în 
gândirea lui Dionisie Areopagitul, Grigorie din Nisa şi Grigorie Palamas. De exemplu, în cartea 
Despre Numirile Dumnezeieşti a lui Dionisie Areopagitul, rezultă cu claritate că experienţa 
apofatică unifică fără încetare contradictoriile, depăşindu-le. Cunoaşterea apofatică este în 
mod structural o cunoaştere a Terţului Ascuns. 

Atitudinea transreligioasă nu este un simplu proiect utopic: ea este înscrisă în străfundurile 
fiinei noastre. Prin transcultural, care se deschide către transreligios, războiul culturilor, o 
ameninare din ce în ce mai prezentă în epoca actuală, n-ar mai avea nici o raiune de existenă. 
Războiul civilizaiilor n-ar mai avea loc dacă atitudinea transculturală i transreligioasă i-ar găsi 
locul potrivit în modernitate. 

Pentru înlăturarea unei nocive confuzii, trebuie subliniat că transdisciplinaritatea nu este 
o religie, ci o metodologie, adică un logos al metodelor: o infinitate de metode pot fi 
compatibile cu una şi aceeaşi metodologie. Noutatea acestei metodologii este că îmbină 
ontologia (prin postulatul nivelurilor de Realitate), logica (prin postulatul logicii terţului inclus) şi 
epistemologia (prin postulatul complexităţii). Terţul Ascuns, care mediază interacţiunea între 
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Obiect şi Subiect, este o consecinţă a acestei metodologii. Aici rezidă forţa transdisciplinarităţii 
– în legătura între ontologie, logică şi epistemologie. Şi această forţă îi permite să se propună 
ca limbaj terţ, de dialog, între domenii ale cunoaşterii care altfel, văzute prin propria lor 
metodologie, sunt strict incompatibile. Este cazul precis al ştiinţei şi religiei. 

Cât despre principiul meu de Relativitate, el nu înseamnă relativism: nu orice valorează 
orice. Situaţia este mult mai subtilă. Eu accept distincţia pe care unii gânditori ortodocşi o fac 
între „religia ortodoxă” şi „teologia ortodoxă”. Unii dintre ei merg până acolo încât neagă 
noţiunea de „religia ortodoxă” (tocmai pentru că acest cuvânt „religie” ar pune ortodoxia pe 
picior de egalitate cu celelalte religii)  şi preferă a vorbi exclusiv de „teologia ortodoxă”. Ca 
ortodox, eu accept acest punct de vedere care este de altfel împărtăşit de unii înalţi ierarhi din 
BOR. Principiul meu de Relativitate se aplică doar religiilor şi nu teologiilor. Religiile implică 
participarea unor niveluri de Realitate ale Obiectului (de exemplu, prin teritoriul unde apare o 
religie) şi Subiectului (de exemplu, prin fondatorii acestor religii) pe când teologia ortodoxă se 
situează în întregime în zona Terţului Ascuns. De aceea, pentru mine „transreligios” şi 
„teologie ortodoxă” sunt sinonime. Deci, transdisciplinaritatea nu are nimic de a face cu 
concordismul. 

Hristos poate fi, desigur, descris ca paradoxotaton, adică un paradox al paradoxurilor. 
Convingerea mea intimă este că în viitorul nu prea îndepărtat va apare o hermeneutică 
transdisciplinară şi transreligioasă care va avea ca Centru ontologic al Realităţii persoana lui 
Isus Hristos. Sunt, în acest context, cu totul de acord cu afirmaţia filosofului catolic Jean-Luc 
Marion : « Hristos nu este un mijloc de identificare a creştinilor din lumea întreagă aşa cum 
Mohamed este un mijloc de identificare al islamicilor iar Buddha un mijloc de identificare al 
budiştilor. Pentru un creştin, Hristos este mai mult decât aceasta. Într-un anumit sens, creştinii 
nu au dreptul de a se identifica cu Hristos, ci Hristos are dreptul de a-i identifica pe creştini cu 
urmaşii săi. » 

Acad. Basarab Nicolescu 




