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Obiçnuiti deja cu lucràri, dezbateri, càrti extrem de
interesante, venite dinspre Profesorul de fizicà, de la
Universitatea Paris, care si-a depàçit granitele, limitele
conceptuale, abordând cu succes si alte domenii decât
cele stiintifice, de aceastà datà, Prof. Basarab Nicolescu,
în volumul maisus amint i t ,  prezintà interfata noi iv iz iuni
asupra lumii ,  pornind de la fert i lu l  dialog dintre André
Parinaud si André Breton.

,,Vous ne pensez donc pas que les sciences physique
qui, depuis cinquante ans, modifient la structure de notre
conception du monde, ont influencé l'oeuvre des artistes?"
(Basarab Nicolescu, Stéphane Lupasco: Du rnonde
quantique au monde de I'ar-t, p.203, în op.cit.). Ràspunsul
lui Breton este unul surprinzàtor çi sus[inut: ,je témoigne
que les aftistes ont été unanimes, ou peu s'en faut, à se
désintéresser de la théorie des Quanta et de la mécanique
de Heisenberg ( . . . )"  p203, op. c i t .

Materialul continuà, fàcându-se referire la Essai d'une
nouvelle fhéorie de la connaissance, prima carte a lui
Lupasco. De subl iniat  cà f iz ic ianul Çi teoret ic ianul t rans-
disciplinaritàtii, Prof. Basarab Nicolescu, traseazà un
adevàr fundamental, care pleacà dinspre fizicà înspre
filosofia cu sfera ei teologicà, apoi, din nou spre fizicà,
respectându-se în acest fel canonul dialogului.

, ,La physique quant ique cont ient le germe d'une
révolut ion conceptuel le sans précédent à l 'époque
moderne." Acest deziderat f i losof ic pr in care lumea
modernà este capacitatà sà aibà o nouà viziune asupra
viet i i ,  v ine dinspre f iz ic ieni i  care au pus bazele f iz ic i i
cuant ice: Max Plank, Einstein, Bohr,  Heisenberg, Paul i ,
Schrôdinger, Dirac, Born etc.

Este bine cunoscutà teor ia superpozit i i lor stàr i lor
sistemului  cuant ic,  def ini tà de cercetàtorul  austr iac
Schrôdinger, conform càreia o parliculà elementarà îçi
poate asuma prin propria ei stare douà sau mai multe
stàri. Adverbele locative ,,aici" si ,,acolo", conform noii
teorii fizice, nu se mai disjunc, ci coexistà.

În ordine filosoficà, teoriile filosofice ale lui Lupasco
stau sub inf luenla f iz ic i i :  , ,Lupasco fondée sur la logique
d'antagonisme énergétique." p.205, op.cit.

tJn excelent anal ist  al  teor i i lor f iz ice, al  f i losof iei  în
general, alteologiei, Prof. Basarab Nicolescu, în aflicolul
mentionat, va repune în discutie cel de-al treilea termen
al medierii, constanta T, tertul inclus. Sunt foarte cunos-
cute càrtile dumnealui cu privire la lizica cuanticà, la
transdiscipl inar i tate, la noua hermeneuticà, astfel  cà
teoretizarea acestui fundamental eon al transdiscipli-

STTINTA - TEOLOGTA, ,
- un fals conflict -

naritàlii, Le Tries lnclus, era asteptatà, se impunea, mai
ales în legàtLrrà cu opera çi fi losofia lupascianà, fàcân-
du-se apel si la absenta, mai bine spus, mlnus-prezenla,
noliunii de,,nivelde realitate" din opera lui Lupasco. Ier.ful
inclus, ceea ce el  semnif icà, reprezintà cheia noi i
hermeneutic i :  . .Le t iers inclus est inscr i t  au coeur même
de la phiysique quant ique par le pr incipe de superposi-
l ion: la superposit ion de deux états quant iques, disons
oui et non, est à nouveau un état quantique." p.207,op.cit.

Prof. Basarab Nicolescu propune trei tipuri de tert
inclus: ,,le tiers inclus logique lupascien est utile sur le
plan de l 'é largissement de la classe des phénomènes
susceptibles d'être compris rationnellement."

,,Le tiers inclus ontologique, impliquant la considération
simultanée de plusieurs niveaux de Réalité, est essentiel
pour la compréhension de I 'ad."

, ,Le trois ième t iers,  qui  permet I ' interact ion entre le
Sujet et I'Objet - le fiers càché- est le gardien de notre
mystère i rréduct ible ( . . . )"  p.209, op. c i t .

Tudor Paraschiv, prol. la Facultatea de Teologie din
Constanta, alege dezbaterea despre un posibil dialog
dintre çtiintà sicredin!à, având drept bazà ratiunea umanà.
Pentru ca dialogul sà fie pertinent, preot Tudor Paraschiv
gândegte trei premise în absenta càrora dialogul nu s-ar
sust ine:

f . incomensurabilitatea paradigmelorçtiinlei çi religiei
2. necesitatea ràmânerii fiecàrui partener de dialog

în sfera proprie de competenlà
3. imperativul pàstràrii neutralitàtii axiologice a çtiinlei
Cunoasterea çtiintificà ar avea labazâ interpretarea

rafionalà, pe când cunoaçterea teologicà îçi are punctul
de plecare în revelalia biblicà. Paradigma propusà de
proTesorul de la teologie urmàreçte etapele parcurse de
cele douà domeni i-  çt i inTif ic s i  teologic,  momentele care
au determinat separarea dintre ele, atràgând atenlia
asupra factorului principal: revolutia çtiintificà din perioada
modernà.  , ,Cerce tàr i le  ma i  recente ,  a f i rmà ïudor
Paraschiv, din istoria culturiiçi a mentalitàlilor indicà drept
premisà structuratà a gândirii occidentale scolastice Çi
neoscolastice dualismul ei constitutiv si radical dintre
mater ie çispir i t .

Aspectul în cauzà este problernatizat în acelasi fel,
mai înainte chiar, de LP. Culianu, a se vedea în acest
sens: ,,Les gnoses dualistes d'Occident. Histoire et
Mythed',1990.

Insà, de schisma dintre rat iune si  credin!à nu çt i inta
se face responsabilà, ci ,,transformarea teologieiîn stiintà
org?nizatà rational" (op.cit.p.39)

In acest moment, în conformitate cu evolutia stiintificà
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s i  cu  sa l tu l  domeni i lo r  uman is te ,  se  cautà  o  nouà
paradigmà, pentru repararea acestui hiatus, însà, dupà
cum însuçi prof. Paraschiv ne sugereazà, existà un even-
tual pericol în constituirea unui astfel de dialog.'Omul de
sliintà tinde involuntar spre un aça-numit panfizicism,
càutând sà explice totul din perspectiva unilateralà a
metodologiei stiintifice, iar teologul nefamiliarizat cu noile
teoriei stiintifice, riscà sà ràmânà la un nivel de expresie
depàsit , ,arheologic",  t r ibutar unor modele cosmologice
perimate, pe care sà le dogmalizeze drept singurele
acceptabile pentru credintà."

Un punct comun al  dialogului  dintre st i intà si  teologie
ar fi cel constatat de Lazar Puhalo (Dovada lucrurilor
nevàzute, Buc. Ed.XXl, 2005, p.56) si anume, demisti-
ficarea lumii naturale.

Dana Jalobeanu de la Facultatea de çtiinte umaniste,
Arad, dintr-o perspectivà mediatoare, dezbate notiunea
,,filosofia ca terapie". Pornind de la cunoscutul tratat Noul
Organon de Francisc Bacon, autoarea îsi îndreaptà jude-
càlile asupra limitelor umane, limitelor intelectului, aràtând
cauzele care i-ar produce acestuia erorile de judecatà.
lmpacienta, asa cum este aràtat de Bacon, ar li cauza
primà pentru intelectul bolnav.,,lntelectul uman este
nelinistit, nu poate fi oprit si nu se odihneçte, ci cautà
mereu mai departe, çi mai departe, însà în van." - Noul
Organon, Cartea l, XLVlll, trad. Autoarei.

Un aspect care trimite spre demistificarea lumii, dar
çi a ideii, încetàtenità în culturà de-a lungul timpului, ccn-
form càreia omul ar fi o fiintà relioioasà. este evidentiat

de art icolulamint i t  aic i ,  pr in ci tarea lui  Bacon. , , lntelectul
uman nu este o luminà, ci primeste infuzii dinspre vointà
si afecte; de aici rezultà acele stiinle pe care le putem
numi stlrnfe dupà dorintà; omul este mai dispus sâ
considere ca fiind adevàrat ceea ce vrea el sà creadà.
Deci,  respinge lucrur i le di f ic i le,  din neràbdarea de a
cerceta, pe cele sobre, pentru cà-i limiteazà speranla;
lucrur i le adânci ale natur i i  d in superst i l ie,  iar lumina
experientei, din arogantà si mândrie." (Noul Organon,l,
XLIX p.e8)

Cauzele ororilorîn gândirea omului, asadar, survin din
umorile proprii nestàpânite, cum arfi: iubirea, ura, mândria,
invidia etc.

Asumându-çi perspectiva teologicà, Bacon creioneazà
succint deformarea intelectului, o oglindà a creatieiîn
fazalui initialà, diformà ulterior. Filozoful, pentru revenirea
mintii umane pe domeniuladevàrului, propune ca reformà,
cunoaçterea din perspectiva moralei, açadar, filosofia ca
te rapi e pe ntru inte t ectut bo I nay. În material u I am i ntit, avem,
prin intermediul  DaneiJalobeanu, premisa pentru un dia-
log interesant si pertinent dintre çtiinta medicalà-filosoficà
baconianà çi  f i losof i i le înfelepciuni i ,  t recând pr in ant ic i  s i
prin moderni.

Transdisci pl i narity i n Scie nce and Re I ig io n înseamnà
pentru arealul cunoaçterii româneçti o exceptionalà cule-
gere de texte gândite pe cele douà domenii - stiintà &
teologie -venità ca prag ralional 9i mediator pentru para-
digmele, anterior amintite, impropriu situate de tradilia
culturalà într-un fals conflict.

,,PERSONAJUL Îtt AVENTURA
CONDITIEI UMANE'N

Când, în sfârçit, i-a venit rândul çilui Herzog, adicà,
mai bine zis,  am hotàrât eu cà- ivenise rândul,  dupà ce
citisem deja çi Darul lui Humboldt, çi Ravelstein, çi
Tràieste-ti clipa, çi larna decanului- cànd, açadar, am
socotit eu cà-i venise rândul silui Herzog, am încercat o
surprizà de proportii cu privire la toate romanele lui Saul
Bellow, la toate cele citite de mine, fireste. Pentru o mai
bunà làmurire a cititorului - un alt cititor decât eu. cel
care am fàcut imprudenla - s-ar cuveni precizat, even-
tual, cà Darullui Humboldtaapàrut în 1975, cà Ravelstein
s-a publicat în anul 2000, iar larna decanuluiin 1 982. Si
cà toate, deci ,  puteau f i  c i t i te numai dupà 1964, anulîn
care a apàrut Herzog.Evident, asta nu scoate din calcul
un anume capriciu al oricàrui cititor, acela de a citi o cade
când are chef el  s-o facà, çi  nu neapàrat în ordine
cronologicà, dupà anul apari l ie i  sale. Capric iu sau
libedate care pe mine avea sà mà coste, de altfel, çi de

care, mai mult ca sigur, aç fi fost scutit dacà n-aç fi avut
curiozitatea sà parcurg çi Herzog; ori, çi maibine zis, s-
o fi fàcut atunci când îi era vremea. nu rândul.

Oricum aç lua-o, totuçi, cea dintâi întrebare ràmâne
una gi aceeaçi: cine sà fie personajul àsta ce-çi împrumutà
numele unei càrJi care avea sà fie socotità de criticà,
pànâazi, de-a dreptul o capodoperà si, pur çi simplu, cel
mai bun roman al  lu i  Saul Bel low? lmpa(ial ,  dar çi  subt i l
ironic, autorul noteazà, înainte de toate, cà, spre sfârçitul
unei primàveri, ,,Herzog fu copleçit de nevoia de a se
explica, de a se descàrca, de a se justifica, se a se
detasa" - de a-si face, cum ar veni, un examen interior.
Nu-iînsà decât o frazà introductivà, menità sà creioneze
cadru l ,  a tmosfera ,  sà  sugereze poate  s i  d i rec t i i l e
viitoarelor interogàri. Mult mai caustic este portrelul pe
care çi-l face Herzog însusi: ,,Deçi îi iubea, fusese un
tatà râu pentru fiica çi fiul sàu. Pàrinlilor le fusese un fiu


