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Gasaraî Nicofescu - 70
La mufpi ani iuïite pfoùStean, [in Qepu\fica Qfoiesteanà cdtre Comuna
Aarisianà, se trimit vapoare cu mdtàsuil Inspirapie! Succes în proiectuf

trarxfiscipl)inar ÿ sà ne reaen[em cu 6ine în mai! lMaiftumoçi, mai aeseti,
tnaifericiÿi!

,TEXTRAORDINAR.T
lntoruiu Gu ÂGadomlgiflnd [asarab ]llcolesm t2l

G.N.I.: Parisul este un oraç7
B.N.: E un centru al Pàmântului.
Pentru mine, Parisul este centrul
cultural al Pàmântului.
Bineîn1eles, existà çi New York-
ul, existà San Francisco, existà
Amsterdam, dar Parisul are, în
primul rând, aceastà calitate:
întâlneçti la fiecare pas istorial
Ce este istoria, de exemplu, în
Statele Unite? Este untramvai!

G.N.I.: (râd în hohote)
B.N.: Este un tramvai, care de e de acum douà sute de ani çi devine
monument istoric... La Paris sunt biserici, sunt monumente... Deci
te plimbi pejos çi descoperi istoria Fran{ei çi istoria Europei. E un loc
în care încà te poli plimba pe jos, e un loc în care întâlneçti la fiecare
pas spiritul, ràmâne o capitalà culturalà, în ciuda altor dezvoltàri. §i
New York-ul e minunat, dar New York-ul nu are istorie !

G.N.I.: Nichita este un poet?
B.N.: Mare poet! Indiscutabil! §i as spune foarte pasionat de
filosofie, foarte pasionat de matematicà, foarte pasionat de logicà...
El a inventat anumite oximoronuri extraordinare, de exemplu râsu,-
p1ânsu', pe care le pune în regie, într-un anume sens, în logica pe care
eu o numesc, dupà §tefan Lupaçcu, logica terlului inclus. Este un
mare poet. Bineînleles, este inegal... Adicà sunt locuri în Nichita
unde este sublim, e genial çi sunt locuri în care este norrnal, cum sà
spun.. . Dar ràmâne un poet mare în istoria României !

G.N.I.: Basarab Nicolescu este un savant?
B.N.: Nu çtiu. Asta ceilalli pot sà spunà.
G.N.I.: Ce este eternitatea?
B.N.: O mare plictisealà. Eternitateapentru mine ar fi ceva groaznic,
un fel de cogmar. Dacà lucrurile ar continua indefinibil, în acelagi fel,
ar fi groaznic... Deci sper cà etemitateanu existà, decât ca cimitirl
G.N.I.: Ce este infinitul?
B.N.:E un lucru pe care îl putem gândi matematic, dar nu îl putem
realiza uman. Infinitul nu este la scarà umanà, dar este la scarà
matematicà. Infinitul reprezintà un fel de pol asimptotic al fiinlei
noastre, al tinderii noastre spre cunoastere, spre Dumnezeu, spre
Divinitate. Infinitul este o noliune, ca çi zeroul - zeroul çi infinitul, de
altfel, sunt legate, pentru cà inversul zeroului este infinitul! - sunt
noliuni matematice qi chiar mai mult decât atât: simboluri!
G.N.I.: Ce se poate învàya çi ce nu se poate învàça?
B.N.: Cred cà un lucru care nu se poate învàta este prostia, pentru cà
prostia este înnàscutà... Ce se poate învàla este totul, adicà minunea
lumii, darprostia e un fel de obstacol absolut laminunea lumii!
G.N.I.; Ce este gaura neagrà?
B.N.: Inseamnà un loc unde totul este absorbit, totul dispare... un fel
de masà infinità care se creazà...Arfi un fel de infern virtual.
G.N.I.: Care este echivalentul metaforei în matematicà?
B.N.: Matematica e secondatà de metafore, dar metafore riguroase,
adicà metafore care se debaraseazà de ambiguitate çi devin univoce.
Dar, pentru a ajunge la inven{ia matematicà, trecem prin metaforà...
G. N. I. : Ce îns eamnà mo artea?
B.N. : Moartea cred cà este poarta spre via!à, adevâratavia,tâ...
G.NI.: Trei dorinle ale Domniei-Voastre?
B.N.: Trei?
G,N.I.: Deocamdatà doar trei...
B.N.:Nugtiu...
G.N.I.: (râd)... Prima nu Stiu, a doua...
B.N.: Prima dorin!à ar fi, cum spun într-una din càr{ile mele,
Teoreme poetice, sà fiu îngropat sub toate càrfile pe care nu le-am
citit în viala mea!... §i sunt cam multe... A doua este aceeaçi çi a treia
este tot aceeaqi!

G.N.I": Ce este copilària?
B.N.: Copilària este o stare de inocen!à fàrà cunoaçtere. Interesant
este cum se pot îmbina cunoaçterea çi inocen{a, nevinovàlia çi
cunoasterea... Eu am avut prieteni care au ràmas copii pânà la sfârqit,
ca §tefan Lupaçcu (Stèphantlupasco), care a tràit în Franfa. pentru
mine, copilària nu e o stare idealà, sau e o stare idealà numai ca
amintiri, nu qi ca devenire...
G.N.L: Ce estevisul?
B.N.: Visul, pentru mine, este o intrare în starea unitàUi lumii. Cred
cà este un dar care ni s-a acordat, prin care putem intra în armonia
lumii!
G.ïÿ.1.: Ce este dimineala?
B.N.: Dimineala este începutul noplii, într-un anume sens, din
nefericire, sau din fericire, precum naÇterea este începutul mor,tii.
Deci dimineata este începutul unui ciclu. Ce e interesant nu este
începutul, ci chiar ciclul!
G.N.I.: Care este prima searà în care v-a pàrut ràu cà se sfôrçeçte
ziua?
B.N.: Seara când am ftcut prima datà dragoste în viafa mea.
G.N.I.: Ce este normalul? Ce este anormalul?
B.N.: Asta nu gtiu. Pentru cà depinde de context. Normalitatea este
un fel de definilie socialà, care poate fi extrem de periculoasà.
G.N.I.: Ce este succesul?
B.N.: Succesul este un fel de fantasmà a imortalitàlii. Cu alte culte
cuvinte este o bascà a impotenlei. Am alut succes, dar am ar,'ut
certitudinea inutilità1ii succesului !

G.N.I. : Ce este neantul?
B.N.: Neantul este o inven{ie a omului, ca sà facà fa!à disperàrii de a
nu çti de ce este aici, dar neantul nu existà. Din punct de vedere hzic,
vidul este plin. Neantul e bunpentru nihiliçtii înpanàde imagina{ie.
G.N.I.: Credeli cd se va inaugura într-o zi arheologia sonicd?
B.N.: Ce este asta? Nu çtiu...
G.N.L.' O idee de-a mea... Adicà sà sefacà posibil, prin niçte efecte,
reauzirea în prezent a unor sunete , a unor disculii purtate în urmà cu
o sutà de ani, cu douà sute de ani, cu trei sute de ani...
B.N.: Totul e posibil! §tiin{ific totul este posibil!
G.N.I. : Ce este prostia?
(râdem)
B.N.: Prostia este un fel de ciudàfenie a crea!iei... Foarte ciudat cà
Dumnezeu a inventat çi prostia! E foarte ciudat, pentru cà e un
obstacol în dezvoltarea lumii, e un obstacol în iubire, un obstacol în
înfelegerea armoniei lumii. Dar frràprostie lumea nupoate exista.
G.N.I.: Ce este imaginarul?
B.N.: Imaginarul este o imagina{ie care se plaseazâ pe nivelul de
realitate, care traverseazd...Imagina[i.a poate fi pe un singur nivel de
realitate, deci poate fi echivalentul fantasmei, pe când imagidarul,
inventat de Henry Corbin, de Gilbert Durand, este un cuvânt care dà
sensul dur, sensul faptului cà prin imaginalie putem ajunge la
realitate.
G.N.I.: Cum se explicàfizic levitalia?
B.N.: Nu se explicà. De altfel, n-am levitat decât în vis, deci nu çtiu...
Levitaçia antigravita{ionalà se explicà, bineîn1eles, în sensul cà
gravitaçia se anuleazà. Deci cosmonaulii experimenteazà flotarea în
spaliu, dar levitalia în sensul mistic nu am experimentat-o çi îmi pare
ràu.
G.N.I.: Brâncuçi, Coloana/àrà de sfârçit... Cevdvine în minte când
auzili aceste cuvinte?
B.N.: Un sfânt al neamului românesc, un sfânt care vine din alte
meleaguri decât cele româneçti, un sünt care este tibetan, un sfânt
care vine de la Milarefa, un universal al neamului românesc. pentru
mine, Brâncuçi este uriprototip al geniului românesc universal.
G.N.I.: Materie çi antimaterie... Argumente pro çi contra...
B.N.: Nu sunt nici argumente pro, nici argumente conha. Este un fapt
cà antimateria çi materia existà. De asemenea, este fapt cà
antimateria întâlneqte materia, degajeazâ o energie extrem de mare...
Deci, la începutul lumii, conform teoriei Big Bangului, materia gi
antimateria existau în stare egalà. Dar pentru ca lumea sà fie creatà,
materia a câgtigat asupra antimateriei. Deci antimateria poate existà,
poate, în alte universuri. Dar ele sunt aça de separate de noi...
Imposibil de vizitatl Pentru cà dacà le-am vizita, am fi dizolvati în
foc...
G.N.L: Ce Sanse sunt ca în acceleratorii de particule sà se obyinà
neutroni cu o energiefoarte mare, care poatefi stocatà.



atitadiai
B.N.: Sunt çanse foarte mari! Acceleratorul de la Large Hader
Colleider reconstituie condi{ii de la începutul universului. Nu de la
momentul 0, dar de la un moment foarte apropiat de momentul 0.
Deci avem o çansà extraordinarà de a sonda începutul...
G.N.I.: Trei mari pericole çi trei minunàlii pe drumul Domniei
Voastre spre Valea Uimirii?
B.N.: Marele pericol... Primul este prostia, al doilea este prostia, al
treilea pericol este tot prostia! Minunà{ii1e... prima este inocen{a,
copilària, prima deschidere spre splendoarea lumii. A doua
minunà1ie este flacàra adolescenlei, când începe descoperirea
dragostei umane. Iar a treia este minunà{ie este la vârsta senèctu1ii,
când descoperi minunàlia dragostei divine.
G.N.I.: Poezie cuanticà la Eminescu?
B.N.: Cu siguran!à! Este un poet care a avut totul în sinea lui. Sunt
foarte scandalizat de multe lucruri care s-au întâmplat în România în
legàturà cu Eminescu: punerea lui în discu{ie, punerea lui în dubiu...
Icoana care nu mai trebuie sà fie icoanà... Este o prostie imensà,
pentru cà acest om a creat limba românà. Acest om a creat cultura
românà. Trebuie sà înlelegem cà acest om avea o curiozitate
extraordinarà! Eu am studiat manuscrisele eminesciene. Acestea
conlin intui{ii relativiste çi cuantice uluitoare!
G.N.I.: Omar Khayam, primul poet matematician?
B.N.: Nu primul, dar printre primii... A fost astronom, poet... Mi-a
fost icoanà, pentru cà în Teoreme poetice vorbesc despre el. îl
menlionez çi în cartea mea despre Ion Barbu... De ce mà intereseazà?
Omar I$yam este minunat cum el se minuneazà de splendoarea
lumii, dar, în acelaçi timp, gustà din plàcerile lumii: dragostea,
via{a... Deci minunea lumii nu este în ceva ascetic, este legatà de ceva
care [ine de via\adezi cuzi...
G.N.I.: Cel mai dragvers? Sauunul din celemai dragiversuri?
B.N.: Nu mai lin minte...
G. N.I. : C el mai dr ag subi ect?
B.N.: Despre rela{ia interumanà. Asta mà intereseazà cel mai mult:
cum mà pot relaliona cu celàlalt?
G. N.I. : Care es te culo area preferatà?
B.N.: Pentru mine, verdele! Cum am spus, în prima carte,
Cosmologia Jocului secund, când am descoperit structura culorilor la
Ion Barbu, acestea sunt: albastrul, galbenul çi verdele. Verdele ca
simbol al ierbii çi vielii, al renaçterii!
G.N.I.: Ce alt poet român và mai place foarte mut, în afarà de lon
Barbu?
B.N.: (foarte rapid çi foarte decis) Lucian Blagal în cartea citatâ
vorbeam despre un ternar fondator al culturii române: Eminescu,
Blaga, Barbu. E adevàrat cà aveam 26 de ani când am scris aceastà
carte, dar acum, la vârsta pulin mai înaintatà pe care o am, nu neg
aceastà aflrrma{ie. §i, în gest de provocare, la ultima edi}ie de È
Gaudeamus, 2011, cànd am organizat o Masà rotundà despre Ion
Barbu cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la moartea sa, am spus: Aç
vrea sà qtiu acum, aici, cine este de acord cu aceastà afirma1ie. §i erau
pr-ezente nume importante... Nimeni nu s-a exprimat împotrivà! în
afarâ de Eugen Simion, care ieri spunea cà Arghezi este un poet mai
mare decât Barbu. Nu sunt de acord cu Domnia-Sa!
G.N.I.: L-ayi cunoscut pe Emil Cioran?
ts.N.: Foarte bine. Prin $tefan Lupaçcu, acesta fiindu-i mare prieten.
§i ne puteam cunoastem çi mai bine, dacà eu nu refuzam într-un
anume sens apropierea de el. Era un om foarte deschis, foarte
primitor. Dar orizontul meu, atunci când l-am cunoscut, spre anii ,70,

era altul... Cioran era un personaj ciudat, un cârcotaç.". Câicotaç al lui
Dumnezeu, în sensul cà Cioran era supàrat pe Dumnezeu cà nu i s-a
aràtat lui personal. Và dau un exempiu de amintire personalà cu
Cioran. Eram la înmormantarea lui Lupaçcu, un foarte bun prieten al
lui. Hazardul a facut ca Cioran sà f,re lângà mine çi la uieche tot
timpui, urmàrind procesiunea, îmi çoptea lucruri foarte foarte
ràutacioase despre marele lui prieten §tefan Lupaçcu.
G.N.I.: Un altfel de punct pentru acest intewiu? Sau altfel de puncte
de suspensie?
B.N.: Da! §i e minunat! Mi-am amintit numele primei mele iubiri!
Numele, çare era, de fapt, un pseudonim dat de mine: "Ira Vardaru".
Nu mai lin minte de unde m-am inspirat?... Cred cà din Ionel
Teodoreanu...

Interviu realizat de

kl& Alkt!.ûe Saneaut

§refan 1ÿ'. gvlirea fa cPfoieÇti (1552-19i2)

În acest an la 15 ianuarie s-au
împlinit 80 de ani de când inginerui
çi matematicianul §tefan N. Mirea, a
pàràsit aceastà lume. Personalitate
complexà, cu realizàri deosebite în
domeniul ingineriei, al activitàlii
didactice çi sociale, §tefan N. Mirea
a intrat în conul de umbrà al uitàrii.
Ne propunem ca, într-un serial, sà
încercàm aducerea în actualitate a
realizârilor unui om ce poate

-."-: reprezenta un model pentru
generaliile actuale çi viitoare.

Un medalion biografic, datorat în special activitàçii sale de
redactor al Gazetei Matematice, se gàseçte în volumul I al
documentatei lucràri ,,Istoria matematicii în România', publicatà de
George §t. Andonie în 1965 (1). În aceastà lucrare se poate citi la
pagrna277 ,,§tefan N. Mirea (15 iunie 1882 - 15 ianuarie 1932) çi-a
ficut studiile primare çi liceale la Ploieçti, la Liceul «Sf. petru çi
Pavel>», absolvindu-i în 1 902."

Am càutat çi am gàsit foile matricole ale elevului Mirea stefan din
clasele: a IV-a, în anul çcolar I 897- 1 898 (dosar 4/ 1 896, fila 132); ay-
a, în anul çcolar 1 897- I 898 (dosar 41 1897 , fila 49); clasa a VI-a, în
anul çcolar 1898-1899 (dosarTl 1898, fila 136) çi din clasa a VII-a, în
anui çcolar 1 899-1 900 (dosar 8/ I 899, fila 66 (13 1)).

Rubricile foilor matricole privind datele personale n-au fost
integral completate. Astfel, nu rezultà, unde a urmat clasele I-III de
liceu (ce corespundeau ciclului gimnazial) çi nici unde a dat
bacalaureatul, deoarece, în foaia matricolà pentru clasa a VII-a este
consemnat: ,,Retràgându-se i s-a eliberat certificatul No. 98 din 29
iunie 1900 închizându-se partida". (în dosarul 61 1896, fila 52 verso,
adolescentul §tefan N. Mirea semneazà pentru primirea certificatului
de absolvire a studiilor liceale No. 298 (pozi[ia 105). Din aceeaçi foaie
matricolà aflàm cà §tefan N. Mirea s-a nàscut la Bucureçti în anul
1882, luna iunie, ziua 17, çi cà tatàl era de funcfionar. în celelalte foi
matricole nu este trecutà data naçterii. Din foaia matricolà a clasei a V-
a, aflàm cà familia Mirea locuia pe strada Brâtianunr.2 (actuala stradà
30 decembrie). Se pare cà hazardul a fàcut posibil ca renovatà, clàdirea
conskuità în 1877 ,sâpoatâfrprività çi azi.

De remarcat cà în acea perioadà, în primele douà clase de liceu (a
IV-a çi a V-a) se acorda o notà la purtare la fiecare disciplinà. Se dàdea
examen la sürçitul anului la toate disciplinele în clasele a IV-a çi a V-a,
în clasa a VI-a au fost exceptate de la examen Desenul, Muzica çi
Gimnastica, respectiv Gimnastica în clasa a VII-a, deoarece celelalte
douà men{ionate pentru clasa anterioarà nu mai erau cuprinse în
programà.

Limba românà, limba latinà, limba francezà. limba elenà, istoria,
matematica çi gimnastica apar în figeie matricole in cei patru ani.
religia. geografia çi fizica apar doar in clasa a fV-a, Iimba gèrmanà se
începe din clasa a \La qi va contiaua pânà in clasa a MI-a. Muzica nu
mai apare în clasa a VII-a. Desenui apare în clasa a IV-a çi a VI-a.
§tiin1ele chimice în clasele a V-a çi a VI-a. §tiinfele naturale çi filosofia
in ultimele douà clase, iar economia politicà çi higiena doar în ultima
clasa. In total. în cei patru ani doar I 8 discipline.

In foile matricole sunt trecute sumele mediilor anuale sau aie
notelor oblinute ia examene. Dacà facem mediile penku fiecare clasà,
acestea sunt cuprinse între 8,21 çi 9,82, ceea ce demonskeazà cà
§tefan N. Mirea a avut pregàtirea çi capacitatea de a urma simultan
douà facultàti: la §coala de Poduri çi sosele din Bucureçti çi Facultatea
de §tiinle, seclia de Matematici a Università1ii Bucureçti, pe care le va
absolviînanul 1907.

Alte amànunte despre viala çi activitatea lui $tefan N. Mirea în
numàru I urmàtor al revi stei.

ûkaandru.îopa
Notà: Fotografia inginerului stefan N. Mirea a fost preluatà din

lucrarea (2).
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