
1 
 

 

 

 

Basarab Nicolescu – Improbabilul prag* 

Ce relaţie poate exista între un fizician cuantic şi teatru? 
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Destinul a făcut să fiu apropiat de trei mari regizori de teatru: Peter Brook, Andrei Şerban şi 

Robert Wilson. De Peter Brook mă leagă, din 1978,  o veche prietenie pe drumul care poate fi 

numit al “căutătorilor de adevăr”. Andrei Şerban este fratele meu spiritual. Iar cu Robert 

Wilson am ţinut o conferinţă (el despre teatru şi eu despre natură), în anii ’90,  la un centru 

budist din Paris şi, la invitaţia lui, am participat la un stagiu al său, care mi-a lăsat amintiri de 

neuitat. 

Alături de ei se află, în Pantheon-ul meu, strălucitul om de teatru şi bunul prieten George 

Banu. 

Fiind prahoveni (el din Buzău, eu din Ploieşti), drumurile noastre s-au intersectat, în timpul 

adolescenţei, la olimpiadele de literatură. Dar adevărata, mirabila întîlnire, s-a petrecut din 

întîmplare exact în anul cînd el a venit în Franţa (1973), pe plaja din Croisic, în Bretania, unde 

petreceam cîteva zile de vacanţă cu soţia mea Michelle[1]. Astfel, prin voia destinului, s-a 

declanşat o prietenie profundă care durează, fără nici o falie, de patruzeci de ani. 

Prietenia noastră este atipică în sensul că nu este construită pe multiple momente de intimitate 

(deşi ele nu au lipsit). Ea este clădită pe pasiunea noastră comună – cea a cunoaşterii. În mod 

poate straniu, Peter Brook a fost mesagerul acelui Terţ Ascuns care dă sens vieţii noastre şi 

raporturilor noastre cu lumea în care ne aflăm. 

În 1984, George Banu mi-a solicitat o întîlnire la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii Pierre et 

Marie Curie din Paris, unde lucram. Am prînzit apoi la un restaurant plăcut din faţa Facultăţii, 

„Rugul aprins” („Le buisson Ardent”). Spre surprinderea mea, mi-a propus să scriu un studiu 

de spre Peter Brook şi Gurdjieff, centrat pe filmul „Întîlniri cu oameni remarcabili” (făcut 

după cartea lui Gurdjieff), în vederea publicării unei monumentale cărţi colective pe care Biţă  

o pregătea la CNRS. E  adevărat că numele meu începuse să fie cunoscut de un public mai 

larg decît cel al fizicienilor, prin articolele pe care le scriam în revista „3
e
 Millénaire”, dar 

prima mea carte în Franţa Noi, particula şi lumea nu apăruse încă. Răspunderea mi se părea 

imensă, dată fiind anvergura internaţională a lui Peter Brook şi statutul controversat, în 

Franţa, al lui Gurdjieff. Dar aventura mă tenta. După un timp de reflecţie, i-am spus lui Biţă 

că accept propunerea sa dar nu tema pe care o sugerase. Un titlu precum „Brook şi Gurdjieff” 

mi se părea că reduce inevitabil opera lui Peter Brook la învăţătura lui Gurdjieff, ceea ce mi se 

părea injust. Mai mult decît atît, filmul lui Peter Brook „Întîlniri cu oameni remarcabili” nu 

m-a pasionat peste măsură şi ştiam că Peter Brook nu avut un rol major în realizarea acestui 
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film, Jeanne de Salzmann avînd un cuvînt greu de spus în realizarea fiecărei scene. I-am spus 

lui Biţă că în alte puneri în alte puneri în scenă ale lui Peter Brook, precum cele din Livada cu 

vişini, Graiul păsărilor sau Mahabharata, influenţa lui Gurdjieff este mult mai pregnantă. 

Sunt anumite momente cînd aparent se spun cuvinte şi se fac gesturi obişnuite, dar deodată se 

deschide o altă realitate pe care o putem simţi ca fiind singura care contează. Un flux de o 

nouă calitate a energiei începe să circule şi spectatorul este purtat spre noi înălţimi, într-o 

confruntare bruscă cu sine însuşi. 

I-am propus deci ca temă a studiului meu „Peter Brook şi gîndirea tradiţională”, ceea ce 

George Banu a acceptat imediat. Am lucrat intens la acest studiu peste şase luni, depunînd un 

efort mai mare decît pentru o lucrare de fizică. Mă întîlneam des cu Peter Brook pentru a 

discuta ideile mele şi, după fiecare discuţie cu el eram în acelaşi timp epuizat şi fericit. 

Epuizat pentru că trebuia să uit aproape tot ce scrisesem şi să o iau de la capăt, dar fericit 

pentru că noi orizonturi nebănuite se deschideau în faţa mea. Am descoperit astfel că Peter 

Brook era convins că există o „matematică” a spiritului şi, în acest context, el a fost influenţat 

nu numai de Gurdjieff dar şi de Zeami şi Matila Ghyka. Peter Brook dorea să ajungă la ceea 

ce Gurdjieff numea, cu o expresie relativ ambiguă, „arta obiectivă”. 

Studiul meu[2] a apărut puţină vreme după publicarea cărţii mele  Noi, particula şi lumea. El 

a avut un succes neaşteptat – el a fost tradus în multe limbi – engleză, japoneză, rusă, 

spaniolă, portugheză şi, mai recent, în limba română[3]. Este citat în foarte numeroase articole 

şi cărţi. George Banu îl consideră a fi un „text celebru”[4]. În orice caz, el este textul meu 

transdisciplinar cel mai cunoscut, alături de cartea mea Transdisciplinaritatea, manifest. 

  

La începutul lui 1986 a avut loc o masă rotundă, cu mine şi Biţă, la atît de ascultata emisiune 

„Teze şi antiteze” a Monicăi Lovinescu de la Europa liberă. La 11 ianuarie 1986 Monica 

Lovinescu notează în jurnalul său: „Banu a scos la CNRS un mare volum Peter Brook, asupra 

cărui vom face o masă rotundă luni, şi cu Basarab N. Care – natural – a scris capitolul despre 

„tradiţionlismul lui Brook. [...] O singură reticenţă, referinţa constantă la Gurdjieff şi la Brook 

(a făcut – se ştie – şi un film după o carte a lui G., pe care nu l-am văzut şi la Basarab N. – 

evident – şi la Banu (contaminat). Or, pentru mine, Gurdjieff rămîne un mag excroc.”, iar 

după masa rotundă, care a avut loc la 13 ianuarie Monica Lovinescu scrie:  „Masă rotundă cu 

Banu (interesant ca întotdeauna) şi cu Basarab Nicolescu (care devine pedant ori de cîte ori 
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depăşeşte terenul ştiinţei) despre Brook. Banu pare – curios – sub fascinaţia lui Basarab, pe 

care eu îl găsesc de data asta – contrar dialogului cu el asupra cărţii lui – întortocheat.”[5] 

Remarca Monicăi Lovinescu în privinţa lui Gurdjieff pare, la prima vedere, simplistă, dar noi 

toţi ştiam alergia pe care Monica o avea faţă de căile religioase şi spirituale, pe care le 

considera ca fiind o constrîngere a libertăţii individuale. Nu putea suporta nici pe Gurdjieff 

nici pe René Guénon, cum ci una dintre scrierile lui Gurdjieff. Tot ceea ce ştia despre 

Gurdjieff erau aprecierile lui Louis Pauwels din cartea sa de scandal Monsieur Gurdjieff. Cît 

despre „facinaţia” pe care George Banu ar fi resimţit-o faţă de mine, Monica se înşela. Nu eu 

îl fascinam pe Biţă ci tocmai Gurdjieff, prin calea pe care o oferea de a deveni spectator al 

propriei sale vieţi. Dar pentru ca acest lucru să se întîmple, un prag improbabil trebuia 

depăşit, cel ducînd spre o altă lume, cu preţul sacrificiul tuturor măştilor pe care noi le purtăm 

în viaţa de fiecare zi. Peter Brook ar fi putut să îl ajute pe Biţă să depăşească acest prag. Dar 

Biţă nu a făcut acest pas şi cred că bine a făcut. Rigoarea spirituală a unei asemenea căi nu 

corespundea fiinţei sale şi probabil imensa lui energie creatoare i-ar fi secat. Dar fascinaţia a 

rămas şi Biţă a reuşit să o convertească în atît de bogata sa creaţie. 

Un sfert de secol după publicarea memorabilei monografii, George Banu mărturiseşte, în 

splendida sa Laudatio pronunţată cu ocazia decernării titlului de Doctor Honoris Causa lui 

Peter Brook la Unversitatea Sorbonne Nouvelle, că graţie lui Peter Brook, el a trăit o „a doua 

viaţă”: „Jadis j’ai décidé de quitter la Roumanie de Ceausescu pour répondre à l’appel des 

acteurs de Brook du Songe d’une nuit d’été qui, descendus dans la salle, nous disaient « au 

revoir » en nous serrant la main avant de nous abandonner dans les ténèbres de la terreur qui 

s’instaurait. Présent, en 1974, à l’ouverture des Bouffes du Nord, j’ai éprouvé alors, 

secrètement, le bonheur d’un rendez-vous honoré. Il m’a permis également, la même année, 

d’intégrer la Sorbonne Nouvelle et, depuis,  d’enseigner à l’Institut d’Etudes Théîtrales… 

Grîce à lui, moi comme tant d’autres, j’ai vécu une seconde vie…” Şi el adaugă în ceea ce 

priveşte relaţia între arta lui Peter Brook şi învăţătura lui Gurdjieff: „Si Brook, 

personnellement, s’est engagé dans une véritable formation intérieure en passant par 

l’enseignement de Gurdjieff, au théître il n’a jamais défendu une seule valeur et a préservé 

l’indispensable conflit des contraires.”[6] Este o judecată precisă, justă, riguroasă. 

Interacţiunea noastră în domeniul teatrului şi a transdisciplinarităţii a continuat de-a lungul 

timpului. Astfel, în 1987, cînd am fundat Centrul Internaţional de Studii şi Cercetări 

Transdisciplinare (CIRET), George Banu şi Peter Brook au fost printre membrii fondatori[7]. 
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În 2008, Biţă mi-a cerut să fiu membru al juriului tezei de doctorat susţinută de Carla di 

Donato asupra remarcabilului decorator şi pictor Alexandre de Salzmann[8], iar în 2010 a 

făcut o vizită în Mexic, ca urmare a unei sugestii adresate prietenului meu Domnigo Adame, 

fost decan al Facultăţii de Teatru la Universitatea din Veracruz. 

Dar nu trebuie înţeles că prietenia noastră s-a limitat la aspecte intelectuale. 

România, această „frumoasă fără corp” din timpul exilului nostru, a fost inevitabil prezentă în 

relaţiile noastre. În extraordinara mişcare de solidaritate din Franţa manifestată la 

evenimentele din România în decembrie 1989, am colecţionat, cu ajutorul Doamnei 

Madeleine Gobeil, pe atunci directoare a Diviziunii de Artă la UNESCO, peste 45000 de cărţi 

pentru a fi donate românilor. Ceremonia de donaţie a avut loc la UNESCO la 21 ianuarie 

1990, la care au participat Madeleine Gobeil, Bernard-Henri Lévy, Biţă şi eu. 

Ne –am întîlnit şi la cine, la mine acasă sau la Biţă. De bună amintire a fost cina de la mine 

din 12 noiembrie 2001, cînd i-am avut ca invitaţi pe Andrei Şerban, Dana Dima (actuala soţie 

a lui Andrei), George Banu, Monique Borie (soţia lui Biţă), Madeleine Gobeil şi Magda 

Cîrneci. M-am bucurat să constat că după mai mult de zece ani, Biţă îşi aminteşte cu plăcere 

de această cină: „Dar, din nou, mi s-a descoperit adăugînd o altă virtute care-mi e străină și m-

a surprins, în seara în care, fiindu-i invitat, a «dirijat» cu o plăcere nedisimulată o adevărată 

orchestră de vinuri, unele mai rare decît celelalte. Basarab se revela un expert neașteptat. Un 

iubitor al sticlelor de excepție, dar, înainte de plecare, ne-am retras  intr-un colţ și mi-a expus, 

de astă dată, o colecție de reviste de negăsit de care dispunea în integralitate și cu care se 

mîndrea asemeni unui vînător ce-și  expune trofeele. În aceeași seara, el părea un Ianus ce 

alterna gustul extrem al vieții cu acela al culturii. ”[9] E adevărat că mă dezlănţuisem cu 

vinurile pentru a-mi onora atît de dragii mei invitaţi: Pouilly-Fuissé 1999, Gevrey Chambertin 

1998, Chambolle-Musigny 1997… Un alt moment memorabil a fost la o cină la Biţă şi 

Monique cînd am fost fascinat de mulţimea obiectelor atîrnate pe pereţi, într-un fastuos 

spectacol transcultural, obiecte colecţionate de Biţă în cursul voiajelor sale. I-am citat atunci, 

comparînd apartamentul său cu atelierul lui Brâncuşi, cuvintele lui Brâncuşi afirmînd că 

atelierul său este veritabila lui capodoperă. Ştiu că aceste cuvinte l-au impresionat pe Biţă. 

Au existat momente de graţie cînd am reuşit să văd adevărata faţă a prietenului meu. Omul 

George Banu este de o pudoare infinită privind stările sale sufleteşti dar am perceput la el o 

extraordinară feminitate şi o sensibilitate plină de nuanţe. M-au impresionat cîteva fraze din 
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Uitarea: „Într-un fel, a uita înseamnă a pleca. Fără destinaţie şi fără nici un motiv explicit. 

Călător fără bagaje. Şi fără repere.”[10] George Banu are multe bagaje: mii de pagini scrise, 

zeci de cărţi editate sau personale, mii de spectacole văzute cu frenezia spectatorului 

insaţiabil. Ce ar însemna pentru George Banu să uite? Să treacă oare pragul miraculos şi 

improbabil care îl separă de înţelegerea spectacolului propriei sale vieţi, pentru a deveni, în 

acelaşi timp, spectator, actor şi autor al unui insondabil mister? 

Într-una din „teoremele” mele poetice este spus[11]: 

« Totul începe cu pasiunea. 

Dincolo de pasiune este iubirea; 

dincolo de iubire, prietenia; 

dincolo de prietenie, cunoaşterea de sine; 

dincolo de cunoaşterea de sine, Nimicul; 

dincolo de Nimic, Totul; 

dincolo de Tot, oglinda propriului nostru chip. 

Iubirea supremă – să-ţi contempli propriul chip. 

Contrariul narcisismului, care nu este decît contemplarea unei măşti. 

Masca perfectă este aceea a imobilităţii. 

Ea poate lăsa să izbucnească viaţa fără de mască. » 

  

Basarab Nicolescu 
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* Din volumul colectiv Iulian Boldea şi Ştefana Pop-Curşeu (Ed.), Aproape de scenă, George 

Banu – Eseuri şi mãrturii, Curtea Veche, Colecţia “Ştiinţã, Spiritualitate, Societate”, 

Bucureşti, 2013, p. 93-99. 

[1] Decedată în 2005. 

[2] Basarab Nicolescu, Peter Brook et la pensée traditionnelle, in Brook – Les voies de la 

création théîtrale XIII, Editions du CNRS, Paris, 1985, p. 143-161, sub conducerea lui George 

Banu. 

[3] Basarab Nicolescu, Teatrul şi Tradiţia – Peter Brook si gîndirea tradiţională (I), 

SpectActor, Craiova, octombrie-decembrie 2008, p. 26-30, (II), SpectActor, Craiova, 

februarie-martie 2009, p. 19-23, traducere în limba română de Claudiu-Petrişor Miltaru. 

[4] George Banu, « Un souvenir symbolique », in Basarab Nicolescu 70 

http://www.it4s.ro/Basarab_Nicolescu_70.htm 

[5] Monica Lovinescu, Jurnal 1985-1988, Humanitas, 2002, p. 98-99. 

[6] Georges Banu, Laudatio pour la remise du titre de Doctor Honoris Causa de la Sorbonne 

Nouvelle à Peter Brook, Paris, 10 noiembrie 2010, text care mi-a fost comunicat de autor. O 

versiune în limba română a textului, unde unele pasaje sunt modificate, a fost publicată în 

Yorick, nr. 54, 6 decembrie 2010. 

[7] http://ciret-transdisciplinarity.org/index.php 

[8] Carla di Donato, Alexandre de Salzmann et le théître du 20
e 

 siècle, thèse de doctorat en 

Etudes Théîtrales, Université Sorbonne Nouvelle / Paris 3 en co-tutelle avec l’Université de 

Rome 3, soutenue le 10 juin 2008, trois tomes, 1624 pages: 1er tome (491 pages), 2
e
 tome 

(618 pages), 3
e
 tome (515 pages). 

[9] George Banu, „A vorbi despre Basarab pretinde celui care încearcă să o facă să se 

confrunte cu complexitatea!”, in Petrişor Militaru şi Luiza Mitu (Ed.), Basarab Nicolescu sub 

semnul septenarului, Aius, Craiova, 2012, p. 65. 
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[10] George Banu, Trilogia îndepărtării – Odihna, Noaptea, Uitarea, Cartea Românească, 

Bucureşti, 2010, p. 120 . Uitarea este tradusă din franceză de Anca Măniuţiu. 

[11] Basarab Nicolescu, Théorèmes poétiques / Teoreme poetice, Curtea Veche, Bucureşti, 

ediţie bilingvă şi bibliofilă ilustrată de Mircia Dumitrescu, teorema XIII.86, p. 257. 
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