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Publicată simultan în franceză (Montreal, Liber, 2009) şi română, cartea lui Basarab

Nicolescu Ce este Realitatea? Reflecţii în jurul operei lui Stéphane Lupasco (traducere de

Simona Modreanu, Iaşi, Junimea, 2009) nu este doar un demers de iluminare; ea este şi un tărâm

de cristalizare. Călătorind, adică, în cosmosul gândirii lupasciene şi iluminându-l, Basarab

Nicolescu străbate totodată drumul cel tainic, acela care duce spre miezul propriei gândiri

profund transdisciplinare. Prima călătorie focalizează aşadar terţul inclus, cealaltă este focalizată

de terţul ascuns, pe care-l nutreşte.

Răspunsul lui Basarab Nicolescu la întrebarea-titlu – a cărei formulare de către Charles

Sanders Peirce încarnează dezideratul lui Wolfgang Pauli privitor la o nouă idee de realitate – se

iscă în deschiderea gödeliană care leagă terţul inclus de terţul ascuns. „Înalta conexiune” astfel

săvârşită reprezintă implicit, în opinia mea, cristalizarea plenitudinară a înseşi gândirii lui

Basarab Nicolescu: energie-temei pentru Realitate, terţul ascuns este, în acelaşi timp, forţa

nucleară a viziunii sale transgresiv-integratoare despre lume. Iată în ce constă importanţa capitală

a acestei cărţi, veritabil „sipet cu giuvaercale”, cum ar spune Ion Barbu.

La un prim nivel, Basarab Nicolescu urmăreşte geneza şi esenţa viziunii lupasciene despre

lume, la un altul scrutează constelaţiile conceptuale rezonante, pe care le încatenează în diverse

grade. Demersul în sine se constituie astfel într-un nivel străbătător ce învăluie „multipla

splendoare” a Realităţii şi Fiinţei. Dacă formalismul axiomatic al lui Ştefan Lupaşcu este „însăşi

osatura logicii cuantice” (p. 25), logica trans-categorială configurată de Basarab Nicolescu se

dovedeşte însăşi logica unităţii deschise care „înglobează şi Univers şi fiinţă umană” (p. 91). Într-

o epocă prea prielnică ignoranţei şi imposturilor de tot rangul, terţul inclus (lupascian) şi terţul

ascuns (nicolescian) fac, laolaltă, posibilă emergenţa unui nou orizont cognitiv.

Legată inextricabil de problema cunoaşterii, filosofia lui Ştefan Lupaşcu se situează dintru

început sub dublul semn al terţului inclus şi  al Realităţii complexe, edificată de trei materii

întreţesute (sau, mai degrabă, de trei orientări divergente ale aceleiaşi materii): macrofizică,

biologică şi cuantică (microfizică şi psihică). Introducând contradicţia „în structura, funcţiile şi

operaţiile înseşi ale logicii”, după cum o spune în textul-apogeu din 1951, Principiul

antagonismului şi logica energiei, Ştefan Lupaşcu nu înlătură, aşa cum s-a crezut, principiul non-

* Convorbiri literare, Iaşi, nr. 9, septembrie 2010, p. 85-88.
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contradicţiei, ci îi respinge, în mod just, absolutismul. Basarab Nicolescu demonstrează riguros

că gândirea lupasciană ajunge la unificarea non-fuzională a logicii deductive cu logica intuitivă,

i.e. la articularea ontologică a realismului clasic – culminant în teoria relativităţii spaţio-

temporale – cu realismul cuantic post-ensteinian. În acest necesar demers de iluminare, iniţiat cu

peste trei decenii în urmă, rolul decisiv îi revine noţiunii de niveluri de Realitate, confruntată în

timp cu contribuţiile unor Walter Thirring, Laurent Nottale sau Werner Heisenberg şi astfel

potenţată. Mai mult, graţie fertilităţii sale cognitive, noţiunea – care desemnează „un ansamblu de

sisteme invariant la acţiunea unui număr de legi generale” (p. 78), precum entităţile cuantice

supuse algebrei operatorilor, şi nu celei a numerelor guvernând lumea macrofizică – dobândeşte

rangul de concept-cheie al transdisciplinarităţii1. În peisajul gândirii lupasciene, nivelurile de

Realitate limpezesc tocmai axioma terţului inclus (există un al treilea termen T care este totodată

A şi non-A), responsabilă de tăcerea stingheră ce a însoţit (şi n-a părăsit încă pe de-a-ntregul) o

concepţie revoluţionară despre lume. Într-adevăr, tensiunea contradictorie iscată la un nivel

distinct de Realitate, A şi non-A, unda şi corpusculul se proiectează într-o relaţie dinamică non-

contradictorie, cuanta, sau starea T, manifestă la un alt nivel de Realitate. Nici actuală, nici

potenţială, după cum o spune Ştefan Lupaşcu însuşi, această stare indică nu numai surmontarea

binarităţii ce asasinează transcendenţa, ci şi posibilitatea de restructurare a infinitei multiplicităţi

a realului pornind de la doar trei cuante logice: A, P şi T (actualizare, potenţializare, terţ inclus).

După cum exemplar semnalează Basarab Nicolescu, consecinţele epistemologice ale concepţiei

lui Ştefan Lupaşcu se întâlnesc cu acelea ale concepţiei lui Kurt Gödel despre unitatea deschisă;

apofatismul logic şi matematic, în tainică rezonanţă cu apofatismul mistic şi artistic, re-instituie

dialogul dintre Subiect şi Obiect, marcând „fuziunea între cunoaştere şi fiinţă” (p. 126). Meritul

istoric al operei lupasciene decurge tocmai din proclamarea constantă a falimentului clivajului

realitate obiectivă-realitate subiectivă,  denunţat  şi  de  Werner  Heisenberg  ca  o  grosolană

simplificare. Teoreticianul celor trei materii arată extrem de clar că,  având simultan o structură

macrofizică şi o structură cuantică, fiinţa umană este încarnarea cea mai pregnantă cu putinţă a

faptului că veritabila Cunoaştere înseamnă transgresiune şi relianţă a celor două infinituri –

infinitul mare şi infinitul mic – într-o mirabilă stare T: psihicul. Opunându-se entropiei, această

lume terţă (în care cea de-a treia materie nu reprezintă sinteza materiilor macrofizică şi biologică,

ci mai degrabă lupta, conflictul lor inhibitor) mărturiseşte despre complexitatea de-a pururi

1 Prezent deja într-un articol publicat în 1982 de 3e Millénaire, conceptul se adânceşte în Noi, particula şi lumea
(1985, 2002), în prefaţa la a doua ediţie a Principiului antagonismului (Rocher, 1987), în Transdisciplinaritatea.
Manifest (1996), precum şi în numeroase alte studii sau conferinţe ale lui Basarab Nicolescu.
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deschisă a întregului univers. Visul unei teorii a totalităţii (faimoasa Theory of Everything),

confirmat ca atare şi de Stephen Hawking, este contrabalansat de certitudinea acestei

completitudini iterative, întemeiată pe jocul dinamic-contradictoriu dintre zona de rezistenţă la

percepţie, experiment, reprezentare ori formalizare matematică şi zona de non-rezistenţă. Suveran

în zona de rezistenţă, terţul inclus dobândeşte sens de la terţul ascuns, suveran în cealaltă zonă,

„căci, scrie Basarab Nicolescu, pentru a uni contradictoriile A şi non-A, situate în zona de

rezistenţă, el trebuie să traverseze zona de non-rezistenţă” (p. 90); relianţa Obiect-Subiect,

„contradictoriile supreme” (p. 90), este aşadar posibilă graţie tocmai acestui de pe urmă tărâm,

insondabil şi amândurora comun.

Relianţa Obiect-Subiect este un flux personant al terţului-fără-nume. Focalizându-l şi

proiectându-l într-o articulaţie de aulică rigoare cu terţul inclus, Basarab Nicolescu iluminează şi

extinde concepţia contradictorială lupasciană într-o veritabilă viziune transdisciplinară asupra

lumii sau, altfel spus, o înglobează la temeiurile transgresiunii tuturor dualităţilor mutilante. Iată

de ce cartea de faţă este o exemplară „continuitate în inteligenţă”, cum ar spune Vintilă Horia, şi

o singulară comprehensiune a Realităţii în întreita ei manifestare simultană: plastică, raţională şi

transraţională. Nobil Călător în această infinită bogăţie distribuită în niveluri diferite, Basarab

Nicolescu rămâne acelaşi lucid cavaler al „cunoaşterii neîmpărţite”, gödeliană totuşi, la fel ca

spiritul său afin Ion Barbu, alături de care şi-a început Călătoria1. Este, prin urmare, firesc ca

dublul demers – de iluminare a logicii lupasciene şi de cristalizare a viziunii nicolesciene despre

Realitate – să se producă în corelaţie constantă cu alte constelaţii conceptuale străluminând (în)

aceeaşi galaxie sau (în/din) galaxii diferite. Ce este Realitatea? este operă de încununare a

transdisciplinarităţii.

Viziunea despre Realitate a lui Ştefan Lupaşcu se întemeiază, în ultimă analiză, pe

izomorfismul dintre lumea cuantică şi lumea psihică, veritabila forţă nucleară a modelului său

ontologic. Faptul că, pe căi diferite (psihologie şi microfizică), Jung şi Pauli vor ajunge la aceeaşi

concluzie ilustrează pregnant necesitatea reconsiderării radicale a problemei psiho-fizice, căci,

deşi fizică şi psihică, Realitatea le depăşeşte prin manifestări care scapă oricărei metodologii

ştiinţifice constituite. Tăcerea densă care împresoară încă abordările lui Lupaşcu, Jung şi Pauli

1 Mă refer,  desigur,  la  cartea  din  1968, Ion Barbu – Cosmologia „Jocului secund”, reeditată în 2004 la Univers
Enciclopedic, cu un cuvânt înainte de Eugen Simion şi o postfaţă a subsemnatului. Am urmărit pe larg în acel text –
precum şi în Strategiile fractale (Iaşi, Junimea, 2003) – axele definitorii ale gândirii transdisciplinare nicolesciene;
de aceea, prezentele consideraţii vizează cu precădere Ce este Realitatea?, carte-apogeu pentru o concepţie de
uimitoare şi profetică profunzime. De asemenea, în Aventurile terţului (Iaşi, Junimea, 2006), Cassian Maria Spiridon
întreprinde o memorabilă abordare analitico-sintetică a operei lui Basarab Nicolescu, cu precădere din perspectiva
poeticii germinativ-interogative pe care o edifică.
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vine din teama că acceptarea izomorfismului amintit „ar pune sub semnul întrebării întreaga

evoluţie a lumii moderne, de la Galilei până în zilele noastre.” Numai că, adaugă cu justeţe

Basarab Nicolescu, o asemenea repunere în discuţie „nu e negatoare”, ci fecundă, întrucât ar

însemna o „întoarce la sursele modernităţii, întoarcere îmbogăţită cu toată experienţa aventurii

tehnoştiinţei” (p. 113). Mai mult, o abordare transdisciplinară a Realităţii multidimensionale,

structurată pe multiple niveluri, ar conduce la evitarea catastrofei pe care logica binară şi deriva

gândirii unidimensionale o pregătesc fără s-o ştie. Încă prea adânc cufundată în secolul al XVII-

lea, după cum spune Pauli, adică în separarea brutală subiect-obiect, fizică-metafizică, materie-

spirit etc., gândirea actuală se abandonează totodată prea uşor iraţionalismului hermetic sau

neglijenţei intelectuale dominante în New Age. Nu întâmplător, Basarab Nicolescu sancţionează

tranşant eroarea logică şi epistemologică a lui Umberto Eco (din Limitele interpretării), arătând

că „teatrul lumii nu se reduce la un fenomen lingvistic, care nu este decât o faţetă a unei Realităţi

infinit mai bogate” (p. 122). Coincidenţa contrariilor nu elimină, aşa cum crede Eco, axioma

identităţii şi axioma non-contradicţiei, ci înlocuieşte terţul exclus cu terţul inclus, ceea ce

amplifică identitatea şi non-contradicţia în prezenţa nivelurilor de Realitate. Atât reducţionismul

cât şi anti-reducţionismul se reconciliază, graţie nivelurilor de Realitate, într-un trans-

reducţionism care este însăşi noua viziune asupra Realităţii (p. 125).

Singularitatea lui Lupaşcu în filosofia franceză, gânditor în tradiţia lui Novalis şi nu în cea

carteziană, este confirmată în moduri multiple: de la influenţa sa preponderent subterană – cu

accente polemice (la Bachelard şi Bréton, de pildă) sau entuziast disimulate (la Ionesco, Morin şi

Cioran) –, la convergenţa ideatică – privind evoluţia conştiinţei şi convertirea ştiinţei (Abellio,

Huyghe, Morin, în grade diferite) – şi impactul capital din lumea artei. Basarab Nicolescu

analizează cu electiv rafinament toate aceste ipostaze, recurgând adesea, dincolo de sursele

manifeste, la un fond documentar inedit din arhiva Alde Lupasco-Massot sau din propria arhivă.

Şi din acest punct de vedere, aşadar, Ce este Realitatea? este o ilustrare vie a faţetelor multiple

pe/din care realitatea se edifică.

Legată de afectivitate şi, implicit, de „conflictul cosmologic dintre subiect şi obiect”, arta

reprezintă pentru Ştefan Lupaşcu, după cum afirmă în Logică şi contradicţie, căutarea

„contradicţiei esenţiale”, iar estetica – „ştiinţa cuantică în germene”. Tocmai o atare înţelegere

face ca scrierile sale să aibă un amplu ecou în lumea artiştilor, precum Salvador Dali, Georges

Mathieu (cel care-l introduce în această sferă), Frédéric Benrath, Karel Appel ori a unor critici de

artă precum René Huyghe şi Alain Jouffroi. Ideea conform căreia ştiinţa şi arta se completează,

nefiind „două lumi separate, cu frontiere şi vameşi” (Huyghe), evidenţiază sincronismul cognitiv
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în care se înscriu gnoseologia şi artele. La fel ca pentru confratele său Vintilă Horia – autorul

unei teorii a „contemporaneităţilor” în care valorizează cuplul cubism-impresionism ca expresie

revelată a cuplului particulă-undă –, pentru Ştefan Lupaşcu arta modernă este un tărâm de

cunoaştere şi de emergenţă al tuturor cunoaşterilor. De aceea el se apleacă asupra misterului

afectivităţii ce bântuie pictura lui Mathieu, în Appel vede un „pictor al infra-vitalului”, în vreme

ce operele lui Benrath îi apar ca „incursiunile fulgerătoare ale unui alt Univers, al cărui

fundament îl constituie”. Este vorba, desigur, despre acelaşi Univers, altminteri insondabil, care

se iscă în creaţia lui Dali, „un vizionar ce captează mişcarea cuantică, creaţia continuă şi

anihilarea formelor punând faţă în faţă entităţi insolite, fără nici un corespondent în propria

noastră lume, dar care sunt totuşi reale în propria lor lume” (p. 148). În opinia lui Lupaşcu, nu

suprarealismul, ci subrealismul caracterizează creaţia sa, ceea ce, aş adăuga, îl apropie de

infrarealismul barbian. Dali închipuie cea mai complexă cu putinţă imagine a sublumii cuantice –

el gândea particulele ca fiind „elemente angelice” –, o sublume legată prin terţul ascuns de

supralume şi transcendenţă. Opera lui, laolaltă cu celelalte creaţii picturale, confirmă

convingerea lupasciană privitoare la existenţa celor trei universuri focalizate de logica

contradicţiei: macrofizic, biologic şi psihic.

Problema transcendenţei se leagă de universul psihic, „cel al Divinităţii înseşi”, şi, mai

ales, de afectivitate. Energetica religioasă şi „orgasmul lui Dumnezeu” – conştientizarea, adică,

a contradicţiei fundamentale – jalonează o concepţie insolită a Divinităţii. Basarab Nicolescu

decelează cu subtilitate gândul lupascian ce reclamă o „teofizică energetică”; de vreme ce singura

transcendenţă a energiei este „afectivitatea ontologică [...], Dumnezeu ar fi afectivitatea”, declară

Lupaşcu în Omul şi cele trei etici ale sale.  Înscriindu-l  în  tradiţia  presocratică,  a  alchimiei  şi  a

viziunii religioase a lui Böhme, Nicolescu urmăreşte fertilitatea logicii terţului inclus şi a

nivelurilor de realitate în lectura raţională a dogmei Trinităţii. Prelungind observaţia capitală a lui

Antoine Faivre, după care filosofia lupasciană dejoacă „priza hidrei identitare”, Basarab

Nicolescu scrie: „corespondenţa dintre logica terţului inclus şi nivelurile de realitate indică relaţia

intimă între raţional şi transraţional. Transraţional fără raţional, ca şi raţionalul fără transraţional,

eşuează în iraţional” (p. 182). Iată de ce „doar convertirea tehnoştiinţei ar putea opri căderea

noastră în neant” (p. 215). Ce este Realitatea? este un manifest pentru trezirea din marasmul

reducţionismului pozitivist şi pentru evoluţia conştiinţei, mai mult – un manifest pentru o

conştiinţă a conştiinţei. Convorbirea cu Edgar Morin, inserată către finele cărţii, duce tocmai în

direcţia stringenţei unei noi raţionalităţi, o raţionalitate conformă cu noua viziune despre

Realitate cristalizată în această carte profetică.
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Creionând „noul orizont al cunoaşterii în secolul al XXI-lea” (p. 101), un orizont „care va

integra raţiunea şi misterul”, transdisciplinaritatea este calea regală de resurgenţă a Subiectului şi

a Realităţii în infinita ei bogăţie, „cognoscibilă şi incognoscibilă” (p. 234) în acelaşi timp.

Raţionalitatea Realităţii, structurată în niveluri re-legate de terţul inclus, se nutreşte din

transraţionalitatea ei subiacentă, indusă de terţul ascuns. De aceea Terţul Ascuns – autenticul,

ireductibilul operator de relianţă a Realităţii în totalitatea ei deschisă – se dovedeşte esenţa însăşi

a teoriei transdisciplinarităţii pe care Basarab Nicolescu o desăvârşeşte astfel cu rigoare şi

fervoare. Paradis închis pentru mulţi, câtă vreme evidenţa incompletitudinii Lumii este refuzată,

transdisciplinaritatea reprezintă însăşi garanţia autotranscendenţei umane, calea către omul

nedivizat, acela în care, după Vintilă Horia, „cel ce a fost îl întâlneşte pe cel care va fi într-un

spaţiu-timp non-euclidian.” Terţul Ascuns compensează discontinuitatea dintre diversele niveluri

de Realitate ale Subiectului şi diferitele niveluri de realitate ale Obiectului, în vreme ce terţul

inclus îngăduie raţionalităţii saltul de la un nivel la altul. Iată de ce, în înţelegerea mea, terţul

inclus lupascian este încarnarea în plan onto-logic a Terţului Ascuns, este energia lui revelată,

însemn al energiei insondabile care coagulează Universul şi Fiinţa. „Sursă a Realităţii – scrie

Basarab Nicolescu în finalul acestei cărţi-reper1 –, Terţul Ascuns se alimentează din această

Realitate, într-o respiraţie cosmică ce ne include, pe noi şi universul” (p. 234).

Ce este Realitatea? este un breviar germinativ al cunoaşterii şi omului ce vor veni. Iscată

de opera unui gânditor – Lupașcu rămâne inclasabil fiindcă, precum Morin o spune, „gânditorii

nu intră în etichete” –, această carte ne revelează un alt gânditor a cărei viziune respinge prin

însăşi natura ei orice etichetă; căci transdisciplinaritatea nicolesciană tocmai aceasta înseamnă:

transgresiune generalizată, integratoare însă. Totalitate gödeliană, densificată de libertatea

riguroasă a gândirii. Iată pricina de înaltă certitudine pentru care Ce este Realitatea? îl înscrie

definitiv pe Basarab Nicolescu pe orbita propriului său destin: acela de Nobil Călător în bogăţia

infinită a Realităţii, o Realitate cristalizată de cuantele cognitive ale Terţului Ascuns. Într-o lume

din ce în ce mai dedată rarefierii intelectuale şi risipei în jocurile de suprafeţe, apariţia unei

asemenea cărţi este, cum ar spune Ion Barbu, înalt sărbătorească. De aceea se cuvine salutată pe

măsură2. Ce este Realitatea? este, graţie Terţului Ascuns, actul de consacrare a unei concepţii

articulate, lucide şi riguroase despre lume. Ce este Realitatea? confirmă o  evidenţă nu  tocmai

1 Ce este Realitatea? este carte-reper în dublu sens: pe de o parte, oferă o analiză sinoptică a operei lui Ştefan
Lupaşcu, inclusiv o bibliografie exhaustivă, pe de alta reconstruieşte întreaga teorie a transdisciplinarităţii în jurul
Terţului Ascuns, devenit astfel conceptul său capital.
2 De asemenea, cealaltă carte, de eseuri autobiografice, publicată de Basarab Nicolescu tot în 2009: În oglinda
destinului, București, Editura Ideea Europeană.
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nouă: Basarab Nicolescu este un gânditor major al timpurilor noastre. Şi viitoare.
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