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Către o filosofie a nivelurilor de realitate.  

Recenzie la volumul “Demarcaţie şi identitate într-o 

abordare transdisciplinară a nivelurilor de realitate”- 

autor Marius-Costel EŞI 

[Towards a philosophy of levels of reality. Review for the volume 

“Demarcaţie şi identitate într-o abordare transdisciplinară a nivelurilor 

de realitate / Boundaries and identity in a transdisciplinary approach of 

the levels of reality” – author Marius-Costel EŞI 

Antonio SANDU1 

Abstract 

In the space of the world’s resignification, we welcome the fruitful 
transdisciplinary meeting with our friend and colleague Marius Costel Esi, whose 
volume „Demarcaţie şi identitate într-o abordare transdisciplinară a nivelurilor de 
realitate” has been published at the prestigious Didactica si Pedagogica Publishing 
House from Bucharest. The current volume doesn’t represent a simple exegesis to the 
volumes of Basarab Nicolescu and Stefan Lupascu. The author aims to investigate in 
the horizon of transdisciplinarity, the issue of bounderies and identity in the 
epistemologic horizon of metatheoretical unification of knowledge. Taking the red line 
a bit further, we notice in the relationship between boundaries and identity a bold 
emphasis on the issue of the relationship between Ego and Alterity which deconstructs 
Alterity in Same and Other. Alterity is no longer an antropological one however, or 
visibly ontological, but a gnoseological one, built in our own knowledge. The issue of 
the levels of reality is one of great actuality, being a promising opening towards the 
onto-gnoseological and semiological unification of knowledge. In the distinction 
philosophy – science, the horizons of knowledge are being blurred, opening beyond the 
bounderies of each discipline towards the areas of transparency to knowledge, which 
unifies the levels of reality.  
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Introducere 

Perspectiva transdisciplinară este una care permite înţelegerea 

realităţii drept o “continuitate discontinuă”. Unitatea lumii este asigurată, 

în viziunea lui Basarab Nicolescu (2002), tocmai de existenţa nivelurilor 

diferite de realitate şi a intervalurilor de transparenţă la cunoaştere care 

instituie realitatea în ochii subiectului epistemic (Sandu, 2010). Propriile 

căutări în sfera reconstrucţiei onto-gnoseologice a realităţii construite 

social a lumii ne-au permis să identificăm în transdisciplinaritate 

promiţătoarea sugestie – făcută de Basarab Nicolescu de unificare a 

realului şi a posibilului plasate în inima subiectului transdisciplinar şi 

aflate într-un proces de constituire reciprocă. 

În acest spaţiu al resemnificării lumii salutăm fructuoasa întâlnire 

transdisciplinară cu colegul şi prietenul nostru Marius-Costel EŞI, al 

cărui volum “Demarcaţie şi identitate într-o abordare transdisciplinară a 

nivelurilor de realitate”, a văzut lumina tiparului la prestigioasa Editură 

Didactică şi Pedagogică din Bucureşti. Volumul de faţă nu reprezintă o 

simplă exegeză la volumele lui Basarab Nicolescu şi respectiv ale lui 

Ştefan Lupaşcu. Autorul îşi propune să cerceteze în orizontul 

transdisciplinarităţii problematica demarcaţiei şi a identităţii în orizontul 

epistemologic al unificării metateoretice a cunoaşterii. Ducând mai 

departe firul roşu propus de autor, noi vedem în relaţia demarcaţie şi 

identitate o îndrăzneaţă punere a problemei relaţiei dintre Eu şi 

Alteritate care deconstruieşte Alteritatea în Acelaşi şi Altul. Alteritatea nu 

mai este însă una antropologică sau vizibil ontologică, ci una 

gnoseologică construită în propria noastră cunoaştere. Problema 

nivelurilor de realitate este una de o deosebită actualitate, fiind o 

promiţătoare deschidere către unificarea onto-gnoseologică şi 

semiologică a cunoaşterii. În distincţia filosofie - ştiinţă se estompează 

orizonturile cunoaşterii, deschizându-se dincolo de graniţele fiecărei 

discipline către zonele de transparenţă la cunoaştere, ce unifică nivelurile 

de realitate.  
 
Către o filosofie a nivelurilor de realitate 

Pornind de la Basarab Nicolescu (2002), nivelurile de realitate 

sunt definite într-o manieră sistematică pe baza legilor care le guvernează 

şi care adeseori pot fi extrem de diferite. Trecerea de la nivelul cuantic la 

cel macroscopic schimbă legile care guvernează respectivul nivel de 

realitate. Dincolo de proprietăţile pur fizice ale obiectelor cuantice şi 
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respectiv a macro obiectelor, sunt puse în discuţie principii cu caracter 

ontologic, cum ar fi cea a cauzalităţii. Legătura cauzală este, ne spune 

Basarab Nicolescu (2002), o conexiune formată în conştiinţă prin 

trecerea de la o serie de obiecte la alta. Marius-Costel Eşi accentuează 

această trecere arătând că ideea de cauzalitate este construită în însuşi 

procesul de observare a lumii, experienţa constituind sursa credinţei în 

necesitatea cauzală datorită observării repetate a relaţiei cauză-efect. 

Trimiterea la Hegel (1966) este realizată în scopul clarificării modalităţii 

dialectice în care conştiinţa ia act de ideea de cauzalitate. În lumea 

microobiectelor, la nivelul cuantic, cauzalitatea este mai degrabă statistică 

decât deterministă (Born, 1967). Ideea regiunilor realităţii este sintetizată 

de Basarab Nicolescu pornind de la Husserl (1994) de la Heinsenberg 

(1998) şi de la Popper (2000). 

Momentul de cotitură marcat de apariţia transdisciplinarităţii îl 

constituie introducerea de către Basarab Nicolescu (2007) a ideii 

nivelurilor de realitate guvernate de logica terţului inclus. Acest principiu 

este preluat de Nicolescu de la Ştefan Lupaşcu, Logica dinamica a 

contradictoriului (1982) şi respectiv Principiul antagonismului şi logica energiei 

(2000). Axiomatica generată de legea terţului inclus presupune existenţa 

unui termen T situat între A şi non A. Această onto-logică sau logica 

fiinţei transpune în sfera logicii formale ideile curente în ştiinţe a 

axiomaticilor neintuitive care au generat geometriile neeuclidiene şi la 

limită teoriile fizice relativiste sau cuantice. Noile logici axiomatice 

bazate pe terţul inclus deschid orizontul calcului lumilor posibile şi a 

utilizării operatorilor modali în înţelegerea nivelurilor de realitate. Terţul 

secret inclus nu se află însă pe acelaşi nivel de realitate ca perechea de 

contradictorii pe care o însoţeşte. Pornind de la aceste explicaţii ale lui 

Basarab Nicolescu, Marius Costel Eşi realizează un amplu excurs în 

filosofia ştiinţei şi în general în epistemologie, vizând în cercetarea sa 

construcţia limbajului ştiinţei din perspectiva teoriei adevărului atât ca şi 

corespondenţă, cât şi ca o problematică a complementarităţii. Filosofia 

ştiinţei este oarecum tributară dezvoltării lor din domeniul fizicii, care a 

obligat epistemologii la abandonarea obiectivismului clasic în formarea 

unui realism ce ţine cont de principiul complementarităţii şi al 

corespondenţei (Eşi, 2015). Din acest punct, lucrarea lui Marius Costel 

Eşi devine o amplă exegeză a teoriilor epistemologice consistente care 

derivă din cele două teorii ale adevărului, şi care sunt, totodată, coerente 

cu înţelegerea transdisciplinară a existenţei simultane a mai multor 
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niveluri de realitate. Însăşi distincţia clasică între subiectul epistemic şi 

obiectul epistemic se estompează, astfel autorul ne spune preluând 

cuvintele lui Schrodinger (1980) că Subiectul şi Obiectul sunt una şi în 

acelaşi timp spirit şi materie.  

Marius Costel Eşi concluzionează că înţelegerea transdisciplinară 

a relaţiei subiect-obiect poate fi descrisă după logica complementarităţii. 

Modelul complementarităţii şi a corespondenţei permite înţelegerea 

nivelurilor de realitate ca o manifestare a complexităţii prin includerea în 

sistemul subiect-obiect a terţului.  
 
Identiate, demarcaţie şi limbaj ştiinţific 

Cea de-a doua parte a lucrării priveşte distincţia identitate-

demarcaţie ca un corolar al limbajului ştiinţific. Marius Costel Eşi face 

apel la Popper (2000) pentru a înţelege specificul discursului ştiinţific. În 

acest sens Marius Costel Eşi face trimitere la distincţia 

ştiinţific/neştiinţific ce poate fi înţeleasă în două direcţii, şi anume 

segregarea ştiinţificului de metafizic şi respectiv a discursului ştiinţific de 

cel pur tehnologic (Eşi, 2015). Tentativa noului umanism făcut posibil 

de perspectiva transdisciplinară îi permite lui Marius Costel Eşi să se 

întrebe despre alte sensuri ale demarcaţiei în orizontul şocurilor culturale 

a spaimelor sociale. Este pusă în evidenţă o conştiinţă a diversităţii 

specifică orizonturilor transculturale ale realităţii (Eşi, 2015). Principiul 

toleranţei (Maxim, 2004) este un principiu cardinal al noului umanism 

sau transmodernism aşa cum sugerează Basarab Nicolescu (2006). 
 
În loc de concluzii 

Vedem acest transumanism transdisciplinar ca un apanaj al 

societăţii transmoderne bazată pe recuperarea unităţii tocmai în 

intervalurile de transparenţă ce separă şi modifică totodată nivelurile de 

realitate. Societatea şi cultura transmodernă le vedem complementare 

celei moderne tocmai în sensul principiului complementarităţii discutat 

anterior (2010). Această perspectivă vine să dea seama de modul în care 

societatea transmodernă este un construct complex dar şi un alt nivel de 

realitate construit pe logica acţiunii comunicative fiind astfel un produs 

civilizaţional, distinct, o etapă distinctă evoluţiei umanităţii. Această 

convergenţă a viziunilor epistemice mă face să salut cu deosebită căldură 

apariţia volumului lui Marius Costel Eşi intitulat Demarcaţie şi identitate 

într-o abordare transdisciplinară a nivelurilor de realitate. 
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