
anvergura europeană a personalităţii lui
Basarab nicolescu (specializat în fizica
teoretică, gânditor transmodern creator
al metodologiei transdisciplinare pe

care se sprijină noua paradigmă culturală numită de
domnia sa cosmodernitate, critic literar şi filosof al
culturii), se întregeşte şi cu lansarea în literatură a
unei noi specii, teorema poetică. Pe 15 aprilie 2013, a
avut loc la ateneul român întâlnirea dialogată din-
tre Basarab nicolescu şi istoricul adrian cioroianu,
pe tema „transdisciplinaritatea – unitatea cunoaşte-
rii, condiţie a demnităţii umane”, urmată de prezen-
tarea ediţiei bilingve théorèmes poétiques / teoreme
poetice, trad. în franceză, de l.M. arcade, grafică şi
ilustraţii, de Mircia dumitrescu, editura curtea
Veche, Bucureşti, 2013. Prezentarea acestei ediţii
bibliofile a fost făcută de acad. eugen simion.

dar ce sunt teoremele poetice? Prin concentrare
şi fulguranţă poetică, ar putea fi plasate alături de
poemele într-        un vers ale lui ion Pillat, însă o aseme-
nea filieră nu se susţine prin nimic, nu doar prin
aceea că Basarab nicolescu nu scrie într-        un vers.
„literatura” lui Basarab nicolescu e una „de frontie-
ră”, marcând depăşirea tradiţională şi modernistă a
separabilităţii dintre ştiinţă/filosofie/religie, pe de o
parte, şi artă, pe de alta. cu câteva decenii în urmă,
autorul ar fi întâmpinat ostilitatea strivitoare a este-
ţilor, care l-        ar fi respins ca pe un intrus. l-        ar fi alun-
gat de pe tărâmul lor şi scientiştii cartezieni şi aris-
totelici. că nu e apărat nici azi între cei doi munţi
care se bat în capete, Basarab nicolescu o ştie prea
bine. teoremele poetice stau cu mult mai aproape de
condiţia aforismului şi a fragmentelor presocratice.
Mărturisesc că, la ştirea apariţiei primelor ediţii
(1994, la Paris, şi 1996, Bucureşti), cunoscute indi-
rect, prin prezentări în presă, am avut şi eu îndoieli
cu privire la validitatea „estetică” a unei asemenea
specii, deşi în cultura noastră avem cel puţin expe-
rienţa întâlnirii dintre matematică şi poezie la un
geniu ca ion Barbu. Şi, într-        adevăr, intuiţia extraor-
dinară a întâlnirii dintre geometrie şi poezie, prin şi
dincolo de fruntariile celor două nivele de realitate,
devine acum o singularitate acceptată de canonul
literar european şi universal, în noul ev al transmo-
dernităţii.

odată acceptată premisa, teoremele poetice mai
ridică o problemă interesantă. în primul rând, nu ne
aflăm în faţa unei simple adunări de „teoreme lirice”.
îndrăzneala autorului ţinteşte cu mult mai sus: el
are voinţa de a realiza o carte, aşa cum o visau emi-
nescu sau Mallarmé şi ion Barbu, o carte în stare să
cuprindă lumea umană şi cosmică, lumea-        ca-        lumen,
în sensul descifrat de teologia Părintelui stăniloae,
care a observat că limba română e singura ce a con-
servat cuvântul lume din latinescul creştin lumen,
lumină. or, lumina este o „temă” centrală a poeziei
teoremice, o călătorie spre transparenţă, cum i-        ar
spune c.d. zeletin, spre acea zonă de maximă trans-
parenţă, în viziunea lui Basarab nicolescu, evidenţa
absolută („taina tainelor”, II. raţiunea, 44): lumina
este ceea ce se află în centrul misterului (ii., 34). 

întrucât autorul nu este, în primul rând, un
„scriitor”, cei mai mulţi ar putea crede că teoremele
poetice pot ocupa, în opera lui Basarab nicolescu, un
loc marginal, un violon d’Ingres. tocmai aici e pro-
blema şi ea se leagă de cealaltă observaţie, anume că
Basarab nicolescu a intenţionat să scrie o carte, una
care să le cuprindă sau să le „recapituleze” pe toate
celelalte, capabilă să deschidă calea spre o nouă

paradigmă spirituală, bootstrap al supravieţuirii
noastre în univers, esenţa cosmodernităţii, ca para-
frază la o celebră spusă a lui andré Malraux: urmă-
toarea paradigmă va fi transdisciplinară sau nu va
fi deloc (V. transdisciplinaritatea, 12). 

concluzionând provizoriu, teoremele poetice
îmbrăţişează întreaga operă de până azi a lui Basa-
rab nicolescu, care operă, paradoxal, va trebui să ne
apară ca alcătuită din „fragmente” ca Ion barbu.
Cosmologia „Jocului secund” (1968), nous, la parti-
cule et le monde (1985), la Science, le sens et l’évolu-
tion. essai sur Jakob boehme (1988), la transdisci-
plinarité (manifeste) (1996), les racines de la liberté
(convorbiri cu Michel camus, Paris, 2001) etc. de
facto, tocmai „teoremele poetice” sunt fragmente, dar
menite să înglobeze „fragmentele” masive care sunt
celelalte cărţi şi asta fiindcă poeticul este singurul în
măsură să fie la înălţimea complexităţii cuantice a
universului. se relevă astfel neputinţa logicii scien-
tiste a binarului, care a străbătut secolele, de la aris-
totel până azi, prin contrast cu logica poeziei, aceeaşi
cu a sfintei treimi şi cu a terţului tainic inclus, unul
dintre cei trei piloni de susţinere ai transdisciplina-
rităţii.

teoremele poetice se arhitecturează în treispre-
zece capitole: I. nivele de realitate, II. raţiunea, III.
Ştiinţă şi tradiţie, IV. Sensul, V. transdisciplinarita-
tea, VI. poetica cuantică, VII. Cosmodernitatea, VIII.
prostia, IX. natura, X. terţul tainic inclus, XI. dum-
nezeu, XII. Viaţa şi moartea, XIII. eu. de la existen-
ţă (nivelele de realitate) la fiinţă („eu sunt”, xiii,
116), efort de cuprindere a totului, ceva din visul lui
eminescu de a pătrunde prin limbajul matematic şi
poetic către „ecuaţiunea universală”, ceva din visul
lui einstein şi al modernilor de unificare a tuturor
forţelor/interacţiunilor existente în univers. lumea
într-        o Carte. am zice că gândirea lui Basarab nico-
lescu călătoreşte à rebours, de la contemporanul său
Ştefan lupaşcu, teoreticianul celor trei materii deve-
nite nivele de realitate, la arheul eminescian concen-
trat în eu, altul decât al omului empiric, care nu se
vede decât pe sine în oglindă, un eu care e contrariul
narcisismului (xiii, 26), înglobând toate eurile tre-
cute, prezente şi viitoare, conform principiului
budist al identităţii numerice, esenţial în arheitatea
eminesciană, un om u-        topic poate şi în sens hölderli-
nian: în mod poetic locuieşte omul, „teoremă” care a
marcat decisiv şi ontologia fundamentală a lui hei-
degger, focalizată pe dasein („omul – scrie şi Basa-
rab nicolescu – este veriga ce lipseşte diverselor
nivele de realitate”, i, 38). această cuprindere a
totului îmi evocă şi exhaustia lui ion Barbu şi mă
întreb dacă noua carte la care a visat şi „visează”
Basarab nicolescu nu este o întoarcere la iubirea
dintâi, aceea din perioada scrierii Cosmologiei „Jocu-
lui secund”, fascinat fiind de realizarea cărţii perfec-
te, această minune care este Jocul secund barbian.
sunt aproape convins că a creat termenul de cosmo-
dernitate cu gândul la cosmologia poetică barbiană.

se cuvine, de aceea, să insist, în prezentele note
de lectură, asupra poeticii cuantice şi a cosmoderni-
tăţii, fiindcă teoremele poetice ar merita, cu fiecare
secţiune, un comentariu aparte, toate alcătuind un
veritabil trans-        sistem de gândire, într-        o epocă în care
sistemele filosofice s-        au ruinat încă prin eminescu şi
nietzsche. Basarab nicolescu a renunţat şi el la a
mai căuta fundamentul lumii din metafizica tradi-
ţională, căutând, în schimb, „fundamentele unei
lumi fără fundamente” (ix, 1). de aceea, aflaţi într-        o
lume lipsită de fundament nu înseamnă şi părăsirea
a ceea ce este fundamental, cum eronat s-        au grăbit
să decidă postmodernii, încât „prima axiomă a gân-
dirii” trebuie să fie: „ceea ce este fundamental va
rămâne întotdeauna fundamental, chiar în lipsa fun-
damentelor” (ii, 47). numai astfel se poate depăşi
tentaţia oricărui fundamentalism, cauza răului în
lumea modernă şi dintotdeauna. din acest punct de
vedere, cosmodernitatea „este întoarcerea moderni-
tăţii la originile ei” (Vii, 1), origini părăsite de gân-
direa şi poetica postmoderne. este nu doar esenţa
cosmodernităţii, dar şi rostul poeticii cuantice, sin-
tagmă care, în definitiv, este oximoronică, în sensul
logicii dinamice a contradictoriului din gândirea
lupasciană şi a terţului tainic inclus nicolescian:
„cunoaşterea poetică este cunoaşterea cuantică a
terţului tainic inclus.” (Vi, 1). Şi: „imaginarul poetic
nu este nimic altceva decât imaginarul cuantic” (Vi,

3), care poate scandaliza deopotrivă pe literaţi şi pe
scientişti, în sensul exclamaţiei, din 1926, dintr-        o
conferinţă susţinută la copenhaga, a unuia dintre
cei mai profunzi fizicieni, erwin schrödinger: „afuri-
situl ăsta de salt cuantic…!” salt cuantic ostil orică-
rei raţionalităţi a fizicii clasice, salt care străbate,
enigmatic, toate nivelele de realitate, ca în
spaţio-        timpul poetic, „zămislit prin interacţiunea
dintre toate cosmosurile”, inobservabil, un scandal
intelectual, dar o necesitate interioară care violează
principiul continuităţii entropice: „imaginarul cuan-
tic este circulaţia energetică între două sau mai
multe nivele de realitate legate prin discontinuita-
te” (Vi, 5). izomorfia dintre cuantic şi poetic este
marea revelaţie a gândirii transmoderne. Basarab
nicolescu o numeşte intrare în Valea Mirării, în spa-
ţio-        timpul miracolelor. el n-        are decât a regreta că
savanţii şi filosofii „şi-        au risipit timpul negând mira-
colele. aşa am ajuns, fireşte, să negăm propria noas-
tră existenţă, care este miracolul miracolelor. ele-
mentară greşeală de logică.” (ii, 11). această Vale a
Mirării este abisul dintre două nivele de realitate (i,
1), la întretăierea cărora se produce „furtuna” fiinţă-
rii, adevărata sărbătoare a existenţei umane (ii, 12,
13).

în mod greşit poeticienii moderni şi postmoderni
au interpretat ambiguitatea poetică sub semnul
vidului-        neant, consonant cu absenţa sensului. nu
întâmplător, Basarab nicolescu acordă „reabilitării
sensului” o întreagă secţiune din teoremele poetice.
Şi asta fiindcă: „întâlnirea dintre poetic şi cuantic
naşte sensul.” (iV, 12). sensul este singurul obstacol
pus în calea entropiei (iV, 3). în realitate, vidul
cuantic este plin, „opus neantului vid din capetele
noastre” (i, 19). Şi: „fundamentul scientismului e
neantul. iată de ce promisiunea mesianică a scientis-
mului este neantizarea.” (iii, 31). Şi iată de ce „reîn-
vierea ideii de cosmos este evenimentul cel mai mar-
cant al secolului al xx-        lea.” (iii, 14). cu imaginarul
cosmic ieşit din imaginarul cuantic, ne reîntoarcem
la imaginarul poetic, la logos, care e cuvânt viu:
„cuvântul viu: fulger transversând într-        o singură
clipă toate nivelele de realitate.” (i, 9). dacă omeni-
rea va opta pentru era transdisciplinară, „lumea va
fi plină de liniştea cuvântului poetic” (V, 52). nu în
sensul unei sentimentalităţi siropoase, patriarhale,
contemplative, ci al creativităţii, în accepţia destinu-
lui creator al omului (lucian Blaga). iar creativita-
tea este deopotrivă a poetului şi a omului de ştiinţă,
cu extindere la toate formele fiinţării în lume.

în ultimă instanţă, atât fizicianul, cât şi poetul
(cel dintâi!) au ajuns în faţa „captării inefabilului”:
„a capta inefabilul: contradicţie în termeni. actul
ştiinţific şi actul poetic sunt, aşadar, rezultatul
unuia şi aceluiaşi demers.” (Vi, 10). Basarab nicoles-
cu recunoaşte că poetul a fost dintotdeauna înaintea
savantului (chiar „supremul savant”, cum l-        a numit
arthur rimbaud), căci „Poezia este suprema aproxi-
mare cuantică a lumii.” (Vi, 11). o „aproximare” ce
este altceva decât simpla ambiguitate, opusă şi
„exactităţii” ştiinţifice, deoarece, prin dimensiunea
cosmică, „cunoaşterea poetică este mai riguroasă
decât cunoaşterea ştiinţifică” (Vi, 31). alteori, auto-
rului îi vine greu să ierarhizeze între o capodoperă
poetică şi una matematică, întrebându-        se: „există
măcar un poem modern comparabil cu teorema lui
gödel?” (Vi, 45). 

Paradoxul imaginarului cuantic este că-        i „imagi-
nar fără imagini”, adică tot ceea ce depăşeşte pute-
rea „organelor de simţ” (Vi, 12). se pare că, din acest
punct de vedere, imaginarul poetic este mai avanta-
jat, de unde larga lui accesibilitate. Paralelismul
„imaginar cuantic”/„imaginar poetic” ar putea fi
extins între filosofie/gnosticism şi credinţa creştină,
cele dintâi cerând efortul iniţierii (esoterism), pe
când credinţa, exoterică, ne înfăţişează, prin iubire,
direct în faţa divinului, a evidenţei absolute, recte a
terţului tainic inclus: „limbajul lui iisus este cel al
terţului tainic inclus. de aceea a fost răstignit.” (x,
45). acelaşi, în definitiv, cu limbajul poeziei, care
cere nu atât să fie „interpretat”, ci lăsat să acţioneze:
„teoremele poetice nu se vor înţelese, ci lăsate să
acţioneze. dacă nu cumva a le lăsa să acţioneze este
o formă a înţelegerii lor.” (Vi, 41). 
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domnia sa cosmodernitate, critic
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întregeşte şi cu lansarea în literatură
a unei noi specii, teorema poetică.

(continuare în pagina 14

theodor Codreanu
Basarab Nicolescu. 
Poezia teoremică şi cosmodernitatea

Actualitatea culturală n Eveniment

bASArAb nicolEScu



am fost şi eu la salonul cărţii de la Paris
unde la roumanie se livre cum scrie pe
catalog. nu ştiu cine naiba s-       a gândit la
acest slogan tâmpit; un joc de cuvinte

nefericit, pentru că poate însemna şi românia se
predă. eram curios să văd dacă s-       a schimbat ceva de
când a fost numit la conducerea institutului cultu-
ral român domnul profesor andrei Marga, un om
prea cumsecade, de care încearcă să-       şi bată joc gola-
nii Pleşu, Patapievici, cărtărescu şi compania. îmi
imaginez că sunt în continuare mândri să fie numiţi
golani, că doar se revendică din această categorie
încă din iunie 1990.

de cum am intrat în standul româniei, am avut
şi răspunsul: nu s-       a schimbat niMic! cel puţin nu
la salonul de la Porte de Versailles. nu avea cum,
nu avea când… Pentru că totul purta amprenta
vechii conduceri. românia, ca
invitat special al salonului de
carte de la Paris, a primit un
spaţiu de 400 de metri pătraţi
pentru a cărui amenajare s-       au
cheltuit 800.000 de euro. Şi nu
acum, ci cu mult timp în urmă,
când la conducerea icr era
h.-       r. Patapievici, care se cre-
dea inamovibil. cu aceşti bani
se poate cumpăra un aparta-
ment de trei camere în aron-
dismentul al xVi-       lea – unde
costă 10.000 de euro metrul
pătrat – două case şi jumătate
într-       o suburbie liniştită a Pari-
sului sau un mic castel în
Picardia. o bună parte din
sumă s-       a dat pentru proiecta-
rea şi construirea standului,
un mastodont greoi, un soi de
schelă roşie a cărei semnifica-
ţie o descopereai doar dacă
puneai mâna pe catalogul tipă-
rit în condiţii grafice execrabi-
le: caracatiţa respectivă se
dorea o plantă simplificată în
stil popular românesc şi era
doar o vulgarizare a unui
motiv folcloric. autorul proiec-
tului este un arhitect de origi-
ne franceză, puternic susţinut
de partenerul său intim, fostul
ambasador al franţei la Bucureşti, domnul henry
Paul. nu ştiu cum de nu s-       a găsit un român capabil
să facă proiectul acesta. e adevărat că Patapievici
era dator, avea legiuni de decoraţii să-       i plătească
domnului ambasador. Planul franţuzului nu avea
prevăzut un loc în care să se scrie numele ţării par-
ticipante, roMânia, care a trebuit adăugat ulte-
rior, în ultimul moment şi a fost scris pe verticală ca
să fie şi mai greu de citit. în catalogul oficial al salo-
nului – tipărit cu luni în urmă – standul românesc
nu era marcat, ci doar pe planul de acces, sub titlul
les lettres roumaines, adică „literele româneşti”.
toate aceste lucruri au fost decise pe vremea când
domnul andrei Marga era profesor la universitatea
din cluj. Mai noi sunt doar preţurile furnizorilor

francezi care, odată cu numirea ramonei călin la
icr-       Paris, s-       au triplat!

la umbra şandramalei roşii, pe tarabele de la
intrare, am dat nas în nas cu „operele” protestatari-
lor. distribuitorul francez, fnac, în colaborare cu
partenerul de la Bucureşti, librăriile cărtureşti, şi
reprezentantul local al icr şi-       au făcut datoria
umplând mesele aflate în cea mai vizibilă poziţie cu
volumele traduse şi tipărite pe banii contribuabililor
români, astfel încât Pleşu, liiceanu, cărtărescu şi
toată gaşca lor se lăfăiau la vedere, în timp ce emi-
nescu, redus la o broşurică – traducerea câtorva ver-
suri postume – era exilat pe un raft, lângă ieşirea de
incendiu, adică avea locul pe care i l-       a decis Patapie-
vici celui pe care îl denumeşte „cadavrul din dula-
pul” culturii româneşti. e drept că, în acel colţişor,
eminescu se afla în bună companie, între cioran şi

eugène ionesco, pe un culoar strâmt în care se
înghesuiau francezii interesaţi să cumpere ceva.
Marius daniel Popescu şi răzvan rădulescu, acla-
maţi de presa franceză ca reale speranţe ale literatu-
rii contemporane, se pierdeau pe sub cărţile protes-
tatarilor. nimeni nu s-       a gândit să le pună volumele
în valoare expunând fotografiile autorilor, dar şi
menţionând prestigioasele premii pe care deja le-       au
obţinut.

dacă vedeai felul în care a fost organizat stan-
dul româniei, devenea de neînţeles de ce au protes-
tat pleşoliiceanopatapievicii refuzând să onoreze
invitaţia editorilor francezi şi, cu atât mai puţin, de
ce a renunţat să participe la deschiderea salonului
premierul român. era cumva la curent că vor fi pre-
zenţi câţiva aşa-       zişi „artişti” români (în realitate

nişte coate-       goale prin târg) puşi pe scandal? s-       a
temut Victor Ponta că va fi stropit cu vinul din sti-
clele pe care le-       au spart „paşnicii” manifestanţi,
pătând mocheta plătită cu bani grei? să se ia de
mână cu domnul ambasador al româniei la Paris,
Bogdan Mazuru, care, grijuliu să nu-       l supere pe
guvernatorul de la cotroceni, s-       a eclipsat şi nu a
venit ca să-       l întâmpine cum se cuvine pe omologul

său, ambasadorul franţei la
Bucureşti, excelenţa sa, domnul
Philippe gustin. noroc că l-       a
suplinit nicolae Manolescu, tri-
misul româniei pe lângă unes-
co.

sunt curios ce se va întâmpla
cu ramona călin, adjuncta direc-
torului icr-       Paris, cea care a faci-
litat accesul scandalagiilor în ziua
deschiderii oficiale, când intrarea
la salon s-       a făcut numai pe bază
de invitaţii nominale. o parte
partizană a presei româneşti şi
străine s-       a văicărit că jandarmii
au intervenit în forţă, fără să pre-
cizeze însă că au fost chemaţi de
serviciul secret care asigură pro-
tecţia preşedintelui francez fran-
cois hollande. nu pot să nu pome-
nesc aici de Mirel Bran – gură
mare în le monde – care, pe vre-
mea când l-       am cunoscut, în anul
2000, avea burta lipită de şira spi-
nării, iar acum, plătit gras de
icr-       ul patapievician, s-       a rotunjit
la faţă ca un hârciog. Brutalitatea
jandarmilor este o minciună
sfruntată, pentru că forţele de
ordine nu au îndrăznit să fie dure,
apreciind că scandalul este o pro-
blemă „internă” a româniei. deci
gaşca golanilor are la icr-       Paris,
culmea, un aliat de nădejde în

ramona călin, proaspăt numită chiar de Marga, e
interesant de ştiut la sugestia cui… Protestul este
îndreptat clar împotriva noului director al icr, deşi,
dumnealui, deocamdată, pare lipsit de putere. Şi
atunci? e simplu, forţa domnului Marga stă doar în
condei… acela cu care semnează ordinele de plată.
Protestatarii „intelectuali” se simt ameninţaţi la
buzunare. ca pruncii care sunt luaţi de la ţâţa
mamei, împiedicaţi să sugă, ţipă, fac scandal. cine
are de pierdut din tot acest bâlci? evident, românia!
Pentru ce trebuie, mă, să vă suportăm? ce au produs
capetele voastre în afară de mătreaţa care se va
spulbera în cele patru vanturi? cu ce v-       a greşit
românia, golanilor? r

Paris, 25 martie 2013

Distribuitorul francez, FnAC, în
colaborare cu partenerul de la

Bucureşti, librăriile Cărtureşti, şi
reprezentantul local al ICR şi-       au

făcut datoria umplând mesele aflate
în cea mai vizibilă poziţie cu

volumele traduse şi tipărite pe banii
contribuabililor români, astfel încât
Pleşu, Liiceanu, Cărtărescu şi toată

gaşca lor se lăfăiau la vedere, în timp
ce Eminescu, redus la o broşurică –

traducerea câtorva versuri postume –
era exilat pe un raft, lângă ieşirea de
incendiu, adică avea locul pe care i
l-       a decis Patapievici celui pe care îl
denumeşte „cadavrul din dulapul”

culturii româneşti.

cu alte cuvinte, Basarab nicolescu înalţă poezia
la cea mai înaltă demnitate spirituală, gustul poetic,
ca la dante, fiind izomorf euharistiei. Şi paralelismul
poate continua: în faţa imaginarului cuantic, scien-
tismul este „pornografic”, după cum poezia postmo-
dernistă n-        a scăpat de tentaţia pornografiei. or,
transdisciplinaritatea respinge atât vulgaritatea, cât
şi jocul de cuvinte (V, 42), ispite ale parodismului din
simulacrul postmodernist, recuperând caracterul
transfigurativ al artei (V, 44). Vulgaritatea şi simu-

lacrul de cuvinte sunt agresiuni împotriva poeziei:
„crima împotriva poeziei provoacă toate celelalte
crime.” (Vi, 20).

cosmodernitatea se opune tocmai „crimei împo-
triva poeziei”, punând capăt separabilităţii binare
moderne dintre subiect şi obiect, postulând unifica-
rea ternară dintre acestea sub semnul terţului tainic
inclus, readucând în lume dimensiunea feminităţii
(a nu se confunda cu ideologia feministă!): „opoziţia
modernă între virilitatea efectivităţii şi feminitatea
afectivităţii ne conduce la marginea abisului
auto-        distrugerii.” (Vii, 12). recurgând la simbolis-
mul alchimiei, autodistrugerea înseamnă „transfor-
marea aurului în gunoaie” (Vii, 39). în limbaj este-
tic: „Poeţii cuantici contra melodioşilor flecari” post-
modernişti, cosmodernitatea fiind „maxima injurie
adusă flecarilor” (Vii, 75).

cosmodernitatea se manifestă ca totalitate a
fiinţei, care se armonizează tocmai din diferenţe şi
contrarii (discontinuităţi) impuse de existenţa mai

multor nivele de realitate. ea poate realiza, pentru
întâia oară în istorie, u-        topia, care este opusul utopii-
lor ce au dominat lumea modernă. Basarab nicoles-
cu impută utopiilor că au contrazis tocmai semnifica-
ţia cuvântului, manifestându-        se local, ideologic şi
restrictiv, pe când u-        topie înseamnă tocmai cosmo-
dernitate, fără „încremenire” locală şi temporală.
bucuria creştină de a trăi este „percepţie simultană
a tuturor nivelurilor de realitate” (i, 48), fiindcă
locul unde se află dumnezeu este u-        topic (iii, 39). de
aceea, conchide d-        l Basarab nicolescu, „singura
abordare realistă, astăzi, rămâne utopia.” (V, 34).

nu ne rămâne decât să credem, generând-        o,
într-        o astfel de utopie. Mă tem însă că drumul pe
care a apucat omenirea poate aluneca la fiece pas în
alte utopii de felul celor care au mutilat secolul al
xx-        lea. încât Basarab nicolescu are dreptate că
secolul al XXI-        lea va fi transdisciplinar sau nu va fi
deloc! r
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theodor Codreanu
Basarab Nicolescu. Poezia 
teoremică şi cosmodernitatea

(urmare din pagina 8)

eugen Mihăescu

Cu ce v-      a greşit România, „golanilor”?


