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Cronica literară

Petrişor MILITARU

Scurtă incursiune  
în arhiva literară  

a lui Basarab Nicolescu

În 2015, la sfârşitul lunii noiembrie, Edi-
tura Curtea Veche a lansat la Târgul Internațional 
Gaudeamus din Bucureşti, în Colecția „Ştiință, so-
cietate, spiritualitate“, un nou volum cu rezonanțe 
transdisciplinare: Scrisori din exil. Arhiva literară 
Basarab Nicolescu sub îngrijirea lui Traian D. La-
zăr (istoric şi critic literar) şi a Ralucăi Andreescu, 
şefă a Direcției Județene Prahova a Arhivelor Nați-
onale, unde Basarab Nicolescu a donat acest fond 
documentaristic în decembrie 2012. Sunt prezenți 
în carte şapte corespondenți de renume național şi 
internațional: Mircea Eliade, Emil Cioran, Vintilă 
Horia, L. M. Arcade, Al. Rosetti, Mircea Ciobanu şi 
Horia Stamatu. Practic avem în față o mostră de trei 
sute de pagini din cele zece mii la cât este estimată 
corespondeța academicianului Basarab Nicolescu.

Cei doi îngrijitori ai ediției adună în vo-
lum câteva zeci de scrisori şi cărţi poştale schimba-
te de fizicianul şi filozoful Basarab Nicolescu, aflat 
din 1968 în Franţa, la început ca bursier al statului 
francez, apoi ca doctorand şi ulterior ca rezident şi 
cetăţean francez, cu intelectuali de marcă atât din 
România comunistă (academicianul Al. Rosetti, 
mentorul spiritual din timpul studenției lui Basarab 
Nicolescu, şi scriitorul şi editorul Mircea Ciobanu, 
pe care fondatorul transdisciplinarității îl conside-
ră fratele său spiritual), cât şi din exilul intelectual 
românesc stabilit în Franța (Emil Cioran, Vintilă 
Horia, L. M. Arcade şi Horia Stamatu) sau în Ame-
rica (Mircea Eliade). Fiecare dintre corespondenți 
beneficiază de ample prezentări, note biografice şi 
multe note explicative ce fac lectura coerentă şi cu 
adevărat utilă, prin contextualizarea fiecăruia dintre 

autorii vizați în carte. Ca interval temporal, schim-
burile epistolare se întind pe o perioadă de peste trei 
zeci de ani, până la începutul secolului nostru, când 
lucrările lui Basarab Nicolescu au început să fie tra-
duse şi publicate şi în România.

Volumul se deschide cu o scurtă sinteză bi-
ografică a destinului lui Basarab Nicolescu ceea ce 
ne permite să înțelegem mai uşor cum i-a cunoscut 
pe fiecare dintre corespondenții săi. În acelaş timp, 
fiecare dintre cele şapte grupaje de scrisori ne oferă 
un portret psihologic al emițătorului, dar ne şi rea-
duce în prim-plan complexitata gândirii transdisci-
plinare a lui Basarab Nicolescu, un om al dialogului 
dintre diferitele domenii ale cunoaşterii. Aflăm ast-
fel cum activitatea editorială a lui Mircea Ciobanu 
ce avea ca prioritate publicarea în cadrul literaturii 
române a operei exilaților din țară, dar şi modul în 
care scriitorul urmăreşte cu ardoare să îşi traducă în 
franceză opera poetică ceea ce i-ar asigura mult mai 
multă vizibilitate a creațiilor sale literare. Va susține, 
de asemenea, publicarea volumului Știința, sensul 
și evoluția – eseu asupra lui Jakob Boehme (Editu-
ra Eminescu, 1993) despre care va scrie un text pe 
coperta a patra. Pentru prima partea a operei lui 
Basarab Nicolescu publicate în limba română, pu-
tem spune că Mircea Ciobanu a jucat rolul îngerului 
păzitor ce veghea la tipărirea şi retipărirea acesteia, 
recunoscând în tânărul fizician de la Paris unul din 
cei mai valoroşi intelectuali din exil.

Şi dacă Mircea Ciobanu a fost fratele spi-
ritual al lui Basarab Nicolescu, Al. Rosetti a jucat 
rolul de pater, de părinte spiritual care veghează şi 
se bucură de succesul tânărului plecat peste hotare. 
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„Ce bucurie pentru mine de a te şti în plin avânt şti-
inţific, şi evoluând într-o lume adecvată savantului 
şi artistului!“, va exclama lingvistul român în scri-
soarea din data de 15 august 1970.

Dacă scrisorile lui Mircea Ciobanu şi Al. 
Rosetti au valoare din perspectiva biografiei lui 
Basarab Nicolescu şi a istoriei mentalităților din 
România, cele primite de la poetul Horia Stamatu 
sunt cu adevărat fascinante pentru studenții sau ab-
solvenții de filologie. Dincolo de faptul ca stilul este 
preponderent eseistic, de această dată, şi subiectele 
de discuție sar repede din 
concret în plan filosofic 
(sau chiar metafizic), Horia 
Stamatu – în calitate de ci-
titor profesionist al lui Ion 
Barbu – ne oferă o adevăra-
tă lecție de traductologie (şi 
implicit de înțelegere a po-
eziei barbiene) pornind de 
la observațiile sale şi o po-
sibilă traducere în france-
ză a poemului Mod de Ion 
Barbu. Concluzia poetului 
născut la Vălenii-de-Mun-
te este surprinzătoare prin 
originalitatea perspectivei 
pe care o deschide: „Barbu 
scoate poezia românească 
dintr-un impas în care nu 
mai eşea după Eminescu, şi 
de la Vlahuță la Arghezi se 
practica în poezie, prin imi-
tarea prozei, cea mai strictă 
logică a identității.[…] Ju-
decata de identitate e utilă, 
dar, fără analogie, lumea 
rămânea până în ziua de azi 
la stadiul de [culegători]“ (p. 157). Deloc de neglijat 
este faptul că printre rânduri se pot descoperi obser-
vații cu adevărat profunde despre gândirea filosofică 
a lui Basarab Nicolescu şi chiar legate de impactul 
viziunii sale filosofice: „Între români, faci pereche 
singulară cu Eliade“, afirmă Horia Stamatu într-una 
din scrisori. Mutatis mutandis, ne putem gândi că 
revoluția pe care a produs-o Eliade în sfera istoriei 
religiilor ca disciplină este comparabilă cu cea pro-
dusă de transdisciplinaritate în sfera metodologiei 
şi a cercetării, însă fiind prea aproape de momentul 
istoric ne este mai greu să ne dăm seama de acest 
lucru. 

Cel de-al treilea corespondent din volum 
este L. M. Arcade (pseudonimul literar al lui Leonid 
Mămăligă, 1921-2001), fondatorul Cenaclului de la 
Neuilly, ce a durat timp de treizeci de ani – până în 
1989, un adevărat centru spiritual parizian unde se 
întâlneau intelectuali români din exil şi unde Mircea 
Eliade venea aproximativ o dată la şase luni şi citea 
din prozele sale.

Vintilă Horia, pe care Basarab Nicolescu 
l-a cunoscut în 1977, apare în volumul De la Isarlîk 
la Valea Uimirii. Interferenţe spirituale în categoria 

acelor spirite aflate sub gra-
ția „permanentului miracol 
al prieteniei”. Pentru scri-
itorul născut la Segarcea 
literatura „este o tehnică 
a cunoaşterii” (p. 233), iar 
preocupările sale inter- şi 
pluridisciplinare îl apropie 
de Basarab Nicolescu. Par-
ticiparea la diferite colocvii 
internaționale, colaborarea 
amândurora la revista 3e 
Millénaire, interesul lui Vin-
tilă Horia pentru „episte-
mologia literară” (în special 
relația dintre fizică și litera-
tură), fondarea Institutului 
pentru Cultura Occidentală 
de la Roma (al cărui scop 
era „stabilirea unui raport 
între noutate și societate”, p. 
226), înființarea Asociației 
„Hyperion”, admirația față 
de gândirea filosofică a lui 
Lupasco etc. – sunt numai 
câteva din elementele ce vor 
întări relația de prietenie 

dintre cei doi intelectuali ai exilului românesc. În 
plus, reproducerea recenziei lui Basarab Nicolescu 
la volumul Poesia românească nouă (publicat Vintilă 
Horia de 1956) în cuprinsul lucrării de față comple-
tează în mod fericit informațiile privind aprecierea 
reciprocă pe care o manifestau unul față de altul.

Unul din punctele centrale ale corespon-
denței dintre Mircea Eliade şi Basarab Nicolescu 
îl reprezintă modul în care fizicianul interpretează 
semnificația cărţii Pe strada Mântuleasa, aşa cum 
reiese din articolul reluat în carte prin grija îngriji-
torilor ediției. Răspunsul lui Eliade este cât se poate 
de concludent: „Foarte iluminatoare analiza pe care 
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citate afectivă, depinde din ce unghi de 
vedere preferăm să privim situațiile. 

Cu toate că volumul de faţă se 
deschide cu două despre biografia ro-
mâno-francez al fizicianului şi scriito-
rului Basarab Nicolescu, ea câştigă mult 
în complexitate pe parcurs ce lecturăm 
scrisorile (un adevărat tezaur de docu-
mente aparținând culturii româneşti din 
exil), însă, în acelaşi timp, ne permit să 
observăm mai îndeaproape geneza uno-
ra dintre ideile ce definesc gândirea tran-
sdisciplinară a lui Basarab Nicolescu şi să 
înțelegem mai bine evoluția lor ulterioa-
ră. Desigur, că prin publicarea ei aceas-
tă parte din arhiva literară a lui Basarab 

Nicolescu este o pledoarie respectarea scriitorilor 
din exil şi un îndemn la redescoperirea operei lor 
şi readucerea lor în actualitate. În fine, nu trebuie 
să trecem cu vederea că pe lângă scrisorile prezente 
în carte ce sunt însoțite de comentarii şi însoţite de 
note explicative, volumul cuprinde, la final, şi o serie 
de fotografii-document sau inedite ce îmbogățesc în 
mintea cititorului imaginea exilului românesc.

(Traian D. Lazăr, Raluca Andreescu, Scri-
sori din exil. Arhiva literară Basarab Nicolescu, Co-
lecția „Ştiinţă, Spiritualitate, Societate”, Curtea Ve-
che Publishing, Bucureşti, 2015.)
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o faci «căldurii», «spaţiilor privilegiate» şi, mai ales, 
coexistenţei realului cu ficţiunea mitologică. Şi cred 
că eşti primul cititor care a «văzut» structura şi des-
tinul de Mare Zeiţă al Oanei…“ (în scrisoarea din 15 
iunie 1974, p. 193).

În ceea ce priveşte scrisorile primite de la 
Emil Cioran, ne surprinde cumva stilul uşor formal 
al adresării, dar mai ales ipoteza că scepticismul cio-
ranian ar fi putut fi clătinat de ceva, fie şi gândirea 
nicolesciană ce se fundamentează pe forța dialogu-
lui şi a armoniei terțiare. Impresia noastră este că, 
de fapt, arhitectura enunțurilor trădează simpatia şi 
solidaritatea emițătorului față de destinatarul scri-
sorii: „Vă adresez toate urările mele, acompania-
te de mulţumirile 
mele, pentru cartea 
Dv. bogată, sugesti-
vă, ale cărei teze ar 
fi putut zdruncina 
scepticismul meu 
congenital, dacă aş 
fi fost mai tânăr.“, 
scrie Emil Cioran 
în scrisoarea din 27 
decembrie 1988 re-
ferindu-se la cartea 
La science, le sens et 
l’évolution. Essai sur 
Jakob Boehme a lui 
Basarab Nicolescu. 
Altfel spus între in-
telectuali românii 
plecați în exil exista, 
în fond, un tip de 
solidaritate impli-
cită ori de compli-


