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,,Stau çi nui întreb/.../ dacà rtu cutnr'(t un trci.f tle
trtresporrtleurd e mui aproape de vialu cotklianti si de

isloria tare clirt eu se desprirtcle cu timpul..."
.,Cuyîntul, îrt ciudtt efortrtrilor depuse cle liryvi;ti ;i

p.silnlogi. a rd.nrus o tein{i tt tieyii".
Vintilà Horia

Completarea istoriei noastre culturale cu màrturii
desprinse din literatura nonfictionalà (jurnale. rnemorii.
ori chiar corespondentà) cste o neccsitate fileascà dupà o
perioadà în care accesul la inlbnaa$e (reala intbnrratic l)

;u.csc cenzrrriit sau chiltr interzis.
Astf'el. ceea ce intereseirzà cititorul de astàzi sunt rnai

dr'grabà acele realitàti de care a fost prir,at. la care nu a

lvut acces. date semnificative despre oameni 1i actiunile
1or. din tarà. dar mai ales ciin exiiul prohibit în perioada

iomunistà.
Acesta este ;i rostul peniru câre. tlin arhiva iiterarir a

:criitoruhri-fizician. a scriitorului-1l1osol. urembru de

onoare al Acaderniei Române, Basarab Nicolescu, suni
puse ia dispozilie (cic càtre cercetàtorii Traian D. Lazàr' ;i
Raiuca Dumitl'escul a par-te din corespondeuia acc5tLlià

cu per'sonalitàfi românesti din tarà on din erii.
Structura càr1ii însàsi a fost gînditir ca sursà supli-

mentarà de inforrnatie. Asttèl. cei doi autoli, pe lîngir
Prefalà si un capitol introductir' - E;:ilurul retirrc la
tiloi{ti. în cllre sunt concentrate date bio-biblio*graiice
Jespre Bararab Nicolescu. inselr'azir. îlaiiitea ïiecarLri ret
de sclisori. o ..notà bio_elallcü" a celui clr cirre acesta

coresponda. Sunt binevenite aceste iriibr-matii. iie în
cirzul celol mai pritin mediatiza.ti la noi în tirnpul anteri-
or liri 1989 - cunl sullt Hrxia Stamatu ori L.i\{. Arcade -.
lic chiar si a celor ce-5i crrnlir:uaserà activililtea în larir *
N{ilcea Ciobanu 1i Alexanciru Rosetti.

Dar importante 5i necesirre d;ite aTlir cltitortii mai Lri

dcosebirc riin corespondenla * in marc parie - inedità
iori pLrblicatà anterior. spc)ïadic. îir levirie literar-e).

Ëste vorba în primul rînd de cec'â cc trece dincolo tle

cuvinte - seniimenteie de plietenie. de irdnriiatie si
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respect reciproc, care se desprind din toate scr-isorile.

indiferent de expeditoi'.
Un exemplu {dar poate fi oricare altu} din acest

volum) este prietenia dintre Basarab Nicoiescu 5i Mircea
Ciobanu. c legàturà umanà si iiterarà ce a sfidat dis-
tanlele 5i tin4rul. Emolia reîntîlnirii din 1991 o atlir citi-
tor-Lrl <-lin crivinteie rne;te5ugit scrisu' la începutul epis-
tolei din 13 octombrie, cuvinte din care transpare senti-
mentul înalt a1 prieteniei: ,.Dragul meu Mircea. Te-arn
asteptat ca pe Isus. Cei din jurul mer.r. îngrijorii{i" mà stii-
tuiau sà-mi domin bîntuitoal'ea eü1olie a asteptirrii".

Si în cazul de fa1à. ca gi în ceielaite gmpaje de core-
spondentà. cele mai multe sunt scrisorile expeditorului -
acum lvlirceit Ciobanu. Basarab Nicolescu fiind desti-
natarul care le-a pàstrat si ni le lhce cunoscute pesre timp.

inainte de 1989, Niircea Ciobanu îi scrie prietenr"ilui

ai-lai în exil într'-un stil nu de puline ori eliptic. aluzir,,
irutocenzllrat: ruai directe. cu mai rnulte informalii clespre

rca1ità1ile din çarir. sunt. în mod flresc. mesajele trirnise
ilupà càderea comunismului. În 1969 întîinim. de exein-
plu. un mesaj metaforic. NL Ciobanu scriindu-i la un
moment dat. fïrâ alte explicatii. cà: .,pe aici au trecut
niste vaiuri. dar am rirnas în picioare. ud. e adevàrat. dar
in picioarc". Dupir '89, scrisorile lui Mircea Ciobanu ne

ajutà sà ne arnintim schimbàrile survenite în Ron.rânia.

înqeiegînd totodatà. clin perspectiva semnaiarului^ deza-

màgir ea ia1à de i.rlteptüri (..Àici. ziieic cr.rrg tulLrLrri Ia '-'ale

- înci nu e bine 5i crcC cà ruultà r'r-eme nu la fi.l... / Sinrt
iar ddicindn-se în jurul nostru ziduri". r,a scrie în 11 rnai
1991 .

Dar acum este 5i timpul s'â-7 oducci atasd pe cel p1e-

cat. tiicîndu-i curloscutà publicului român - prin traduc-
erc - opera acestuia scrisir departe de 1arà. restal.rilind ast-

fei accesul ia o inlbrmatie interzisà cunoa5terii de càtre

reginrui comunisi. Astlèi. l\'lircea Cir:bann îsi iiribr':la
prietenul asupra der.nersurilor penlr'u a publica, si în
lirrrba rornânà. volumul acestuia. intiti-rlat Stiintu, sensul

5i etolutiu - es€u (istlpïa lui Jakob Btteiune:..Càci ne

-srirbir.n. clragul meu. si te aducein înapoi în liter.i'rtura
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românà, ûe ii a§a. prin rnijlocirea unei tàlmàcilo(uc--
(citim în mesajul trirnis în 1 1 mai 199 I ). Nu întîmplàtor.
astfel. realizatorii volumului au intituiat capitolul dedicat

corespondentei dintre M. Ciobanu si Basarab Nicoiescu
Elristolarul unei rtrori prietettii.

Un a1t capitoi - Doi exilali tle elitd: it'Iircea Eliode-
Bttsarab Nicolescu.

Ca structurà - trei mesaje semnate de Nlircea Eliade

sunt precedate, ca în toate ceielalte capitole, de comen-

tariul unuia dintre autorii volumului (aici - Traian D.
Lazàr). Ceea ce este rnai important ca informatie cuprin-
sà în mesajele lespective - exegeza lui Basarab

Nicolescu pe n.rarginea romanului Pe slruda Mîntulectsa

- urmeazà scrisorilclr. Publicat într'-una dintre cele mai
importante reviste ale exilului româiresc. Etltos (nr. 2l
i975). sub pseudonimul Andrei Bogdan. studiul. asa

cum precizeazà cu bucurie Eliade. este ..o contribu-tie
inrportantà la elucidareu acestei ttovella". Basarab

Nicolescu sesizînd sensuri scàpate din vedere de aili
comentâtori - .,Cred cà eçti primul cititor care a ÿàzuT

structura 5i destinul de lvlare Zeilâ aI Oanei". îi scrie în

1-5 iunie 1964.

A patra scrisoare primità de Basarab Nicolescr.r de la
Eiiade este datatà 13 iunie 1972. iar ca intbr-ma1ie princi-
palà se desprinde ret'erirea ]a un alt studiu al acestuia -
.,Victor Cup;a sau tentatia tr{untelui Analog", publicat
tot în Etlns, ni. 3/1982. Drept completare, demonstrînd
dorinla autorilor de a araplifica informagiile cu cît mai
diverse aspecte, vizînd o panoramà complexà a

fenomenului exilului românesc. este citat un fragment
din jurnalul lui Cupga referitor la vizita lui Eliade în ate-

liernl acestuia în ziua de 23 februarie 1977.
Capitolul dedicat relaliei epistolare dintre Eliade çi

Basarab Nicolescu se încheie aici. Am putea insista
citînd fragmente din studiul - redat integrai - despre

romanul Pe strada Mîntuleasa. intentia prezentàrii de

fa1à este însà aceea de a trezi interesul cititorilor asupra

volumului Scrisori din exil în ansamblul sàu.

Ne vom referi astfèl ia cei din urmà capitoi, rnult mai
amplu de vreme ce expeditorul, Vintilà Horia. nu numai
cà i-a fost prieten bun. dar întîlnirea celor doi a avut ioc
sub semnui transdiscipiinaritàlii. un domeniri în care

Basarab l{icoiescu este specialist. iar scriitorui a r,àdit.
prin întreaga sa operà o realà deschidere.

Cunoscîndu-se la congresul dedicat interdisciplinar-
ità1ii din ianuarie 1979 la Paris. avînd drept temà

..Renasterea gîndirii simbolice în Occident". asa cum
citim în comentariul-preambul la seria epistolarà primità
de la V. Horia, semnat de acela5i Traian D. Lazâr. între
cei doi savan-ti-scriitori români s-a stabilit o comuniune
întru spirit ce ràzbate din toatà corespondenla. §i de data

aceasta. ca în cazul 1ui Eliade. referirea la un studiu

anlptu semnat t1e Basarab Nicolescu se face în tgffnem
de înaltà apreciele. Este vorba despre ce1 dedicat lui Ion
Barbu, despre care. scrie Vintilà Horia, în ianuarie 1980,

,,cred cà e singunil t-el vaiabil de a scrie despre un mare

poet''. Iar mai departe. informalia se ampiificà: ,.Relatia
pe care o stabile;ti între matematicà 1i poezie - relalie
platonicà - eu o stabilesc în linie generalà. între literaturà

5i fizicà, tinzînd sà realizez o epistemologie literarà, ai

càrei prim volum a apàrut în 1976 (în spaniolà)"1.

Informalii demne de cunoastere de càtre publicul de

astâzi abundà 5i în continuare, <ieopotrivà din scrisori.

dar si din comentariile substar.rliaie ce le preced. Aslfel.
clespre ..comunitatea de gînciire a celor douà personalità1i

ale exilului românesc într-o comuniune cie ac1iune". un

pas important î1 at1àm prin consemnârea detaliilor despre

înfiintarea Asociaiiei .,Hyperion" înregistratà de Basarab

Nicolescu în oct. 1980. Acliunile comune în vederea

atÏmàrii reprezentantilor exilului românesc. dar mai ales

a culiurii noastre 5i, prin aceasta. a 1àrii pe care nu âu

uitat-o nici un moment. ràzbat din tiecare mesaj. .,Sunt

si-eur cà din aceste întîlniri pariziene3. la care a; vrea sà

iau parte cît mai cles, sà iasà lucluri inteïesante pentru

viitorul României. Dumreata ai multe de spus pe aceastà

latitudine". îi scria V. Horia mai tînànriui sàu confiate în
1982.

§i exemplele ar putea continua. pe marginea core-

spondenlei 5i relaliei cu Vintilà Horia, dar 5i cu al1i con-

frali din exil - poetul ;i fiiosoful Horia Stamatu, ori neo-

bositul aninntor r'nlluiz1 al exilului - L.M. Arcade. çi nu

rnai pulin cu cel pe care-l considerâ pdrinte spirittral -
Al. Rosetti.

Dupà cum rezultà din exemplele de mai sus, Basarab

Nicolescu a avut. cu fiecare dintre coresponden.tii sài

numeroase afinità1i, complementaritate în preocupàri ;i,
totodatà, un nobil sentiment al prieteniei. Toate aceste

relalii - în plan uman, dar si stiintitic - trimise spre

cunoastere publicului cititor de astàzi se constituie drept
mode1. iar reiatàrile din fiecare epistolà întregesc peisajul

socio-cultural al tirnpului în care a fost scrisà.

Note:
i. Traian D. Lazàr. Raluca Andreescu - .§r:rlsorl r/iri

exil. Arhiva literm'ii Basarab Nicoiescu. ed. Curtea Veche.

Bucureçti,2015.
2. Este vorba. asa cuur se precizeazà într-o notâ. de

'r,olumul lui Vintilà Horia. publicat la editura Gredos în
1976, Inrroducciôon a lu literolttru del siglo ){X.

3. Se referà la Cenaclui literar de la Neuilly. condus de

Arcade-Màmàligà. la Cercul de Studii Traditionale. pre-
cum si la Centrul Român de Cercetàri de la Paris, la a càrei

redeschidere a participat si Vintilà Horia. (cf. p.229)
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