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Discursul Domnului ANDREI IIIMITRIU,
Direetor General al Filarnnonicii ,rGeorge Enescu,
Inait Preasfintia Voastrà Arhimandrit Ioan Robu,

domnilor academicieni, excelenfà, doamnelor si
domniior, doamnà academician, reu;im clin nou sà
ol'erim astà-searà un ralinat ràsfà1 intelectual aici, în
venerabilul Ateneu. Îmi place sà cred cà dupà doi ani

çi _iumâtate de Ia debut, conferin[ele Ateneului au
devenit un reper cultural de çinutà, un eveniment
asteptaa si apreciat de elita intelectualà româneascà,
un început promilâtor si în spatiul cultural european.
Pentru preteniiile ûoastre europenel în muite privinte
iegitime, consider cà aceste conferinie, angajînd mari
personalitàçi intelectuale internationaie, fac un bun
serviciu imaginii Rornâniei.

CONVORBIRI I,iTTRÂRE

Invitatul de onoare din aceastà searà este domnul
academician Basarab Nicolescu, membm de onoare
al Academiei Române, fizician onoritic al prestigiosului Centru Nalional Francez de Cercetare stiintif,cà, preçedinte si fondator al Centrului lnternàçionât
de Cercetâri si Snrdii Transdisciplinare de la paris.
membru de oloare al unor institutii çtiiatifice si universitàçi din mai muite tàri, un avocat convins al re-

concilierii transdisciplinare înrre stiinlà, artà

qi

religie.
Domnuie profesor, và multumesc cordial pentru
privilegiul de a và avea asràzi aici si a fi binecur,înta1i
cu stiinta si harul dumneavoastrà.

Gazdâ, cu mandatul institutiei noastre, un binecunoscut si bine prizat lider de opinie, vedeli, evit
prudent lider politic, prof'esor universitar, istoric,

al

Faculràtii de Istorie al Universitàtii
bucurestene, fost înalt demnitar, probabil çi viitor
decan

înalt dcmnitar, autor extrem de frecventabil si interesant, domnul profesor Adrian Cioroianu. De domnia
sa mâ leagà mai multe momente faste din perioada
cînd m-am aflat la conducerea Radioului pubiic, ca
çi
din perioada GDS-ului eficienr si vizibil.
Domnule profesor và exprim întreaga mea gmtitudine.

Poate cam abrupt, formulez cîteva interogatii
legate de dezbaterea care urmeazâ, un fel de predoslovie care sà ne previnà asupra temei conferinçei.
Ce se întîmplà cu civilizatia în care tràim? Ne
intereseazà prioritar, dacà nu aproape exciusiy,
viitorul modelului crestin european, aproape singurul
care a adus progres, democratie si prosperitate. Ce se

întîmplà cu societatea noastrà tolerantâ, multiculturalà cu impruden!à si riscînd nepermis corectitudinea
politicâ, atunci cînd e confruntatà cu multiplele crize
mondiale, economice, politice, culturale si esenfial
morale, cu agresivitatea demolatoare a subculturilor

unor lumi primitiv violente, aflate în explozie
demograficà? Ce rol poate juca transdisciplinariratea
într-o societate secularizatà, superficialà, alienatà,
subjugatà de sclipiciul consumist, dezorientatà, fàrà
reperel fârà modele autentice. cu valorile pervertite?

Este suficientà ca terapie aceastà - citez..,,rnetodologie riguroasà a stabilirii puntilor între discipline si de
asemenea a dialogului dintre culturi,

religii qi spiritualitate", cum spuneti dumneavoastrà?
Globalizarea cu efectele ei imprevizibile si peryerse va fi solutia taumaturgicà care va întroniza
eudemonismul social în viitorul model de societate?
Întrebàri dificile. Închei într-o notà oprimisrà
invocînd ràspunsul dat de Mihai sora, într-un fel
mentorul acestei seri, care întrebat dacà România are
sau nu un viitor, ràspunde: ,,Jine de noi sà aibà',.
Mulçumesc tuturor celor care au contribuit la
evenimentul din aceastà searà, sînt mul1i. dar retin în
mod special Institutui de Studii Transdisciplinare în
§tiinçà, Spirituaiitate qi partenerul nostru din acesr
proiect, doamnei doctor Magda Stavinschi, edifurii
Curtea Veche Publishing, domnului director Grigore
Arsene. Omagiu si gratitudine maestrului academician Mircia Dumitrescu, care ne oferâ expoziSa din

foaier çi maestrului Viniciu Moroianu.

Và

multumesc. (Aplauze)

Và rog sà-rni permiteli sà-l invit la microibn, ca
reprezentant al Ambasadei Françei, pe domnul
Samuel Richard, al doilea consilier ai ambasadei.
(Aplauze)

Samuel Richard: Mi s-a cerut sâ vorbesc în
francezà, asa cà o voi face cu plàcere.

Discursul E,S. PHILIPPE GUSTIN,
Ambasadorrrl Franfei în România
$Iensier:r l'Âcadémicien.
Faire 1'énumération de vos innombrables fonctions. distinctions honorifiques, prix, ouvrage.s, contributions,
m'est apparu cofitme un exercice à 1a
fois trop convemr et sans réelle valeur
ajoutée, eu égard au prestige de votre
réflexion.

Alors,
réfléchir

à

je me suis arrêté pour
cette iniroduction. Ont surgi

spontanément ces interrogations à
votre égard. Physicien? philosophe? humaniste?
enseignant? chercheur? conférencier? ... poète?
Roumain de France? Français de Roumanie? parisien
de Bucarest? Bucarestois de paris?
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Comment en une image illustrer
vos multiples talents? Bien qu,elle
manquât de singularité, I'image d,un
pont me vint assez spontanément.
C'est alors qu'ayant par hasard vos

,,Théorèmes poétiques" fraichement
à côté de moi, deux de vos

édités,

théoèmes virent immédiatement à mon
secours pour rédiger la suite de mon avant

propos. Ainsi dites-vous: ,,pontifes" signifiait à l'origine ,,faiseurs de ponts,'.

L'ère transdisciplinaire sera celle

des

pontifes." Aiors vous êtes un pontifel

Quelques pages plus loin

ie

trouvai cet

autre

théorème qui m'arrêta dans ma lecture:.,eu'est-ce qui
peut être à Ia fbis «à travers» et «au-delà»? Trans.,,

CONÿORBIRI I,ITER.Àa"D

cherchaisjustement un éclairage sur la question du
Trans par rapport à I'inter ou au pluri ... Rendu pru_
dent néanmoins par votre mise en garde suivante:
,,II
ne sutfit pas de mettre ,,trans', paftout pour être trans_
disciplinaire . . . " je crois comprendre néanmoins que
vous êtes une personnalité transdisciplinaire, transna_
tionale, et que cela étant, vous seriez Monsieur
l'Académicien ,,à travers" et ,,au-delà', des frontières
qui limitent autant qu'elles incitent à les dépasser!
Donc libre au sens ou comme vous le dites ,,La lib_
erté sans la contrainte n'est pas la iitrerté',.
Peut-être qu'en choisissant trne salle de concert
pour cefie manifestation vous entendrez la réponse à
f interrogation suivânte: ,,euel peut être le soa de ,,Je
suis" sur les différents niveaux de Réalité?,
Monsieur le Pontife, vous dites encor-e,,Le mot
vivant: éclair traversant en un seul instant tous les
niveaux de Réalité." L'Athénée nous rionnera-t-il
l'oppo*unité d'entendre la musique et cle voir 1a
vibration de vos lumières transperçanies er iégères à
la fois.
Peut-on vous appeler ÿIonsieur lrAmbassadeur
Je

de Ia transdisciplinarité? Vous qui dites encore:
,,IJne seule alternative: autodestruction ou civilisation planétaire. Seule la transdiscipiinarité peut
engendrer une civilisation planétaire1.

CÛ§FOTTNroU r,ruErurR]D

Andrei Dimitriu: Cadoul pe care î1
Filarmonica invitatului de onoare, domnului

oferâ

acade_

mician Basaratr Nicolescu, constà într_un
al lui Viniciu Moroianu, profesor la

microrecital

Conservatorul din Bucuresti, unui din mani muzicieni ai României de astâzi, pianist cu o largà autoritate nationalà si europeanà. Debussy, pagode
;i
Enesctr, Apas s ionato. (Aplauze. Muzicà. Aplauze.)
Andrei Dimitriu: l)rmeazâ dialogul dintre dom_
nul academician si domnul profesor" apoi domniiie
lor vor râspunde la numai douà înûebàri clin saià,
dupà care. în foaier, vom avea lansarea càrtii bi_
iingve, Théorèmes poéticlues/ Teorente po)tice.z
Prezentarea acestei noi aparitii editoriale o face dom_
nul academician Eugen Simion, si-i multumim si
dumnealui. (Aplauze)

Adrian CIOROIANU: Multumesc foarte
mult domnului

director.

'

Doamnelor, domnigoarelor, domnilor,
bunà seara. Practic as yrea de la bun început
sà và spun cît de onorat mà simt întîlnindu-l
pe aceastà scenà pe unul dintre românii pe
care îi pretuiesc cel mai mult, un om de o
empatie, de o càldurà, de o amplitudine intelectualà cu totul deosebite, un om pe care

e.{wffiffielx §meureçti, fie la paris, fie în
âsupra
.S *ry Ë@r*n{âÿ fîe în restaurante, un om §1-:t"
UNESCO.
ale cârri idei vom vorbi în aceastà

râ" Faate nu yor fi douà întrebàri din salà
Ia sfîrsit, poate vor fi trei, và invit sà le
pregàtiti de acum.
Permitefi-mi sà încep prin a-l prezenta
foarte pe scurt pe domnul Basaratr Nicolescu.
Asadar nàscut în 1942, în plin râzboio la
Ploiesti, tatàl ofiter în rezervâ, Anton, Anton
Nicolescu, mama Anghelichi Anastasiadis,
grecoaicà. În 1964 atrsolvà Facultatea de
Fizicà a Universitàtii Bucureçti, îçi dà un an
mai tîr-ziu doctoratll. TretruiË sà ià spun cà a
fost enervant de bun ca elev si ca student,
T:"*I sef de promolie ;i cîçtigàtor ta

olimpiade internafionale

1i naiionale, de

matematicà si de liieraturi. în 196g primeçte
din partea guvernului francez o hursàla paJis.
§i sà çtifi, domnule academician, cà un fost
coleg de-al durnnea-voastrà cu care ati plecat
în acea bursà, este în salà, aicio alàturi de noi,
domnul profesor Buse. Continui prezentarea
spunînd câ spre deosebire de alti tineri care
poate au mai avut aceastà
çansX]
'1972 ati decis sà
iar
în
aii susrinut
lXlinefi
-Fran{a,
doctoratulin de
stat în fîzicào la Universiiatea
,,Pierre et Marie Curie, din paris. în 1976 ati
devenit cetàfean francez. Ce m-a intrigat esJe
cà în 1986 afi pierdut cetàtenia românà, v-a
fost retrasà prin decret prôzidenfial, semnat
fireste de Nicolae Ceausescu, poaté revenim la
acest detaliu. De-a lungul anilor ,7û, invitat,
profesor invitat într-o serie de universitàti din
Statele Unite ale Americii din Marea Britanie,
Spania, foarte multe alte tàri, dar aç vrea sà
punctez anul 1985, an în care a apàrui la paris
eartea care într-un fel a dat tonul domeniului
pe care îl reprezentati, între timp publicatà
si
în România, la Polirom, acum vreo zece ani.
Este vorba despre Noi, particuta
;i lumea,
carte pentru care ati primit un premiu
al
Arademiei Franceze, si carte *u." ,-u condus
ulterior alàturi de o parte dintre colegi, René
Berger printre ei, la alcàtuirea Grupului de
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Domnule Basarab Nicolescu, acestea sînt
reperele unei vieti spectaculoase prin ceea ce
un intelectual poate sà ofere ca spectacol,
drept care và multumesc pentru acest privi_
legiu pe care mi-l dafi nil dafi de a partici_
çi
pa Ia acest dialog cu mine, cu sala sper.
Aç vrea sà plec de la povestea numelui, nu
stiu în ce màsurà numele ne caracterizeazâ,
dar în cazul dumneavoastrà ce m-â intrigat a
fost gi Basarab, dar mai ales Nlicolescu. Nu vi
l-ati franfuzit niciodatà. N-a fcst Nicolesco,
l-afi_scris în româneqte, nu l-afi scris cu ou la
final, puteafi s-o facefi. De ce ilasarab? De ce
Nicolescu?
Basarab NICOLESCU: Numele meu esre un
oximoron, datorità acestei îmbinàri între un
prenume foafie rar si-un nume foarte comun. Mai
întîi Basarab. Pàrinlii mei s-au càsàtorit exact în
ziua în care Mareçalul Antonescu a dat celebrul lui
ordin: ,,Români, và ordon treceti prutul!,'. Au
petrecut noaptea de nuntà într-o pivnità, de teama
bombardamentelor si am fost conceput cîteva zile
dupà aceea la Vàlenii de Munte. Tata era of,ter de
rezervà, stia cà va pleca sà recucereascâ Basarabia.

Deci el a decis: dacà este fatà se va numi

Basarabia, dacà este bàiat se va numi Basarab.
Noroc cà nu a fost fatà, pentru cà un prenume de
acest gen este foarTe greu de purtat. Cum stiti, eu
stiu de 1a Hasdeu, acesta este un nume foarte frumos: etimologic înseamnà ,,fondator,, în limba
cumanà. Numele Nicolescu are o istorie foarle
diferità. Cînd am fost naturalizatfrancez, am fost
primit de un functionar al Ministerului de Interne
care, pentru cà cerusem schimbarea lui u în o...

Deci ati cerut-o!

Am cerut-o, la fel ca lonesco, ca Elvire

Popesco etc. De ce? pentru cà silaba
,,cu,, în
francezâ are o rezonanlà putin vulgarà. Si
funcçionarul îmi spune: Nu se poate . Zic: »e

cil

Zice: Nu este o terminatie francezâ. Zic: Dar
Ionesco? Ah, zice, este un pseudonim. Dar, spun,
Victor Hugo? Spune: E o exceplie. Zic: Ce pro_
puneti? Si el propune .,auk,' iir loc de o.

C{}*'{I&ffiI

T.rIERARE

Nicolesco, dar în loc de o: ,,ault" (care se citeste
tot o). Deci schimbare de nume. Am retuzat qi
trebuie sà spun cà am fbst ajutat si de reputatia lui
Ceausescu în acea vreme...
Reputatia lui Nicolae Ceausescu?!
Pentru cà atunci au început francezii sâ-i pronunte corect numele. Deci asta a fost istoria.
Deci Ceauçescu
v-a ajutat într-un fel?
t
Prin faptul cà fiancezii au pronuntat corect
numele lui si am avut în felul àsta curajul sà nu
fac o actiune în justigie sà-mi schimb numele. Siacum mà simt foarte bine cu numele pe care îl
am.

Aveti
,, si motive. Anul ràmînerii în Franta.
1968, a fost annus mirabilis, cum îl numifi
undeva. Ceauçescu
era în acel moment un per,
sonaj foarte popular: avusese curajul de a
condamna invazia Cehoslovaciei.
Da.

Intraserà trupele Tratatului de Ia Varsovia
acolo. Dumneavoastrà ati plecat cu o burià de
un an.
Sase luni. A fbst într-adevàr unnus mimbilis.
A fbst anul de relativà liberalizare, cum bine stiqi.
a fost anul în care am publicat cartea lon Barbu cosrnologia ,.Jocului sectmtl"3, a fbst anul în care

CONVORBIRI LITERÂRE

l-am auzit, am intrat în Uniunea Scriitorilor în
l-am auzit pe Miron Radu Paraschivescu4
cu urechile mele cà cere desfiintarea cenzurii. A
fbst un an special, într-adevàr çi în noiembrie am
reusit în sfirgit sà plec. Trebuia sà plec mai
1968

;i

devreme.

Noiembrie 1968.
În 24 noiembrie 1968, pentru cà între timp
avusese loc invazia Cehoslovaciei, deci am fost
întîrziat. A fost un an extraordinar cum bine stiti
si în Franta.
Este vorba despre miscàrile studenfegti,
proteste...
Revolntia.

Revolutia.
Pietre scoase din caldarîm...
,
Da. Revolulia stuclentilor din 196[i, cu toate
fantasmele ei romantice. Và dau un exemplu pe
care poate nu l-am invocat niciodatà pînà acum,
care poate sà và intereseze. Un prieten francez
mi-a spus, era în mai '68, se nrca într-un tren si
cineva îi pune în buzunar o carte: Cele trei
ntaterii ale lui Lupascu si îi spune: o sà và
schimbe via[a! Necunoscutul a plecat. §i acea
carte i-a schimbat viatal Và dau un alt exemplu:
am vàzut o càràmidà cu care studentii construiau
barajele contra poliçi;tilor çi pe care era scris un
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Daumal-5 ,,revélation, révolution,.
Bun. Sînt lucruri care au trecut, bineînteles,
toate

'

fantasmele romantice s_au terminat,

re_

volulionarii de atunci au devenit oameni
foarte

asezafi, dar a fost o perioadà într_adevàr
extraor_
dinarà. Si atunci am decis sà ptec.
Deciseseràti înainte de a pleca sà ràmîneti?
Decisesem înainte de a pleca, pentru ca
sà

îk

salvez sufletul.
Spuseseràti familiei ? Spuseseràfi mamei
?
Nimànui. Nu ! Era imposibil, p.nti cà pe vre_

mea aceea;i pereÇii aveau urechi. Deci,
am dorit
sà îmi salvez sufletul, am spus în multe,

în mai

multe ocazii, cà eram decis sà ràmîn acolo, chiar
dacà dormeam sub podurile parisului. Nu
vroiam
sà mint. Deci am ràmas si n_am dormit sub
podurile Parisului.

. 9* *TTe afi dus, ce ati luat din România
studentiei dumneavoastràf
Çi în România era,
sà spunemo un anotimp iitoric
promifàtor
totryi

1968.

Bineînfeles,
bun, multi m_au între_
-bat de ce tocmaiera un an pentru
atunci?
cà era un an în

care sperançele erau permise. Analizamea
a fost
cà nu va dura.
într-adevàr,
nici
n_a
§i,
durat.
pe ce v-a$ bazat?
3ç." ", dar purà
Pe intuiçie.
intuiiie, nici un fel de logicà.
_.
la
trei
ani
dupà
aceea, gtim bine, toate lucrurile
§i
s-au schimbat.

Amintirea unor profesori ati luat-o cu

dumneavoastrà?

.

Mentori spirituali pe care i-aü avut si a
t- pàstrat_o? )

càror amintire afi

Multumesc pentru aceastà întrebare. prin
firea
mea,-structural, nu pot avea maestri.
Asa este...

De alffel, refuz sà fiu maestrul cuiva.
Dar am

avut mentori. primul meu mentor a fost
pàrintele
Galeriuo care mi-a acordat, copil fiind,
aientia lui.

Era prieten cu tatàl dumneavoastrà. '
Era prieten cu tatàl meu, era un necunoscut,
prcol
Ploieçti, rocmai ie;it din închisoare.
El
1a
m-a iniçiat literalmente în misterele
crestine.
Cîti ani aveafi?
Trebuie cà aveam vreo nouà ani, dupà
aceea
am continuat cu el doi_trei ani. M_am
âflat asa,

t2

fatà în fa{à cu el.
§i a fost o învàtàturà pe care mi_
a dat-o. N-am sà uit niciodatà
rri_u

explicat

dogma Trinitàlii. Si probabil cà"u*
arunci s_a nàscut
în mine acea pasiune pentru trei, meta_numàrul

trei, pentru rcrçul ittclus. Dupà aceea, la liceul
,,Ion Luca Caragiale,, din ploie;ti, am avut un
mare profesor de matematicà Ion Grigore,
care a
fost nu numai un maestru de matematicà.
dar si
unul de viaçà. Acest domn profesor Grigore
ar h
putut fi un cercetàtor în matematicà foarte
repu_
tat. Ar fi putut, dar s-a consacrat transmisiei
matematicii ;i si-a dedicat toatà via{a nouà,
elwilor. El ne pregàtea pentru olimpiaàe am
çi
tràit adînci momente de prietenie, in ciuaa àfer_
ençei de vîrstà foarte mare.

Numele care mi-a marcat într_adevàr ado_
lescenla si anii studenliei a fost profesorul
Alexandru Rosettiz. Fàrà el nu as fi plecat
din
çarà. Adicà el a garantat literalmenie pentru mine,
cà mà voi întoarce.
Pài gi nu l-ati înselat?
Mi-am spus asta, aveam remuscàri imense.
Prima datà cînd l-am vàzut dupà cé am decis
sà
ràmîn, a fost Ia cîteva luni dupi aceea, la paris.
îl
avea pe fiul sâu la paris
çi spre surprinderea mea,
mi-a spus: ,,Locul dumitale,,,
çin minte cuvintele,
,,locul dumitale aici este',.
Nu s-a supàrat.
Dimpotrivà. Mi-a spus :,,Aici, lîngà
stefânel,,.
Era vorba de stefan Lupascus.
,,Lîri=gà'Mir""u,,.
Era vorba de Mircea Eliade. în moÀntul
acela
totul s-a limpezit si imaginea lui ràmîne.
Evoc
aceastà imagine pentru cà a fost importantà.
Manuscrisul Jocului secunû pe care l_am
vàzut
în casa lui, într-adevàr mi_a îndrumat
oasii.
Ati debutat în critica literarà, à, irto"iu
li-terarà.
Am debutat în Gazeta literard pirn anii ,64
si
dupà aceea, el mi-a cerut, profesorul
Alexandà
Rosetti, sà scriu cartea despre Ion Barbu.
Am
avut astfel çansa sà îl întîlnesc pe poetul
Mircea
Ciobanu, redactorul meu de carÈ ü
Editura pen_
tru Literaturà, care a devenit fratele
meu spiritu_
allo.

Un fizician care scrie despre Ion Barbu?

COTUVORBIRT LTIERÂRÉ

Da. El mi-a cerut cartea. Pentru cà a remarcat
în discuçiile noastre ideile pe care le publicasem
deja în Gazeta literard. Iar un alt mentor pe care
doresc sà-l evoc de;i nu l-am întîlnit în România,
ci în Franga, întotdeauna cu aceastà mare diferentà de vîrstâ, s-a întîmplat sà fie bârbat, n-a fost
nici o femeie, asta este, a fost Stéphane Lupasco.
De la bun început, din primul contact, s-a legat o
prietenie extraordinarà în ciuda marii diferente de
vîrstà dintre noi, o prietenie care a fost ca un fel
de izvor energetic pentru mine.
...Si càruia i-a!i dedicat recent un volum,
dar o sà revenim la volumul dedicat lui Stefan
'
Lupascu.
Ce înseamnà a emigra? Sà ràmînem putin

aici. Nàscut

în '42, avea,ti cînd afi plecat,

douàzeci si sase de ani.
Da.
Ce înseamnà a emigra atunci? Ce înseamnà a emigra acum, în România o întreagà dez-

batere despre cei care pleacà, familii care
pleacà... Ei nu mai emigreazà, se duc la
muncà. Dumneavoastrà într-un fel và rupeafi
cu mult mai total decît o fac cei care pleacà
astàzi.
Bineîn,teles. Atunci era adevàratul exil. Exil
fàrâ întoarcere.

V-ati asumat de la bun început ideea de a
ràmîne în exil.
Exil fàrà întoarcere. Puteai sà te întorci, dar
ràmîneai aici. §i a fost un an minunat, repet, pentru cà a fost anul în care au plecat, Toma Pavelll,
Andrei §erban, Irina Petrescu. Care a fost în
avion cu mine cînd am plecat.
V-ati întîlnit în avion cu lrina Petrescu,
Dumnezeu s-o ierte.
Da, dar ea s-a întors.
A murit de curînd, da.
Deci emigratie este altceva, e o transgresare a
frontierelor care mie mi se pare un lucru extrem

de natural si de normal, pentru cà fiinta umanà
este totusi o fiin!à transnafionalà. Pentru mine
graniçele între 1àri sînt ca graniçele între discipline.

Si cum v-a plàcut sà sàrifi peste ele...
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Ele sînt fàcute sà fie

transgre,sate.

în

Manifestul transdisciplinaritdtiit2 am propus sà
ni se acorde la toti na{ionalitatea Terrei, nafonalitatea Pàmîntului, pentru cà fiinça umanà este
aceeasi peste tot. Acestea fiind zise, este clar, mie
mi se pare clar, cà o nouà formà de emigratie va
apàrea în curînd.
Adicà?
O emigralie legatà de dezintegrarea, de distrugerea mediului înconjuràtor, o nouà formà de
emigrare, adicà o formà din care mase de oameni
vor emigra spre tàrile unde mediul înconjuràtor
este mai protejat si care va crea conflicte
inevitabile, enorrne.
Noi vom fi ,tarà de primire, vom fT gazdâ,
sau vom fr càlàtori?
Depinde de noi, cum spunea domnul Sora.
Cum v-a primit Franfa, în 1968?
Am fost primit într-un mod excep[ional, adicà
toate conditiile mi-au fost acordate în ciuda faptului cà aveam foarte pufini bani de supravietuit,
pentru cà partea româneascà nu acorda jumàtatea
de bursà pe care trebuia s-o acorde.

Nu v-a dat-o statul român?
Nu!
De ce?

Trebuia sà fie jumàtate plàtità de francezi,
jumàtate plàtità de români. §i mi s-a explicat,
cineva cu o funcçie înaltà m-a chemat înainte sà
plec si mi-a spus:,,Nu putem plàti, nu avem bani.
Mergeti?' Zic: ,,Dst" §i am plecat cu suma
respectivà, adicà o sumà extrem de micà. Franla
anului '68 v-am spus, era o Frantà în plinà efervescentà, dar era si comunitatea internationalà a
fizicienilor, care întotdeauna a existat. De asemenea, trebuie tinut seama cà eram în Paris, nu în
Franla. E o diferen!à.
E o diferenfà?

Mare. Parisul este un oras cosmopolit cum
bine stiti, unde sînt toate natiile pàmîntului, deci
adaptarea este mult mai usoarà într-un oras ca
Parisul, decît, sà spunem, la Montpellier sau
Bordeaux. Deci, primirea a fost cu totul extraordinarà, mi-am fàcut doctoratul de stat imediat,
imediat, în trei ani, deci, am fost fericit.
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Ce s-a schimtrat între timp în acea Franfà?
Relatiile, cum sà spun, românii, nu-mi dau
seama dacà acele clisee, de fapt a! putea sà
pariez cà nu, acele clisee pe care astàzi unii
francezi cel putin, le au despre români, atunci
nu existau.
Bineînteles. Atunci nu puteau sà existe.
S-a schimbat Franta, s-a schimbat
România, se schimtrà Europa?

S-a schimbat lumea. S-a schimbat lumea în
întregimea ei, dar ce mi se pare extrem de important. este faptul câ existà o legàturà între Franta si
România, cu toate schimbàrile, imaginile contradictorii pe care România le pcate oferi, asa cum
presimt eu, existà o relatie de o extrem de mare
l,aloare pe plan spiritual. În sensul âcesta
stiçi cà
am consâcrat românilor din Paris o colecqie intitulatâ ,,Les Roumains de Paris". Afirm cà românii
fârà Paris ar fi ca un fel de marinar fàrà busolà.
Iar Parisul fârà români ar fi ca \]n om fàrà mînà.
E o relalie extrem de puternicà pe care nu o
putem vedea poate de aici, dar avînd acest avantaj s-o vàd si de aici si de-acolo, aç spune cà
românii au aceastà caracteristicà, au avut-o si o
au.

O pàstreazà?
Mult mai putin. Pentru cà emigratia acum este
economicà. La vremea pe care o evoc eu aici, era

o emigratie culturalà, politicà, de ait gen.
Românii nu constituiau o comunitate separatà
falà de francezi, ca rusii, ca grecii, ei se dizoivau
literalmente, gra-tie limbii pe care pe atunci toatâ
lumea o stia. Acum o stiu mai pujini, de asta am
tinut, eu am tinul ca mesajul domnului
ambasador sà fie în francezà, pentru cà
totusi...sîntem presupusi a fi o [arà francofonà.
Stiu cà lucrurile se schimbà, dar imaginea despre
România a fost extreln de pozitivâ cîndva.
Bineînteles, imediat dupà lg89, am tràit
momente de exaltare acolo, transportam càrti cu
George Banul-3, cu alçii, sà le trimitem în
!arà.
Erau vagoane de vesminte si càrli care se trimiteau prin UNESCO. Bineînteles, nenorocirea,
schimbarea totalâ a venit, nu cu prostituatele, nu
cu alte lucruri, a venit cu invazia minerilor. în
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iunie 1990. Atunci s-a schimbat total imaginea
României si cred cà mai existâ încà astàzi urme
ale acestei imagini negativi.

Cum se yedea România de acolo? Ca o
a violentei, sau a imprevizibilului?
As spune a barbariei.

tarà

A barbariei? Nu e cam dur?
A harbariei, pentru cà nu poti vedea scene de
asemenea sàlbàticie fàrà sà te întrebi cum se pot
ele întîmpla într-o tarà civilizatà.

Afi scos zece volume în aceastà colec[ie
dedicatà românilor din Paris, ultimul vohim
fïind consacrat lui Çtefan Lupaçcu. Ati fàcut-o
dintr-o datarie de ce naturà? Pentru cà i-ati
cunoscut, sau pentru cà v-au ajutat, ,uo p"ritru cà i-ati pretuit? Permiteti-mi sà và spun,
sîntefi unul dintre putinii români care au avut
ideea unei astfel de colectii: zece volume dedicate altor români din Paris.
Da, este o colectie întreagâ de monografii,
plus un Ghid al Parisului cu locurile unde s-au
intersectat, s-au întîlnit, aceste personajer+...
Toate volumele colectiei au fost, de altfel, traduse
în limba românà la Editura Junimea, gratie iniriativei marelui poet si mare prieten al meu Cezar
Ivànescu.

Ghidul a fost probabil cel mai tline vîndut.
Cel mai bine vîndut. A ajuns la a rreia edilie gi
este citat între ghidurile turistice ale parisului.
Dar si celelalte s-au bucurat de interes. Sînt
monografii consacrâte lui Eiiader:, lui Cioran16,
lui Gherasim LucalT. Victor Braunerrs, în sffrsit,
numele care au contribuit si ei 1a fondarea culturii
franceze. Românii all contribuit 1a cultura
Frantei, ràmînînd în acelasi timp români. Deci nu
era vorba de o datorie. N-aveam datorie fatà de

nimeni, dar pentru mine era o ràzbunare a istoriei.....

Frumos spus. Cum afi ajuns la teoria transdisciplinaritàtii?
Totul a început prin anii '70, ,76 cînd eram
postdoc în Statele Unite, la Lawrence Berkeley
Laboratory, cînd nu întelegeam de ce existà o
contradictie între douà mar-i teorii. teoria relativ_
itàrii si mecanica cuanticâ. Aveam si un grup de
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discutii filozofice, condus de un mare Tizician,
Geoffrey Chewle, cu care am colaborat si am
publicat lucràri de fizicà. Si în acea perioadà am
emis ideea fundamentalà a transdisciplinaritàlii
care este ideea nivelurilor de realitate. Si am
lucrat-o ani si ani de zile pînâ în '85. Nu m-am
exprimat pînà în '85. Aveam si preocuparea sà fie
ceva semnificativ în prima mea aparitie în Franta
cu o carte, sà fie ceva extrem de solid. Vedegi,
lumea cuanticà, care pare atît de departe, nu este
în fond departe. În fond, chiar acum cînd vorbim
în mintea noastrà sînt o mullime de particule
cuantice care-si fac datoria si au efecte pe care nu
le cunoastem prea bine.

In timp ce noi vorbim acum?!
Bineînteles. creierul are si particule cuantice
care regleazà, contribuie cu sigurantà la legàtura
între neuroni. Aceastà lume cuanticà a fost una a
revolufiei în imaginea noastrà despre lume, în
imaginea despre realitate. Un foarte mare
llzician, Wolfgang Pauli2o spunea cà cea mai
importantâ sarcinâ a secolului nostru, era vorba
atunci de secolul XX, este de a formula o nouà

viziune asuprâ realità1ii. Foarte

ciudat.

Preocuparea pentru elaborarea unui nou model de

realitate

a pornit de la fizicieni, nu de la

metafizicieni, nu de la filozofi, nu de la oameni
religiosi. Iar aceasta pentru cà savanlii erau confruntaçi cu ceva care nu exista înainte. Ce este
acel ceva, nu pot sà descriu aici, dar evoc discon-

tinuitatea, inseparabilitatea, logica tertului inclus
{care nu-i deloc un lucru abstract sau inventat de
logicieni, ea este fundamentalà înàuntrul fizicii
cuantice) si mai ales, mai ales, aleatorul.

Aleatorul constructiv. Adicà un aleator care
construieste întreaga lume. Dacà individual sînt
de neprevàzut, evenimentele pot fi prevàzute în
ansamblul lor. Bun, çi toate acestea m-au condus
ia primul rînd la formularea ideii de niveluri de
realità1i, niveluri de realitate si dupà aceea, dupà
*iulii ani de cercetare, am ajuns la fomularea
metodologiei transdisciplinare. Existà o axiomà
*ntologicà - cea a nivelurilor de realitate discontinue, o axiomà de logicà - logica terlului inclus,
pe care Lupascu a dezvoltat-o în legâturà de alt-
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fel cu mecanica cuanticà. Çi a treia axiomà- epistemologicà - este cea a complexità1ii, afirmînd
faptul cà existà o interconectare între toate evenimentele universului. Este o eviden{à stiintificà
aceastà interconectare. Adicà nu este o idee
fllosoficâ sau abstractâ. Lumea este una întretesutâ, complexus asta înseamnà...

Când spuneti
lumea sà înlelegem
r,
Universul?
Universul de la infinitul mic la infinitul mare.
Singurul lucru pe care nu-l çtim aici este care e
rolul fiintei umane. Ea scapà ;tiin(ei pentru cà
§tiinça prin definilie eliminà fiinga umanà sau,
cum se spune putin mai sofisticat, subiectul.
Deci, preocuparea mea a fost aceasta: de creare
a unei metodologii alternative metodologiei
çtiin{ifice, care sà îmbine ontologia cu epistemologia si cu logica.
Ateneui Român, 15 apritie 2013*

Note:

* O primà gi admirabilà transcriere a dezbaterii de la
Ateneul Român a fost fâcutà de Doina Jela, càreia îi multumim çi pe aceastà cale. Notele în josul paginii ii aparçin în
marea lor majoritate. Versiunea definitivâ a fost realizatâ
de Basarab Nicolescu.
1. Domnule Academician,
Avînd considera(ia cuvenità prestigiului gîndirii dum-

neavoastrà, o trecere în revistà a numeroaselor funcçii, dis-

tincçii onorifice, premii, lucràri, contribulii mi-a pàrut a fi
o abordare mult prea convençionalâ si, totodatâ, simplistà.
Mi-am îndreptat deci gîndurile asupra acestei ptezen-

tàri. Fireste cà au apàrut întrebàrile: fizician? filosof?
umanist? profesor? cercetàtor? conferentiar?... poet?
român din Fran{a? fi'ancez din România? parizian din
BucureSti? bucurestean din Paris?
Cum sà redau multiplele dumneavoastrà talente printro imagine? Desi lipsità de insolit, viziunea unui pod mi-a
apàrut în minte.
Întîmplâtor, avînd chiar atunci lîngà mine cartea pe
care a,ti putrlicat-o recent, Teoreme poetice, douà dintre
aceste teoreme poetice m-au inspirat în redactarea discur-

sului meu introductiv. Dumneavoastrà spuneçi: .,Pontifi
însemna la origini constructori de poduri. Era transdisciplinarâ va fi aceea a pontifilof'. În acest caz, sînte1i un
pontif!
Dupà cîteva pagini, gàsesc altà teoremà la care am
zàbovit cu lectura: ,,Ce poate fi totodatà si «prin» si «dincolorr? Trans". Eu tocmai càutam o clarificare a poziliei lui
"Trans" fap de inter- sau pluri-... Prudent, prevenit de
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cuvintele dumneavoastrà: ,,nu ajunge sà pui «trans» pre_
tutindeni pentru a fi transdisciplinar... .., cred totuli a
în1elege cà s1nte1i, Domnule Academician, o personalitate
transdisciplinarà si transnagionalà; prin uûnare, prin si din_
colo de frontierele îngràditoare dar care incitâ, în acelaçi

fi

timp, la a

depàçite. Liber, açadar, în sensul spuselor
dumneavoastrà ,,Libertatea fàrà constrîngere nu este liber_
tate".
Poate cà, alegînd o salà de concerte pentru aceastà
manifestare, veti afla ràspunsul la întretlarea: ,,Care poate

fi

rezonanla

lui «Eu sînt» la diferitele nivele

de

Realitate?'.

Domnule Pontif, dumneavoastrà spune{i,,Cuvîntul
viu: fuiger traversînd într-o singurà clipà toaté nivelele de
Realitate". Ateneui ne va da oportunitatea de a le auzi
muzica si de a vedea unduirea stràfulgeràrii delicate a
cuvintelor dumneavoastrà.

Ne-am putea îngàdui sâ

và numim Domnul

Ambasador al transdisciplinaritàfii? pe dumneavoastrà,
care spuneti: ,,O singurà altemativà: autodistrugere sau
civilizatie ptranetarà. Doar transdisciplinaritatea poate da
nastere unei

civilizatii planetare".

Traducere din limba francezà de Cristina poteràsoiu.
2. Basarab Nicolescu, Théorèmes poétiques/ Teoreme
poetke, edife bibliofilà bilingvà francezà/românà ilusrratà
de Mircia Dumitrescu, Curtea Veche, Bucuresti, 2013.
3. Cate apàrutâ în 1968, la Editura pentru Literaturà,
Bucuresti, 1968, redactorul càtii fiind Mircea Ciob:rnu; a
doua edilie a apàrut la Universui Enciclopedic, Bucuresti,
2404.
4. Miron Radu Paraschivescu (1911-1971) poet, eseist,
traducàtor si publicist, de siînga. cunoscut mai ales pentru

volumul de debut poetic Cînricete
çigdneçti (1941) ;i
Jurnslul unui cobui, Dacia. Clui, 1994. S-a bucurat de
plestigiu si autoritate în rîndurile scriitorilor.
5. René Daumal (1908-1944), mare poer francez.

fundator

al revistei .,Mareie Joc,. (,,Le Grand

Jeu,,).

Romanul sàu iniliatic Muntele analag a fost tradus în
limha ronrânà: Editura Niculescu, Bucuresti. 2009.
6. Constantin Galeriu (1918-2003). unui dinrr.e cei mai

importanli duhovnici ai Onodoxiei române. preot si profè_
sor de teologie. Este întemnitat în anii 50 pentru motive
politice. Din 1974 esre preor parch la biserica Slîntui

Silvestm din Bucuresti, de la amvonui càreia a atras atenlia
Securità-tii peûtnr predicile sale curajoase. A fost unul
din_
tre liderii Revolu,tiei din decembrie 19g9.
7. Alexandru Roserti (i895-1990). repurat lingvist qi
filolog român. mare editor, profesor, autor a nuÀ..uur"
uo1:*: de istoria limbii si a unei bogate corespondençe cu
scriitori al càror editor a fost.

Basarab Nicolescu (Ed.), I,rl cortfluenta a doud culh.rri
Lupasco astdli, Curtea Veche. Bucuresti, 2010.

9. Volumul poetului matematician Ion Barbu (Dan
Barbilian) (1895-1961), apàrur în 1930, unul din marile
momente ale poeziei românesti modeme.
10. Mircea Ciobanu (1940-1996), poer, prozator, edi_
tor, fraducàtor si eseist.
11. Toma Pavel, nàscut în 1941, este un critic literar
;i
un profesor de literaturà englezà de origine românâ.

12. l,ct transdisciplinariîé, manifeste, Éditions du
Rocher, Monaco. 1996 (trad. rcm. Transtlisciplinaritatea
(manifest), Polirom, Iaçi, 1999; Junimea, Iaçi, 2007).
13. George Banu este nàscut în 1943 la Buzàu. A
'pàràsit România
în 1973. A fost profesor de studii teatrale
la Sorbonne Nouvelle si este un eseist de reputatie mondialà în domeniul teatrului.
14. Jean-Yves Conrad, paris, capitala... României _
Ghid ctl plimbdrilor insolite pe urmele românilar celebri
din Pais, Junimea, Iasi, colectia .,Românii din paris.',
2006.

15. Mircea Eliade (1907-1986), celebru istoric al
religiilor, romancier încà din perioada interbelicà, petrecutà în tarà. publicist si eseisr, Mircea Eliari.: ràmas în
"i

strâinàtate în timpui ràzboiului, cînd îndeplinea o misiune
diplomaticà. a locuit la Paris o vreme, iar din i 957 s-a sra_

bilit la Chicago, revenind ia paris în lunile de varà.
16. Emil Cioran (1911-i995), esei.st
Ei filosof. Aflat în

Franta din 1937, ca bursier, îsi prelungeste
çederea pînà în
1945, cînd alege definitive exihtl. Nu se înroarce niciodatà
în România.

t?. Gherasim Luca (1913-1994;, unul dintre cei mai
reputa[i poe{i suprarealisti româno-francezi. A càlàtorit în
Franta încà din 1938,Lrnde s-a exilat definitiv în I952. S_a
sinucis în 1994. aruncîndu-se în Sena.
18. Victor Brauner (1903-1966), picror suprarealisr,
foicloristului Har:ry Brauner. A fàcut parte din ace_
Ieali cercuri ale avangardei la paris ca Gherasim Luca.
Pleacà din România în 1930. lucrînd allturi de Brâncusi,
dar si Beniamin Fondane. Giacometü, Tanguy. Breton,
printre altii. Revine la Bucureçri în 1935. în 193g pàràseste
definitiv România. Foarte apreciat în Franta încà din rimpul vieiii. o reprezintà la Bienala de la Veneiia în chiar
fi"ate al

anul cînd moare, 1966. cînd i se consacr.à o sald întreagà.
19. Geoffrey Chew, nàscut în 1924, este fundarÀrul

teoriei bootstrap-ului, care a dominat fizica particulelor
elementare înrre anii 1960
;i 1970.
20. Wolfgang Pauli (1900-1959), fizician ausrriac. jau_
reat în 1945 al Premiului Nobel.

8. §tefan Lupascu (fr. Stéphane Lupasco) (1900_
1988), reputat filosof francez de origine românà, personal_
itate în jurul càruia au gravitat nume azi notorii a1e comu_

nità1ii intelectuale franceze qi românesti.
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