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Autorii adună în volum, însoţindu-le de prezentări, note biografice şi multe note explicative, 

câteva zeci de scrisori şi cărţi poştale schimbate 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 personalităţi culturale atât din România comunistă, precum 

academicianul Alexandru Rosetti şi scriitorul şi editorul Mircea Ciobanu, cât şi din exilul 

intelectual românesc din Franţa şi Statele Unite: Horia Stamatu, Vintilă Horia, L.M. Arcade, 

Emil Cioran, Mircea Eliade. Schimburile epistolare acoperă o perioadă de peste trei decenii, 

până la începutul secolului XXI, când scrierile lui Basarab Nicolescu au început să fie traduse 

şi publicate în româneşte.  

Basarab Nicolescu (n. 1942) trăieşte în Franţa din 1968. Este fizician onorific la CNRS, 

Franţa, profesor la Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Membru de Onoare al 

Academiei Române, Profesor Extraordinar la Universitatea din Stellenbosch (Africa de Sud), 

Fellow la Stellenbosch Institute for Advanced Study (STIAS), Doctor honoris causa la 

Universitatea din Veracruz (Mexic), Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi, Universitatea Tehnică 

din Cluj-Napoca, Universitatea George Bacovia din Bacău, Universitatea Vasile Goldiş din 

Arad şi Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Universitatea din Craiova.  

Specialist în teoria particulelor elementare, autor a peste 130 de articole publicate în reviste 

ştiinţifice internaţionale de mare prestigiu, Basarab Nicolescu este, de asemenea, 

personalitatea majoră, pe plan mondial, a transdisciplinarităţii, fondator şi preşedinte al 

Centrului Internaţional de Cercetări şi Studii Transdisciplinare (CIRET), Paris, fondator şi 

director al colecţiilor Transdisciplinaritate (Rocher, Monaco), Românii din Paris (Oxus, 

Paris), Ştiinţă şi Religie şi Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (Curtea Veche Publishing, 

Bucureşti), redactor-şef al revistei internaţionale Transdisciplinary Journal of Engineering & 

Science, USA, director al revistelor internaţionale Transdisciplinarity in Science and 

Religion şi Transdisciplinarity Studies – Science, Spirituality, Society, România. 

Cartea de faţă debutează cu două capitole pe care autorii le consacră destinului româno-

francez al fizicianului şi scriitorului Basarab Nicolescu, prin a cărui strădanie un tezaur de 

documente ale culturii româneşti din exil a fost adus în ţară. O parte a acestuia constituie 

substanţa acestei cărţi. Documentele sunt precedate de comentarii şi însoţite de note 

explicative menite să faciliteze înţelegerea textului. Cartea conţine un set de fotografii. 

 


