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 VIZIUNEA TRANSDISCIPLINARĂ ÎN CERCETAREA 

ŞTIINŢIFICĂ 

 

(de Angela Vasiu și Aurelian Burcu) 
 

În ştiinţă, ca şi în filosofie, nu interesează originalitatea cu orice preţ, cât adevărul. 

Mircea Florian 

 

În cadrul acestui articol vom contura succint, punctual, viziunea română 

asupra fenomenului transdisciplinarităţii (reprezentată aici deopotrivă de 

Institutului Român de Studii Transdisciplinare, de Asociaţia de Studii 

Transdisciplinare, Transculturale şi Transreligioase precum şi de Institutul 

“Delphy” pentru Dezvoltare Umană şi Comunitară)  cu precizarea 

prealabilă că expresia “viziunea română” nu este întru totul cea mai 

corespunzătoare.  

Aşa cum nu pot exista mai multe păreri despre Divinitate, despre Viaţă 

ori despre Univers, care să fie simultan şi pe de-a-ntregul corecte, tot astfel, 

în ceea ce priveşte transdisciplinaritatea, ori înţelegem corespunzător ce 

reprezintă ea – şi atunci putem vorbi de “viziunea transdisciplinară” (unică, 

obiectivă) ce nu poate aparţine unei persoane sau grup, la un moment dat sau 

altul – ori nu percepem semnificaţia acestei realităţi, şi atunci putem inventa 

nenumărate doctrine, teorii, opinii personale etc., dar care sunt şi rămân în 

totalitate paralele cu această semnificaţie, externe, străine de fenomenul în sine 

şi, deci, false. 

Pentru că, aşa cum se întâmplă cu orice fenomen universal, ce face parte 

intrinsecă şi obiectivă din marele Scenariu al Vieţii, constituind un act în 

Procesiunea Devenirii lumii, transdisciplinaritatea se situează dincolo de 

orice sistem de teorii create de om, aflându-se la un alt nivel, superior, de 
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realitate (acela al universaliilor sau monadelor, ca matrici de manifestare, la 

un moment din istoria omenirii, a conduitelor, afectelor, cogniţiilor şi 

trăirilor de conştiinţă ale fiinţei umane la nivel individual şi social). 

De aceea, înţelesurile, sensurile şi rosturile ce însoţesc această etapă în 

devenirea lumii, ne vor fi accesibile numai în măsura în care vom reuşi să ne 

ridicăm pe noi înşine (ca indivizi şi ca specie), prin emancipare şi dezvoltare, 

deopotrivă personală şi transpersonală, la standardele înalte de trăire şi 

simţire ale acesteia şi vom putea accede la întreaga profunzime a ei, doar 

atunci când fiinţa noastră lăuntrică şi comportamentulul ei manifest 

(exteriorizat, social) vor fi în armonie deplină, atât în interiorul fiecărei 

persoane, cât şi între toate individualităţile umane şi dincolo de orice formă 

de organizare a vieţii la stadiul uman de dezvoltare (evoluţie).  

Pentru că atitudinea transpersonală şi transumanistă presupune în primul 

rând depăşirea (tanscenderea, trecerea dincolo dar prin, adică îmbogăţit şi 

transformat de experienţa realităţii parcurse) oricărei valori personale, prin 

transfigurarea  acesteia într-o valoare universală şi aportarea sinergică a 

tuturor acestor valori individuale într-o comunitate care să fie astfel în 

măsură a se direcţiona concomitent spre două dimensiuni. În sus spre 

realitatea Conştiinţei (ca sediu al marilor Principii Universale ale ordinii 

cosmice, loc în care ne vorbeşte mereu Vocea Demiurgului şi de aceea, cum 

recunoştea Rousseau, “călăuză sigură a unei fiinţe ignorante şi mărginite, dar 

inteligentă şi liberă; judecător infailibil al binelui şi răului, care îl face pe om 

asemenea lui Dumnezeu, reprezentând excelenţa naturii sale şi moralitatea 

acţiunilor sale; fără de care nu simţim nimic din ceea ce  ne-ar putea ridica 

deasupra animalelor, decât tristul privilegiu de a rătăci din eroare în eroare 

cu ajutorul unui intelect lipsit de norme şi al unei raţiuni lipsite de 

principii.“). Şi apoi în jos spre lumea fizică, socială pentru a face dintr-o 
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alăturare întâmplătoare de indivizi, o adevărată comunitate terestră, 

guvernată după aceste valori universale şi sacre revelate la nivel de 

conştiinţă, şi în care fiecare fiinţă să fie apreciată şi respectată la întreaga ei 

măsură, sprijinită să se dezvolte spre nivele superioare de împlinire a vieţii. 

(Einstein spunea poetic şi profetic: „adevărata comunitate e un copac, nu o 

maşină“) 

 Iată de ce, revenind la demersul iniţial al discuţiei actuale, ceea ce 

prezentăm în continuare se constituie, în primul rând, într-un indice al 

măsurii în care oamenii de ştiinţă şi cercetătorii din România (din cadrul 

organizaţiilor de profil arătate anterior) înţeleg fenomenul 

transdisciplinarităţii, reuşind a-i pătrunde de viziunea şi trăirea sa. 

 

 I. Transdisciplinaritatea reprezintă un punct nodal, o etapă marcantă a 

progresului ştiinţei, o fază esenţială în dezvoltarea acesteia menită, prin 

viziunea asupra vieţii/universului şi prin trăirea interioară la nivel de 

conştiinţă să aducă Ştiinţa (adică încercarea omului de a cunoaşte), mult mai 

aproape de posibilitatea înţelegerii corecte a sensului vieţii şi al mersului 

lumii, la nivelul întregii ordini cosmice. Pentru că aşa cum recunoştea Hegel 

(şi mulţi alţii, dar el a exprimat-o în felul acesta): „Conştiinţa este nivelul la 

care existenţa devine ştiinţă, este re-flexie (aplecare adânc-meditativă către 

altul şi către sine) discriminare şi ierarhizare valorică trăire  aprobatoare a 

faptei morale înălţătoare şi instanţa dezaprobatoare a gândului şi actului 

degradant. La nivelul conştiinţei se realizează trăirea tonică a datoriei 

împlinite, cât şi starea astenică de insatisfacţie, impulsul spre autodepăşire.“ 

 De aceea transdisciplinaritatea se prezintă ca o punte de legătură şi 

totodată principalul fundament al construcţiei (în fapt, al progresului şi 

ascensiunii omenirii) acelei autentice ştiinţe numite încă din Antichitate 
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„Universală“. (Aşa cum am arătat în volumul “Fundamentele cercetării 

transdisciplinare”, Argonaut, 2003) 

 

 II. Pe de altă parte, transdisciplinaritatea nu este nici o nouă disciplină 

şi nici o nouă ştiinţă. Ea reprezintă o orientare, o viziune şi o atitudine de 

trecere dincolo (trans-) de starea de disciplinaritate spre a regăsi sensul 

comun al disciplinelor, acea unitate a Realităţii universale exprimată de către 

acestea prin limbaje descriptive diferite, născute din inerţia tehnicilor de 

investigare întrebuinţate. 

Transdisciplinaritatea reprezintă o stare de spirit, o atitudine internă 

specifică, a spiritului uman, care percepe la nivel de simţire, raţiune şi 

intuiţie, Universul ca un întreg-unitar, într-o reprezentare holografică a 

totului în tot şi o trăire a vieţii ca structură cu sens, orientare, semnificaţie şi 

valorizare derivate şi aparţinătoare unui Sens şi mai profund, mai complex şi 

mai înalt: Sensul Transcendenţei.  

Pentru că atitudinea transdisciplinară permite fiinţei umane a se regăsi pe 

sine şi rostul personal, în marea structură a Ordinii Cosmice, iar prin 

raportare la normele, principiile şi valorile universale să poată a-şi stabili, 

determina ori crea un rost, un sens şi o valoare proprie, care astfel  transcende 

graniţele subiectivităţii sociale şi istorice, dobândind valenţe de eternitate. 

Putem constata astfel că transdisciplinaritatea se coordonează, de fapt, 

după principiile Ştiinţei Universale, dar că – întrucât această Ştiinţă nu şi-a 

găsit încă loc în mintea şi sufletul societăţii umane – transdisciplinaritatea se 

constituie, totodată, într-un veritabil purtător de cuvânt al acesteia, menită a 

pregăti lumea şi ştiinţele (disciplinele) pentru pasul imediat următor, 

echivalent al unei revoluţii radicale: în ştiinţă prin integrarea totală şi 

îmbrăţişarea universalităţii; în societate prin formarea unei atitudini de 
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autentică trăire şi simţire reciprocă a fiinţelor umane, de conturare a 

conştiinţei globale şi a responsabilităţii reciproce; în educaţie prin revenirea 

la antica „paidee”; în stilul de viaţă prin resacralizarea lumii şi valorizarea 

fiinţei umane prin creaţia proprie, înfrăţind ştiinţa cu filosofia, cu religia, cu arta 

etc. până la punctul la care acestea vor deveni una, iar omul, educat dezvoltat, 

format prin acţiunea acestora, să fie capabil de acea stare de conştiinţă care să-i 

permită deopotrivă „să răsară cu fiecare răsărit de soare, să înflorească în fiecare 

floare” (Osho) şi să regăsească în sine însuşi imaginea „eternei Fiinţe a 

Fiinţelor”.  

 

III. Transdisciplinaritatea reprezintă – în calitate de emisar (activ, 

transformator, menit a pregăti omul pentru o lume mai bună) şi în calitate de 

punte de legătură – adevăratul liant, agent unificator, prin aceea că realizează 

depăşirea oricăror bariere sectoriale şi transcenderea (în sensul arătat al 

conceptului) oricărei dualităţi de percepţie asupra identităţilor şi valorilor, 

vieţii şi lumii, cunoaşterii şi manifestării, materiei şi spiritului etc. permiţând 

înţelegerea holografică a  existenţei ca un flux continuu de viaţă şi fiinţă, ca 

o procesualitate în devenire neîntreruptă, cu o organizare sistemică (după 

principiul “sferă în sferă”) şi ierarhizată pe multiple nivele de realităţi, în care 

fiecare componentă se naşte şi transformă neîntreupt  prin acţiunile sinergice 

ale tuturor celorlalte şi totodată fiecare element constitutiv reflectă în sine 

întregul, la fel cum întregul le conţine şi reprezintă pe toate acestea. 

 

IV. Prin această viziune asupra Ordinii Cosmice  menită a dezvălui 

rosturile şi sensurile fiecărei existenţe în Univers, transdisciplinaritatea 

trezeşte în sufletul fiinţei umane sentimentul sacrului, “sentimentul religios 

cosmic” – cum îl numea cândva Einstein – considerat drept “cea mai mare şi 
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mai nobilă cauză aflată la baza cercetării ştiinţifice, purificând imboldul 

religios de reziduurile antropomorfice şi contribuind astfel la crearea unei 

adevărate spiritualităţi religioase pentru înţelegerea vieţii”. 

 Pentru că, într-adevăr, sacrul (deci şi transdisciplinaritatea) “percepe 

psihicul ca parte integrantă a Lumii Naturii şi descoperă Spiritul în orice 

aspect al vieţii, considerând că speciile planetei noastre  trec  printr-o 

schimbare evolutivă mai mare decât a fiecăruia dintre noi în parte, inspirată 

şi generată de întreaga Natură” (Serena Roney Dougal). 

De aceea sacrul presupune o stare de profund respect şi admiraţie în faţa 

Spectacolului Vieţii, concomitent cu trăirea în profunzime a sentimentului 

de apartenenţă şi participare dinamică, de implicare cu toată fiinţa şi 

manifestare creatoare, în cadrul fiecărui Act (indiferent cât de mare sau mic) 

ce conturează mersul înainte al Lumii. 

 

V. Transdisciplinaritatea permite înţelegerea naturii profunde, 

transpersonale, a fiinţei umane, aceea de creator – fiu al Demiurgului – şi a 

îndatoririi acesteia de a-şi recunoaşte şi asuma acest statut existenţial, dar 

mai ales, de a se manifesta creator  atât în “mediul exterior” (ca actor în Regia 

Lumii), cât şi în “mediul interior” (ca artist şi operă de artă, deopotrivă, ca 

modelator al propriei sale deveniri). 

Pentru că, aşa cum s-a arătat: “la intersecţia dintre universul creaţiei 

umane şi cel al creaţiei naturale se defineşte statutul omului de fiinţă 

cosmică, supraordonat calităţii sale de fiinţă bio-psiho-socială şi spirituală. 

Principiul universal al rezonanţei holografice ne sugerează posibilitatea că 

omul care cunoaşte, creator este, oricând în măsură să surprindă şi să 

înţeleagă adevăruri tot mai subtile ale existenţei universale, la a căror 

afirmare contribuie prin propria sa existenţă de fapt. Unitatea ontologică a 
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fiinţei creatoare, manifestată între multiplele nivele ale existenţei sale este 

singura în măsură să răspundă opţiunii epistemologice de înălţare în grad, de 

la <<Cosmosul mic>> la <<Existentul Absolut>>care cuprinde în sine 

tot”.(Traian Stănciulescu)  

"Experienţa creatoare exală, dintotdeauna un iz de transcendenţă – arăta 

Doina Balahur – întrucât, prin ea, omul se simte asemeni lui Dumnezeu, făuritor 

şi părtaş la Armonia Univerală. Iată de ce, asumându-şi un destin creator, fiinţa 

umană nu numai că evadează din stihia contingenţei, a perisabilităţii şi a 

plafonatorului <<spirit de turmă>>, dar dobândeşte, totodată, convingerea că 

Facerea Lumii abia a început în cele şapte zile şi că urmează Cea de-a Opta Zi 

de care este responsabilă pe deplin şi în care poate şi trebuie să trudească după 

puterile sale pentru a spori şi a redeschide mereu Ciclul Primordial." 

 “Fiindcă fiecare clipă vine la noi încărcată de o poruncă a Providenţei, pentru 

a rămâne, apoi, în eternitate ceea ce am făcut noi din ea.” (Francis de Sales) 

Astfel, în viziunea transdisciplinarităţii, “nici una dintre părţile aparţinând 

unei entităţi nu reprezintă în sine, o valoare mai mare, ci numai în măsura în 

care ea constituie o componentă a unui întreg armonios. Astfel omul execută 

un act pozitiv de creaţie ori de câte ori aşează o înfăptuire pe pământ, sub 

soare. Dacă, în definitiv, are dreptul de a se naşte, acest drept rezultă, desigur, 

din faptul că el nu constituie nici mai mult nici mai puţin decât o trăsătură a 

peisajului – asemenea stâncilor, copacilor, urşilor sau albinelor – din natura 

căruia îşi derivă existenţa  sa”.(Frank Loyd Wright) 

 

VI. Transdisciplinaritatea este o modalitate de autentică descoperire şi 

cunoaştere a fiinţei umane în profunzime, prin înţelegerea mecanismelor de 

acţiune şi care se supun legilor creşterii/ dezvoltării vieţii pretutindeni 

întâlnite în Lumea Naturii, dar care nu pot fi înţelese la adevărata lor valoare/ 
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semnificaţie – şi mai ales aplicabilitate – fără perceperea corespunzătoare a 

ceea ce putem numi “Fenomenul Uman”, şi care, aşa cum s-a arătat “nu 

reprezintă decât una dintre nenumăratele nervuri formând evantaiul anatomic 

şi spiritual al Vieţii”.(Theillard de Chardin) 

Fiindcă, într-adevăr, pentru cei pătrunşi de viziunea transdisciplinară, 

“pentru cei mai bine informaţi cu privire la dimensiunile şi exigenţele 

structurale ale Lumii, forţele care, adunându-se de afară sau ţâşnind 

dinăuntru, ne apropie tot mai mult unii de alţii, îşi pierd orice aparenţă de 

arbitrar şi orice pericol de instabilitate.  

Umanitatea dobândeşte astfel consistenţă şi devine în acelaşi timp 

verosimilă imediat ce, raportată într-un Spaţiu-Timp biologic, ne apare ca 

prelungind în configuraţia ei chiar liniile Universului prin alte realităţi la fel 

de avansate ca şi ele.(idem) Căci, în definitiv, ne spune Einstein, “Fiinţa 

Umană este o parte a întregului numit de noi Univers; o parte limitată de 

timp şi spaţiu. Ea-şi resimte propria identitate, sentimentele, gândurile, ca pe 

ceva separat de restul, un fel de iluzie optică a conştiinţei sale. Această iluzie 

reprezintă o adevărată închisoare ce ne limitează la dorinţele personale şi la 

afectaţiunea pentru câteva fiinţe apropiate. Misiunea noastră este însă aceea 

de a ne elibera din această închisoare prin lărgirea cercului compasiunii, 

îmbrăţişând toate Fiinţele şi întreaga Natură în frumuseţea sa.”(Albert 

Einstein) 

“Iată de ce, operaţia pe care o facem spontan cu un om sau cu un animal – 

arată în continuare Raymond Ruyer –  şi anume să trecem dincolo de 

semnalmentele, de gesturile sale, la conştiinţa sa care vorbeşte conştiinţei 

noastre, această operaţie trebuie s-o facem cu toate individualităţile din Univers, 

cu toate formele sale active. Trebuie s-o facem cu Universul în totalitatea sa, cu 

Universul care, în mod şi mai evident, are un suflet înrudit cu sufletul nostru”. 
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VII. Viziunea transdisciplinară ne propune luarea în considerare a unei 

Realităţi multidimensionale, structurate pe nivele multiple, care să înlocuiască 

realitatea pe un singur nivel a gândirii clasice. Proclamarea existenţei unui 

singur nivel de realitate elimină sacrul cu preţul distrugerii acestui nivel. 

În lumea nivelelor de realitate ceea ce se află deasupra este la fel cu ceea 

ce se află dedesubt, însă nu şi viceversa. “Materia” mai fină penetrează 

“materia” mai grosieră. Gradele de materializare indică o săgeată de 

orientare a transmiterii informaţiei de la un nivel la altul. Această săgeată 

este asociată, la rândul său, descoperirii unor legi din ce în ce mai generale, 

unificatoare, atotcuprinzătoare. 

Nivelul cel mai “de sus” şi nivelul cel mai “de jos” al ansamblului 

nivelelor de Realitate se unesc prin intermediul unei zone de transparenţă 

absolută. Aceste două niveluri fiind însă diferite, transparenţa apare ca un 

văl, din punct de vedere al experienţelor, descrierilor, imaginilor, ori 

formalizărilor noastre matematice. Izomorfismul dintre “sus” şi “jos” este 

restabilit de zona de non-rezistenţă.  

Non-rezistenţa acestei zone de transparenţă absolută este datorată pur şi 

simplu limitărilor corpului şi organelor noastre de simţ, indiferent de 

instrumentele care prelungesc aceste organe. Afirmarea unei cunoaşteri 

umane infinite (care să excludă orice zonă de non-rezistenţă) admiţând în 

acelaşi timp limitarea capacităţilor şi organelor noastre de simţ, apare ca o 

scamatorie lingvistică. Zona de non-rezistenţă corespunde sacrului, adică a 

ceea ce se sustrage oricărei raţionalizări. 

Ansamblul nivelelor de realitate şi zona sa complementară de non-

rezistenţă (adică de valorizare a sacrului) constituie Obiectul de studiu şi 

cercetare transdisciplinară (Basarab Nicolescu).  
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VIII. Transdisciplinaritatea, prin nivelul său de percepere a Realităţii şi 

prin viziunea ce o oferă asupra Manifestării Vieţii sub toate formele şi pe 

toate palierele, de la universul subatomic, la lumile intergalactice şi de la 

particulele cuantice la stările superioare de conştiinţă, permite recunoaşterea 

Ordinii naturale/universale ce guvernează evoluţia şi dezvoltarea tuturor 

structurilor cosmice şi adaptarea ordinii sociale după standardele de armonie 

şi vibraţie superioară ale acesteia, în vederea constituirii unei comunităţi 

umane capabile de integrarea simbiotică alături de celelalte forme de viaţă, 

în Marele Ecosistem Terestru. 

Pentru aceasta, transdisciplinaritatea porneşte de la transformarea 

radicală a fiecărei fiinţe umane, printr-un proces de tans-figurare, în măsură 

a face dintr-un simplu individ-celulă a societăţii, o expresie superioară de 

manifestare a demnităţii sale de ordin planetar şi cosmic, a cărei “conştiinţă 

iluminată îmbrăţişează Universul, care devine astfel propriul său corp, în 

timp ce trupul său fizic devine manifestarea Spiritului Universal, viziunea sa 

devine expresie a unei realităţi superioare, iar discursul său expresia 

adevărului etern” (Lama Angarika Govinda) 

“Un astfel de om – ne arată Traian Brăileanu – care crede în existenţa 

unei ordini universale, dar observă tulburarea unei ordini parţiale, va căuta 

să restabilească ordinea parţială în conformitate cu principiile ordinii 

universale. El nu va fi filosof – căci filosofia se naşte din îndoiala existenţei 

unei ordini şi năzuinţa de a o construi – ci reformator, pentru care principiile 

ordinii universale sunt bine stabilite, iar programul său de acţiune fixat de la 

început în temeiul acestor principii. “ 
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IX. Transdisciplinaritatea se referă, aşa cum indică şi prefixul “trans-“, 

la ceea ce se află în acelaşi timp între discipline, şi înăuntrul diverselor 

discipline, şi dincolo de orice disciplină, finalitatea sa fiind înţelegerea 

lumii prezente, având de ca prim imperativ unitatea cunoaşterii. Astfel 

pluridisciplinaritatea, interdisciplinaritatea şi transdisciplinaritatea sunt 

cele patru săgeţi ale unuia şi aceluiaşi arc: cel al cunoaşterii.   

Transdisciplinaritatea este, cu toate acestea radical deosebită de pluri- 

şi interdisciplinaritate, prin chiar finalitatea sa – înţelegerea lumii noastre – 

finalitate ce nu s-a înscris până acum în nici o altă viziune decât cea a 

cercetării transdisciplinare. 

 

X. Din perspectiva transdisciplinară, pluralitatea complexă şi unitatea 

deschisă sunt cele două feţe ale uneia şi aceleiaşi Realităţi. Din coexistenţa 

pluralităţii complexe şi a unităţii deschise îşi face apariţia un nou Principiu 

al Relativităţii: nici un nivel de Realitate nu constituie un loc privilegiat de 

unde pot fi înţelese toate celelalte nivele. Un nivel de Realitate este ceea ce 

este datorită existenţei concomitente a tuturor celorlalte.  

Acest Principiu al Relativităţii creează o nouă perspectivă asupra 

religiei, politicii, artei, vieţii sociale. Şi, fiindcă viziunea noastră asupra 

lumii se schimbă, şi lumea se transformă la rândul ei. Din perspectiva 

transdisciplinară Realitatea nu este doar multidimensională, ci şi 

multireferenţială. Diferitele nivele de Realitate sunt accesibile cunoaşterii 

umane datorită existenţei unor diferite nivele de percepţie, ce se găsesc într-

o corespondenţă biunivocă cu nivelele de Realitate. Acestea permit o 

viziune din ce în ce mai generală, unificatoare, cuprinzătoare a Realităţii. 
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XI. Dacă multidisciplinaritatea şi interdisciplinaritatea consolidează 

dialogul a două culturi, transdisciplinaritatea permite considerarea 

unificării lor deschise, a unei armonii fără fuziune, oferind o bază 

metodologică pentru concilierea celor două culturi oficial antagoniste – 

cultura ştiinţifică şi cea umanistă – prin depăşirea lor în unitatea deschisă a 

culturii transdisciplinare. 

 

XII. Transculturalul desemnează deschiderea tuturor culturilor la ceea 

ce le traversează şi trece dincolo de ele. Această percepţie este mai întâi de 

toate o experienţă ce rezistă oricărei teoretizări. Ea este bogată în 

semnificaţii şi sugestii privitoare la propriul nostru mod de a acţiona în 

lume, arătându-ne că nici o cultură nu constituie locul privilegiat din care 

pot fi judecate celelalte culturi. Căci fiecare cultură este actualizarea unei 

potenţialităţi a fiinţei umane într-un loc bine precizat de pe şi într-un 

moment bine determinat al istoriei. 

Fiinţa umană, în totalitatea sa deschisă, este locul-fără-de-loc a ceea ce 

traversează, cuprinde şi trece dincolo de culturi, percepţia transculturalului  

presupunând, înainte de toate, ca experienţă, tăcerea diferitelor actualizări. 

Există atâtea nivele de tăcere câte corelaţii între nivelele de Realitate. Dacă 

există un limbaj universal, acesta trece dincolo de cuvinte, căci el se referă 

la tăcerea dintre cuvinte şi la tăcerea nesfârşită a ceea ce exprimă un cuvânt.  

Limbajul universal nu este o limbă care să poată fi introdusă în 

dicţionare. Limbajul universal este experienţa totalităţii fiinţei noastre, în 

sfârşit reunită, dincolo de aparenţe. Diferitele culturi constituie diferitele 

faţete ale umanului. Multiculturalul permite interpretarea unei culturi de 

către alta; interculturalul – fecundarea unei culturi de către alta, pe când 
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transculturalul asigură traducerea unei culturi în oricare alta, prin descifrarea 

sensului ce leagă diferitele culturi, în acelaşi timp trecând dincolo de ele1.  

 

XIII. Atitudinea transreligioasă este aceea care, izvorâtă dintr-o 

transdisciplinaritate trăită, ne permite să învăţăm să cunoaştem şi să 

apreciem specificitatea tradiţiilor religioase şi areligioase ce ne sunt străine, 

pentru a percepe structurile comune care le fundamentează şi pentru a 

ajunge astfel la o atitudine transreligioasă a lumii: şi anume aceea care nu 

se află în contradicţie cu nici o tradiţie religioasă şi cu nici un curent 

agnostic ori ateu, în măsura în care aceste tradiţii cunosc prezenţa sacrului. 

Sacrul este ceea ce uneşte, nefiind atributul unei religii sau al alteia. “Sacrul 

este experienţa unei realităţi şi izvorul conştienţei fiinţării noastre în această 

lume”, scria Mircea Eliade. Sacrul fiind înainte de toate o experienţă, se 

traduce printr-un sentiment – “sentimentul religios cosmic”, după cum îl 

numea Einstein – a ceea ce leagă fiinţele şi lucrurile şi, în consecinţă, 

provoacă în străfundurile fiinţei umane respectul absolut al alterităţilor 

unite prin viaţa comună pe unul şi acelaşi Pământ. 

 

XIV.  Cercetarea transdisciplinară, prin definiţie, are în primul rând, şi 

mai presus de toate, caracter utilitar, venind în întâmpinarea omului 

promovând - prin participare activă - progresul ştiinţei, societăţii şi 

individului, al culturii şi civilizaţiei per ansamblu şi mai mult decât atât, 

evidenţierea şi transpunerea în realitatea socială a Normelor universale ce 

reglementează procesele Naturii, pentru ca astfel, comunitatea umană să ştie 

şi să poată, să aibă, deci, deopotrivă cunoaşterea şi metodele obiectualizării 

ei, dar mai presus de toate să conştientizeze necesitatea armonizării 

                                                           
1 Ibidem 
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conduitelor individuale şi colective cu ordinea generală ce guvernează la 

nivelul întregului Cosmos.  

De aceea orice rezultat al cercetării, care nu-şi realizează materializarea 

la nivelul social, rămâne un simplu proiect abstract, ori pură utopie. Şi chiar 

dacă e de principiu că visele utopice de astăzi reprezintă realitatea zilei de 

mâine, totuşi, în primul rând energia şi efortul cercetărilor transdisciplinare 

trebuie să se concentreze mai puţin pe schiţarea planurilor zilei de mâine, cât 

pe dezvoltarea individului şi a comunităţii, astfel încât să fim pregătiţi cu 

toţii pentru acest "Mâine". Pentru că el se va naşte cu adevărat abia atunci. 

Şi cine ştie, poate îşi va face intrarea în lume chiar mai repede. Depinde de 

aportul şi efortul omului. 

 

Astfel că putem desprinde următoarele direcţii definitorii pentru procesul 

de acţiune şi implementare a viziunii transdisciplinare: 

 în cultură: - prin mutaţia de paradigmă spre viziunea holografică asupra 

universului, vieţii şi fiinţei (percepute ca un tot unitar, un flux continuu 

de realităţi organizate sistemic, structurate de legi bine stabilite, 

ierarhizate funcţional şi derulându-şi procesele existenţiale într-o 

perfectă armonizare derivată din acţiunea lor sinergică, sub impulsul 

creator al unor Principii de rangul cel mai înalt); prin dezvoltarea şi 

unificarea ştiinţei, concomitent cu ridicarea acesteia la normele Ştiinţei 

Universale, punctul şi realitatea matriceală de confluenţă cu religia, arta, 

filosofia, conturând astfel modelul unui veritabil cod, procedeu şi 

modalitate - nu doar de percepere - ci de trăire veritabilă a vieţii, ca 

structură cu sens şi orientare bine definite, deopotrivă la nivel cotidian (de 

zi cu zi) cât şi istoric şi cosmic. 
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 în societate: - prin ridicarea standardului de viaţă cu accent pe calitatea şi 

dezvoltarea durabilă a întregii comunităţi umane, valorificând principiul 

conform căruia adevărata civilizaţie începe cu omul, trece prin procesul 

manifestării creatoare a acestuia pentru a se întoarce apoi la om, acelaşi om 

dar devenit acum altul prin chiar supunerea acestei alchimii existenţiale de 

autoexprimare a propriei sale metamorfoze: Hommo Sui Transcendentalis. 

 în educaţie: - prin reargumentarea anticei educaţii paideice şi modelarea 

unor cadre, structuri, metode noi, adaptate actualelor necesităţi de 

manifestare a speciei umane, potrivit nivelului prezent al devenirii vieţii pe 

Terra2.  

 în tehnologie: - prin deschiderea posibilităţii de utilizare şi valorificare a 

multiplelor forme de energie existente în Lumea Naturii  şi a 

Universului, deopotrivă manifestate prin intermediul tuturor categoriilor 

de fiinţe, inclusiv cele umane. Singura barieră actuală o constituie 

necredinţa, derivată din lipsa elementară de educaţie corespunzătoare a 

oamenilor de ştiinţă cu privire la procesele reale ale manifestării vieţii, 

fapt ce determină imediat incapacitatea de înţelegere a fenomenelor şi 

realizare a cauzelor/ principiilor şi legilor după care acestea 

funcţionează.  

 la nivelul fiinţei umane: - prin luarea în considerare a structurii reale şi 

complete a ceea ce numim cu titlul generic de "om", perceperea 

mecanismelor de funcţionare a acestora precum şi identificarea fiinţei 

interioare, cunoaşterea funcţiilor şi necesităţile Sinelui, a nivelelor de 

conştiinţă şi a gradelor de conştientizare (de percepere a realităţii) a 

                                                           
2 A se vedea în acest sens şi A. Burcu Fundamentele ontologice ale educaţiei paideice şi 

respectiv Elemente de psihosociologia educaţiei paideice, Ed. Argonaut, 2005 
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regulilor dezvoltării individuale şi a metodelor practice de aplicare a lor 

pentru îndeplinirea rostului fiinţei umane, a misiunii sale existenţiale, 

care de asemenea scapă înţelegerii şi câmpului de acoperire al ştiinţelor 

actuale3. 

 

                                                           
3 Recomandăm în acest sens şi A. Burcu Psihologia fiinţei. Psihologia ecologică integrativă 

a personalităţii, Ed. Fundaţiei Mercur, 2000, Psihopedagogia cercetării transdisciplinare, 

Ed. Argonaut, 2003, precum şi trilogia dedicată consilierii în managementul calităţii vieţii şi 

condiţiei umane: Fundamentele consilierii, Abilităţile consilierului şi respectiv Centrul de 

consultanţă…,  toate apărute la Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2004; L.A. Radu Deschiderea 

universului Ed. Nevali, 2002 şi respectiv Tratat de psihologie cognitivă, Ed. Mega, 2003 
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