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Era târg. Gaudeamus sau Bookfest. Acum vreo 2 ani. La standul editurii Curtea Veche se 

întâmpla ceva. Vedeam asta foarte bine printre două rafturi şi câteva capete de cititori, din 

standul vecin. M-am strecurat cu greu până acolo. Basarab Nicolescu este un om mic de 

statură şi seamănă cu Einstein. Purta ochelari decoraţi pe laterale cu smocuri vâlvoi de păr 

cărunt. Introducerea a făcut-o Magda Stavinschi. Se lansa un nu ştiu care volum din colecţia 

„Ştiinţă şi religie”, parte a unui proiect mai larg iniţiat de onorabilul în România, sponsorizat, 

 la început, de fundaţia americană Templeton. Sub bagheta maestrului s-au desfăşurat 

conferinţe şi s-au publicat volume de transdisciplinaritate pe tema ştiinţă-religie.  

 

Puţini ştiu că Basarab Nicolescu a redefinit transdisciplinaritatea la nivel mondial. Termenul a 

fost iniţiat în anii ’70 de Jean Piaget (cunoscut celor care s-au luat la trântă cu educabilitatea; 

Piaget l-a influenţat pe H. Gardner în elaborarea teoriei inteligenţelor multiple). Dacă 

transdisciplinaritatea definea iniţial exclusiv depăşirea graniţelor disciplinelor, prin viziunea 

lui B. Nicolescu finalitatea terminologică s-a extins către înţelegerea ultimă a Lumii, a 

omului. Autorul a coborât adânc prin faliile tectonice dintre ştiinţe. Pentru a fi eficientă, 

transdisciplinaritatea are nevoie de exemple concrete în care să-şi demonstreze valabilitatea. 

Propunătorul ei a ales ca poligon de teste tocmai câmpul minat al relaţiei dintre ştiinţă şi 

religie. S-au împlinit deja 10 ani de trageri. În România. 

 

Dacă monodisciplinaritatea nu suferă interpretări, termenii de pluri, multi şi trans sunt deseori 

confundaţi. Am să încerc o delimitare după cum i-am perceput.  
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Pluri/ este sinonim cu multi/disciplinaritatea. Este o metodologie care implică efortul mai 

multor ştiinţe pentru înţelegerea mai aprofundată a unui fenomen sau obiect. Disciplinele nu-

şi intersectează (neapărat) metodele, fiecare îşi păstrează autonomia conceptuală. Dar 

însumarea lor duce la o mai bună pricepere a lucrurilor. Perspective diferite asupra unui 

singur obiect. 

 

O să iau un exemplu la întâmplare. Boul este studiat de biologie (sub aspect anatomic şi 

fiziologic), medicină veterinară (sub aspectul prevenirii şi combaterii bolilor de care ar 

suferi), biogeografie (dacă ar fi bou sălbatic, care sunt arealele de care aparţine), ecologie (ce 

factori de mediu preferă, care e biotopul care-i place), psihologia animală (dacă boul chiar 

înţelege semnificaţia hăis, cea!), economie (ce e mai rentabil pentru o gospodărie izolată din 

vârful unui deal, un bou sau un tractor), gastronomie (e gustoasă carnea de bou), genetică (ce 

iese din încrucişarea unui bou cu o bivoliţă), tăbăcărie (dac-ar fi o ştiinţă, e mai bună pielea de 

bou sau cea de cocostârc), istorie (existau boi pe vremea lui Decebal), critică de artă (ce 

nuanţe aveau boii din pânzele lui Grigorescu) … 

 

Un alt exemplu clasic este o carte studiată la şcoală. Nu cred că e inclusă în programă, dar 

„Crimă şi pedeapsă” de Dostoievski are deschideri nenumărate în această privinţă. O abordare 

multidisciplinară în curriculum ar fi analiza romanului din mai multe puncte de vedere 

(stilistic, istoric, moral, criminalistic, narativ, tipografic). 

 

Interdisciplinaritatea, în schimb, presupune integrare metodologică. Principiile şi procedeele 

fiecărei discipline se armonizează într-o strategie principală care duce la o înţelegere a 

obiectului mult mai profundă decât suma viziunilor disciplinare asupra lui. Exemple de 

inter/disciplinaritate sunt chestiunile care nu încap în hainele unei singure discipline şi, astfel, 

apar binoamele arhicunoscute: istorie literară, biofizică, climatologie medicală, biotehnologie, 

psihologie judiciară, sociobiologie, geofizică, ergonomie, criminologie, biochimie, 

nanotehnologie … 

 

Trans/disciplinaritatea are definiţii nu întotdeauna simetrice, însă toate gravitează spre o 

finalitate comună: înţelegerea Lumii. Presupune un nou algoritm, integrat, care lansează o 

punte de dialog comun între domenii opuse ale cunoaşterii. Această abordare manifestă în 

subsidiar un optimism uneori exagerat, temperat însă de încercarea de a găsi exemple concrete 

cu ajutorul tabelului disciplinelor clasice. Viziunea trans dirijează cunoaşterea către limbaje 
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ce tind să devină universale, cum ar fi cibernetica, teoria informaţiei sau teoria unificată a 

câmpurilor. La scară mai mică, viziunea trans se referă nu doar la ceea ce se află în interiorul 

disciplinelor, dar, mai ales, ceea ce s-ar putea ascunde între ele şi dincolo de ele. Pentru că îşi 

propune ca finalitate o înţelegere superioară a Lumii, metodologia transdisciplinară pare 

umezită cu doi stropi de metafizică. 

 

 
 

(sursa: flickr.com. Fotograf: Cosmin Simon) 
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