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Abstract: We propose a preliminary presentation to Pompiliu Crăciunescuʼs book, Fractal Strategies. 

The author, a well-known researcher in the field of transdisciplinary studies, is Associate Profesor at 

the West University of Timișoara. Our aim is to briefly discuss the topic of transdisciplinarity in relation 

to the current scientific hyper-specialization, as well as some of the streams of thought and key-

concepts that underlie Crăciunescuʼs seminal work, which unites literature and science at the level of 

transgressive knowledge. 
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Înscriindu-se în orizontul explicativ al transdisciplinarității, cartea lui Pompiliu 

Crăciunescu, intitulată Strategiile fractale, reunește studii nutrite de o gândire 

simultan calitativ-sintetică și interactiv-analitică, pusă în slujba explorării 

conexiunilor și a paradoxurilor subiacente operei unor autori precum Roberto 

Juarroz, Eugenio Montale, René Daumal, Giuseppe Ungaretti, José Hierro, 

Fernando Pessoa, Mihai Eminescu, Ion Barbu, I.L. Caragiale sau Vintilă Horia. 

Demersul de explorare a literaturii în nexuri interferente cu filosofia, logica 

noneuclidiană, matematica, fizica cuantică, geometria fractală este împlinit într-

un cadru conceptual revendicat din Stéphanne Lupasco (logica dinamică a 

contradictoriului și principiul terțului inclus), Werner Heisenberg (principiul 

incertitudinii), Basarab Nicolescu (teoria nivelurilor de realitate și axiomele 

transdisciplinarității), Edgar Morin (gândirea complexă) sau Benoît Mandelbrot 

(geometria fractală). 

Se cuvine, în acest context, să facem mențiunea că transdisciplinaritatea 

coagulează forțe intelectuale de prim rang într-un proiect revoluționar de 

regândire a coerenței și a unității fundamentale în știință, adică tocmai în modul de 
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a construi lumi explicative prin eforturi conjugate de reunificare a unor domenii cu 

destin complementar sau chiar, aparent, disparat. Paradigma transdisciplinară 

între-situează global, integrator și transgresiv, gânditorii care, de-a lungul 

secolelor, și-au pus probleme cruciale, variate în esență și extensiuni, privind 

înțelegerea ființei și a universului. Prin direcțiile unificatoare și formativ-

interstițiale în cercetarea tuturor fenomenelor interdependente care guvernează 

lumea fizică și spirituală a omului, în consonanță cu misterele cosmice, 

transdisciplinaritatea oferă un ansamblu de răspunsuri juste, după aprecierea 

noastră, la marota fragmentaristă a orientărilor năimite hiperspecializării 

reductive, al căror triumf relativ (și aparent) a vizat, măcar începând cu sec. al XVIII-

lea, ruperea de tradiția unei gândiri fecunde, constitutiv autentice și plenar 

finaliste.  

De altfel, în privința studiilor umaniste, dacă focalizăm diacronic perspectivele 

care s-au succedat, să spunem începând cu Antichitatea greacă (pe care o putem 

considera epoca de aur a gândirii filosofice, efervescent creatoare, în care miturile 

coexistă cu perspective intuitive și reflexive asupra universului și a existenței), nu e 

greu să constatăm că momentele fundamentale în jalonarea unor astfel de 

concepții preteoretice (momente întruchipate de nume ca Platon, Aristotel ș.a.) au 

fost, progresiv, dispersate, disciplinele științifice actuale reținând doar atât cât le-

a servit ca minimă întemeiere filosofică sau, în lipsa unei atari întemeieri, 

obliterând câștigurile intuitiv-reflexive ale gânditorilor antici sau medievali. Pe 

măsură ce specializarea științifică și-a pus amprenta în conceptualizare și 

metodologie, mutațiile de paradigmă au însemnat o trecere de la dimensiunea 

calitativă a cercetării la dimensiuni cantitative, fie ipotetico-deductive, fie pur 

empirice (experimentale, statistice etc.). Rezultatul? Prevalența științelor tari 

asupra celor umaniste, reflectată în maniera procustiană de evaluare a celor din 

urmă, prin raportare la criterii de ordinul exactității, al cuantificărilor formale, al 

pozitivismului etc. Cu alte cuvinte, o efasare a Subiectului, prefirat printre 

canoanele solidificării, ale materializării statistice și ale cantitativului care supune 

individualitatea creatoare la imperativele standardizării, glorificând domnia 

masificării. În același timp însă, în paralel cu această tendință, s-au manifestat 

eforturile de reasumare conceptuală, metodologică, analitică și hermeneutică a 

problematicii ființei în câmpul științelor culturii, prin dialoguri fertile, inter-, multi- 

și transdisciplinare, urmărindu-se, pe lângă asimilarea achizițiilor filosofice valide, 

depășirea anumitor cadre conceptuale rigide și asigurarea unui parcurs formativ 

suficient de flexibil încât să permită captarea unor conținuturi cu adevărat 

semnificative pentru subiectul în cauză. 
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Nu altfel trebuie înțeles demersul lui Pompiliu Crăciunescu, reprezentant de 

frunte al transdisciplinarității pe tărâmul hermeneuticii literare, științifice și 

filosofice, hărăzit desfășurării unor gheme de lumină iubitorilor de Cunoaștere, de 

Adevăr, de Frumos. Pledoaria autorului, nutrită latent și vertebrată principial de 

viziunea transdisciplinară asupra relației dintre Subiect și Obiect în filosofia 

limbajului, hermeneutică și estetică, nu este, cum s-ar crede, una autarhică, 

exprimând un crez pur elitist și vehiculând concepte abstracte, inextricabil 

interconectate în tabloul de ansamblu. Dimpotrivă, printr-o deschidere simultan 

transgresivă și integratoare, Pompiliu Crăciunescu operează, cu maximă precizie 

analitică, o între-situare a nodurilor teoretice, indispensabilă pentru revelarea 

deplinătății fiecăreia dintre figurile scriitoricești tutelare a căror personalitate este 

evocată sumativ și invocată formativ, peremptoriu, prin racordare la exigențele 

unificatoare și sintetice ale ceea ce am putea denumi paradigma cosmodernității 

în hermeneutica literară actuală. Inteligența lingvistică superlativă a autorului, 

alimentând, prin tainice izvoare, o scriitură fascinantă în intensiuni semantice și 

extensiuni stilistice, dar și rigoarea sa analitică și spiritul său de sinteză sunt 

admirabil puse în lucrare spre decelarea stringentă a liniilor fecunde și proeminente 

ale creativității și ale gândirii scriitorilor reflectați din cu totul alte unghiuri de 

interpretare, prin prisma fractală a contradictoriului asimilat (inclus) și transgresat. 

Vorbind despre spiritul de sinteză la Pompiliu Crăciunescu, socotim necesară 

precizarea că sinteza trebuie înțeleasă nu ca simplă mixtură a unor frânturi 

ideatice, cât un demers inițiatic de sfâșiere a cortinei aparențelor și de pătrundere 

în miezul fundamentelor creatoare arhetipal proiectate în orice operă veritabilă, 

adică tocmai ceea ce își propune și săvârșește autorul ca miză onto-

epistemologică. 

Într-un preambul propedeutic, deopotrivă retrospectiv și prospectiv, autorul 

denunță limitările obiectuale ale scientismului determinist și pledează pentru 

îngemănarea științei cu poezia, ca moduri fundamental creatoare ale ființei 

umane. Această descătușare epistemologică este prilejuită de sinteza domeniilor 

care se întemeiază pe „multiplicitatea complexă” a unei noi cunoașteri, deschise 

înspre recuperarea înțelepciunii tradiționale și a miturilor primordiale, în lumina 

unei altfel de înțelegeri a relației Subiect-Obiect, a Ființei în integralitatea sa.  

Sub pecete rezumativă, Pompiliu Crăciunescu listează momentele 

premergătoare unei atari configurări, în speță crizele de ordin ontologic și 

gnoseologic care au cutremurat un tărâm considerat îndeobște stabil, riguros 

sistematizat (Platon, Newton etc.), în afara oricărei susceptibilități ori periclități de 

contestare, de transformare/reformare, transgresare sau, măcar, de revizuire. 

Evident, cheia problemei pleacă din concepția platoniciană, pe baza căreia au fost 
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imprimate direcții de gândire cu potențial reductiv, prin care Subiectul era destinat 

unei progresive eclipsări în „umbra cotropitoare a Obiectului” (p. 5). Ca 

repoziționare de principiu, gândirea occidentală a traversat etape de criză (Gauss, 

Gödel, Einstein, Heisenberg, Wittgenstein), care au modelat cu totul alte 

perspective și au constituit motorul schimbărilor de paradigmă, deschizând calea 

geometriei fractale (Mandelbrot), teoriei haosului (Thom, Ruelle, Gleick), 

structurilor disipative (Prigogine), gândirii-flux (Poincaré, Hadamard), nexului 

dintre conștiință și lumea fenomenală (Ricard), dar și avansării unui concept nou 

privind Realitatea și nivelurile acesteia (Lupasco, Nicolescu). În centrul acestei 

dezbateri, este pusă esența poeziei, care, după formula lui Basarab Nicolescu, 

înglobează „cunoașterea cuantică a terțului tainic inclus”. Transfinitul și infinitul 

mic, puse în conexiune dinamică, atestă realitatea interioară a conștiinței care 

înmănunchează tendințe contradictorii, simultan incluzive și transgresive, ale 

subiectului creator de poezie, angajat în transistoria ființei, în realitatea nudă a 

intelectului fluctuant dintre văzut și nevăzut, real și imaginar, ființă și neființă, 

transcendent și imanent, geniu și nebunie. Ipso facto, multiplicitatea contradicțiilor 

găsește calea integratoare în unitatea fundamentală a conștiinței cosmoderne. 

Tărâmul creației poetice în orizontul cunoașterii ni se dezvăluie, în acest 

context, ca „plenitudine în care noosfera coexistă cu noologia abisală, 

cuantificabilul numeric real cu cel imaginar sau transcendent, ființa cu neființa, 

rațiunea cu înțelepciunea nebuniei; pe scurt, va fi o plenitudine a contradictoriului 

inclus” (p. 15). Pe măsură ce Realitatea este percepută multistratificat, pe niveluri 

de referință și manifestare, „existența se dovedește nișa secretă în care «parfumul 

neantului» fuzionează indicibil cu «aroma ființei»; mai mult, nimicul și absolutul 

participă laolaltă la edificarea cunoașterii transgresive a lumii” (p. 16). Prin 

raportare la nivelul limbajului, semnul poetic funcționează ca „terț inclus”, în 

tainică portanță a stării T a limbajului: „poeticitatea – inepuizabila sursă a genezei 

transistorice de sens, ca orizont de reprezentare și percepție a unor lumi posibile” (p. 

18). Gândirea fractală animă o „intensă dimensiune translingvistică” (p. 19), 

limbajul poetic fiind, după cum Eugeniu Coșeriu se exprima, plenitudinea 

funcțională a posibilităților de realizare a sensului. Creația poetică transcende 

limbajul, generând un adevăr multiplu, transfinit, în care translimbajul și tăcerea 

conlucrează la creația sensului, transgresiv întrupat în lumile textuale. 

Nu ne-am propus, în această prezentare liminară (care funcționează, mai 

degrabă, ca un excurs complementar sui-generis), o devoalare efectivă a miezului 

hermeneutic al cărții. Lăsăm cititorilor pasionați să se împărtășească atât cu 

strategiile de analiză, sinteză și interpretare, cât și cu o scriitură care, în sine, 

configurează o veritabilă pleromă de idei, prin care autorul, în cheie inițiatică, 
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explorează Sensul, Nivelurile de Realitate, logica Terțului inclus, principiile 

fondatoare ale cunoașterii neîmpărțite, mundanul, transmundanul și supra-

mundanul, istoria și transistoria, știința și literatura, punându-le în ecuație cuantic-

referențială, ca pe niște proiecții inefabile deschise cunoașterii cosmoderne, 

asumând latent sursa lor principială comună și calea simbiotică de între-situare. 
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