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Mihaela Albu

SUB,,UÀG# IST0RIEI,,

CoRrspoNnnruTÀ DIN,,ARHIvA LTTERARÀ BasaRan NICoLESCU "I

Completarea istoriei noastre culturaie cu màrturii desprinse din
literatura nonfictionalà (iurnaie. memorii, ori chiar corespondentà) este o
necesitate fireascà dupà o perioadà în care accesul la informafie (reaia

informalie!) f,lsese cenzurat sau chiar interzrs.
Astfel, ceea ce intereseazà cititorul de

asrâzi sunt mai degrabà acele realitàti de care f*mff 
*.r.'f 

",'T;
a fost privat, la care nu a al,ut acces. date :.;."lilr:i

semnificative despre oarneni 5i acliunile lor. t §Cffi,IS*Rf f
din tarà. dar mai aies cin exil,l prohibit in t: , din gxil g

Acesta este si rostul pentru care. clin I e'g L-"*,o^:*.\ |
arhiva literarà a scriitorului-fizician. a ,' .- i;*"n'
scriitorului-filosof. membru d. onour" ,i l*.*.--'. \:''n i
Academiei Române, Basarab Nicolescu. sunt ffie ,,. l, . ji, ,,,1
puse la dispozilie (de càtre cercetàlorii Traian ,
D. Lazâr çi Raluca Dumitrescu) o parte din §,-,.ii., : ' '-" I
corespondenta acestuia cu personalità1i h ,, . 

I
românesti iiin tarà ori din exil. { 

,,ai6j.,d
Structura càrtii însàsi a fost gândità ca § *'-*'*"" 

§

sursàsuplimentaràdeinibrma6ie.Astfel,cei 
# § * # & s s

doi autori. pe lângà Pretà!à çi un capitol introductiv - Exilatnl revine lct

mcttcd. în care sunt concenffate date bio-bibliografice despre Basarab
Nicolescu, insereazà. înaintea fiecàrui set de scrisori, o ,,notà biograficà''
a celui cu care acesta coresponda. Sunt binevenite aceste intbrmatii. fie în
cazul celor mai pufin niediatizati la noi în timpul anterior lui 1989 - cum
sunt Horia Stamatn ori L.Iv1. Arcade - , fie chiar çi a celor ce-çi

continuaserà acti'r,'itateaîn 1arâ - Iv{ircea Ciobanu çi Alexandru Rosetti.
Dar importante çi necesare date aflà cititorul mai cu deosebire din

corespondenta - în mare pafte - inedità (ori publicatà antericr, sporadic.

în reviste literare).

1 Traian D. Lazâr, Raiuca Andreescu - Scriscri din exil. Arhiva literard Basarab
i{icolestu, ed. Curtea Veche. Bucure;ti. 201 5.
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Este r,orba în primui rând de ceea ce trece dincolo de cttvinte -
sentimentele de prietenie, cle adrniralie 9i respect reciproc, care se desprind
din toate scrisoriie. indiferent cle expeditor.

Un exemplu (dar poate fi oricare altul din acest volum) este prietenia

dintre Basarab iriicolescu çi 
'lr{ircea Ciobanu. o legâtrirà umanà si literarà

ce a sfidat distantele çi timpul. Fmofia reîntâlnirii din 1991 o aflà cititorul
din cuvintele mestesugit scrise la începutul epistolei din 13 ociornbrie.
cuvinte dln care transpare sentimentul înalt al prieteniei: ..Dragui meti

Mircea. Te-am asteptat ca pe Isus. Cei din jurul meu, îngriforafi, mà

sfâtLriau sà-mi domin bântuitotrrea emotie a agteptàrii,"

§i în cazul de 1a!à. ca;i în celelalte -urupaje 
de corespondentà, cele mai

multe sunt scrisarile expeditoruir-ri - acum Mircea Ciobanu, Basaral'r

Nicolescu firncl destinatarui care le-a pàstral si ni le iàce crurosctüe peste iirnp.
Înainte cie 1989. ]vfircea Ciobanu îi scrie prietemrlui aflat în exil într-un

stil nu de puline ori eliptic. aluziv. autocenzurat; rnai directe, cu tnai. multe
intbnnatii despre realitàlile din tarà, sunt. în mod firesc. mesaiele trimise
dupà càderea cornunismului. În 1969 întâlnira. de exeraplu, un mesai

rnetaforic. fuI. Ciobanu scriindu-i la un rnoment dat. fàrâ aite explicatii. cà:

,.pe aici au trecut niçte vaiuri. ciar am ràmas în picioare. ud. e adevàrat. dar

în picioare." Dupà 89, scrisorile lui Nlircea Ciobanu ne ajutà sà ne amintim
schimbàrile survenite în România" în1elegând totodatà, din perspectiva

semnatarului. dezamà,qirea tà!à de açieptàri {,.Aici- zilele curg tuiburi la vaie

- încà nu e bine si cred cà nmltà vreme nll \ra h./ ... / Simt iar ridicându-se
în jurul nostru ziduri". r'a scrie în 11 n'rai 1991.

Dar acum este si timpul sâ-l aducà acasà pe cel plecat, tàcânclu-i

cunoscutà pubiicului român - prin traducere - opera acestuia scrisà departe
de {arà. resîabilind astfel accesul la o iniormatie interzisà cunoasterii de

càtre regimul comunist. Astfel. Mircea Ciobanu î;i informa prietenul
asupra demersurilor pentru a publica. si în limba românà. rrolumul
acestuia. intitula.t $tiinya, sensul ;i evolu1ia - eseu (tsupra lui Jakob
Boehme:,,Càci ne gràbim, dragul meu, sà te aducern înapoi în literatura
românà. fie çi aça. prin mijlocirea unei tàlmàcitoare'' (citim în mesajul
tnmis în 11 mai 1991). Nu întâmplàtor. astfel. realizatorii volumului au

intitulat capitolul dedicat corespondenlei dintre M, Ciobanu çi Basarab
Nicolescu Epistolarul unei rnari prietenii.

Un alt capitol - Doi exila{i de elitù: l,{ircea Eliade-Basarab Nicolescu.
Cla structurà - trei mesaje senmate de Vlircea Eliade sunt precedate. ca în

ioate celelalte capitole, de comentariui unuia dintre autorii i,olumului (aici -
Traian D. Lazàr). Ceea ce este mai important ca informatie cuprinsà în mesa-
jele respeetive - exegezahti Basarab Nicolescu pe marginea romanului Pe
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slrucla Mûnluleusa - urmeazâ scrisorilor. Publicat într-una dintre cele mai
importante reviste ale exiiului românesc. Ethos (nr.21 1975), sub pseudonimul
Andrei Bogdan. studiul, a:a cur!1 prec\zeazâ cn bucurie Eliade, este..o con-
tribulie importantà la elucidarea acestei novella'". Basalab Nicolescu sesizând

sensuri scâpate Cin vedere de alti comentatori - -.Cred câ e;ti primul cititor care

at'dzttT strucflrra si destinul de N'Iare Zeiça al Oanei''. îi scrie în 15 iunie 1964.

A patra scrisoare prirnità de Basarab Nicolescu de la Eliaiie este datatà
13 iunie 1972,\ar ca inf'omratie principalà se desprinde refèrirea la un ali
studiu al acestuia - ,.Victor Cupça sau tentatia Muntelui Analog", publicat
totîn Ethos. nr.3 1987. Drept completare. demonstrând dorinta autorilor
de a amplifica informatiile cu cât mai cliverse aspecte, r,izând o panoramà

complexà a fenomenului exilului românesc. este citat un fragment din
iurnalul lui Cupga referitor la vizita lui Eliade în ateiierul acestuia în ziua
de 23 tèbruar\e 1977.

Capitolul dedicat relatiei epistolare dintre Eliade çi Basarab Nicolescu
se încheie aici. Am putea insista citând fi'agmente din studiul - redat
integral - despre romanul Pe stracla ÿiûntulea.sa. intenlia prezentàrii de

fàtà este insà aceea de a trezi interesul cititorilor asripra voluinului Scrlso;'i
din exil în ansamblul sàu.

Ne vom referi astfel la cel din urmà capitoi. muit mai amplu de vreme
ce expeditorul, Yintilà FIoria. nu numai cà i-a fost prieten bun. ciar

întalnirea celor doi a avut loc sub semnul transdisciplinaritaçii, un domeniu
în care Basarab Nicolescu este specialist. iar scriitorul a vàdit. prin întreaga
sa operà o realà deschidere.

Cunoscàndu-se la congresul dedicat interdiscipiinaritàtii <iin ianuarie
1979 la Paris, având drept temà ,.Renagterea gândirii simbolice în
Occident". asa cum citim în cotnentariul-preambul la seria epistolarà
primità de la V. Horia. semnat de acelasi Traian D. Lazfu. între cei doi
savanti-scriitori români s-a stabilit o comuniune întru spirit ce ràzbate din
toatà corespondenia. §i de data aceasta, ca îrr cazul lui Eliade. referirea 1a

un studiu amplu semnat de Basarab Nieolescu se face în termeni de înaltà
apreciere. Este vorba- despre cel dedicat lui Ion Barbu, despre care. scrie

Vintiià Horia. în ianuarie 1980. ,.cred cà e singurui fel valabil de a scrie

despre un mare poet." Iar mai departe. inforrnafia- se amplificà: .,Rela1ia pe

care o stabilesti înire matematicà gi poezie - rela{ie platonicà - eu o
stabilesc în linie generalà, între literaturà çi t-rzicà. tinzând sà realizez o

epistemologie literarà, al càrei prim volum a apàrut inlg76 (în spaniolà,;."1

1 Este vorba. asa cunl se precizeazà într-o notà. de volunrul 1ui Vintilà Horia. publicat la

edifura Gredos în 1976, Introtlucciôn a lu literatura Cel siglo -YY.
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informalii demne de cunoaçtere de càtre pubiicul de astàzi abundà çi
ïn continuare, deoootlivà din scrisori, dar çi din comentariile substanliale
ce le preced. Astfel. despre .,comunitatea de gândire a celor douà
personalità1i aie exilului românesc într-o comuniune de acfiune", un pas

imporlant î1aflàm prin consemnarea detaliilor despre infiinlarea Asociafiei
",Hyperion" înregistratà de Basarab Nicolescu în cct. 1980. Ac{iuniie
cornune în vederea afirmàrii reprezentanlilor exilului rcmânesc, dar mai
ales a culturii noastre çi, prin aceasta, a!fuii pe care ou au uitat-o nici un
moment, râzbat din flecare mesaj. ,,Sunt sigur cà din aceste întâlniri
parizienel, ia care as vrea sà iau parte cât mai des, sà iasà 1ucruri interesante
pentru viitorul României. Dumneata ai muite de spus pe aceasià
latitudine". îi smia \r. Horia rnai tânàrului sàu conliate în 1982.

§i exemplele ar putea continua, pe margi*ea colespondenlei çi reialiei
cu Yintiià Iforia. dar si cu alti conflali din exil - Foetul qi filcsoful Horia
Stamatu. cri neobositul animatar cuhwrol al exilului - L.M. Arcade. çi nu
n:al pulin cu cel pe care-i cansideràpcirinte spirifuai - 41. Rosetti.

Dupà cum rez§ltâ din exempiele de mai sus, Basarab Nicolescu a
avut, cu fiecare dintre corespondenrii sài nurneroase afinitàfi,
complementaritate în preocupàri çi- totodatà" un ncbii sentiment ai
prieteniei. Tcate aceste relatii - în plan uman, dar ;i çtiin1ific - trimise spre
cunoastete publicului cititar de astàzi se ccnstituie drept model. iar
relaiârile din fiecare epistolà întregesc peisajul socio-cultural al timpului
în care a fost scrisà.

r se relèrà ia Cenaclul literar de Ia Neuilly, crndus de Arcade-Màmàligà, la cercul de
studii rradilionale.-,-çrecum çi la centrui Român de cercetàri de la paris. ]a a càrei
rccieschidere a participar çi Vintilà Horia. (cf. p. ZZ9)
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