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Abordarea transdisciplinarã a
lumilor alternative, fantastice sau
miraculoase  presupune o înþe-
legere diferitã a nivelurilor de
realitate, introduse de Basarab
Nicolescu, pornind de la logica
terþului inclus: „viziunea transdis-
ciplinarã ne propune sã luãm în
considerare o realitate multidi-
mensionalã, structuratã la multiple
niveluri, care înlocuieºte Realita-
tea unidimensionalã, la un singur
nivel, din gândirea clasicã” (Noi,
particula ºi lumea).

Logica terþului inclus e gânditã
de ªtefan Lupaºcu, în cãrþi precum
Experienþa microfizicã ºi gândirea
umanã (1940) ºi Principiul an-
tagonismului ºi logica energiei
(1951), drept o formã de dinamitare
a logicii clasice, bazatã pe axioma
non-contradicþiei, conform cãreia A
nu este non-A, aºa încât nu existã
un al treilea termen T care sã fie în
acelaºi timp A ºi non-A. Lupaºcu,
în consens cu teoria cuanticã, vine
sã nuanþeze aceastã axiomã a
non-contradicþiei, afirmând cã
existã un al treilea termen T (terþul
inclus) care este în acelaºi timp A
ºi non-A. La rândul sãu, Basarab
Nicolescu amplificã aceastã logicã
a terþului inclus, introducând
conceptul de nivel de realitate,
astfel: „Pentru a obþine o imagine
clarã a sensului terþului inclus, sã
reprezentãm cei trei termeni ai noii
logici, A, non-A ºi T, ºi dinamismele
lor asociate printr-un triunghi la
care unul dintre vârfuri se situeazã
la un nivel de realitate, iar celelalte
douã vârfuri la alt nivel de realitate.
Dacã rãmânem la un singur nivel
de realitate, orice manifestare va
apãrea ca o luptã între douã
elemente contradictorii (de
exemplu unda A ºi corpusculul
non-A). Al treilea dinamism, cel al
stãrii T, se exercitã la un alt nivel
de realitate, la care ceea ce apãrea
ca dezunit (undã sau corpuscul)
este de fapt unit (cuanton), iar
ceea ce apare contradictoriu este
perceput ca noncontradictoriu”

(Noi, particula ºi lumea). Pornind
de la logica terþului inclus, Basarab
Nicolescu va construi o complexã
teorie a transdisciplinaritãþii,
sintetizatã ºi demonstratã prin cãrþi
precum Transdisciplinaritatea,
Noi, particula ºi lumea, Ce este
realitatea? (o carte care pune în
luminã contribuþia fundamentalã a
lui ªtefan Lupaºcu în filosofia
secolului trecut, precum ºi func-
þionalitatea logicii terþului inclus în
diverse domenii ale cunoaºterii),
În oglinda destinului, care conþine
eseuri autobiografice etc. Într-o
teorie transdisciplinarã a lumilor
alternative, un loc la fel de percutant
îl ocupã conceptele de stare ternarã
(a terþului inclus) ºi nivel de reali-
tate, pe care vom încerca, în cele
ce urmeazã, sã le abordãm dintr-
o perspectivã ineditã.

Lume ºi non-lume

Lumile alternative (de tipul celor
construite în Aventurile Alisei în ara
Minunilor, Peter Pan ºi Wendy,
Cronicile din Narnia, Povestea fãrã
sfârºit, Aventurile lui Pinocchio,
Micul prinþ – deºi în cazul acestor
ultime douã cãrþi se impun anumite
rezerve privind construcþia lumii
alternative, care în Micul Prinþ este
intenþionat metaforizantã, iar în
Aventurile lui Pinocchio este in-
tenþionat parabolicã ºi morali-
zatoare) sunt în mod clar legate de
o structurã binarã, compusã din
doi termeni antagonici, lume ºi
non-lume; aceasta, la rândul ei,
conþine o serie de elemente
contradictorii, cum ar fi: realitate ºi
vis, raþiune ºi imaginaþie, cau-
zalitate ºi non-cauzalitate, viaþã ºi
moarte etc. Altfel spus, lumea,
definitã drept cadrul general de
referinþã în care se situeazã
personajul înainte de a pãtrunde în
spaþiul-timp fantastic sau virtual,
se raporteazã la lumea alternativã
ca la o non-lume irealã, nãscocitã,
imaterialã, aspaþialã ºi atemporalã.
Prin urmare, lumea se aflã într-o

relaþie de contradicþie cu non-
lumea, iar potrivit logicii clasice
lumea ºi non-lumea nu pot exista
în acelaºi timp. În schimb, dacã
privim aceastã problematicã din
perspectiva logicii terþului inclus ºi
a nivelurilor de realitate, lucrurile
iau o întorsãturã neaºteptatã. Sã
considerãm termenii antagonici,
lume ºi non-lume, ca situându-se
la un prim nivel de realitate. Un
termen T, fãcând parte dintr-un
nivel secund de realitate, va fi
simultan ºi lumea, ºi non-lumea.
Vom numi acest nivel secund de
realitate drept cadru al lumii
alternative. Cu alte cuvinte, lumea
alternativã este lumea ºi non-
lumea personajelor; la nivelul se-
cund de realitate personajele pot fi
moarte în lumea din care provin ºi
vii în lumea alternativã; la acelaºi
nivel secund de realitate, timpul
poate stagna în lumea iniþialã ºi
poate fi accelerat în lumea alter-
nativã. Pentru a evita neclaritãþile ºi
confuziile, sã ne oprim puþin asupra
unui exemplu. În al doilea volum din
seria Cronicilor din Narnia, intitulat
ªifonierul, leul ºi vrãjitoarea, mode-
lul transdisciplinar al lumii alterna-
tive este în mod limpede evidenþiat.
Patru fraþi, Peter, Susan, Edmund
ºi Lucy, care locuiesc în Londra,
pãtrund printr-un vechi ºifonier în
þinutul magic al Narniei. Aºadar, la
un prim nivel de realitate se
situeazã lumea Londrei aflatã în
relaþie de contradicþie cu o non-
lume încã necunoscutã ºi
imaterialã. La acest prim nivel de
realitate, lumea Londrei nu poate
exista simultan cu þinutul Narniei,
întrucât acesta nu este intuit ca
lume autonomã, ci respectã
criteriile de inconsistenþã ale unei
non-lumi. Nivelul secund de
realitate este reprezentat de lumea
Narniei, aºa încât o stare ternarã
rezolvã contradicþia din cadrul
primului nivel de realitate, dupã cum
urmeazã. La nivelul secund de
realitate, lumea Londrei ºi þinutul
Narniei existã simultan ca lumi
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autonome, iar cei patru fraþi trãiesc
în acelaºi timp atât în lumea
Londrei, cât ºi în Narnia. Dacã la
primul nivel de realitate timpul
stagneazã, la nivelul secund de
realitate, care conþine lumea
alternativã, timpul este accelerat.
Astfel încât, cei patru copii care se
maturizeazã ºi devin regi ºi regine
în þinutul Narniei, când se întorc
întâmplãtor în Londra prin acelaºi
ºifonier, conºtientizeazã faptul cã,
la primul nivel de realitate, timpul a
împietrit ºi cã ei au rãmas copii.

Acest exemplu ne ajutã sã
înþelegem atât aplicabilitatea logicii
terþului inclus în cazul lumilor
alternative, cât ºi felul în care
interacþioneazã ºi fuzioneazã
nivelurile de realitate. Întrucât terþul
inclus de la nivelul secund de
realitate nu soluþioneazã doar
contradicþia dintre lume ºi non-
lume, ci marcheazã, mai ales, o
fuziune a celor douã niveluri. Dupã
întoarcerea copiilor din þinutul
Narniei în lumea Londrei, nivelul
prim de realitate se va umple de
conþinutul magic al lumii alternative.
Aºa încât, deºi trecerea are loc
dinspre nivelul prim spre nivelul
secund de realitate, efectul va fi
tocmai invers, ºi anume nivelul
prim de realitate va fi restructurat
în funcþie de nivelul secund.

Niveluri de realitate

Þinând cont de aceste aspecte,
pot fi identificate douã tipuri de lumi
alternative: simple ºi complexe
(pentru claritatea argumentãrii ºi
pentru evitarea preþiozitãþilor, am
preferat aceastã clasificare
matematicã). În cazul lumilor
alternative simple, modelul este
unul matricial: existã doar douã
niveluri de realitate (unul care
conþine termenii antagonici, lume
ºi non-lume, iar celãlalt care
conþine terþul inclus ºi lumea
alternativã), care fuzioneazã între
ele, aºa încât nivelul prim de
realitate sã fie reconfigurat în
funcþie de cel secund. În aceastã
categorie intrã lumi alternative
precum Wonderland, Neverland,
þinutul lui Oz etc.

Lumile alternative complexe
sunt cele care presupun niveluri de
realitate multiple sau chiar infinite.
Odatã rezolvatã contradicþia dintre

lume ºi non-lume printr-un nivel doi
de realitate, în care se situeazã
lumea alternativã, în cadrul acestui
nivel secund de realitate se va ivi,
la un moment dat, o contradicþie
între doi termeni, aºa încât va fi
necesar un al treilea nivel de
realitate (implicit, o a doua lume
alternativã), care sã soluþioneze
contradicþia din nivelul doi. ªi tot
aºa, la infinit. Efectul acestei treceri
progresive de la un nivel la altul de
realitate va fi resimþit tocmai de
primul nivel de realitate, care la final
(dacã va exista un final) va conþine
toate lumile alternative din celelalte
niveluri. Procesul e asemãnãtor
tehnicii matrioºka a povestirilor în
ramã, cu diferenþa cã, în cazul
lumilor alternative complexe, nive-
lurile de realitate sunt autonome,
adicã nu se conþin unele pe altele.

Structura ternarã a lumii alter-
native vizeazã accederea la un pa-
radis fantastic ºi miraculos, con-
þinut de un al doilea nivel de rea-
litate. Aceastã trecere dinspre
lumea personajului înspre lumea
alternativã va desemna tocmai
metamorfoza primului nivel de
realitate, adicã substanþa para-
disiacã a lumii fantastice va con-
tamina lumea iniþialã, dinspre care
s-a declanºat procesul iniþiatic. În
cadrul lumii alternative pot fi
întâlnite ºi o serie de elemente
distopice, care încearcã sã dizolve
toposurile paradisiace ale fan-
teziei, dinamizând procesul de
iniþiere a personajelor care pornesc
dintr-o lume dezvrãjitã în cãutarea
anumitor zone magice, capabile
sã le reformuleze identitar. Fãrã
aceste elemente distopice, confi-
gurate ca forþe ale rãului (specifice
basmului clasic), ca întruchipãri ale
coºmarescului, ºi aflate într-o relaþie
opozitivã cu paradisul fantastic,
funcþia soteriologicã a lumii alter-
native ar fi diminuatã, întrucât per-
sonajele nu ar întâmpina astfel niciun
obstacol în construcþia magicã a
identitãþii lor. Uneori, elementele
distopice reprezintã ele însele niºte
niveluri autonome de realitate, dar,
de cele mai multe ori, aceste
elemente sunt inserate în cel de-al
doilea nivel de realitate, care include
lumea alternativã paradisiacã (spre
exemplu, invazia cãpitanului Cârlig
în Neverland, din Peter Pan ºi
Wendy). În cazul în care structurile

distopice alcãtuiesc niveluri
autonome de realitate, atunci
putem vorbi despre distopii
fantastice sau miraculoase, aºa
cum lumile alternative paradisiace
(conþinute de niveluri autonome de
realitate) pot fi considerate utopii
(ori, mai degrabã, eutopii)
fantastice sau miraculoase. Lumile
alternative stratificate (complexe)
pot, la rândul lor, sã fie compuse
atât din utopii, cât ºi din distopii, dar
întotdeauna distopiile folosesc, în
cadrul scenariului imaginar, la
augmentarea funcþiei cathartice a
utopiilor. Existã, însã, ºi situaþii în
care structurile utopice lipsesc,
aºa încât nivelul secund de rea-
litate va include doar o distopie
fantasticã. În acest caz, perso-
najele care pãtrund în lumea
alternativã antiutopicã reuºesc
sau nu sã o reconstruiascã anaba-
tic, iar personajele care trãiesc
dintotdeauna într-o distopie fan-
tasticã reuºesc sau nu sã eva-
deze într-un spaþiu paradisiac.

Douã niveluri de realitate au-
tonome (cum ar fi, spre exemplu,
lumea Londrei ºi Narnia), pot fi le-
gate, pe lângã terþul inclus (care
rezolvã contradicþia din cadrul unui
nivel de realitate anterior), de o
serie de niveluri intermediare de
realitate, care se situeazã în chiar
procesul de soluþionare a con-
tradicþiei dintre lume ºi non-lume ºi
de pãtrundere în lumea alternati-
vã. Ele sunt asemenea unor „gãuri
de vierme” care leagã douã sau
mai multe universuri ºi care permit
trecerea imediatã dintr-un univers
în altul. În nivelul intermediar de
realitate personajul se gãseºte
între lumi, dar nu are decât
certitudinea lumii din care provine,
întrucât cea de dincolo de acest
nivel intermediar este necu-
noscutã sau chiar imaterialã. De
aici provine uimirea în faþa spec-
tacolului magic, pe care lumea
alternativã îl pune în scenã ºi care
izbuteºte sã absoarbã personajul
întru totul, cauzâdu-i uneori pier-
deri de memorie cu privire la
identitatea sa în lumea iniþialã.
Nivelul intermediar de realitate,
care conþine zone ale nimãnui,
declanºeazã, astfel, trecerea de la
o spaþio-temporalitate la alta, de la
o identitate a personajului la

(continuare în pag.44)


