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Basarab Nicolescu, De la Isar-
lîk la Valea Uimirii. Drumul fãrã
sfârºit, volumul II, prefaþã de
Irina Dincã, Editura Curtea Veche,
Bucureºti, 2011.

Cel de-al doilea volum al
cãrþii De la Isarlîk la
Valea Uimirii se inti-

tuleazã Drumul fãrã sfârºit, ceea
ce m-a dus imediat cu gândul la
prima Mare Arcanã din Tarot (Ne-
bunul/ The Fool/ Le Mat), nenu-
merotatã (asociatã, prin urmare,
cu cifra zero) ºi reprezentând ar-
hetipul cãutãtorului sau începu-
tul cãlãtoriei pe calea (auto)cu-
noaºterii, arhetip ce cuprinde în
sine i) capacitatea potenþialã ce-
lui ce cautã cunoaºterea (subiec-
tul) ºi simultan ii) virtualitatea
unitãþii cunoaºterii (obiectul), vir-
tualitate care se manifestã vizual,
în toatã splendoarea sa, în ultima
Mare Arcanã (cea a macrocosmo-
sului) numitã sugestiv Lumea
(XXI). Din aceastã perspectivã,
cele 22 de arcane reprezintã, prin-
tre altele, 22 de evenimente, re-
date pictural, ce cuprind o cu-
noaºtere tradiþionalã de la parti-
culã (un microcosmos concertat
la maxim, plin de posibilitãþi) la
lumea (macro)fizicã, menitã sã îi
ofere cãutãtorului informaþii
esenþiale despre legile microcos-
mosului ºi ale macrocosmosului.
De aceastã datã, Basarab Nico-
lescu ne oferã o abordare mai
aprofundatã a unor aspecte fun-
damentale pentru înþelegerea vi-
ziunii transdisciplinare despre om
ºi lume, împãrþitã în douã secven-
þe: una eseisticã ºi una de inter-
viuri, ambele completându-se
într-un mod fericit la lecturã. Þi-
nând cont de aceste date, vom
încerca sã oferim cititorului, pe cât
posibil, o sintezã accesibilã în care
marile arcane ale transdisciplina-
ritãþii sã îºi dezvãluie semnifica-
þia, coerenþa ºi aplicabilitatea.

Este ºtiut faptul cã noile des-
coperiri din fizica modernã au fost
o provocare nu numai la nivel
ºtiinþific, ci ºi la nivel epistemo-
logic. Opera filosofului Stépha-
ne Lupasco fiind un bun exem-
plu în acest sens, deoarece a des-
chis calea spre un nou tip de raþi-
onalitate ce pune sub semnul în-
trebãri viziunea clasicã asupra
realitãþii ºi vorbeºte despre logi-
ca terþului inclus, de un nou mod
de a gândi lumea în care unita-
tea ºi diversitatea pot coexista
fãrã a fi percepute numai în as-
pectul lor contradictoriu, adu-
când în prim plan ceea ce Bara-
rab Nicolescu numeºte viziunea
transdisciplinarã asupra lumii.
Aceastã viziune se regãseºte în
cele paisprezece eseuri ce for-
meazã prima secþiune a volumu-
lui ºi ea este rodul a peste 30 de
ani de cercetare în domeniul
transdisciplinaritãþii. Dacã în me-
tafizica modernã subiectul (dor-
nic sã cunoascã) ºi obiectul (de
cunoscut) se aflau în separabili-

Basarab Nicolescu: modele
spirituale ºi chipuri ale operei (II)

tate, revoluþia cuanticã prin re-
prezentanþi ca Werner Heisen-
berg, Wolfgang Pauli sau Niels
Bohr au promovat ideea cã „exis-
tã un terþ, între subiect ºi obiect,
care nu se poate reduce nici la
obiect, nici la subiect” (p. 132).
Este vorba de terþul tainic as-
cuns care, spre deosebire de ter-
þul inclus al lui Lupasco de la ni-
vel logic, acesta se situeazã la
nivel alogicului. În reprezentarea
realitãþii transdisciplinare (p. 18)
terþul ascuns se aflã în punctul
de interacþiune dintre subiect ºi
obiect, în zona de non-rezistenþã
la reprezentãri ºi formalizãri de tip
logic, o zonã ce este identicã sub-
iectului ºi obiectului „pentru a
face ca fluxul de informaþie sã
poatã circula în mod coerent în-
tre subiect ºi obiect” (p. 17). Prin
urmare, acest dinamism subiect-
terþ ascuns-obiect este funda-
mental pentru viziunea transdis-
ciplinarã, eliminând în acelaºi
timp dihotomia subiect-obiect
din viziunea clasicã asupra rea-
litãþii ºi punând cele douã elemen-
te antagoniste ale ecuaþiei în dia-
log prin intermediul terþului con-
ciliator.

Dacã modernitatea promova o
perspectivã ce se fundamenta pe
separarea dintre subiect ºi ob-
iect, transdisciplinaritatea respin-
ge relativismul postmodern ºi in-
troduce termenul de transmoder-
nitate ce înlocuieºte binarul mo-
dern poezie-metafizicã cu terna-
rul „poezie-metafizicã-epistemo-
logie” (Pompiliu Crãciunescu),
fãcând din cunoaºterea ºtiinþifi-
cã o modalitate de cunoaºtere ce
trebuie integratã în sistemul de
valori contemporan pentru a nu
mai avea o percepþie fragmenta-
rã asupra lumii.

Prin prisma istoriei cunoaºte-
rii, Basarab Nicolescu vorbeºte
de patru niveluri de realitate ce
pot fi identificate în studiul sis-
temelor naturale: nivelul microfi-
zic, nivelul macrofizic, ciber-spa-
þiul-timpul ºi nivelul supercorzi-
lor, pe care momentan fizicienii îl
considerã scheletul universului
(p.49). Fiecãruia dintre aceste ni-
veluri de realitate îi corespunde
un ansamblu de legi specifice, dar
dacã raportãm legile de pe un ni-
vel cu cele de pe alt nivel avem
de-a face cu o rupturã a concep-
telor fundamentale ale unui nivel
ceea ce face ca aceste douã ni-
veluri de realitate sã fie diferite:
„unitatea în diversitate ºi diver-
sitatea prin unitate – acesta pare
a fi mesajul realitãþii naturale”,
subliniazã Basarab Nicolescu.
Astfel realitatea are i) o dimen-
siune pragmaticã dacã ne gân-
dim cã este definitã drept ceea ce
rezistã experienþelor, descrierilor,
formalizãrilor noastre matematice
ºi ii) o dimensiune ontologicã dat
fiind faptul cã natura participã la
„fiinþarea lumii”, iar realul este
definit drept ceea ce este. Dacã
realul va rãmâne inaccesibil cu-
noaºterii umane, realitatea (cu
cele douã dimensiuni ale sale)
poate fi cunoscutã, iar nivelurile
de realitate sunt strãbãtute de un
flux de informaþie ce are un anu-
mit tip de coerenþã care se mani-

festã între cel mai „înalt” ºi cel
mai „de jos” nivel de realitate.
Aceastã coerenþã nu numai cã
permite comunicare dintre nive-
lurile de realitate, dar ea este o
coerenþã deschisã ce se conti-
nuã „dincolo de aceste douã ni-
veluri-limitã” cu o zonã de non-
rezistenþã la experienþele, descrie-
rile, formalizãrilor noastre mate-
matice etc., unde nu existã nici
un nivel de realitate. Aceastã
non-rezistenþã este datã de limi-
tele simþurilor ºi ale corpului
uman, oricât de mult ar fi acestea
ajutate de instrumente perfor-
mante specifice cercetãrii ºtiinþi-
fice. În mare, zona de non-rezis-
tenþã corespunde sacrului, care
este raþional, dar nu este raþiona-
lizabil (Edgar Morin): se poate
observa prezenþa sau absenþa
sacrului în lume ºi în noi înºine,
dar experienþa sacrului nu poate
fi supusã unei anumite raþionali-
zãri.  În acelaºi timp zona de non-
rezistenþã este traversatã de in-
formaþia spiritualã care îºi face
de asemenea simþitã prezenþa în
zona de interacþiune dintre sub-
iect ºi obiect, precum ºi pe diferi-
tele niveluri de realitate ale sub-
iectului ºi pe diferitele niveluri de
realitate ale obiectului. În acest
fel conceptul de informaþia spi-
ritualã se dovedeºte a fi apt me-
todologic sã creeze punþi trans-
disciplinare menite sã deschidã
noi orizonturi în ceea ce priveºte
dialogul dintre ºtiinþã ºi religie.

În fond, conceptele transdis-
ciplinare amintite mai sus nu fac
decât sã descrie un anumit tip de

armonie ce caracterizeazã macro-
cosmosul ºi microcosmosului ºi
care permite omului sã comunice
cu sine, cu alteritatea, dar ºi cu
lumea infinitului mic ºi cea a infi-
nitului mare, deci îl face sã aibã
acces la cunoaºtere. În acest
context, resurecþia ideii de cos-
mos este, pentru Basarab Nico-
lescu, „elementul cel mai impor-
tant al secolului XX în planul
cunoaºterii” ºi se referã la „ordi-
nea Universului ºi înseamnã de
asemenea lumile, lumile lumilor
nasc cosmosurile, iar totalitatea
cosmosurilor alcãtuieºte Univer-
sul” (p. 270). Dacã realismul cla-
sic era fundamentat pe fizica cla-
sicã (ideea de continuitate, cau-
zalitate localã, determinism, sepa-
rabilitate etc.), „fizica modernã nu
mai este fizica modernitãþii” (p.
273), noua viziune despre reali-
tate în acord cu descoperirile din

fizica cuanticã (discontinuitate,
aleatoriul constructiv, indetermi-
nism, non-separabilitate) oferind
ºansa de a se întoarce la sursele
sale autentice ºi de a se transfor-
ma în ceea ce filosoful numeºte
cosmodernitate, în care natura
este un partener al omului con-
temporan (nu ceva ca trebuie
dominat cu orice preþ!), iar revo-
luþia cuanticã ar deveni un ele-
ment formator actual ºi complex
al sistemului de educaþie, având
în vedere atât analogiile pe care
Stéphane Lupasco le stabileºte
între lumea cuanticã ºi lumea psi-
hicului uman, cât ºi implicaþiile
benefice pe care viziunea trans-
disciplinarã asupra educaþiei le-
ar putea avea la acest nivel. Ter-
menul de cosmodernitate aduce
în prim plan faptul cã pe lângã
discontinuitatea dintre diferitele
niveluri de realitate, orice astfel
de nivel se aflã în proximitate faþã
de unul care îi este „superior” ºi
unul care îi este „inferior”, ceea
ce ne aratã cã niveluri de realita-
te funcþioneazã într-o structurã
ternarã, iar proximitatea lor gene-
reazã un anumit tip de interacþiu-
ne, adicã legile de pe un nivel de
realitate opereazã cumva ºi asu-
pra legilor de pe celelalte douã
niveluri de realitate imediat pro-
xime. În acest mod este posibilã
legãtura dintre diferitele niveluri
de realitate, iar discontinuitatea
dintre ele devine asemenea vidu-
lui de la nivel cuantic „plin” de
toate posibilitãþile sale specifice.
Alte douã concepte relevante
pentru viziunea transdisciplina-
rã sunt cele de  transgresiune ºi
transculturã, ele fiind pomenite
în mod constant în dialogurile din
cea de-a doua secvenþã a aces-
tui volum, cuprinse sub numele
de Fragmente. Pentru Basarab
Nicolescu „transgresiunea este
înscrisã în destinul intelectualu-
lui român care se deschide spiri-
tului universal” (p. 157): Brân-
cuºi, Ionesco, Cioran, Eliade,
Lupasco sau Andrei ªerban sunt
tot atâtea exemple de modele spi-
rituale ce au revoluþionat dome-
niul în care au activat sau acti-
veazã ºi au deschis noi cãi spre
permanentele valori spirituale ale
umanitãþii, spre transculturã. În
acest sens, spune Basarab Nico-
lescu „intelectualul român ale
germenele transculturii”. Cel de-
al doilea volum al cãrþii De la Isar-
lîk la Valea Uimirii continuã
drumul deschis de primul, însã
nuanþele din rãspunsurile la în-
trebãrile fundamentale despre
univers, fie el micro- sau macro-,
vin sã completeze în mod rafinat
informaþiile despre rostul median
omului dintre infinitul mic ºi infi-
nitul mare. Aceste informaþii, ex-
puse în spiritul transdisciplinar,
reprezintã forma cea mai accesi-
bilã ºi completã la care poate avea
acces cititorul contemporan ce
simte nevoia sã înþeleagã, la ni-
vel epistemologic, datele funda-
mentele ale lumii în care trãieºte
în conformitate cu nivelul de cu-
noaºtere ºtiinþificã pe care omul
l-a atins pânã în momentul pre-
zent.Eugene Atget - Chanteuse de rue et joueur d’orgue

de Barbarie, 1898


