
firrimri diil eril ale lui Basarah Nicolesür
rcoeprtstabrnic pentu integrc
cxilului în cultura românà, Basarab
l{laolesor sedovedçh af unrd dinte
aceia pentru <are orlce lniflatlvà în
acestscns trcbuie susfinutà gi dusà
pânà la capàt prin toate mijloa<ele
cn putinfà.

Astfel, în decembrie 2012 a depus laArhivele
Naçionale din Ploieçti (oraçul natal) un fond masiv
de scrisori (peste i 0 000 de pagini), menit a
aduce .,màrturii semnificative privind viaga
personalitàçilor culturale române în exil",
dupà cum se exprimà, îrtr-o substançialâ Prefalà
la volumul Scrisori din exil. Arhiva Basarab
Nicolescu (Editura'Curtea Veche, Bucureçti,
201 5. Sub egida hstiurului de Sudii fUnsaisclplirnre
în §tiinta, Spiritualitaæ, Socierare), cei doi îngrfiitori
ai editiei: Traian D. Lazàr gi Raluca Andfeescu.
Volumul cuprinde un deosebit de interesant
schimb epistolar al lui Basarab Niolescu, fondatorul
teoriei transdisciplinaritàtii, cu o carte firndamentalà
în domeniu Nous, )aparticule et le monde (1985),
despre care Emil Cioran îi scria în decembrie
1988:,,cartea Dv. bogatà, sugestivà, ale càrei
teze ar fi putut zdruncina scepticismul meu
oongenital, dacà aç fi fost mai tânàr". cu impo'tanæ

se dovedeçte intens preocupat de receptarea
criticà a romanelor sale, fiind plàcut impresionat.
de comentariul çi interpretarea lui Basarab
Nicolescu la Strada Mântuleasa (,,4m citit çi
recitit cu încântare exegeza «Stràzii Mântuleasa»
/.. ./ Cred cà eçti primul cititor care a «vàzut»
structu-ra çi destinul de Mare Zeitate aI Oanei.
Intr-adevàr, folclorul - nu numai cel românesc
- neglijeazà erotismul. «Aventura» Oanei nu-
qi reveleazà sensul decât fir dimensiunea miticà,
iar nu în cea a nbasmului>>" - 1.5 iunie 1974).
în pandant Basarab Nicolescu fr vorbegæ prieæmùl
Mircea Ciobanu despre ftumusegea limbiiromâne
(,.Iimba cea mai frumoasà din urrivers în care ne
scriem noi" - 13 octombrie 1991.), càutând a
desluçi ce s-a îrtâmplat cu ei din noiembrie 1968
,,când ne-am despàrçit, refugiat f,ecare în propriul
Iui exil", propunând mijloace ,,sà umplem abisul
celor 22 de ani. Sà comparàm experiença în douà
universuri radical diferite. Sà încercàm sà
dàm un sens, prin evolulia noastrà comparatà,
una alteia. urgiei istoriei. Sà încercàm chiar,
citind printre rândurile vielilor noastre, dà
desluçim o posilcilà cale de zupravieguire a æesæi
lumi nebune".
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ca si din stràinàtate: Horia Stamatu, Mircea
Eliade, Vintilà Horia, I.M. Arcade çi Emil Cioran.
Ceea ce mi se pare a fi cu totul semniflcativ,
interesant de retinut, este preocuparea acestora
pentru mentinerea vie a unei limbi literare
româneçti (Horia Stamatu a publicat în 1979
,,un «manifest» pentru scrisul în limba românà
în exil") qi dorinça de unitate, a tuturor celor
plecaçi din tarà în vederea unui viitor comun
al românilor (,,Sunt sigur cà din aceste întâlniri
pariziene-îi scriaVintilà Horia la 1 aprilie 1982

- la care as wea sà iau parte cât mai des, sà iasà
lucruri interesante pentru üitorul României.
Dumneata aimulte de spus pe aceastà latitudine").
Scrisorile acestea, primite de la personalitàçi
diferite ca preocupàri çi formagiuni spirituale.
dau seama asupra domeniilor de activitate ale
acestora qi mai ales asupra stràdaniei lor de a
pune càràmizi fondatoare la edificiul culturii
nationale. Aça, bunàoarà, Horia Stamatu este
preocupat de comentarea în limba românà a
Psalmr.lor qi, în general, a Vechiului Testament
ÇJiam dat fotocopiaunui comentar la «Psalmul
1», în care intrà în âiscuçie latura initiaticà a
psalmilor", adàugând:,,Poziçia mea fundamentalà
çi militantà, de creçtin, nu e pe placul lumii
influente de azi, dar nu cred cà e bine sà se
cedeze celor militant anticreçtini" - 18 augast
1981); Vintilà Horia e preocupat de intrcducerea
lui Lucian Blaga îetr-i:n ctcüt european al ideilor:
,,Putem fâce din Blaga, prin gândirea noastrà,
vreau sà spun prin fo4a noastrà de a-i scoate în
relief actualitatea un motor pentru înnoirea de
mâine (. . .) Cred cà în volumele lui firndamentale,
ca «Lauda somnulü» çi «La cumpàna apelor»,
aceastà posibilitate de anti-entropie, care are în
fond un substrat esoteric prof,rnd, apare în toatà
màre1ia ei unicà. Nici un alt poet român sau
european nu a fost atât de aproape de adevàr
ca Blaga. datorità vastei lui posibilitàçi de a sta
pluridisciplinar în faga lucrurilor. De la el la
misticà, saltul ar f, uçor de realizat, însà poate
cà nu asta îi era misiunea. Fiecare din noi
joacà un rol precis, pe care-l învà1àm pe dinafarà
scurt timp înainte de a ne nagte, în însàçi matca
geneticà" (27 octombrie 198V: Mircea Eliade

România literarà numàrul 27-28 / 23iunie2017

llaglnlle corespondençer oln aceas[a carle

ÿ{., .,ot" çi comentarü excelente din partea
I editorilor) sunt emotionante pledoarü pentru
,,revenirea în garà a exilaçilor". Se dovedeçte
astfel (§i astfel) cà nu trebuie sà ne referim
nici o clipà Ia douà literaturi, una scrisà în çarà
çi alta în stràinàtate, ci Ia una singurà scrisà în
limbaromânà, izvorâtà dintr-o unicà çi profi.rrdà
simçire nalionalà. Cât de exacte sunt în acest
sens aprecierile lui Horia Stamatu privitoare
Ia generagia sa gi la genera$a lui Basarab Nicolescu,
distançate în timpul afirmàrii, dar având comun
acel ideal posibil de unitate româneascà: ,,Fac
parte dintr-o generatie care, prin ce-a avut ea
mai expresiv, a ajuns prin 1936 Ia convingerea
cà simpla combatere a ràului este o bàtaie în
gol, cà cel mai important lucru nu e aceasta, ci
facerea binelui. Era un fel de a gândi revolugionar
fagà de putregaiul care §inea în loc de ordine,
aça cà represiunea a fost radicalà"(14 iuüe 1981),

,,Dumneata esti din noua generatie a exilulü"
(9 mai 1 985), la care üebuie adàugatà solicitarea
lui Vintilà Horea (fondatorul la Roma a uni Institut
pentru Cultura Occidentalà), gi încrederea în
posibilitàfle lui Basarab Nicolescu de a contribui
la definirea unei noi politiciîrtr-o societate nou
construità:,,ni se pare important çi urgent sà
punem eforturile culturale în s§ba noilor cuente
ale timpului nostru (...) eforturile disperate
ale omului de a scàpa din capcana pozitivistà
a secolulü precedent" - scrisoare dtn iulie 1 I 80
-Avem nevoie de Dumneavoastrà (...) Speràm
cà ve$ accepta sà ne ràspunde$ rapid dacà sunæ1i
de acord. màcar în principiu cu a@unea noastà".
Basarab Nicolescu nu doar cà Ei-a exprimat
acordul. dar iatà-l punându-çi la bàtaie toate
puterile çi toatà calitatea sa intelectualà pentu
apàrarea çi difuzarea valorilor spirituale modeme
într-o lume în care uebuie sà se impunà acordul
dintre noutate gi societate. Iar în aceastà acgiune,
nevoia integràrii în mod firesc a exilului în cr:ltura
rn$onalà devine o prioritate de majorà importangà

çi fàrà nici un fel de prejudecàgi. Iatà sensul
demersurilor pe care le întreprinde Basarab
Nicolescu, fàrà ezitare.

f Constantin Cublegan
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