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17 August, 2005 
Vatra Româneascã,
Michigan, USA 

Stimatã Doamnã Profesoarã, 

Fie ca Bunul Dumnezeu sã vã dea

vreme seninã ºi pace. Cred cã în timpul pe

care îl trãim sunt mulþi care capãtã pute-

re, înþelepciune ºi rãbdare din exemplul ºi

mãrturia Dumneavoastrã.

Cred cã principalul cuvânt spus celor

care suntem sub vremi este cã „evenimen-

tul“, oricât de complicat ºi cumplit ar fi ori

pãrea, este pretext trecãtor al cãrui sin-

gur rost este de a lãsa „persoana“, pe toþi

ºi pe fiecare, sã aleagã liber între Bine ori

Rãu. Iar în plus de asta, pe foarte mulþi ne-

aþi încredinþat cã ºovãiala ori descurajarea

sunt de la cel rãu, cãci Binele, în tot ºi

toate, în fapt, „înãuntru s-a sãvârºit“.

Cu doriri de tot binele în Ortodoxie, 

Alexandru Nemoianu
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I . DOUÃ PORTRETE ÎN EFIGIE
PÃZITORII VETREI

Sã fi fost acum mai bine de treizeci de ani când, în le-
gendarul amfiteatru „Odobescu“ de la Facultatea de Filologie
din Bucureºti, ascultam în fiecare sãptãmânã, cred cã în ziua
de Joi, cursul de literaturã comparatã al Doamnei Profesoare
Zoe Dumitrescu Buºulenga. „Locul“, cãci un loc era, în sens
originar, latin, era cu adevãrat mitic fiindcã, la vremea aceea,
erau încã vii amintirile stranii ce lãsase G.Calinescu în acea
geografie a libertãþii unde însãºi ideea de a poposi mãcar
câteva minute impresiona ºi aducea emoþii ce se descriau cu
greu. Aceastã umbrã giganticã, evocatã adeseori, tulbura con-
stant ºi crease un fel de complex de inferioritate ce începuse
parcã a se generaliza ºi ideea însãºi de a vorbi de la cate-
dra sacrã pãrea sã paralizeze ori, abia cãteodatã, intimida
doar ºi facea sã aparã o prudenþã ce, totuºi, se întrevedea.
Între magiºtrii, nu puþini, ce arãtau o faimã întemeiatã în acele
timpuri ce azi se cunosc prea puþin dar se judecã într-un mod
frivol ºi neînþelegãtor, singura voce care putea sã mai amin-
teascã totuºi de uimitoarea fascinaþie ce lãsase amintirea Pro-
fesorului era aceea a Doamnei Buºulenga. Cãci aºa li se zicea.
Lui, adicã lui G.Cãlinescu, i se spunea Profesorul de parcã
oricine ar fi putut sã mai aparã vreodatã pe lume nu ar fi reuºit
sã fie altceva decât un discipol, un învãþãcel, poate un con-
tinuator dar nu un „Profesor“. Iar Dânsei i se spunea ceva mai
desfãºurat ºi, poate, într-un gust de salon de „haute bour-
geosie“, ca de prin alte vremuri: „Doamna Buºulenga“. Dar,
la drept vorbind, aceasta nu era o formulare ce se nãscuse
din politeþea care se cuvenea ci dintr-un fel de realitate defi-
nitã nu doar de o prezenþã ci poate chiar de un mod de viaþã
ºi de a înþelege lumea. Cãci, de fapt, Zoe Dumitrescu Buºulenga
aducea un aer de boierie seninã ºi de aristocraþie merituoasã
ce se impunea prin distincþie în gândirea manifestatã cu
lãrgime ºi printr-o neobiºnuitã formulã intelectualã, agregatã,
întãritã în judecãþi ferme ºi definitive. 

Era, întâi de toate, ceea ce se cheamã „un om citit“. Unii
înþelegeau prin aceasta simpla lecturã diversã si epicureicã,
exercitatã din plãcere ori din obligaþie catedraticã însã aceastã
concluzie nu era adevãratã. „Un om citit“ era, de fapt, un
cunoscãtor care, iniþiindu-se într-un univers de valori ºtia sã
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recunoascã de îndatã ceea ce reprezenta valoarea nouã ºi
nu cunoºtea ezitãri în a situa ceea ce încã nu avea o definiþie
în categoria ce o pretindea ºi în poziþia cea mai potrivitã.
Aceasta însemna, în definitiv, o iniþiere în rostul punctelor
cardinale care, arãtând o anumitã imagine a lumii, ar tre-
bui explicatã mai stãruitor spre a i se înþelege sensul ºi însem-
nãtatea. Esenþiale sunt aici organizãrile înlãnþuite, principiile
vii, mecanismele ce identificã valori ºi le aºeazã astfel încât
sã devinã nu doar inteligibile mai târziu ci ºi capabile de a
germina, producând, la rândul lor, alte valori ce se înºiruiesc
în serii ºi tipologii. Suntem în domeniul tiparelor, al prototi-
pilor ºi al schemelor universale, unde sãlãºluiesc modele ºi
exemple ºi unde haosul ºi incidentalul nu îºi aflã legitimitate
ºi înþeles. Acesta este universul Tradiþiei.

Dar felul însuºi unde ne situãm prin aceastã vizionare
reclamã anumite disocieri ce trebuie fãcute. Noi zicem „tra-
diþie“ ºi înþelegem, îndeobºte, prin aceasta, un numãr de obi-
ceiuri ºi atitudini canonice dar mai cu osebire un soi de reþea
de valori ce nu se pot pune la îndoialã deºi nu de puþine ori
se contestã fãrã a se clãtina. Bineînþeles cã a invoca pe Dante
ºi pe Cervantes, pe Sofocle, pe Shakespeare, pe Goethe ºi,
de bunã seamã, pe Eminescu însemneazã a ne aºeza acolo
unde, indiferent de limbã la drept vorbind, ºi, în cele din urmã,
de difuziune ºi chiar de puterea germinativã, existã univer-
salitatea în aspectul ei de realitate obiectivã ºi întruchipatã.
Aici se formuleazã, acele concentrãri de noduri cosmice in-
cluzând energii ce nu se pot descrie, ori, mai bine zis, puncte
imutabile care, asemeni stelelor organizate în constelaþii, con-
stituie un cer sufletesc în a cãrui stabilitate ºi aºezare decursã
din însãºi Firea lucrurilor stã însãºi raþiunea noastrã de a
exista. Încheierea enunþatã în aceastã formã are aerul de pos-
tulat. Fiind însã fapt sigur cã ºi aceasta este tradiþia sau, de
fapt, ca tradiþia începe a se întrevedea „lucrând“ de aici, ar
mai trebui totuºi sã se adaoge ceea ce reprezintã rasfrângerea
în planul superior, principiul nevãzut, entelehial. Suntem de
aici încolo în impalpabil ºi nedesluºit dar, în acelaºi timp,
într-un strat atât de indiscutabil prin urmãri ºi efecte încât
simpla neîncredere raþionalistã se împiedicã de dovezile ce
apar din orice punct de vedere ne-am aºeza. Oricine ajunge
aici ajunge, în ultima ana-lizã, la o antropologie ºi la o cos-
mologie care – în absenþa acestui nevãzut ce ne determinã,
ne explicã ºi ne însufleþeºte – nu ar mai fi altceva decât
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neconþinutistice alãturãri de noþiuni ºi un lexic fãrã rost ºi fãrã
semnificaþie. Aceasta este, în cele din urmã, taina ce se in-
vocã uneori, ºi astãzi cu tot mai multã ferealã, ºi unde înþele-
gem cum tot ceea ce se orânduieºte se orânduieºte prin
Neamuri. Cine aflã aceasta ºi face cunoscutã alcãtuirea ei
de trup imaterial, nu poate greºi.

Opera, uimitoare prin stãruinþa în a-ºi îndeplini obiectivul
imanent, pe care ne-o lasã Zoe Dumitrescu Buºulenga îºi va
dovedi însemnãtatea cu cât vremurile vor fi mai tulburi ºi paºii
sufleteºti, ce se urmeazã, mai clatinaþi. Cãci, de fapt, aceas-
ta este opera de zidire ºi de povãþuire, de întãrire sufleteascã
în marile ºi enigmaticele arcane ale Tradiþiei. Alþii poate cã
vor fi avut mai adâncã pãtrundere ºi insuflare mai puternicã
decât este aici, dar atâta spirit organizat, senin ºi înþelegã-
tor, ce aparþine Învãþãtorului, s-a vazut foarte rar, dacã s-a
mai vazut vreodatã pe la noi. În marea ºi insondabila Reali-
tate de peste vremi, aceasta este opera Pãzitorului de Vatrã.

Artur Silvestri

LECÞIA DE UMANISM
Astãzi, e la modã curentul postmodernist de sorginte ame-

ricanã cunoscut sub denumirea de political correctness. Îl
îmbrãþiºeazã cu intransigenþã revoluþionarã, în numele unei
imaculate moralitãþi „europeniste“, numeroºi intelectuali „cu
greutate“, de la Gabriel Liiceanu (autorul unui Apel cãtre li-
chele) ori Tudor Octavian ºi pânã la Ion Bogdan Lefter sau
Liviu Antonesei. Ei ºi comilitonii sunt noii judecãtori publici,
mulþi dintre dânºii devenind teleintelectuali, formatori de
opinie, din al cãror cuvânt se decid adesea destine politice
sau culturale. ªi pentru morþi, ºi pentru vii. Aºa s-a decis cã
mareºalul Ion Antonescu nu are ce cãuta în spaþiul public
românesc, cã Mircea Eliade, Emil Cioran, Nae Ionescu, Const.-
Virgil Gheorghiu º. a. trebuie sancþionaþi drastic pentru sim-
patii de dreapta în tinereþea lor, cã Noica a fost un „colabo-
raþionist“ al regimului Ceauºescu ºi trebuie respins ca filosof
pentru cã a pariat pe naþional, gãsind cã are relevanþã
filosoficã un „sentiment românesc al fiinþei“, ba a mai ºi vãzut
în Eminescu „omul deplin al culturii româneºti“ etc. Într-un
asemenea context, s-a „bucurat“ de revoluþionarã „demitizare“
ºi doamna Zoe Dumitrescu-Buºulenga (cãreia familia mea îi
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ureazã sãnãtate ºi ani buni la cei 85 de ani dãruiþi de Dumnezeu!).
ªi ea ar fi fost „colaboraþionistã“ înrãitã ºi, în consecinþã,
opera domniei sale ar trebui aruncatã la coºul de gunoi al
uitãrii.

Cu siguranþã, d-na Zoe Dumitrescu-Buºulenga nu este o
„revoluþionarã“. Încã Baudelaire îi împãrþea pe scriitori în „pro-
gresiºti“ ºi „sintetizatori“. Primii au în mâini port-drapelul mo-
delor, al experimentelor ºi sunt, fireºte, iconoclaºti ºi militanþi.
Ceilalþi vin mai la urmã, privesc lucrurile mai cu detaºare ºi
cu toleranþã realã iar nu vorbitã, ideologizatã, cum o fac, de
exemplu, „progresiºtii“ postdecembriºti. Aceºtia vorbesc
despre „toleranþã“, dar, în faptã, sunt de o intoleranþã crasã.
„Progresiºtii“ (altãdatã comuniºti cu avânt, azi „europeniºti“
cu tot atâta avânt) ies la suprafaþã în momentele de crizã,
de „revoluþie“, mediul lor ideal fiind turbulenþa; „sintetizatorii“
îºi au locul ºi rostul lor în societãþi ºi culturi aºezate, maturi-
zate ca spirit cri-tic. Dar sã ai luciditatea ºi seninãtatea privirii
critice în medii învolburate e cu atât mai dificil. Ai nevoie sã
fi cunoscut multe ca sã gãseºti puterea creaþiei sintetizatoare
în vremuri nefireºti. Asta nu înseamnã indiferenþã sau com-
promis. Or, doamna Zoe Dumitrescu-Buºulenga este un ase-
menea spirit umanist. A-i cere sã se comporte nefiresc în-
seamnã mentalitate procustianã. Ioanide, eroul lui G. Cãlinescu,
este profund ancorat în liniºtea pasionatã a construcþiei de
case ºi de catedrale în vreme ce întreaga lume din jur se aratã
rãvãºitã de volbura „deconstrucþiei“ pasionale pe fondul dis-
trugãtor al rãzboiului. Puþini au înþeles tainele structurii acestui
personaj extraordinar ºi, de aceea, n-au priceput nici com-
portamentul, în mizeria istoriei, al lui G. Cãlinescu însuºi. Nu
mã mirã cã ºi el a fost acuzat de „colaboraþionism“, uitându-se
cã a menþinut, cu geniul sãu, cultura românã în albia umanis-
mului de adâncime, distonând cu superficialitatea mutilantã
a proletcultismului. Or, asta a fãcut ºi Zoe Dumitrescu-
Buºulenga, în vremuri jubilative pentru „progresiºti“ ca Sorin
Toma, Ov. S. Crohmãlniceanu, I. Vitner, Dan Deºliu sau Ileana
Vrancea. O recunosc unanim foºtii studenþi ai doamnei Zoe.
O recunoaºte pânã ºi un acuzator postdecembrist ca d-l Gabriel
Liiceanu, în dedicaþiile pe cãrþile dãruite profesoarei înainte
de 1989, în care preciza cã în anii studenþiei i-a „hrãnit pasiu-
nea pentru bine ºi frumos“, iar nu pentru cultura mincinoasã,
mutilatoare, impusã de ideologii marxist-leniniºti. Oare e puþin
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lucru? Nici vorbã! ªi atunci unde este impostura? În umanitatea
de profunzimi spirituale sau în vicleniile versatilismului acuzator?

Alex. ªtefãnescu a scris un text splendid pe aceastã temã,
în deplinã cunoºtinþã de cauzã. În 1966, student fiind, a fost
anchetat de securitate în urma unui denunþ (ºi þineþi seamã
cã faptele se petreceau în perioada „dezgheþului“ ideologic!)
fãcut de un coleg, George Radu Serafim. Lucrurile au mers
atât de departe, încât s-a pus problema nu numai a exclu-
derii din U.T.C., dar ºi din facultate. În ºedinþa decisivã, acuza-
þiile oficiale, susþinute de conformiºti, au devenit fulminante
prin rechizitoriul denunþãtorului. D-na Zoe Dumitrescu-Buºulenga
se afla în prezidiu ºi avea cuvântul decisiv. Îºi aminteºte Alex.
ªtefãnescu: „Prelegerile sale de literaturã universalã nu erau
niciodatã prezentãri neutre ale unor autori ºi opere, ci emoþio-
nante lecþii de umanism. Dar – îmi spuneam cu ironie amarã
în sinea mea – principiile nobile enunþate ex cathedra nu sunt
aplicabile în viaþa de zi cu zi. Mã înºelam ºi eram nedrept.
Chiar în clipa aceea, Zoe Dumitrescu-Buºulenga l-a fulgerat
cu privirea pe George Radu Serafim ºi l-a admonestat cu
dispreþ:

– Dumneata îþi depãºeºti atribuþiile! ªtefãnescu este un
student eminent ºi soarta lui o hotãrâm noi, profesorii sãi,
nu dumneata.

Nu eram un student eminent. Dar profesoara mea a fãcut
aceastã afirmaþie ca sã pãstreze discuþia în raza competenþei
sale profesionale“. (Zoe Dumitrescu-Buºulenga a spus nu se-
curitãþii, în Omagiu. Acad. Zoe Dumitrescu-Buºulenga la
80 de ani, Editura Roza Vânturilor, Bucureºti, 2001, p. 149).

La deliberare, punctul de vedere al profesoarei s-a impus.
Un astfel de comportament a fost constanta personalitãþii Zoei
Dumitrescu-Buºulenga. Dar dupã 1989, în umanismul lor ciu-
dat, unii au uitat lecþiile de umanism ale profesoarei. Precum
Gabriel Liiceanu ºi alþii, care au preluat ceva din rechizito-
riul lui George Radu Serafim. Când a propus – îºi aminteºte
iarãºi Alex. ªtefãnescu – unei reviste de prestigiu un articol
despre Zoe Dumitrescu-Buºulenga, cineva din redacþie „a
strâmbat din nas“. Iar, în aceeaºi searã, la televizor, l-a vãzut
pe George Radu Serafim, rãmas tot „revoluþionar“ dupã 1989,
„tunând ºi fulgerând împotriva securitãþii…“ Extraordinar, nu?! 

Theodor Codreanu
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II. ZOE DUMITRESCU BUªULENGA
„CUVINTE ªI POVEÞE“

PENTRU MINE NU EXISTÃ MOARTE

Pentru mine, timpul n-a curs, nu l-am simþit. Viaþa mea
a fost atât de activã ºi atât de plinã încât un an în plus sau
în minus nu s-a fãcut simþit cu efecte fizice, intelectuale sau
de interes duhovnicesc evidente. Poate am evoluat din punct
de vedere spiritual fãrã sã-mi dau seama, dar propriu-zis n-am
simþit curgerea timpului. Pentru mine, aceºti 84 de ani au
fost un fel de dar ceresc pentru ca eu sã înþeleg mai multe
lucruri pe care tinereþea, poate, nu le înþelege iar maturitatea
le ignorã vrut sau nevrut. Am avut ºansa sã ajung pãnã aici
ºi sã privesc cu bucurie, dar ºi cu tristeþe. Vârsta asta lungã
mi-a fost de folos pentru comprehensiunea unei deveniri. Ne
aflãm intr-un moment de gravã înþelegere a sensului vieþii.
Fiecare nu priveºte la cel de alãturi, nu îl intereseazã decât
lucrurile materiale, iar restul este uitat. 

Fiecare an care mi se dãdea îl socoteam ca un dar în plus
de la Dumnezeu. Socoteam în tinereþe cã am sã trãiesc cam
60 de ani, n-am sã ajung pânã la 70. Am avut întotdeauna
obsesia morþii iminente. Cu fiecare an care trecea încercam
sã adaug ceva la mine, la persoana interioarã, cãci persoana
exterioarã nu mã interesa. Când eram în viaþa publicã, fiecare
an însemna încã o posibilitate de a rãspândi cultura, de a
forma cultura, de a rãspandi ceva din traseul fiinþei mele.
Astãzi, copilul nu mai gãseºte în cel din faþã un model, o ima-
gine care sã-l marcheze pentru întreaga viaþã. Când eram la
Facultate, Iosif Sava îmi ura la televizor: «La mulþi ani», iar
colegii îmi fãceau tot felul de plãceri intelectuale. Ei bine,
bãtrâneþea mai toceºte reacþiile de bucurie, mai cu seamã
cã îþi dai seama cã fiziceºte slãbeºti. Trãiesc din amintiri ºi
încerc cât pot sã mai fac ceva. Anul trecut mi-a apãrut o carte
de portrete. Anul acesta îmi doresc sã fac volumul II, unde
vor intra cei care nu au intrat. Bãtrâneþea nu este o povarã.
Pentru mine nu existã moarte, existã «trecere dincolo».“

august 2004
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GÂNDURI CÃTRE TINERI
REFLECÞII DESPRE TRADIÞIE ªI MODEL

Trebuie sã vã spun cã eu trãiesc în permanenþã cu un sen-
timent de frustrare. Lumea se amuzã când spun asta, dar eu
mã simt o ratatã. Cariera mea trebuia sã fie una muzicalã.
În clipa în care, la 17 ani, m-am îmbolnavit de tuberculozã
ºi mi s-a spus cã trei ani nu mai am voie sã cânt, nici la pian,
nici la vioarã, a fost o prãbuºire, care, fireºte, la acea vârstã,
mi s-a pãrut o catastrofã. Fatalmente, a trebuit sã merg pe
altã cale. ªi am ales calea de jurist, a tatei, ºi cea de filolog,
a mamei. ªi aºa am intrat, mai mult sau mai puþin cu voia
mea, dar sigur cu voia lui Dumnezeu, în acest câmp al „for-
maþiei sufletelor“, cum îi spun. Fiindcã mie îmi pãrea esenþial
nu sã înºir niºte date ºi gânduri în faþa studenþilor, ci sã încerc
sã comunic cu ei, nu numai omeneºte, dar ºi spiritual. ªi cul-
tural, pentru cã doream sã fac din ei oameni cultivaþi, sã le
dau cât mai multe surse de incitaþie la lecturã ºi la arte în
general. 

*
Pentru mine însã, important era, la început, sã driblez

noua doctrinã care încerca sã se încuibe la noi… marxismul,
dublat, fireºte, de ateism. Am intrat în facultate într-o vreme
amarnicã… Eminescu era fãcut socialist, toatã cultura
româneascã se transforma într-o culturã pre-comunistã. La
seminarii faceam contrariul a ceea ce se fãcea la cursuri. Stu-
denþii au simþit imediat asta, omul tânar întelege repede
aceste lucruri, ºi atunci toþi veneau la mine. Am început cu
Eminescu, fiindcã el era þinta tuturor. Încercam sã-l arãt în
lumina adevaratã, cât se putea, fiindcã eram controlaþi. Am
fãcut tot felul de acrobaþii, de interpretãri de text, ca sã
ajungem indirect la adevãr; acestea s-au spus cu jumãtate
de gurã. Asta a fost o etapã. Dupa ’65, am scãpat de chin-
ga sovieticã, lucrurile mergeau mai uºor. În timpul acela,
George Cãlinescu nu mai era la catedrã, rãmãsese la Insti-
tut, dar mai venea la facultate. Îmi amintesc cã într-o zi venise
la un curs de-al meu. Nu pot sã vã spun ce emoþii am avut.
Eram ºi foarte tânãrã. Inchipuiþi-vã sã-l ai pe Cãlinescu în
amfiteatru… A intrat ºi mi-a zis: „Ei, Zoe, haide, sã te aud!“.
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Aveam un curs despre Gherea. De fapt, nici nu fãceam despre
Gherea, ci despre Maiorescu. Fãcând o paralelã între cei doi,
aveam grijã sã iasã Maiorescu deasupra. Când am terminat
cursul, Cãlinescu m-a îmbrãþiºat ºi mi-a spus „foarte bine!“.
A fost impresionat, pentru cã fãceam ceea ce încercase ºi
el sã facã. Sã ne strecurãm pe sub o doctrinã strãinã de noi. 

Apoi, am intrat într-o etapã cu destulã libertate de miº-
care, cu referire la culturi strãine. Între timp, Tudor Vianu m-a
adus la catedra de literaturã comparativã, eu fiind specialistã
în englezã ºi germanã. Tudor Vianu a fost foarte bun prieten
cu tatãl meu ºi mã cunoºtea de când eram micã. ªi în acest
mod am putut sã-mi exprim punctele de vedere aºa cum am
dorit, cu foarte puþine concesii. ªi am ajuns sã fac literaturã
comparatã a popoarelor orientale. Dupã ce le-am prezentat
cãrþile sfinte ale indienilor, am ajuns la evrei, dorind sã-i
îndrept spre Biblie, care era prima carte în bibliografia pe care
le-o dãdeam studenþilor. Veneau la cursurile mele ºi teologi.
Atunci, speriat cã îl bag la puºcãrie, a venit la mine secre-
tarul de organizaþie pe universitate. I-am spus: „Mãi copile,
spune ºi tu cã e prima ºi cea mai mare carte a lumii. ªi nu
se poate face carte fãrã ea, cã ne facem de râs dacã o scoa-
tem din bibliografie.“ Când a auzit asta, a tãcut din gurã. Aºa
am facut „formaþie de suflete“, nu numai de minþi. Am fãcut
carte cu ei, dar le-am trezit ºi sentimentul religios. Îmi amin-
tesc de un preot care mi-a spus „vã sunt recunoscãtor! Toatã
viaþa mea am încercat sã o conving pe fiica mea sã citeascã
psalmi, iar dumneavoastrã aþi reuºit acest lucru numai dupã
un curs!“.

*
Modelul meu absolut a fost Tudor Vianu. Eleganþa lui ome-

neascã… E adevãrat, olimpianismul lui era rece sau pãrea
rece. Profesorul pãrea distant, nu puteai sã þi-l reprezinþi decât
la catedrã. Cu o seriozitate maximã, el oficia… Pentru el, cul-
tura era sacrã. Meseria de profesor era pentru el un sacerdoþiu.

E adevarat cã studenþii erau mult mai atraºi de cursurile
lui Cãlinescu, pentru cã la el era spectacol. Avea o alurã uºor
histrionicã, el juca. Nu ºtiai dacã vorbeºte serios sau în dodii,
tocmai pentru cã nu putea spune adevãrurile în mod direct,
în acea perioadã. Tudor Vianu ºi George Cãlinescu au fost,
în acele vremuri, stelele Universitãþii.
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*
Nenorocirea e cã actuala elitã, generaþia de 30-40 de ani,

nu ºtiu din ce motive, vrea sã ignore sau, în orice caz, sã
minimalizeze valorile trecutului. ªi au început cu Eminescu,
ceea ce, pentru mine, este o durere infinitã. Când Maiorescu,
Iorga, Cãlinescu, Vianu, Noica – toatã crema intelectualitãþii
româneºti – au vãzut în Eminescu o concentrare a genialitãþii
româneºti, ºi nu numai în literaturã, vin niºte juni care îl de-
nigreazã. Am vãzut un articol cu titlul „Eminescu, idiotul
naþional“. Cred cã aceastã atitudine vine ori din necunoaº-
tere – nu ºtiu câþi au citit toate cele 16 volume ale operei
eminesciene – ori din orgoliu personal. Am impresia cã, în
momentul de faþã, fiecare scriitoraº crede cã este geniu. Ori
sunt complexaþi, ori ignoranþi. Mã întreb ce se va întâmpla
cu copiii acestei generaþii, ce vor ºti ei… vor afla de la aceºtia
cã „Eminescu a fost un zero"? Ei nu mai au punctele de reper
care sã le permitã sã-i reconstituie ima-ginea adevãratã. 

În urmã cu un an, am susþinut o prelegere în care am vor-
bit ºi despre Eminescu. Ceea ce le-am spus tinerilor de acolo
a stârnit în ei o stare de spirit specialã. Când am terminat,
baieþii din ultimele clase de liceu plângeau ºi veneau sã mã
sãrute… Erau fericiþi cã l-am reevaluat pe Eminescu. În con-
ferinþele religioase, întotdeauna vorbesc despre Eminescu, mai
ales cã el a fost un exemplu de zbatere între credinþã ºi
necredinþã, la sfârºit revenind la credinþã. Noi umblãm dupã
modele strãine, spre niºte zone care nu au nimic de-a face
cu noi din punct de vedere structural. Nici ontologic. Ne plo-
conim la modele din afarã, de unde am adus drogurile,
dezbrãcãrile, cãsãtoriile între lesbiene, între homosexuali,
toate smintelile acestea… Dar în fiecare om existã ºi intu-
iþia adevãrului. Tinerii asteaptã sã li se confirme intuiþiile. Iar
eu le-am confirmat intuiþia ºi au fost fericiþi, pentru cã nimeni
nu le-a vorbit aºa, nu le-a spus lucrurile acestea.

*
Biblioteca este singura mea bogãþie. Sunt cãrþi cumpãrate

de mine, iar multe sunt moºtenite de la cumnatul meu, doc-
torul Buºulenga, care era un om admirabil. Biblioteca este
singurul loc la care mã gândesc din când în când. Sper ca
Domnul sã-mi dea timp sã retrãiesc cu pocãinþã fiecare din
etapele vieþii mele. Pânã la urmã asta e cãinþa. Când trecem
dincolo, întâi ne judecãm noi.
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*
În ultima vreme citesc numai teologie. Dacã aº fi fost cu

zece ani mai tânãrã, aº fi studiat Facultatea de Teologie, deºi
poate din cãrþi înveþi mai mult decât din spusele profesorilor.
Raiul e împãrãþia Domnului. E viaþa în spaþiul nevãzut. Se
spune „Fãcãtorul Cerului ºi al Pãmântului, vãzutelor tuturor
ºi nevãzutelor“. Întoarcerea noastrã acolo se întâmplã, dacã,
evident, am dus o viaþa conform cu învãþãturile Mântuitoru-
lui. Zonele acestei Împãrãþii sunt numeroase. Cei cu pãcate
se duc jos, la subpãmânteni, în vreme ce drepþii ºi sfinþii trã-
iesc în slava lui Dumnezeu. Ce înseamnã asta? În zona luminii
necreate, acea luminã fantasticã pe care noi nu o putem
vedea. Raiul este aceastã trãire în veºnicã bucurie, privire a
luminii slavei.

Noi însã trebuie sã avem puterea sã ne judecãm. Da, sã
avem aceastã putere ºi abia apoi sã ne înfãþiºãm Mântuitoru-
lui, care ne va judeca ºi pe urmã ni se aratã locul unde vom
fi trimiºi. 

*
Eu am niºte aprehensiuni în legãturã cu soarta noastrã

viitoare destul de apropiatã. Foarte multã lume spune cã sunt
bigotã sau cã am o viziune care nu mai corespunde dezvoltãrii
ºtiinþifice ºi tehnice contemporane. Aceastã dezvoltare ne-a
adus aici fiindcã ºtiinþa s-a prelungit în tehnicã. ªtiinþa este
pozitivã, dar tehnica devine dãunãtoare. Descoperirea ºtiinþi-
ficã este un câstig enorm, în timp ce derivaþiile tehnice pot
deveni nocive. Toate lucrurile astea, clonãrile, fertilizãrile în
vitro sunt niºte monstruozitãþi. Copii cu mame bãtrâne, la 67
de ani… În felul acesta se loveºte nu numai în spirit. Desco-
perirea ºtiinþificã este urmarea unei inspiraþii divine. Lucrurile
tehnice, nocive, vin de pe urma mititeilor încornorati. De ce
cred asta? Mântuitorul spunea despre semnele care o sã pre-
ceadã finalul: vor fi semne cosmice, în stele, în luminã, vor
fi cutremure îngrozitoare, vor muri oameni de furia valurilor.
ªi mã uit la ce se petrece în lume. Pãcatele ne covârºesc ºi
nu ne mai poate apãra nici Iisus. Ce se spune în Scripturi
este adevãrul. Un om de ºtiinþã spunea cã, dupã nenorocirea
din Asia, axa lumii s-a schimbat. Mã tem cã suntem în preaj-
ma sfârºitului. Am uitat verticala, ne-am întins pe orizonta-
la profitului, ne-am nãclãit în mocirla materiei. Spiritul nu mai
este în noi. Suntem numai o poftã a trupului… Sau a banului...
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De aceea românul spune cã „banul e ochiul dracului“. E o
veche zicalã ºi e adevãratã. Te dezumanizeazã. Sunt atât de
îndureratã de spectacolul contemporan, încât greu mã pot
despãtimi, privind cu indiferenþã împrejur. Mã uit la oameni
cu dragoste, dar vãd mulþi oameni lipsiþi de milã, cei care au
maºini de miliarde ºi pe care le schimba frecvent, dar nu ar
da un leu sãracilor… Sau pentru refacerea unei biblioteci, a
unei case memoriale, a unei biserici… Iar asta înseamnã sã-þi
pierzi sufletul, a pierde iubirea pentru aproapele tãu, pentru
tot ceea ce este creaþie, spirit. Peste tot auzi manele… niºte
orori. Apoi lipsa de cuviinþã; noi eram un popor cuviincios,
iar acest cuvânt a dispãrut din vocabularul nostru. Existã în
noi acest impuls de vulgarizare, de injosire. Suntem cufun-
dati în mlaºtina materiei. Avem ce meritãm, din toate punctele
de vedere.

*
Daunele intelectuale, morale, spirituale care se trag din

Internet sunt extrem de numeroase ºi periculoase. Noi vrem
sã ne substituim într-un chip fãcut cu bunã ºtiinþã. Ne
despãrþim de cuvântul scris, de cartea „Lectura pe Internet”:
Ce-i asta? Rãmânem oameni ai galaxiei Gutenberg sau nu?
Eu rãmân un om al civilizaþiei Gutenberg, ºi nu al televizoru-
lui ºi a tot ce este legat de aceste mijloace. Internetul devine
dãunator. Cuvântul este cel care rãmâne ºi nu imaginea care
fuge, aceasta este rãvãºitoare de minte în vreme ce cuvân-
tul fixeazã. Cuvântul este Logos – ºi suntem într-o lume a spi-
ritului – în timp ce aceste mãrunþiºuri ne îndepãrteazã de ceea
ce a fost aºezarea minþii noastre de pânã acum. Nimeni nu
va mai fi om cultivat dacã devenim oameni ai civilizaþiei tele-
viziunii. Televizorul este o descoperire excepþionalã, dar care
poate deveni un pericol general uman pentru cei care nu mai
fac altceva decât sã se uite la televizor. 

Astãzi, noi luptãm împotriva Logosului. A pãrãsi cartea,
ceea ce este statornic în viaþa noastrã, esenþial, a pãrãsi
cuvântul înseamnã cã ne risipim, ne irosim facultãþile intelec-
tuale, iar spiritul nu mai are cu ce se hrãni. Fiindcã în clipa
în care intrãm în aceastã nebunie uitam ºi rugãciunea. Nu
ne mai putem strânge mintea în rugaciune atâta vreme cât
eºti nãucit de imagini, de televiziune. ªi atunci, ce alegem?!
Cei credincioºi poate nu au aflat ce deosebire existã între cele
douã lumi – a cuvântului ºi a imaginii. Cuvântul e statornic,
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creator. Imaginea e rãvãºitoare, înºelãtoare, trece, iar pen-
tru suflet nu rãmâne nimic. ªi aºteptam sfârºitul. Din neferi-
cire, cred cã gândesc adevãrat. Gândesc logic, într-o viziune
escatologicã, dar sãnãtoasã. Pentru cã ºtiu ce înseamnã un
final dezastruos ºi ºtiu ce ar însemna pentru fiecare dintre
noi un sfârºit luminos la capãtul unei vieþi bine întocmite ºi
înþelept conduse. 

*
Nu se poate trãi fãrã modele. Tinerii sunt total debuso-

laþi. Nu vedeþi cã toate datele sociologice relevã faptul cã sunt
tot mai debusolaþi? Au totuºi credinþa în Dumnezeu ºi au
nevoie de valori. De unde sã le ia, dacã nu existã acele per-
soane care sã le deschidã drumul cãtre valori ºi dacã ei aud
cã tot ceea ce considerãm noi, bãtrânii, valori, nu sunt va-
lori, sunt non-valori? Atunci în mintea lor se face o confuzie
absolut dramaticã, uneori.

*
Am sentimentul cã familia nu mai are coeziunea pe care

o avea odatã. Nu mai e legatã de acea caldurã, de acel fluid
insesizabil care unea membrii unei comunitãþi familiale. ªcoala
ar trebui, pãrinþii pot sã infuzeze foarte bine credinþa, presu-
punând cã ei nu au culturã. Dacã pãrinþii ar fi intelectuali...

Chiar dacã unii nu s-au nãscut cu biblioteca în casã, nici
nu au fost educaþi sã se ducã spre bibliotecã.

*
Astãzi este o perioadã criticã. Dacã lucrurile ar merge pe

un fãgaº istoric normal, ar veni, dupã acþiune, reacþiunea ºi
invers. S-ar liniºti lucrurile ºi s-ar aºeza. S-ar reconstitui un
fel de atitudine respectuoasã faþã de un trecut pe care, în
general, îl contestam, pentru cã, de regulã, se contestã trecu-
tul în versiunea ”new-age“, pe care foarte mulþi au adoptat-o
fãrã sã ºtie despre ce e vorba. Dacã nu ne-am reveni, atunci
ºansele de degradare ar fi din ce în ce mai mari. Marea masã
a concetãþenilor noºtri trãieºte totuºi într-o perioadã de lipsa
de valori. Eu mã gândesc la muzicã. Nu mã gândesc la muzi-
ca mare, muzica cultã, care ºi ea suferã pentru cã nu mai
este aºa de preþuitã – nu se mai bate lumea pe concertele
de la Filarmonicã sau de la Sala Radio, iar marii soliºti nu
mai sunt aºa de preþuiþi ca pe vremuri. În schimb, vine Michael
Jackson ºi mii de puºti se omoarã pe arene. La întrebarea
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care mi s-a pus: „ne mai putem întoarce?“ e foarte greu de
rãspuns. E foarte greu sã te întorci înapoi de la manele la
J.S. Bach. 

*
Cine ne poate scoate din aceastã letargie, dacã nu mode-

lele? Am impresia cã naþiunea aceasta vrea sã fie neapãrat
ca altcineva. Vrem cã acolo“. Fiecare „acolo” este acolo, nu
aici. Avem ºi noi „aici”-ul nostru, dar cum sã le scoþi din cap
asta? E foarte complicat! Ce e al lor, e al lor ºi ce e al nos-
tru e al nostru. Noi abolim trecutul, abolim rãdãcinile. Pro-
cesul este foarte insidios ºi poate prinde. Vãd ceva la vecin
ºi vreau sã fiu ca el. Dar eu am trecutul meu, am determinãrile
mele interioare ºi nu pot sã fiu ca el, pentru cã el are alte
motivaþii, alte condiþionãri. Niºte oameni foarte cultivaþi ºi
neimplicaþi politic ar putea face aceasta. E foarte greu însã!
Dupa 12 ani încã nu se poate pune problema. Peste 20-30
ani, când lumea va fi înþeles ce înseamnã democraþie... 

*
Pentru omul de rând, libertatea înseamnã a ieºi cu bâta

la drum. Pentru omul superior, libertatea nu e decât interioarã,
ceea ce e un adevãr trist. În general, adevãrurile sunt cam
triste ºi de aceea lumea nu le iubeºte. 

*
Nu ºtiu la ce scarã s-au produs fenomenele acestea „de

împrumut“. La noi, sã zicem, perioada paºoptiºtilor ºi ime-
diat postpaºoptistã – deºi nu se comparã ca scarã – a fost
o astfel de perioadã în care se urmãreau modele strãine cu
pasiune. Se adoptau fãrã nici un fel de rigoare criticã insti-
tuþii, cãrþi, mod de viaþã. Este ceea ce numea Maiorescu
„formele fãrã fond”. Maiorescu a avut curajul ºi a înfruntat
public, fiindcã nu risca politic decât sã-l beºteleascã libera-
lii. „Timpul” lui Eminescu era citit zilnic de C.A. Rosetti, care
era duºmanul de moarte al conservatorilor, cei care pãstrau
esenþele, nucleele puternice de tradiþie. Sigur cã a fost un
fenomen de tranzitie ºi ca atare pasager. Dar ºansa care a
fost? Cã Maiorescu i-a avut langã el ºi i-a lansat pe Eminescu,
Caragiale, pe Creangã, pe Slavici. Adicã a oferit niºte mo-
dele de autenticitate culturalã. Când va veni ºi la noi acel
Maiorescu care sã nu fie ameninþat de toate partidele politice?
Vã daþi seama cum ar fi atacat, insultat un Maiorescu astãzi

16



ºi mai ales de câte partide? Esenþial ar fi ca el sã aibã în
jurul lui o pleiadã de oameni de culturã ºi mai cu seamã de
creatori. 

*
Slavã Domnului, românu-i foarte talentat, dar nu trebuie

sã-i zãpãceºti zilnic minþile cu sminteli ca sã nu-ºi pãrãseascã
matca lui proprie, izvorâtã din niºte rãdãcini, dintr-o istorie
a spiritului, a intelectului, a creativitãþii însãºi. Dacã nu-i pui
în faþã modelele autentice, el ce poate sã înþeleagã ºi sã facã?
Am gãsit o foarte frumoasã definiþie a artei postmoderniste:
artã care înfãþiºeazã viaþa ºi arta în cioburi. Excelent! Totul
este fragmentat, totul este sfâºiat, totul este vulgarizat, din
nenorocire, degradat sub aspect al formei. Mã gândesc la
limba românã, care a ajuns unde a ajuns. Este una dintre
marile mele dureri. Se vorbeºte, astãzi, execrabil! Este catas-
trofal ceea ce se întamplã. Avea Odobescu o vorbã despre
limba româneascã – o „limbã spornicã ºi vârtoasã“, adicã o
limbã bogatã ºi cu impact. Foarte frumos spus. Impact asupra
minþii ºi asupra inimii. Or, impactul lingvistic astãzi este zero.
Se poate vorbi, se poate trãncãni la nesfârºit, dar fãrã nici
un efect. 

*
Eu sunt bãtrânã ºi cu atât mai mult, apropiindu-mã de

sfârºit, socotesc lucrurile acestea ca pe cele mai mari bucurii:
bucuriile spirituale, de naturã spiritualã. O participare la o
liturghie extraordinarã, la o rugãciune extraordinarã. Acestea
sunt, dupã pãrerea mea, cele mai mari bucurii. Dupa aceea,
bucuriile muzicii. Acolo este centrul vieþii mele. O audiþie
extraordinarã era o stare de beatitudine aproape ca ora de
rugãciune, fiindcã muzica este cel mai direct drum cãtre Dumnezeu. 

*
Venirea la Vãratec a fost o întâmplare, sã zicem. Dar nu

este nimic întâmplãtor pe lume. Totul e fãcut de sus. M-a invi-
tat aici prietena mea Valerica Sadoveanu, în fiecare varã. Din
ce în ce mai mult m-am apropiat de Vãratec, am cunoscut
Vãratecul, am cunoscut celelalte mãnãstiri dimprejur, m-am
împrietenit cu preoþii, cu stareþii, cu cãlugãrii. În 1985, când
Valerica s-a prãpãdit, am rãmas în locul ei, fiindcã între timp
mãicuþa, stãpânã a acestei case, plecase în America
împreunã cu fratele ei, trimiºi de Patriarhia Românã, ºi Înalt
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Preasfinþitul Pimen al Sucevei ºi Rãdãuþilor, al treilea proprie-
tar al casei, ne-a îngãduit aici. Au rãmas aici mãicuþa bãtrânã
ºi cea tânãrã ºi erau singure ºi neajutorate ºi eu m-am ocu-
pat de ele materialmente. Ne-am apropiat sufleteºte foarte
mult de ele, soþul meu ºi cu mine. Dupã ce a murit soþul meu,
vin cu sora mea ºi de atunci stãm aici cel puþin 9 luni pe an,
din aprilie pânã-n noiembrie. 

*
Abia pe urmã am aflat cã Eminescu a stat, la Vãratec, în

casa aceea de lângã cimitir. Acum am auzit ce intenþioneazã
sã facã cei de la Fundaþia Lucreþiu: sã restaureze casa. 

Sunt niºte copii extrem de entuziaºti ºi nu se opresc la
nici un obstacol. Au fost unii, chiar din judeþul Neamþ, care
au vrut sã punã obstacole: cã nu-i adevarat, cã n-a stat acolo
Eminescu, cã el a stat cu Veronica Micle, ca si cum, la vre-
mea aceea, Eminescu – care era atât de decent, atât de discret
în legãtura aceasta, era un om de-o cuviinþã extraordinarã –
ar fi stat cu ea în casa maicilor acum 100 de ani. Lucrul aces-
ta este imposibil. Nouã ne-a povestit stareþa, Maica Pelaghia,
care avea 102 ani când am cunoscut-o eu. Cu Valerica am
fost la ea, ºi avea o memorie extraordinarã. Îºi aducea aminte
cum ieºeau ºi se duceau la plimbare, dimineaþa, Eminescu
cu Creangã. Creangã a venit ºi el aici, la Vãratec, pentru cã,
la un moment dat, avea impresia cã Eminescu ar fi tratat mai
bine aici, la bolniþã, la Mãnãstirea Neamþ, decât la spitalele
celelalte, ºi-l adusese aici. De altfel, l-a dus pe Eminescu la
împãrtãºit, la spovedit. Existã în acest sens o consemnare a
unui preot. 

Cei de la fundaþie sunt gata sã înceapã construcþia. Au
deschis ºi conturi, dar numai douã persoane au contribuit
pânã acum. Oamenii nu prea ºtiu despre toate astea. Recent
a fost ºi un colocviu pe aceastã temã. Eu am vorbit despre
corelarea dintre cultura bisericeascã ºi cea profanã, despre
ºi cum ar trebui sã se întrepãtrundã, ºi cum se întrepãtrun-
deau în trecut. Osmotic, într-un chip firesc. Astãzi, existã o
secularizare a bisericii. Semnalul l-a dat Franþa la Revoluþia
francezã. Ori, asta e o problemã. Practic, intelectualii nu mai
au legãturã cu biserica, în modul pe care-l aveau pe vremuri.
Aceasta scriam ºi în studiul meu „Credinþã ºi cunoaºtere la
Eminescu”, când am spus cã în arcul credinþei lui au fost ne-
numãrate frânturi sau nenumãrate falii, dar educaþia religioasã
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primitã în copilãrie, de la surorile mamei lui, care erau maici
la Agaton, la schit, a rãmas în el imprimatã ºi 

s-a regãsit, re-arãtat, a reapãrut în anii de sfârºit. În acele
foarte frumoase rugãciuni, în sonetul acela superb „Vino
asupra mea, luminã linã“ sau celãlalt, „Rugãmu-ne îndurãrilor
luceafãrului mãrilor“, în „Dumnezeu ºi om“, „Învierea“, „Co-
lindele“. E foarte important pentru intelectual sã aibã temelia
de credinþã. Copilul nu ºtie ce-i aceea credinþã, dar îi inculci,
îi infuzezi continuu acea credinþã învãþându-l rânduielile.
Ducându-l sã-l împãrtãºeºti, sã-l spovedeºti. 

*
Acum o vreme, în acest hol, de la Vãratec, se strânseserã

vreo 20 de tineri, membrii ASCOR de la Iaºi. Am stat douã
ore ºi jumãtate de vorbã cu ei, fiindcã pentru asta veniserã.
M-au întrebat lucruri atât de duioase, de înduioºãtoare pen-
tru mine, în ceea ce-i privea. Mã uitam la ei cu dragoste ºi
cu milã, fiindcã mã gândeam la ce-o sã-i supunã viaþa, la câte
încercãri. Mã întrebau: „Cum sã rezistãm, doamna Buºulenga?
Cum sã nu cãdem în ispite?” Le-am spus: „Copii, faceþi-vã
o platoºã. Eu nu pot sã vã spun mare lucru, pentru cã fiecare
om are destinul lui ºi are un raport al lui interior cu propriul
lui destin. Constituiþi-vã o platoºã a voastrã ºi aceasta sã fie
o platoºã a seninãtãþii, a dragostei pentru toatã creaþia, pen-
tru tot ceea ce se aflã sub soare. Sã vã fie gândul pe verti-
calã. De multe ori am spus sã nu uitaþi cã existã verticalã“.
Pentru cã dacã uitãm verticala, cã existã Dumnezeu, suntem
terminaþi, ºi sub raport spiritual, dar ºi omenesc propriu-zis.
În aceastã platoºã, rugãciunea sã fie foarte bine fixatã, pen-
tru cã e nevoie de ea în momentele grele. E nevoie de chemarea
noastrã. Fiecare dintre noi, când ne întâlnim cu greutatea,
cu un obstacol, cu o neplãcere, cu o nenorocire spunem:
Ajutã-mi Doamne! Dã, Doamne!“. Frântura aceasta de rugã-
ciune am putea s-o spunem mai des. ªi mai este ceva. O sã
vã spun acum cum fãceam eu foarte mult în tinereþea mea.
Mergeam pe stradã, alergam de la un curs la altul, de la o
facultate la alta ºi încercam sã gândesc pozitiv, pentru toatã
lumea, fiindcã pu-terea gândului este enormã. Trebuie ca
fiecare dintre noi sã devenim un emiþãtor de unde pozitive,
de unde de dragoste, de pace, de bucurie ºi de luminã. Eu
socotesc cã dacã tot timpul am zice „Doamne, sã dãruim
semenilor noºtri un gând de dragoste, pace, bucurie ºi de
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luminã“, dacã tot timpul am gândi aºa, în momentele noastre
libere, am crea o adevãratã noosferã spiritualã. Am impre-
sia cã, de fapt, ceea ce este agresat la noi este tocmai noos-
fera, de care vorbea aºa de mult Camil Petrescu. Noi trebuie,
cu gândirea pozitivã, sã ne împotrivim agresiunii noosferei,
cerând pentru lume, pentru semenii noºtri, pentru aproapele
nostru. Sã gândim întotdeauna la aproapele nostru.

Astãzi, am ajuns sã nu mai fie aproapele nostru. Este
departele nostru. Mã tem cã, dacã nu vom gândi pozitiv legã-
tura noastrã cu aproapele, o sã ajungem acolo unde a zis Niet-
zsche. Suntem în pericol sã ne izolãm. Alienarea aceea,
despre care s-a vorbit atâta vreme de la jumãtatea secolu-
lui trecut, ne ameninþã pe toþi. Singura ieºire din asta este
îndreptarea cãtre aproapele nostru. În felul acesta îndeplineºti
ºi o poruncã Dumnezeiascã ºi realizezi ºi o comuniune socialã,
fãrã de care lumea nu mai poate exista. „Sã iertam tuturor”,
cum zice Mântuitorul. E adevãrat cã e groaznic de greu, dar mã-
car nu-i face rãu, bucurã-te de bucuria lui sau îndurereazã-te
de durerea lui. Aºa se spune, cã de durerea lui mai degrabã
te îndurerezi, decât sã te bucuri de bucuria lui.

„O LUME FÃRÃ RÃDÃCINI ESTE
O LUME FÃRÃ MORALÃ“

Interviu de Mihaela Onofrei
Stimatã doamnã academician ce credeþi dumneavoastrã despre

propria persoanã? Cum o vede Zoe Dumitrescu-Buºulenga pe... Zoe
Dumitrescu-Buºulenga?

Pe total nu m-am gândit niciodatã la mine. Nu m-am socotit o
persoanã atât de importantã încât sã mã privesc ca pe un obiect demn
de contemplat. M-am vãzut pe bucãþi. Iar opiniile pe bucãþi erau foarte
diverse, raportat la funcþia pe care o îndeplinea fragmentul acela din
mine. Când eram copil, eram foarte timidã. Dupã parerea mea eram
ºi foarte cuminte. Mã socoteam puþin nedreptãþitã. În jurul meu erau
copii foarte frumosi – veriºoarele mele – care-mi dãdeau complexe
încã de atunci. Cu vremea mi-au mai trecut complexele. De toate nu
am scãpat însã nici pânã azi. De cel mai grav, de timiditate, mai ales
de timiditatea în public nu m-am vindecat. În întreaga mea carierã
universitarã faceam puls peste 90 la fiecare curs ºi la fiecare semi-
nar – ori de câte ori le vorbeam studenþilor. ªi aveam pânã la ºase
ore pe zi. Eram încleºtatã, crispatã, de fiecare datã. Pe mãsurã ce
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vorbeam, sub înrâurirea ideilor care se succedau în mintea mea,
aceastã stare se risipea. Tot din pricina concepþiilor mele despre ce
ar trebui sã fie nobleþea unui fizic nu m-am dus la mare decât dupã
50 de ani, când am zis cã nu mai sunt femeie, sunt un obiect, deci
mã pot expune. Am avut însã ºansa (consolarea mai degrabã) cã stu-
denþii mei se ataºau foarte mult de mine. Asta era un medicament
pentru complexele mele. 

Înaintea sfârºitului trebuie sã recitesc
marile cãrþi ale literaturii universale.

La ce lucraþi acum? 
Încã mã mai ocup de literaturile strãine, de arte. Am început sã

reiau marile cãrþi, pe care am zis cã trebuie sã le recitesc înaintea
sfârºitului. Am început cu Goethe ºi Dante. 

ªi Sofocle? Cândva eraþi îndrãgostitã de Sofocle... 
El vine la rând acum. Împreunã cu Eschil, nu se poate altfel. De

câteva zile citesc Leonardo Da Vinci. 
Aveti, mulþi prieteni? 
Da, reuºesc sã stabilesc foarte uºor punþi de comunicare cu

oamenii. Vin încã la mine oameni foarte tineri. Unii au legaturã cu
filologia, cei mai multi nu. Am legãturi foarte strânse cu Asociaþia Stu-
denþilor Creºtini-Ortodocºi. În ultimii 4-5 ani aproape cã m-am sta-
bilit la Mânastirea Vãratec. Stau acolo cel puþin opt luni pe an. Respir
în acel loc sacralitate. Vin tineri, ºi de la Teologie, ºi cãlugãri ºi mã
viziteazã. Preocupãrile mele au încetat sã mai fie exclusiv literare, au
devenit ºi legãturi spirituale. Îl caut pe Dumnezeu .

Care este relaþia dvs. cu Dumnezeu? 
Este o întrebare foarte personalã. Pot sã vã spun atâta: cã-L caut.

Cei care mã viziteazã acum ÎL cautã ºi ei. Unii, dintre cãlugãrii mai
vârstnici, dintre preoþi, L-au ºi gãsit. Sunt pe calea unei nãdejdi. Aºa
ºi reuºesc sã ies din contingent. Altfel n-aº putea sã trãiesc cu uºurinþa
în atmosfera actualã. 

De ce? 
Pentru cã formaþia mea este de umanist, de carte, de culturã,

aºa cum o întelegeam pe vremuri noi, intelectualii. Aveam niºte mo-
dele, pe care am încercat sã le urmãm, scara de valori era cumva
fi-xatã. Trãiam într-o lume sigurã, în mãsura în care cultul valorilor
stabile îþi poate da þie sensul unei stabilitãþi. Azi, pentru mine per-
sonal, pentru cei puþini rãmaºi din generaþia mea, spectacolul lumii
contemporane este dezarmant. Mã simt într-o mare nesiguranþã, pen-
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tru cã toatã tabla de valori în care am crezut s-a zguduit. N-as vrea
sã spun cã s-a ºi prãbuºit. Suntem însã neliniºtiþi, puþin nedumeriþi,
suntem ºi triºti; ceea ce se petrece pe planetã nu-þi dã senzaþia unei
liniºtiri iminente. Ce se întâmplã acum seamãnã cu perioada prãbuºirii
Imperiului Roman, dar acele zguduiri erau provocate de venirea lui
Iisus: era înlocuitã o pseudospiritualitate cu spiritualitatea adevãratã.
Dar cine vine la noi astãzi? Ai zice cã mai degrabã vine Antichristul,
nu Mântuitorul. Nãdãjduiesc cã omenirea sã-ºi revinã din aceastã clipa
de orbire, care cam dureazã. 

Opere care nu se mai citesc,
lucrãri muzicale care nu se mai cântã

Existã ºi o crizã a culturii? 
Da. Mã uit la programele Universitãþilor. Nu mai gãsesc nici urmã

de greacã, de latinã. Respectul pentru clasici nu mai existã. Nu ne
intereseazã trecutul, numai prezentul. Iar asta ne taie rãdãcinile. O
lume fãrã rãdãcini este o lume fãrã moralã. Se vorbeºte puþin ºi despre
intelectualii dintre cele douã rãzboaie mondiale. Sunt nume care nu
se mai pronunþã, opere care nu se mai citesc, lucrãri muzicale care
nu se mai cântã. Existã un fel de indiferenþã faþã de trecut. Lumea
a început sã uite sã vorbeascã, pentru cã nu mai citeºte.

Ce puteti spune despre literatura zilelor noastre? Se mai scrie
literaturã de calitate în România? 

Din fericire mai sunt câþiva scriitori din cei vechi. Nu ºtiu în ce
mãsurã mai sunt ei productivi. Primesc foarte multe cãrþi, mai cu seamã
poezie. Sunt autori noi, foarte tineri. Mã întreb însã de ce nu mai scriu
cei vechi – D.R. Popescu, Breban, Bãlãiþã. Acum apar nume noi. Se
fac tot felul de ciudãþenii în numele postmodernismului. Am încercat
sã aflu ce este postmodernismul. I-am întrebat pe ei. N-au fost în
stare sã-mi rãspundã. E o artã din cioburi – totul este fãrâmiþat – mi
s-a spus. Dar Spiritul are o facultate: aceea de integrare, de a face
din fragmente o totalitate. Asta au facut clasicii. Azi am senzaþia cã
trãim procesul invers – ne diseminãm, ne risipim. 

Susþineþi, deci, cã postmodernismul nu e artã?
Eu nu înþeleg un lucru: când e atâta frumuseþe întreagã pe lume,

cum pot sã mã duc sã mã uit la firimituri, când eu am bucuria inte-
gralã a frumuseþii? ªi, dacã fãrâmiþãm frumuseþea, cum vom mai putea
face drumul invers? Credeþi cã de la manele ne vom mai putea întoarce
la Johann Sebastian Bach? 
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Sexul în locul capului.
Ce pãrere aveþi despre proferarea unor trivialitãþi despre care apoi

se pretinde cã sunt poezie? Consideraþi cã aceasta poate fi poezie? 
Nu. Eu cred cã e expresia unei anomalii – nu ºtiu dacã intelec-

tuale. Mã tem cã e mai grav. De la Freud încoace s-a produs o mutaþie:
s-a pus sexul în locul capului. Asta e tristeþea cea mai mare. Vedeþi,
la noi, la români existã o cuviinþã. Anumite cuvinte nu se pronunþau –
nu erau niºte tabu-uri, dar existã o pudoare. Acum „cuviinþa”, cuvân-
tul acesta, a dispãrut din dicþionar. Nu am prejudecãþi de nici un soi,
dar felul în care ne purtãm ucide frumuseþea. „Trupul este cortul lui
Dumnezeu”, a spus Pavel. Ce facem noi cu el? Îl expunem, ca pe o
bucatã oarecare de carne. E cumplit. Cumplit e ºi ceea ce s-a întâm-
plat cu relaþiile dintre femei si bãrbaþi. Dupã pãrerea mea aici s-a
sãvârºit o crimã. Fiorul primei întâlniri, dragostea, aºteptarea cãsã-
toriei, toate astea au dispãrut. Ce se întâmpla cu noi? Eram un popor
de þãrani cu frica lui Dumnezeu. La sat încã s-au mai pãstrat bunele
obiceiuri. Oamenii nu sunt bântuiti de patima cãrnii care se expune.
Nu se vorbeºte urât, ºi asta e bine. Mântuitorul este în noi, e lumi-
na necreatã ºi noi îl pironim cu fiecare cuvânt al nostru, rãu
sau murdar. 

Revenind la poezie, doamna Buºulenga, aþi putea sã ne daþi o
definiþie, sã ne spuneþi ce este poezia? 

Pentru mine, marea poezie a fost întotdeauna baia de frumuseþe
în care m-am cufundat când am avut nevoie de intrarea în altã dimen-
siune. Poezia þine, dupã pãrerea mea, de partea cea mai ascunsã,
cea mai intimã a fiinþei noastre. Poezia echivaleazã aproape cu o rugã-
ciune. În poezie te cufunzi pentru a te întoarce cu frumuseþe. În rugã-
ciune intri pentru a te integra absolutului. 

De ce noi, românii, nu avem nici un Premiu Nobel pentru lite-
raturã? Se spune cã, la un moment dat, Blaga ar fi fost propus la
premiu. Se pare cã nu a fost aºa. Am sã vã povestesc însã altceva.
În octombrie, 1964, în Italia, la Veneþia, marea eminescologã Rosa
Del Conte, împreunã cu preºedintele Academiei dei Lincei, Angelo Mon-
teverdi au organizat la Veneþia un colocviu în cinstea lui Eminescu.
S-au strâns atunci, la un loc, românii de acasã ºi românii din diasporã.
La sfârºit, în seara închiderii, Angelo Monteverdi ºi Rosa Del Conte
au prezentat o propunere de Premiu Nobel pentru Arghezi. Toatã lumea
a fost entuziasmatã. A rãmas stabilit ca a doua zi aceastã scrisoare
de propunere sã fie redactatã ºi apoi semnatã de toþi participanþii la
colocviu. Toatã lumea a fost de acord, inclusiv Bazil Munteanu, care
se afla acolo. A doua zi însã, când propunerea fusese redactatã, Bazil
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Munteanu s-a ridicat ºi a spus: „Eu sunt contra. Nu e cazul sã se
dea un premiu unui poet care a pactizat cu roºii”. Ne-am despãrþit
cu cele mai dureroase sentimente. Noi românii nici n-am ºtiut sã ne
facem relaþii. Grecii au ºtiut ºi au avut o mulþime de premii Nobel.
Cioran ar fi putut sã primeascã un Nobel. ªi Mircea Eliade, ºi Eugen
Ionesco. 

De ce ºi-au pierdut oamenii dorinþa de a citi? 
Pentru cã intrãm în zona computerului. Eu sunt un cetãþean al

Galaxiei Guttenberg. Umanismul culturii se sprijinã pe lecturã, nu pe
imagini fugitive. Lectura îþi lasã popasurile necesare pentru reflecþie,
pentru meditaþie. Pierderea obiºnuinþei lecturii este pericolul cel mai
mare care ameninþã planeta, pentru cã slãbeºte intelectul, puterea
de gândire ºi te face sã uiþi limba. Chiar ºi eu, dupã ce am stat cinci
ani în Italia, la întoarcere a trebuit sã pun mâna pe Eminescu ºi pe
Sadoveanu, ca sã-mi refac limba. 

O ultima întrebare: cine a fost iubirea vieþii dvs., doamna
Buºulenga? 

Marile mele iubiri au fost Eminescu ºi Enescu. Bãrbatul vieþii mele
a fost soþul meu, Apostol Buºulenga. Un om admirabil. Un om de o
culturã clasicã admirabilã. Cunoºtea latina ºi greaca. Poate asta m-a
ºi atras la el. Am fost cãsãtoriþi 45 de ani. Pe verigheta mea este
gravat numele lui. Pe verigheta lui era gravat numele meu. Am dat-o
la Catedrala Sfântul Ioan din Suceava, sã se aureascã obiecte de cult.
Pe a mea o s-o dau la Vãratec. 

Încã o întrebare – vã promit cã aceasta este chiar ultima: ce
înseamnã moartea pentru dvs.? 

Eliberarea de acest trup. Trecerea în lumea celor vii. Lepãdarea
acestui trup vremelnic ºi trecerea în lumea celor vii. Nãdãjduiesc. Dacã
merit. Asta numai Mântuitorul ºtie. 

Reprodus dupã revista AGERO – STUTTGART
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III. POVESTEA UNEI REVELAÞII

Aceastã carte s-a nãscut în numai câteva ore. Ea repre-
zintã un extract tainic de Românie care nu uitã pentru cã
nu poate uita. În spatele celor ce sunt prezenþi aici – fiindcã
ei   s-au potrivit sã-i reprezinte – sunt însã mulþi alþii care
gândesc asemãnãtor ºi nãdãjduiesc cã vor putea exista ºi
mâine în lumea ce au moºtenit ºi pe care, la rândul lor, o
vor lãsa moºtenire. Fiind un omagiu aproape ºoptit, esenþiale
rãmân atitudinea ºi reazemul acestor idei. Ele sunt recapitu-
late, ca un fel de emblemã, în cuvintele profetice, nepereche,
ale marelui gânditor Alexandru Nemoianu, care deschide
aceastã carte ca o poveste.

Ideea de a o întocmi a venit într-un miez de noapte, acum
câteva zile, în felul misterios ce configureazã câte ceva din
ceea ce fac în vremea de acum.

Dar nimic din ce urma sã fie bun nu era constituit, ori
mai bine zis, definit în întregul calculat anterior cãci, de fapt,
constituit era doar într-un strat impenetrabil ºi nedesluºit. Am
lãsat, astfel, toate sã se desfãºoare de la sine. În doar câte-
va minute am aºternut pe hârtie o scrisoare fãrã adresant
definit, de fapt un fel de circularã (ori o speþã de „enclicã“
în registrul papal, despre care vorbesc, cu oarecare rãutate,
cei ce nu pricep caracterul lor insuflat). 

Iat-o reprodusã aici:
16 August 2005
Domnia Voastrã,
Aº dori sã citiþi cu atenþie ºi rãbdare ceea ce m-am gân-

dit sã vã scriu. Sâmbãtã, Dna Profesoarã ZOE DUMITRESCU-
BUªULENGA împlineºte 85 de ani. A fãcut pentru atâþia din-
tre cei care sunt astãzi pe lume – ºi pentru mulþi dintre cei
ce vor veni – ceea ce datoria ce trebuia sã ducã la îndeplinire
i-a spus cã trebuie sã facã.

Acum este însinguratã, aproape izolatã ºi sentimentul cã
vremurile ce apucarãm sã trãim pot face ca truda de a trans-
mite marile poveþe sã devinã inutilã începe sã devinã cople-
ºitor. Unii dintre noi poate cã au încã de pe acum acest sen-
timent al izbânzii Rãului ºi nu trebuie sã-l avem.
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Sã-i scriem Doamnei Profesoare câteva cuvinte care,
venind de la cei ce iubim aceleaºi Cãrþi, sã îi arate cã viaþa
ce a dedicat-o cãrþilor nu a fost în zadar.

Cu încredere,
Artur Silvestri
V-aº ruga, dacã aveþi câteva clipe de odihnã, sã nu ezi-

taþi sã îmi scrieþi la aceastã adresã ºi voi transmite neîntâr-
ziat; ori scrieþi-i direct, la Mânãstirea Vãratec, jud. Neamþ.

Cititã dupã o vreme, oricât de scurtã, ea se înfãþiºeazã
într-un fel care mã emoþioneazã de fiecare datã când, recitind-o,
parcã o scriu din nou. A fost înºiruitã „dintr-o suflare“, parcã
ar fi fost dictatã; probabil chiar cã a fost.

Când i-am aºezat punctul final n-am socotit cã trebuia
sã o mai vãd încã odatã, presupunând cã nu era nevoie sã
o corectez cãci pe cel ce þi-o transmite, când o transmite,
nu trebuie sã-l verifici ºi nici nu trebuie sã-l îndrepþi fiindcã
nu ai putea, la drept vorbind. Apoi, în ora urmãtoare, am trimis-o
cãtre toatã lumea despre care îmi aminteam ºi aveam la
îndemânã o adresã pentru un contact imediat, dacã ar fi fost
posibil în chiar acele clipe. Nici nu mi-am închipuit cã, de
fapt, aºa ºi era ºi cã, fãrã sã fi crezut deºi dorisem cuvân-
tul începea sã ajungã în toate zãrile unde putea fi înþeles, în
acel miez de noapte, un miez adânc, târziu, de noapte enig-
maticã.

Teama cã întârziasem ºi acum ºi cã, oricâte eforturi s-ar
fi fãcut, erau doar stãruinþe cu efect minor prinsese însã un
contur. Dacã aceastã chemare nu ar fi ajuns la vremea care
trebuia? Dar peste doar câteva ore, dimineaþa devreme,
aceastã neliniºte se dovedi fãrã vreun temei. Întâiul rãspuns
mi-a venit din Danemarca, de la straniul Dimitrie Grama, un
scriitor care trãind în limba românã purificatã mai la o parte
de ziua indistinctã de aici, avea lãrgimea trebuitoare, adãu-
gatã pãtrunderii lui de vraci de trupuri cãci poetul profund
al lui Bastian este în acelaºi timp ºi un doctor de o faimã
largã, un „nume greu”. Dimitrie Grama îmi scrisese astfel: 

Dragã Artur,
Mã alãtur cu dragã inimã de toþi cei care vor sã celebreze

pe D-na Prof. Zoe Dumitrescu-Buºulenga. La Mulþi Ani!! Nu
am cunoscut-o personal, dar am auzit mult vorbindu-se de
D-sa în casa prietenului meu din Stockhom, Enache Pitulia,
care, ca ºi mine, avea origine aromânã. Cred cã erau rudenii
din partea soþiei lui Enache. De asemenea am citit cu interes
ºi plãcere ce a scris, chiar am aici un volum gros de criticã
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literarã semnatã de D-sa. Dacã consideri, te rog trimite-i ulti-
mele mele douã volume (Dã-mi mâna ºi Bastian) cu o urare
de bine din partea mea.

Cu drag,
Dimitrie Grama
El mã fãcea deci, interpretul lui, mesagerul legat cu o

poruncã; o poziþie ce nu o prevãzusem iniþial, la drept vorbind.
Dar aceasta va fi atitudinea frecventã pe care urma sã o întâl-
nesc curând.

În urmãtoarele ore mesajele se intensificarã. De la Tg. Jiu,
din locurile de unde ieºise Brâncuºi acum un secol ºi mai bine,
profundul ºi neliniºtitul Zenovie Cârlugea se grãbise ºi el sã
adauge gândurile ce avea pentru unul din povãþuitorii noºtri.
Zenovie îºi dobândise recent doctoratul în Litere cu o tezã
despre Lucian Blaga, îºi continuase studiile de „dacologie“
ºi întreþinea ceea ce denumise „Miºcarea Zalmoxianã“, un fel
de curent cultural care i se pãruse necesar ºi deci îl îniþiase.
Scrisoarea avea frumuseþea ei encomiasticã:

Mult iubitã Doamnã Profesoarã,
Cu prilejul frumoasei aniversãri, ce aureoleazã o viaþã

întreagã dãruitã culturii române într-un mod exemplar, Vã
doresc sãnãtatea cea mai de preþ, bucuriile ºi împlinirile cele
mai dorite, liniºtea sufleteascã binemeritatã. Cãrþile Dvs. ne
însoþesc mereu în viaþã ºi sunteþi atotprezentã în preocupãrile
noastre.

În meditaþiile ºi rugãciunile mele, rog pe bunul Dumnezeu
sã reverse asupra vieþii Domniei Voastre harul Sãu atoate-
vieþuitor ºi izbãvitor. 

LA MULÞI ªI BINEMERITAÞI ANI DE LINIªTE!
Prof. dr. Zenovie Cârlugea
Apoi, rând pe rând, adãugându-se cu o repeziciune uimi-

toare, ajunserã mesajele de la Elisabeta Bogãþan, Theodor
Codreanu ºi Ion Gaghii. În mod straniu, ele veneau parcã
din toate direcþiile, desfãºurând ceva ca un fel de „rozã a vân-
turilor“, de fapt o geografie a recunoaºterii de o uimitoare
extensiune ºi de profunzimi ce impresionau.

Din apropierea Limesului fictiv al Prutului, Theodor
Codreanu care, azi, continuã ca reprezentant eminescolo-
gia de doctrinã îmi comunicase cã ºi scrisese deja un portret
„de aniversarã“ ºi cã urma sã-l publice la „Însemnãri Ieºene“.
Dar dacã, totuºi, exista i-am propus sã-l adãugãm aici, ceea
ce am ºi fãcut dupã cum se observã. Astfel încât, în doar câte-
va minute, mica alcãtuire de „gânduri bune“ începea sã
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semene cu o carte ºi sã dobândeascã un cuprins ceva mai
organizat. Theodor Codreanu, apostol al „basarabismului“ în
Vechiul Regat, îmi scrisese astfel:

Dragã Artur Silvestri,
Ne-am reîntors asearã dintr-un voiaj de vreo 12 zile ºi

am gãsit mesajul privitor la Zoe Dumitrescu Buºulenga. ªtiam
de împlinirea celor 85 ani. La sfârºitul lunii iulie i-am fãcut
o vizitã la Vãratec ºi a fost extrem de bucuroasã. I-am mai
dus din cãrþile mele ºi am scris un articol despre Domnia sa,
care trebuie sã aparã în acestã lunã în revista „Însemnãri
Iºene“ care apare într-o nouã serie sub directoratul lui Corneliu
ªtefanache. Dacã mai comunici cu Doamna Buºulenga trans-
mite-i ºi din partea familiei Codreanu cele cuvenite.

Cu cele mai bune gânduri,
Theodor Codreanu
Iar eu îi rãspunsesem cu rapiditate hotãrând pe loc ceea

ce trebuie sã facem în continuare:
Dragã Theo,
Dacã existã acest text nu mi-l trimiþi azi, pe e-mail, pen-

tru o cãrticicã omagialã pe care, pânã la urmã, am sã i-o
pregãtesc Doamnei Zoe? Aº fi bucuros dacã ai rãspunde
prompt. Eu plec vineri în strãinãtate ºi aº vrea sã rezolv pânã
atunci inclusiv aceastã problemã.

Cu drag,
Silvestri
Corespondenþa venitã de la Elisabeta Bogãþan are ºi ea,

la rândul ei, un anumit sens tulburãtor. Omul însuºi are o con-
formaþie intelectualã neobiºnuitã despre care ar trebui adãu-
gat câte ceva pentru a se cunoaºte, cãci în Româniile de
suprafaþã – unde „vocea ridicatã ºi agresivã“ se confundã
cu profunzimea fiindcã timoreazã prin brutalitate – „lucrarea“
ei calmã, împãcatã ºi profundã se întrevede în chip nemeri-
tat de firav. Era ºi este o eminentã intelectualã rasatã, cultã
în sensul cel mai larg adicã un suflet îngrijit ºi curãþat de
urmele incidentalului stricãtor, trãia în Valea Jiului, adicã
în ceea ce belferimea neînþelegãtoare – ce socoteºte, greºind
cu vinovãþie, cã doar pe „Calea Victoriei“ se face culturã –
considerã a fi subistorie, mediu întunecat, „primitivism“ ºi
„populaþie de grotã“. În Valea Jiului, Elisabeta Bogãþan se
pregãtea sã pu-blice – numai ea ºi soþul ei ºtiu cu câte efor-
turi – o revistã „europeanã“, (denumitã „Confluenþe Literare
Internaþionale“, bilingvã, româneascã ºi francezã, cu o redac-
þie cosmopolitã ) cuprinzând scriitori de peste tot, vorbitori
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în limbile cu rãdãcinã în Lingua Absoluta, în latinã. Mie îmi
scrisese cu aceste cuvinte:

Domnule Artur Silvestri, 
Vã mulþumesc mult pentru mesajul privind aniversarea

doamnei Zoe Dumitrescu-Buºulenga. Am alcãtuit în cea mai
mare grabã o epistolã, am cãutat niºte poze cu dumneaei pe
care le am de la Festivalul „Duiliu Zamfirescu“ de la Focºani,
4-6 iulie 2003, le-am scanat, apoi le-am pus într-un plic pen-
tru dumneaei, iar plicul l-am pus deschis (sã puteþi vedea ºi
Dv. pozele) într-un plic mai mare, pentru Dv., în care am pus
ºi revista despre care v-am vorbit, ºi cãrþi de-ale mele, cãci
iatã cât timp a trecut ºi nu m-am învrednicit pânã acum sã
trimit.

Din pãcate însã, pânã sã fac eu acestea, timpul a cam
trecut ºi am ajuns la poºtã la ora 11.45. Poºta pe ziua de
azi deja plecase. În Petrila poºta pleacã o singurã datã pe
zi, pe la 11-12. M-am gândit cã sub formã de scrisoare ajunge
mai repede decât colet, dar funcþionara, care era prinsã într-
o discuþie cu cineva, o solicitare, l-a pus recomandat, vãzând
pro-babil cã eu consider plicul important. Poate simplã ajun-
gea mai repede, dar eu sper încã sã ajungã plicul pânã vineri,
Bucureºtiul e mai aproape decât Mãnãstirea Vãratic ºi mai
în calea trenurilor. Presupun cã sâmbãtã s-ar putea sã mergeþi
la Vãratic…

Pentru orice eventualitate, vã trimit mesajul ºi prin email,
o sã încerc ºi pozele, dar nu sunt sigurã cã reuºesc, ceva nu
e în regulã cu poºta mea electronicã.

Vã mulþumesc mult pentru tot ºi …rãmâneþi pentru mine
izvorâtor de luminã ºi de putere ºi parcã nici nu ºtiu dacã sã
vã mulþumesc mai ales Dv. sau lui Dumnezeu.

Cu toatã stima, 
Elisabeta Bogãþan
Iar Doamnei Buºulenga mã alesese sã-i trimit acest me-

saj, pe care ar fi voit sã îl expedieze cu poºta, cãtre Mânã-
stirea Vãratec:

Petrila, 17 august 2005
Doamnã Profesoarã Zoe Dumitrescu-Buºulenga, 
Mã gândesc cu sfinþenie, ca la niºte clipe de har ce mi-au

fost în mod incredibil dãruite, la întâlnirea cu Dv., cu ocazia
Festivalului „Duiliu Zamfirescu“ de la Focºani, 4-6 iulie 2003. 

Pãstrez ca pe o comoarã fotografiile cu Dumneavoastrã
ºi mã bucur cã acum, datoritã generozitãþii d-lui Artur Silvestri,
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un suflet ales ºi rar, semãnând prin energie cu o adevãratã
forþã a naturii, am aflat calea cãtre Dv.

Ca o emblemã, am pus pe prima paginã a unei reviste
literare pe care intenþionez sã o scot spre sfârºitul lui sep-
tembrie, dar o visez de mult timp, (Confluenþe literare inter-
naþionale), una din fotografiile cu Dv., fãcute la Festivalul
„Duiliu Zamfirescu“, de la Focºani. Ca o dovadã cã revista
aspirã spre calitate ºi competenþã. Este conceputã sã aparã
bi-lingv, în românã ºi o altã limbã, în funcþie de limba de ori-
gine a textului ºi de traducerile existente. Ca limbã de rezer-
vã, apelez la francezã. Ar fi o bucurie fãrã seamãn dacã aþi
avea încre-derea ºi rãgazul sã dãruiþi câteva rânduri pentru
revistã, prin Dl. Artur Silvestri sau prin poºtã, la adresa de
mai jos.

Sunteþi pentru mine ºi pentru noi toþi un exemplu de dã-
ruire, de iubire, de scrupulozitate, de miraj al atingerii esen-
þelor, de ºtiinþã a sintezei ºi analizei. Sunteþi o dovadã vie
cã, prin muncã ºi iubire, totul e posibil.

Mulþumim lui Dumnezeu cã v-a trimis sã vã îndepliniþi
misiunea aici, între noi. Fãrã Dumneavoastrã am fi mai sãraci
ºi mult mai puþin înalþi.

Vã dorim acum, la ceas aniversar, bucurie ºi sãnãtate,
pace sufleteascã ªi LA MULÞI ANI ! Fie ca mulþi ani încã sã
ne fiþi exemplu ºi sã ne daþi posibilitatea sã ne mândrim cã
vã avem, înaltã ºi totuºi aproape de noi.

Cu necuprinsã de cuvinte stimã ºi cu drag,
Elisabeta Bogãþan,
Str. Republicii nr. 105, sc. 1, ap. 9, 
Petrila 335800, jud. Hunedoara
În acelaºi timp, Ion Gaghii, poetul sensibil de pe malul

Dunãrii, de la Giurgiu, scria aceste propoziþii în felul lui, „de
modã veche“, de fapt în cuvinte de totdeauna, de o rarã
distincþie ºi înþelegere tainicã a felului de a potrivi cuvintele
ºi de a le smulge clipei:

Stimatã Doamnã Profesoarã
Zoe Dumitrescu-Buºulenga
Cu sfialã ºi adâncã recunoºtinþã vã cer permisiunea de

a sãruta mâna ce a scris lucrãri fundamentale, ce vor dãinui
în timp, pentru cultura românã ºi cea universalã, cu prilejul
frumoasei Dvs. vârste ce-o aniversaþi zilele acestea. ªi, dacã
este adevãrat cã „existã fiinþe prin intermediul cãrora Dum-
nezeu m-a iubit“, atunci Domnia Voastrã rãmâne una dintre ele.

30



„La mulþi ani !“
Cu respect ºi profundã admiraþie,
Ion Gaghii,
Directorul Bibliotecii Judeþene „I.A. Bassarabescu“ – Giurgiu
18 gustar 2005
Dar cea mai tulburãtoare epistolã, ce trebuie socotitã chiar

ideograma acestei revelaþii colective, a venit, deodatã, din
America, de la Alexandru Nemoianu. În felul lui de o
desãvârºitã inactualitate, cãci aparþine acelui strat care nu
cunoaºte atacul timpului irositor, Înþeleptul de Departe înãlþã
deodatã totul la nivelul marilor gesturi ce simbolizeazã ºi
împrãºtie semnificaþii de dincolo de clipa cea repede trecã-
toare. Era nu un encomion, cãci ar fi fost prea puþin, ci un
portret în contur tipologic, unde ar fi trebuit vãzutã nu doar
apariþia în contingent ci tiparul de scriitor român veºnic,
de cãrturar ce ºtie a îndruma ºi îndrepta, folosind ºtiinþa în
cele nedesluºite pentru a-i face ºi pe ai lui sã se izbãveascã
de incertitudine ºi ºovãialã. Cuvintele însele pãreau sã se
inºiruie în felul unei chemãri de forþe miraculoase ºi care,
adresându-se unui reprezentant, aveau nãzuinþa de a ajunge –
prin acesta – acolo unde se închipuiserã de la început cã vor
ajunge când vor cãpãta formã ºi vor deveni act: 

17 August, 2005 
Vatra Româneascã, Michigan, USA 
Stimatã Doamnã Profesoarã, 
Fie ca Bunul Dumnezeu sã vã dea vreme seninã ºi pace. Cred

cã în timpul pe care îl trãim sunt mulþi care capãtã putere, inþelep-
ciune ºi rãbdare din exemplul ºi mãrturia Dumneavoastra.

Cred cã principalul cuvânt spus celor care suntem sub vremi este
cã „evenimentul“, oricât de complicat ºi cumplit ar fi ori pãrea, este
pretext trecãtor al cãrui singur rost este de a lãsa „persoana“, pe toþi
ºi pe fiecare, sã aleagã liber între Bine ori Rãu. Iar în plus de asta,
pe foarte mulþi ne-aþi încredinþat cã ºovãiala ori descurajarea sunt
de la cel rãu, cãci Binele, în tot ºi toate, în fapt, „înãuntru s-a sãvârºit“.

Cu doriri de tot binele în Ortodoxie, 
Alexandru Nemoianu

Abia de-acum încolo mi-am dat seama cã, de fapt, ceea
ce se orânduia cu o repeziciune de fenomen magic avea ºi
un cu totul alt înþeles decât cel ce îmi apãruse în primele clipe,
un sens mai nedesluºit decât desemnul de monument gân-
dit iniþial.

Aceastã senzaþie s-a întãrit, apoi, treptat ºi neverosimil
de accelerat, ca ºi când începuse sã se producã – ieºind din
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virtualitate – chiar realitatea care trebuia sã existe. Fãrã sã
am vremea trebuitoare ca sã vãd când sosiserã, am obser-
vat târziu, cã, pe nesimþite, aveam la îndemânã ºi gândurile
trimise de Ion Pachia Tatomirescu, Lucian Hetco ºi Eugen
Evu. Erau alte valuri de sensuri în geografiile imponderabile.
Din Germania, deci, unde s-a hotãrât sã devinã cel ce tre-
buia sã fie, adicã un om român reprezentativ – poate chiar
un apostol al „românului nou“, ce se universalizeazã cu
mesajul lui misterios – inteligentul cãrturar Lucian Hetco îºi
desfãºura frazele calme, nemþeºti, protocolare dar emoþio-
nate; ºtia ºi el cã acolo de unde vine, adicã aici, ceea ce înþe-
lesese ca fiind necesar ca aerul trebuie întreþinut, cultivat ºi
pãzit cãci vom fi mai mult decât suntem atâta vreme cât
rãdãcinile vor exista. 

19 August, 2005
Mâine, iubitã doamnã Dumitrescu- Buºulenga împliniþi 85

de ani. Vã urãm sincer, din suflet „La mulþi ani!“ – din partea
comunitãþii româneºti din Stuttgart – Agero ºi a cenaclului
cultural în limba românã din Stuttgart ºi a Ligii LARG – Liga
Asociaþiilor Româno-Germane din Germania. 

Iubitã doamnã Zoe Dumitrescu-Buºulenga, 
Opera, viaþa Dumneavoastra, activitatea Dvs. în slujba cul-

turii române sunt impresionante. Atât în ce priveºte activitatea
profesionalã, dar ºi prin activitatea Dumneavoastrã publicis-
ticã, nenumaratele volume de istorie literarã, literatura com-
paratã, istoria culturii, analize stilistice, memorialisticã, afilieri
ºi distincþii internaþionale – sunteþi un reper viu al culturii
române al secolului ce abia a trecut. A fost greu, mult, dar
aþi izbândit! Pentru activitatea Dumneavoastrã ca ºi compara-
tist ºi critic de formaþie anglo-germanã, cu preocupãri de inter-
disciplinaritate ºi filozofie a culturii nu pot decât sã vã admir
astãzi, cu atât mai mult acum, dupã mai bine de 15 ani de
viaþã într-un spaþiu de limbã germanã. 

Fie ca aceste rânduri sã vã ajungã sãnãtoasã ºi optimistã.
Ne închinãm ãn faþa Dumneavoastrã cu sincerã admiraþie. Vã
mulþumim pentru tot ceea ce aþi fãcut pentru acest Neam!
La mulþi ani! 

Lucian Hetco 
Revista Agero – Stuttgart
Preºedintele Ligii Asociaþiilor Româno-Germane din Ger-

mania – LARG
Straniul ºi profundul „dacist“ din Oltenia, Ion Pachia

Tatomirescu, îmi scria întâi mie, ca „pandur“, adicã om de

32



Oaste a Þãrii, din istoria paralelã, ºi mã încunoºtiinþa cã
aflatu-s-a ºi la ei, în lumea de Vladimireºti ceea ce socotise
poate a fi fost o chemare sub flamurã:

18 gustar 2005
Stimate domnule dr. Artur SILVESTRI,
Vã mulþumesc din toatã inima pentru mesajul Dvs. de

alaltãieri, reamintindu-mi ziua de naºtere a d-nei acad. prof.
univ. dr. Zoe Dumitrescu-Buºulenga. Astãzi, joi, 18 gustar,
cu poºta timiºoreanã de prânz a pornit spre Domnia-Sa, la
Vãratec-Neamþ, un plic de la subsemnatul, cu cea mai recen-
tã carte a mea, antologia-mi esenþialã de poeme, Compos-
torul de nori; bineînþeles, cartea-autograf se constituie în
omagiul de 20 gustar, la aniversarea a 85 de veri, ducându-i
ºi urarea La cei mai mulþi ani fericiþi! N-am mai avut loc
sã profeþesc cã va întrece în longevitate pe Cela Delavrancea...!
Dvs. ºi tuturor celor dragi Dvs., multã sãnãtate ºi fericire, VARÃ
FRUMOASÃ ÎN CONTINUARE...!

Cu deosebitã stimã ºi încredere pandurã,
Ion PACHIA TATOMIRESCU
Îl citeam cu emoþia pe care probabil cã o avusese altã-

datã ºi cel care, spunând cã poporul nu-i tagma jefuitorilor,
observa cum, fãrã sã stãruiascã prea mult, cuvintele ajun-
geau acolo unde trebuiau sã ajungã ºi dãdeau roadã ºi
aduceau alte cuvinte, de la cei ce le înþeleserã în marea desfã-
ºurare de Recuceriri. 

Era, de fapt, un fel de emoþie de mesaj însuºit ºi de
proclamaþie colectivã, ce se întrevedea ºi în frazele lui Eugen
Evu, unde gândul însuºi ca în vocea lui stãteau vocile altora,
mulþi, prea mulþi faþã de ceea ce se socotea de cãtre Stãpânii
Zilelor Indistincte, era tulburãtor ºi se confirmã printr-un fel
de profetism de Transilvanie, poate din categoria lui Sofronie
de la Cioara ºi al lui Visarion Sarai.

Un buchet de semne
Cu prilejul minunat al sãrbãtoririi D-Voastre personale,

onoratã Doamnã Prof. Univ. Zoe Dumitrescu Buºulenga, vã
rog sã primiþi prin acest buchet de semne, expresia deplinei
mele recunoºtinþe, simbolizatã prin 85 de bujori româneºti
culeºi prin jertfa buzelor poetului Eugen Evu ºi a scriitorilor
hunedoreni.

Fie ca viaþa operei Domniei Voastre sã lumineze nelimi-
tatã de timpul destinului, cel trãit, întru luminarea altor ºi
altor generaþii de ucenici literari.

La Mulþi Ani cu bucurie ºi sãnãtate!
Eugen Evu, Haþeg – Hunedoara, 2005
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S-a mai adãugat, dupã câteva ore, emoþionanta epistolã
venitã din Arad, de la poetul Sabin Bodea, editorul revistei
„Viaþa de pretutindeni“ care, la rândul lui, dezvoltã aici o ima-
gine de autoritate de mag sau de preot din vremi arhaice:

Cultura româneascã s-a bazat întotdeauna pe fiii ºi fiicele
care ºi-au topit clipa ºi veacul în creuzetul cunoaºterii ºi asi-
milãrii, pentru a irupe, apoi, în opere literare sau de cercetare
care sã constituie, la rândul lor, piloni în cristalizarea altor
biografii. Un asemenea reprezentant de seamã a fost ºi este
distinsa doamnã ZOE DUMITRESCU-BUªULENGA, pe care,
iatã, calendarul o situeazã pe un înalt podium al seniorilor.

Venit mai târziu pe tãrâmul literelor, sunt dator sã re-
cunosc, în aceste modeste însemnãri, cã distinsa Doamnã,
prin tot ceea ce a scris sau a spus, – ºi mã refer aici la apari-
þiile d-sale pe posturile de Radio sau Televiziune – m-a fãcut
atent, sustrãgându-mã din presiunea cotidianului, pentru a
lua aminte, cu bucuria de a învãþa de la aceea care a dat
atâtea valori culturii noastre.

Mai rar mi-a fost dat sã vãd o personalitate femininã atât
de puternicã, vocea domniei-sale având autoritatea unui scep-
tru. Aº putea cita multe din realizãrile sale, dar mi-e teamã
sã nu repet pe alþii, mult mai scrupuloºi în a-i descrie dis-
tinsa operã. De aceea, ca un „cuminte“ ucenic, mã retrag
în tradiþionala urare de sãnãtate, de mai mult ºi de mai bine,
cu promisiunea de a-i duce mai departe cugetul ºi spiritul
curat ºi românesc!

Sabin Bodea,
Scriitor, editor, directorul Editurii „Viaþa arãdeanã“
Pânã la urmã, toþi aceºtia – alãturi de alþii, ce vor apãrea

în acest tablou de revelaþie colectivã sau nu vor apãrea dar
existã – erau ca un fel de predicatori de pretutindeni cu acelaºi
Cuvânt de înþelepciune împãrtãºit de la alþii, de dinainte, ºi
mãrturisit aici, în faþa unuia dintre urmaºii celor ce, nu se
ºtie când, desluºiserã ºi insuflaserã. Astfel, privind mai cu
luare-aminte ceea ce mi se pãrea cã întrevãd, mi-am dat
seama cã, la drept vorbind, se petrecea sub ochii mei altce-
va decât ceea ce socotisem la început cã ar putea fi.

Ceea ce a urmat m-a întãrit în aceastã convingere ºi, mul-
tiplicând cãile intuite cu doar puþinã vreme înainte, le-a fãcut
ºi mai diversificate, le-a ramificat ºi le-a dat, pânã la urmã,
un mister de geografie a iluminãrii. Veneau, de fapt, va-
luri dupã valuri de gânduri, cuvinte tulburate, concluzii de exis-
tenþã desfãcutã de imediatul ce condiþioneazã ºi supune fãrã
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un rost mai înalt. Erau, dacã mã gândesc bine, cuvintele ce
se trezeau la viaþã fiindcã rostul lor se dovedise cã existã ºi
ar fi trebuit, la rândul lor, sã confirme acest rost ºi pentru
alþii, de mai de dincolo de ele.

De la Botoºani, tulburatoarea scriitoare care este Lucia
Olaru Nenati îmi trimisese o epistolã de cauzaº unde apare,
pentru întâia oarã, ideea cã acest „ceva“ neobiºnuit ce se
constituia ar fi trebuit sã fie o carte. Am pãstrat aceste rân-
duri ºi le-am recitit cu îngândurare: 

Preþuite Artur S. 
Am receptat noua misiune la care subscriu ºi, precum se

vede, chiar scriu. Mai cred cã ºi aceste gânduri ar trebui
adunate ºi publicate, dacã-i bal, bal sã fie ºi deci trimit acum
acest text care poate fi trimis ºi direct doamnei Zoe, dar ºi
publicat, dacã se decide ºi se aºeazã lucrurile astfel. Feli-
citãri pentru vigilenþa de far întru neuitare a valorilor ºi
momentelor semnificative, în marea indiferenþei ºi pragma-
tismului ce ne sufocã.

Lucia O.N.
De unde o fi aflat aceastã fiinþã neliniºtitã, deopotrivã

energicã ºi reflexivã, ce lãsa o liricã de salcie plângãtoare dar
ºi studii „tari în cãrturãrie“, ºi instituþii ce le-a facut ºi despre
a cãror naºtere s-a uitat, din greºeala omului rãu ce stãpâ-
neºte acum, de unde o fi aflat, deci, cã în taina impenetra-
bilã a întocmirii, noi adunãm fãrã sã ne dam seama urmele
unei dezlegãri? Iatã un fapt inexplicabil, ce m-a tulburat. ªi
mã mai tulburase ºi iuþeala în a compune nu o scrisoare enco-
miasticã, fiindca nimeni nu scrisese in acest registru, de fapt,
ci o des-tainuire finã, in cizelura de bijutier. Iat-o:

La an i ve rsa rã
Iatã, vremea a trecut inimaginabil de repede ºi asta

înseamnã ºi înaintarea în aceastã substanþã a ei a unor per-
sonalitãþi-reper pe care le resimþeam ca fiind parcã ocolite
de efectele timpului, cumva atemporale. Este acum momen-
tul ca doamna Zoe Dumitrescu Buºulenga sã ne producã
aceastã uimire care catã sã se transforme benefic într-un
memento sintetizator al motivelor pentru care, de multã
vreme, o situam oarecum în afara vremii. Cãci numai acele
personalitãþi care se iau mereu la trîntã cu marele adversar
al Fiinþei, Timpul, ºi reuºesc sã înscrie niºte victorii, mai multe
sau mai puþine, mai mari sau mai mici, capãtã acest bonus
al ocrotirii – relative- faþã de blestemul necruþãtor al duratei.
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Doamna Zoe a trãit ºi s-a desãvîrºit sprijinind ºi generînd
împlinirea altora, într-un timp ce se proiecteazã, prin perspec-
tiva actualã, ca unul damnat aprioric, al dominaþiei comu-
niste, în care aparent toate au fost infestate de acel virus
falsificator. Dar, aºa cum am susþinut de multe ori, un om
nu poate alege cînd sã se nascã ori sã-ºi amîne existenþa –
printr-o voluntarã ºi ostentativã criogenie – ºi devenirea pen-
tru mai tîrziu, într-o zonã temporalã mai îngãduitoare. Fiecare
are a-ºi duce crucea în timpul pentru care a fost repartizat
la bursa destinului ºi important este a face acest lucru cu
vitejie, cu demnitate, cu rãspundere, cu rodnicie, fiind con-
ºtient de judecata viitorului. Or, vremea comunistã tocmai asta
a însemnat: o mai mare rãspundere dar ºi dificultate ridicatã
în calea noastrã, a celor ce am trãit, în diferite segmente,
între limitele ei. Iar din acest punct de vedere, doamna Zoe
Dumitrescu Buºulenga tocmai asta a fãcut: nu s-a dat în
lãturi, cu pudibondã adversitate, din calea datoriei de-a trãi
în vremea sa, ci a încercat sã amelioreze ea aceastã vreme
în care trãia, prin forþa spiritului ºi personalitãþii sale, sã-i
infuzeze un înalt umanism, adus de sine în actualitate, odatã
cu larga sa culturã, din tradiþia universalã a lumii. ªi a reusit
într-o mare mãsurã. A fost prezentã în agora, a avut dem-
nitãþi publice, a fost profesoarã de înalt nivel academic, a
avut un cuvînt important de spus, fãcînd în aºa fel ca ºi cei
aflaþi vremelnic la putere sã o respecte, sã þinã cont de cuvîn-
tul ei si în acest fel sã se mai umanizeze, chiar sã se mai
educe, sã înveþe sã respecte înaltul podiº al spiritului ºi cul-
turii. E mai mult decît meritoriu acest lucru ºi de apreciat
voinþa ºi personalitatea Doamnei Profesor care nu a lãsat locul
gol pentru a fi fost ocupat de vreun sfertodoct, ci a trasat o
largã cãrare în vreme; o cãrare pe unde circulau idei ºi va-
lori perene. Dar a ºi fost capabilã ºi curajoasã, în acelaºi timp,
sã ia atitudine întru recunoaºtere a valorii altora ºi chiar întru
apãrarea multora de acuze ridicole ºi rãuvoitoare, limitînd ac-
þiunea nocivã a proletcultismului în afara templului culturii.
ªi în acest sens gestul lui Alex ªtefãnescu de a-ºi aminti pu-
blic ºi de-ai mulþumi doamnei Profesor pentru un asemenea
act este mai mult decît salutar, este restaurator de valori ºi
igienã eticã, atîta vreme cît domnia sa n-a scãpat de intifade
ale noilor proletcultiºti – cei ai unui actualism infatuat ºi
ignorator al valorilor anterioare – care sunt îndemnaþi sã cul-
pabilizeze în bloc tot ce a existat în comunism, tocmai ºi
numai din acest motiv, devenit vinã aprioricã. 
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Dar nu numai atât: doamna Zoe ºi-a cîºtigat un loc în
durata netimpului ºi prin contribuþia sa în eminescologie,
proba de foc a spiritului major în cultura noastrã. Ea se înscrie
într-o categorie aparte, puþin evidenþiatã, dar foarte marcatã
ºi meritorie: aceea a Marilor Doamne ce au contribuit fiecare
cu devoþiune, dar ºi cu competenþã, cu personalitate proprie
ºi prin marcarea definitivã a unui teritoriu în acest areal. Sunt
Doamnele propagãrii spiritului ºi valorii eminesciene, un fel
de preotese ale Templului, care au fãcut ºi au însemnat
foarte mult în aprofundarea specializatã, dar ºi plinã de pasiu-
ne, aproape eroticã, pentru marele spirit. Sã enumãr cîteva
astfel de nume pentru a configura contextul: Rosa Del Conte,
cea care a fertilizat arealul italian cu pasiunea sa revelatã
pentru absolutul eminescian, Ioana Em Petrescu, aceea care
a stabilit profilul eminescian, în demers comparatist cu marea
tradiþie a primilor filosofi ai omenirii, Svetlana Paleologu Matta,
aceea care a operat acelaºi demers, dar în cadrul gândirii
filozofice a contemporaneitãþii europene, cu precãdere hei-
deggeriene, Amita Bhose care s-a dedicat stabilirii corespon-
denþelor eminesciene cu marea spiritualitate indianã ºi încã
altele câteva. Doamna Zoe Dumitrescu Buºulenga se înscrie
în aceastã serie, în primul rând, prin contribuþia sa la sta-
bilirea influenþelor culturii germane asupra lui Eminescu. 

Pentru mine personal, ca una care m-am ocupat, prin voia
sorþii, din „fragedã juneþe”, de universul eminescian, recon-
struindu-i universul copilãriei ipoteºtene ºi mai apoi de ape-
tenþa lui Eminescu pentru muzicã, reconstituindu-i ipostaza
de interpret vocal, contribuþia doamnei Buºulenga a fost una
specialã, de o mare pondere în demersul meu, prin cartea
domniei sale despre legãturile lui Eminescu cu muzica, o carte
importantã, pe care a scris-o împreunã cu Iosif Sava. Îi
mulþumesc în mod deosebit pentru acest reper major ce mi-a
ajutat mult sã elaborez cartea mea Eminescu. De la muzi-
ca poeziei la poezia muzicii, ºi caseta – anexã Cântecele
lui Eminescu, pe care am avut bucuria sã i le înmânez doam-
nei la Focºani, unde ne-am întâlnit la Fest ivalul „Dui l iu
Zamfirescu“. 

Pentru cã am abordat nota semnificaþiei personale pe
care a reprezentat-o domnia sa pentru mine, vreau sã relev
cã ima-ginea ei a avut o aurã aparte, încã din adolescenþã,
cãci ea reprezenta pentru mine modelul de succes al carie-
rei intelectuale a unei femei, care mã fascina energic încã din
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ºcoala primarã, fãcutã în zona înalt – orgolioasã a culturalitãþii
bucovinene a Rãdãuþilor, în care devenirea întru culturã sur-
clasa orice alt top existenþial. Ba, dacã mã gândesc mai bine,
pot sã cred cã nu greºesc atunci când aº afirma cã însuºi
numele ei triplu ºi somptuos arborescent emanã o semnifi-
caþie în sine ºi poate cã a gestat în timp asupra metalului
meu a-tunci când, având a-mi semna identitatea, am optat
ºi eu pentru denominaþia triplã, aleasã pentru toatã viaþa.

De aceea am fost mai mult decât onoratã atunci când,
organizându-se Olimpiada de limba românã la Botoºani în anii
‘80, eu, pe atunci directoare de teatru în acest oraº, am fost
aceea desemnatã a o întâmpina public pe doamna Buºulenga,
invitata de onoare a Olimpiadei, pe scena Teatrului Eminescu,
eveniment ce a marcat profund pe tinerii olimpici naþionali
prezenþi în salã, drept care ºi dupã ani de zile am întâlnit pe
unii dintre ei, deveniþi profesori de românã care þineau minte
fraze ºi idei din acea memorabilã întâlnire desfãºuratã sub
semnul Literelor ºi a lui Eminescu.

De aceea azi, când domna Zoe adunã roadele anilor sãi
în mãnunchiul viguros al unei frumoase împliniri, am vrut sã-i
spun aceste gânduri, nu pentru a-i tulbura recluziunea mona-
halã, de mare ºi admirabilã elevaþie spiritualã, ci pentru a-i
mai da încã un semn cã traseul existenþei sale a rãmas în
cugetele ºi sufletele noastre, ca unul cu valoare de model. 

La mulþi ani! Doamnã Profesor, Fie-vã sufletul senin ºi
cugetul împlinit cã aþi reuºit sã biruiþi în lupta cu Timpul ºi
sã-i smulgeþi mari victorii pentru armia Spiritului.

Lucia Olaru Nenati, Botoºani
Iatã cuvinte mari, fraze de document de epocã, o reflecþie

cu o lãrgime ce devenea aproape de apoftegmã, ca un mod
de a înþelege ºi ca o cheie ce descuie în chip potrivit.

De aci încolo totul începuse a se clarifica ºi tot ce urma
sã primesc – ºi am ºi primit, pânã la urmã – nu facu decât
sã se confirme ºi sã se întãreascã ideea ce dobândisem la
o vreme ºi care mi se fãcuse mai lãmuritã venind din nevãzut.
Tot ce se adunã în curând intrp deopotrivã în documentul
moral ºi în des-tãinuirea prin comuniune. De la Bremen,
din Germania, Viorel Roman, istoricul românilor captivi între
Marile Imperii, pãru cã doar grifoneazã câteva cuvinte pe hâr-
tie dar faptul însuºi cã se gândise la ele avea o semnificaþie;
el îmi dãdea, ca ºi altãdatã, mandatul de a-l reprezenta în
faþa Cavalerului:

38



Dragã Artur,
Gând la gând cu bucurie, ieri þi-am trimis o carte cu „La

mulþi ani!“ pentru d-na Buºulenga. M-a impresionat efortul
tãu de a ajuta la recunoaºterea valorilor culturale în ciuda
tuturor problemelor cu care se confruntã inerent cei care se
ocupã, ca tine, ºi de afaceri. 

Pe curând, al tãu Viorel Roman
Admirabilul scriitor de inflexiune religioasã, care este Ioan

Barbu, un adevãrat suflet nobil din Subcarpaþii Vâlcei, îmi
dãdu de veste, mai întâi, cã nici el nu uitase pe cei ce bine-
meritã sã nu fie uitaþi ºi îmi scrisese aceste rânduri
înþelepte:

8 august, 2005
Stimate Domnule Profesor,
Am primit mesajul în legãturã cu aniversarea Distinsei

Doamne Profesoare Zoe Dumitrescu Buºulenga. Îi voi trimite
un mesaj în scris, pe adresa Domniei Sale, cât ºi cartea mea
SUB CERUL ITALIEI, unde am amintit de activitatea Sa labo-
rioasã în calitate de Directoare la Accademia di Romania, din
Roma. Voi publica mesajul ºi un articol în numãrul revistei
„Curierul literar ºi artistic” din august crt. Dacã Dumnea-
voastrã, Domnule Profesor, aveþi o însemnare despre Doamna
Profesoarã, ºi  mi-aþi trimite-o, zilele acestea, prin email, ca
s-o public în revistã, aº fi onorat. Semnãtura Domniei Voas-
tre ridicã prestigiul oricãrei publicaþii! 

Cu stimã ºi deosebitã preþuire,
Ioan Barbu
Iar peste prea puþinã vreme, adãugã gândurile parcã

ºoptite, spuse în prispa unei biserici de undeva, din timpurile
fãrã sfârºit ce trecurã pe aici, pe la noi:

20 August: o bãtaie de inimã
Au reverberat pânã în cetatea de scaun a lui Mircea cel

Bãtrân ecourile venerabilei aniversãri de la Vãratic, prin care
urmaºii legendarului ªtefan cel Mare ºi Sfânt au omagiat o
mare Doamnã a României: Zoe Dumitrescu-Buºulenga, la
împlinirea a 85 de ani de viaþã.

N-am cunoscut-o personal, dar am descoperit-o, cu
decenii în urmã, în anii tinereþii, în calitate de universitar,
prin cursurile sale celebre, rãmase nu doar în memoria foºtilor
studenþi. Apoi, i-am citit, când apãreau, cãrþile – ºi de fiecare
datã sufletul îmi vibra a mândrie cã-s român ºi contempo-
ran cu Domnia Sa. În 2003, în cele câteva luni de cãlãtorie
de documentare în Cetatea Eternã, la Accademia di Romania,
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unde  ºi-a petrecut câþiva ani rodnici (1991-1997), în cali-
tate de director al ªcolii Române din Roma, dar ºi prin alte
locuri mãrturisitoare ale Peninsulei, am aflat cã distinsa
Doamnã s-a dovedit un înfocat evocator al reflecþiilor cultu-
rale româno-ita-liene ºi patriot de cea mai curatã speþã.

Aflatã, la aceastã orã, într-un înalt platou de pisc al afir-
mãrii, Academician Zoe Dumitrescu-Buºulenga are acces la
aurul nemuririi. De altfel, tocmai în aceasta constã „cheia
accesibilitãþii“ vastei sale opere pe plan continental-planetar.

Cu asemenea savanþi, vremea din Carpaþi se aratã tot-
deauna de bun augur.

La mulþi ani, Doamnã Academician!
Ioan Barbu
Râmnicu Vâlcea, 20 august 2005
Dar în acele ore chiar, când citeam unul dupã altul rân-

durile de ramificaþie ca de râuri mari care soseau din toate
pãrþile, li se adãugã ºi gândul vorbit, emoþionat ºi ceremo-
nios ce îl transmise Gheorghe Neagu, scriitorul energic din
alþi Subcarpaþi, mai de la rãsãrit, de la Focºani. ªi el se gân-
dise sã evoce, în revista ce pãstorea, în „Oglinda literarã“,
momentul protocolar dar þinuse sã sublinieze cã „Doamna
Buºulenga“ este prezenþa tutelarã, învãþãtorul, numele eponim:

Întâi vorbite, gândurile lui sosiserã ceva mai târziu ºi în
scris, înfãþiºându-se astfel:

M-am format sub imperiul critic al doamnei academician
prof.dr. Zoe Dumitrescu Buºulenga. Este o mare onoare pen-
tru neamul românesc ºi un pretext de mândrie naþionalã cã
un profesionist al culturii de talia doamnei academician ne
lumineazã încã existenþa.

În urmã cu peste trei decenii, am asistat la ample dez-
bateri în care doamna academician Zoe Dumitrescu Buºulenga,
readucea în prim plan, alãturi de marele comparatist Al. Dima
de la Universitatea Bucureºti, personalitãþi ale culturii române
de la Eminescu la Caragiale, intrate într-o nemeritatã penum-
brã a vremurilor dictatoriale.

La începutul mileniului actual, prin domnul Matei Romeo
Pitulian, am reuºit s-o redescoperim ºi mai ales sã aflãm din
tainele demersurilor culturale purtate peste graniþele þãrii.

Iatã de ce, prin revista „Oglinda Literarã”, am pus la dis-
poziþie acestei distinse reprezentante a culturii române, o
rubricã permanentã ce ne onoreazã ºi ne înnobileazã existenþa.
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De aceea, acum la ceas aniversar, îi urãm doamnei prof.
academician Zoe Dumitrescu Buºulenga mulþi ani ºi multã
sãnãtate.

Gheorghe Neagu,
director, revista „Oglinda Literarã“ – Focºani
În aproape acelaºi fel se exprima admirabilul intelectu-

al,  neliniºtit ºi radical, care este tânãrul de mari perspec-
tive Jean Dumitraºcu cel ce îndrumã acum revista „Argeº“;
el compu-sese pentru numãrul lunii august un „encomion“ de
unde am desprins câteva fraze memorabile, ce urmau sã aparã
pe întâia paginã a revistei:

Marea Doamnã a Culturii româneºti, Zoe Dumitrescu
Buºulenga, este dovada vie cã existã aleºi ai lui Dumnezeu.
Nãscutã la 20 august 1920, d-na. Zoe Dumitrescu Buºulenga
a luat de la marii sãi dascãli Tudor Vianu ºi G.Cãlinescu din
de aveau mai bun, ºtiind, la rându-i, sã hrãneascã pasiunea
studenþilor sãi pentru bine ºi frumos, dupã cum scria Gabriel
Liiceanu. ºtiind sã treacã peste vicisitudinile istoriei cu mare
graþie, ºi-a constituit o viaþã exemplarã în Cetate.

La ceas aniversar, revista Argeº (la care a colaborat din
1972 încoace) îi ureazã viaþã frumoasã ºi roditoare în con-
tinuare!

Jean Dumitraºcu
Un aer nu doar de comuniune ci ºi de colectivitate se-

cretã se infiripa treptat. Îl observasem în propoziþiunile lui
Ovidiu Drimba ºi ale Doamnei Sale, o mixturã de urare ami-
calã ºi aproape coetanee ºi de „laudã“ medievalã, reveren-
þioasã ºi boiereascã:

Prieteni de peste o jumãtate de veac
Jojo, insisto! – îþi dorim „di tutto cuore“ ani frumoºi, se-

nini, buni, înalþi ºi tot binele din lume pe care Dumnezeu cel
bun ºi drept socoteºte cã meritãm!

De-alungul jumãtãþii de veac de când suntem colegii ºi
prietenii tãi, te-am preþuit, te-am admirat ºi te-am iubit pen-
tru talentul tãu, pentru întinsa ta ºtiinþã de carte, pentru
generozitatea cu care þi-ai iubit studenþii ºi pentru frumoase-
le cãrþi pe care le-ai lãsat.

Azi, la anii pe care îi sãrbãtoreºti, tu ºi noi, prietenii tãi
(azi în numãr pe care eu l-am „sãdit“ anul trecut, iar Adrienne
se pregãteºte sã-l treacã peste douã luni) suntem – ca întot-
deauna – lângã tine ºi te îmbrãþiºãm cu afecþiunea noastrã
dintotdeauna.

Adrienne ºi Ovidiu Drimba
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Aceleaºi sunete amestecate în emoþie inefabilã le-am
putut asculta în sinea lor ºi în ceea ce mi se trimisese de
cãtre

George Lãzãrescu, eminentul italienist, în numele sãu ºi
al Doamnei, rânduri de epistolier aristocrat, de cãrturar de
schola latina ºi de complice secret în „viciul nepedepsit al
lecturii“.

O adevãratã Marie
A scrie aceste rânduri, dedicate ca un suprem omagiu,

ilustrei doamne profesoare Zoe Dumitrescu Buºulenga, este
o datorie de asemenea supremã, conºtient cã noi toþi com-
patrioþii sãi de pretutindeni, ne înclinãm cu adâncã plecã-
ciune, înaintea unei adevãrate icoane a spiritualitãþii noastre
româneºti, binecuvântatã – ca o adevãratã Marie – aseme-
nea altor minunate doamne, vlãstare domneºti, de valoare
identicã precum mult dotata prinþesã Dora d’Istria (Elena
Ghika), Martha Bibescu, Elena Vãcãrescu, contesa de
Noailles, preþuite în întreaga lume literarã, hrãnite cu acelaºi
har al acestui neam, asupra cãruia bunul Dumnezeu ºi-a aple-
cat sublima sfinþenie.

Erudiþia sa – pornind de la antica, vasta ºi eterna mitolo-
gie – în deosebi greco – romanã – inspiratoare a atâtor
divinitãþi legendare, reluatã mai târziu de marele eveniment
istoric, cultural ºi artistic, al Renaºterii ºi Umanismului,
comentat cu mare înþelepciune de filosofi ca acad. Eugenio
Garin ºi de alþi savanþi ca Tudor Vianu ºi George Cãlinescu,
creatori ai lumii noi, eveniment predat de prof. Buºulenga cu
emoþie religioasã mulþi ani, multor generaþii de auditori,
acasã, la noi, sau în þãri vecine sau îndepãrtate, prin multi-
ple cãrþi ºi colocvii naþionale ºi internaþionale – erudiþia Sa
ne-a fost tuturor celor care am adorat-o, adevãrate lecþii de
civilizaþie superioarã, pentru o cât mai îndelungatã posteritate.

Aºa cum a scris domnia sa, cândva, tezaurul creaþiilor
geniului uman este extrem de bogat; el cuprinde opere de o
realã valoare, oricând ºi oriunde ar fi apãrut ºi ar fi fost
folosite. Poezia sau proza, ca ºi artele au dat primele semne
de existenþã a unei minþi, mai mult sau mai puþin inventive,
mai mult sau mai puþin consistente.

Universul cunoºtinþelor despre existenþa, apariþia ºi fina-
litatea noastrã a tuturor, nu are, în timp ºi spaþiu, nici o limi-
tã. De aceea, folclorul, aceastã sursã inepuizabilã de probe
concrete ale prezenþei noastre variate, interesante ºi atrãgã-
toare, în lumea largã, este o minã de aur.
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Minã de aur pe care dânsa a folosit-o abundent, pentru
a descifra toate creaþiile poetice, prozaice, estetice, arhitec-
turale etc. de-a lungul întregii sale impresionante cariere. Cât
despre preocupãrile sale legate de literatura noastrã clasicã –
Ion Creangã, Mihail Eminescu etc., acestea aflate în veacuri
în adâncul minei de aur, i-au deschis toate orizonturile celor-
lalte culturi de pretutindeni.

Numirea în funcþia de directoare a Academiei di Romania,
continuatoare a ªcolii Române din Roma, fondatã de marele
înþelept al neamului nostru, Vasile Pârvan, a echivalat ca o
apoteoticã încununare a multiplei Sale încântãtoare ºi
inepuizabile activitãþi.

Cu dragoste,
Adriana ºi George Lãzãrescu
Aceleaºi formulãri de aristocrat urma sã întâlnesc ºi în

gândul ºoptit al profesorului Alexandru Husar, eminentul cãr-
turar de la Iaºi, el însuºi un „Om Mare“ ce bine – meritã
preþuirea ce o va avea, cu siguranþã, mai mare chiar decât
aceasta de azi, pe care i-o acordãm nu doar in petto ci ºi
în aceste rânduri ce se vor citi ºi peste mulþi ani.

“Pe studenþii mei nu i-am trãdat niciodatã“
Zoe Dumitrescu Buºulenga? O doamnã, adevãratã doam-

nã, o mãreaþã doamnã a culturii noastre; în sensul propriu
al cuvântului, o personalitate de prim rang, una dintre acele
personalitati pe care un popor le numãrã pe degetele unei
mâini.

În primul rând, dascãl de vocaþie ºi tact pedagogic, ale
cãrui prelegeri „erau totodatã lecþii de umanitate“, – pe linia
marilor sãi înaintaºi, Tudor Vianu ºi George Cãlinescu, dând
catedrei de literaturã universalã ºi comparatã o nouã strãlu-
cire, a fãcut din disciplina sa o tribunã. ªi, dând un nou
prestigiu materiei, timp de o jumãtate de veac un bun comun
atâtor ge-neraþii, pe drept cuvânt putea spune însãºi despre
sine „Pe studenþii mei nu i-am trãdat niciodatã“.

Scriitor, de asemenea, mânuind cu aprehensiune un con-
dei iscusit, impresionând prin influenþa ºi vibraþia frazei ca
ºi prin nobleþea ºi densitatea mesajului; – nu mai puþin – om
politic, un discret ºi subtil om politic, rafinat, demn, de o rarã
eleganþã moralã ºi un rar curaj civic, elevat pânã la înþelep-
ciune, – Zoe Dumitrescu Buºulenga ocupã în peisajul epocii
sale un loc distinct.

Preocupatã de marii scri itori români (ca Eminescu ºi
Creangã) ca ºi de Portrete pentru o istorie a culturii române
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(de la Dosoftei la Ioan Alexandru), paralel cu literaturi strãine
(pe o întinsã arie ce urcã din Antichitate prin Renaºtere spre
cultura modernã), prin incursiuni (Periplu umanistic în Grecia,
Italia, Anglia, Suedia, Olanda, Franþa) autoarea trãdeazã un
vast orizont, un spirit larg – comprehensiv competenþã în artele
plastice ca ºi în muzicã ºi literaturã. Sub scutul sãu îm-
brãþiºând cu ardoare, în nenumãrate prefeþe, multiple valori
naþionale , cu o rarã mobilitate intelectualã, un cerebral dublat
de un sentimental, impune în esenþã un sentiment al culturii,
în opera sa, un sentiment dominant. Ceea ce e mai impor-
tant, am spune re-levant, în aceastã ipostazã, în veºminte
verbale nepieritoare o preoteasã a culturii (pentru care cul-
tura e un modus vivendi) – cu un steag în mâini, în perspec-
tiva europeanã ºi universalã, impune un dram de încredere
în plus în propria noastrã culturã în þarã ºi în strãinãtate.
ªi – ceea ce n-avem voie sã trecem cu vederea nici noi, nici
urmaºii noºtri – într-un veac, (mai exact o rãscruce de
veacuri) – în care atâþia oameni nu s-au ferit sã facã rãul –
s-a strãduit ºi, de atâtea ori în viaþã, a reuºit sã facã, sã pro-
moveze, sã impunã binele.

De aici, omagiul deferent, fascinaþia, stima ºi respec-
tul, simpatia (chiar „irezistibila simpatie“) a atâtor colegi de
generaþie ºi admiraþia, uneori „nemãrginita admiraþie pentru
existenþa sa întru totul exemplarã“, cum o vãdesc autografele
celor mai distinºi dintre contemporanii sãi.

Prof. Univ. dr. Alexandru Husar
Abia acum mi-am dat seama cã totul începuse sã aibã o

anumitã rotonditate pe care nu o prevãzusem dar apãruse
parcã de la sine. O fãcuse materia formulatã, fãrã nici o
îndoialã, ºi când am privit încã o datã, vizionând de sus ceea
ce se primise într-un interval neverosimil de scurt, am înþe-
les cã întregul se constituise. Astfel încât evocarea ce s-a
adãugat, ajunsã mai pe la sfârºit din mâinile lui Ervino Curtis,
uimitor de stãruitorul protector al istro-românilor, ce îmi scria
de la Trieste, din Italia, nu fãcuse decât sã ridice cu o treap-
tã mai sus caracterul simbolic al acestei înfãptuiri încã fãrã
nume.

O întâlnire Romanã
Dupã Revoluþia din 1989 una dintre problemele diploma-

tice româneºti în Italia a fost aceea de a reconstitui ambasa-
da pe lângã Sfântul Scaun care a fost închisã odatã cu venirea
comuniºtilor în România, dupã al doilea Rãzboi Mondial.
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Aceastã temã a fost încredinþatã fostului însãrcinat cu aface-
rile României în Italia Gheorghe Pancraþiu Iuliu Gheorghiu.

La puþin timp dupã însãrcinare, S.E. Gheorghiu mi-a tele-
fonat la Trieste ºi mi-a cerut sã-l ajut sã gãseascã un sediu
pentru Ambasadã. La aceea vreme eram directorul relaþiilor
externe în „Porto Franco“ din Trieste ºi aveam un birou de
reprezentanþã subordonat mie la Roma, chiar în strada Con-
ciliazione care era o stradã din centrul Romei, cu intrare în
Piaþa San Pietro din Vatican.

Reprezentantul meu la Roma, în Comunã, Pasquale Ciotti,
era o persoanã foarte influentã ºi cunoscutã în mediul român
având ºi funcþia diplomaticã de gentilom al Papei. Imediat
m-am pus în miºcare ºi am solicitat lui Pasquale Ciotti sã ajute
diplomaticul român în privinþa gãsirii unui sediu ºi a unor con-
tacte cu Vaticanul.

La puþin timp dupã aceea am plecat la biroul meu de la
Roma unde am avut plãcuta surprizã sã aflu cã pentru un timp
sediul diplomaþiei române pe lângã Vatican este chiar în biroul
Portului din Trieste iar contactele cu Sfântul Scaun ºi legã-
turile dintre reprezentantul meu ºi S.E. Gheorghiu erau minu-
nate. Dupã un anumit timp, Ambasada României pe lângã
Vatican  ºi-a gãsit un sediu oficial la a cãrui inaugurare am
fost invitat ºi eu sã particip, prilej cu care am fãcut împreu-
nã o fotografie – portret cu o dedicaþie afectuoasã celor doi
prieteni ai mei diplomatici. În ziua inaugurãrii, a fost prezen-
tã multã lume: diplomaþi, personalitãþi italiene ºi româneºti,
însã atunci când a sosit S.E. Gheorghiu a salutat-o în mod
deosebit pe soþia mea ºi cu mare entuziasm. Apoi fãcu un
salut prezentând omagii cãtre locul unde sta aºezatã pe un
fotoliu o prestantã ºi elegantã doamnã.

Cu un mare respect, Ambasadorul o prezentã pe eleganta
doamnã explicând cã erau foarte buni prieteni în România
ºi cã doamna a ajutat foarte mult Asociaþia noastrã Cul-
turalã Decebal ºi cã aceastã doamnã era foarte activã ºi avea
o prezenþã largã în relaþiile culturale cu România.

Era în 1991. Aºa am cunoscut-o pe Zoe Dumitrescu
Buºulenga care, la puþin timp, a fost numitã în prestigioasa
funcþie de Directoare la Accademia di Romania din Italia. Am
auzit mult vorbindu-se de domnia sa ºi am citit multe din
operele pe care le-a scris. A fost ca un contact cu o icoanã,
cu un monument al culturii române contemporane, care ne-a
emoþionat profund atât pe mine cât ºi pe soþia mea. Aceastã
mare doamnã avea o aparenþã foarte fragilã ºi obositã, poate
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suferindã. Dar impresia acestei suferinþe, ce pãrea întipãritã
pe chip, s-a îndepãrtat când, dupã o scurtã prezentare a acti-
vitãþii noastre de la Asociaþia Decebal, domnia sa a început
sã vorbeascã. O forþã, o luminã cu un magnetism penetrant
în atmosfera ce era creatã împrejurul nostru, create cu vocea
sa linã, aceastã voce care reuºea perfect sã atragã atenþia
tuturor fãrã ca sã fie copleºitã de rumoare sau de vocile celor-
lalþi oaspeþi.

Mai puþin de zece minute a durat convorbirea noastrã ami-
calã, dar când s-a sfârºit aveam senzaþia de a fi intrat pen-
tru o clipã, ca un umil spectator, în istoria culturii româneºti.

Conf. Univ. Dr. Ervino Curtis
Preºedintele Asociaþiei culturale italo-române Decebal
Trieste – Italia
Acum se putea întrevedea desluºit cã în materia aflatã

în mâinile mele era, deci, o carte, sau, mai bine spus, sub-
stanþa ei încã nediferenþiatã; nu o schiþasem în acest chip
ºi simþãmântul însuºi cã începuse sã existe fãrã sã o fi proiec-
tat mai întâi îmi crea o tulburare greu de descris. Iniþial, ceea
ce mã gândisem cã voi obþine ar fi putut sã fie un fel de feli-
citare cu mai multe semnãturi ce trebuiau sã aibã o greu-
tate anumitã, spre a întãri pe destinatar în ideea cã Fapta
ce îndeplinise, sau misiunea ce îºi luase drept povarã, se
cunoºtea ºi se preþuieºte. Acum însã aveam sub priviri un
document de epocã ºi poate chiar o varietate de program,
sub înfãþiºarea unui manifest tainic, cu o conformaþie
neobiºnuitã: oameni de peste tot, de toate vârstele, ce
mânuiau unelte literare diferite, privind opera – ce ar fi putut,
în cele din urmã, sã fie tot atât de anonimã ca ºi Meºterul
Manole ºi nu era, bineînþeles – în feluri atât de puþin asemãnã-
toare ºi stãruind s-o traducã în alte vorbe cu vorbe ce nu
aveau decât în duhul profund contiguitate, chiar comunicare.
Impresionante mai erau, pe lângã extensiunea în geografie –
ce corespundea, la drept vorbind, întinderii de mari lãrgimi
a unui tipar ce nu ceda timpului ruinãtor – sentimentul
cauzei colective ºi recunoaºterea simbolului întruchipat.
Toþi cei ce scriseserã câte ceva, în felul propriu, dupã vorbã
ºi dupã port, acþionaserã cu o repeziciune de Oaste a Þãrii
chematã cu goarna la vreme de rãzboi; nu fusese nevoie de
prea multe cuvinte ºi nici de apel insistent ºi de retorica sforãi-
toare. Era o reacþie naturalã, repetitivã, poate chiar o schemã
pecetluitã ce obligã specimenul sã respecte schemele imu-
tabile ale speþei. ªi, pe lângã aceasta, identificarea de
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mesager ori, cum am denumit-o, „recunoaºterea simbolului
întruchipat“. La vremea aceasta, el devenise „Doamna
Buºulenga“ dupã cum, mai înainte de ea, fusese Constantin
Noica ºi urmãtorul, omul Faptei Mari, mitropolitul Antonie
Plãmãdealã. ªi apoi? Nimeni nu poate spune cine va fi, dar
va fi. 

Aºa cum se prezenta, cartea aceasta neobiºnuitã îºi
încheiase toate straturile posibile ºi dobândise nu doar sub-
stanþã – cãci o avusese încã de mai devreme – ci ºi struc-
tura potrivitã ca sã se poate institui ca o formulã. Devenise,
de fapt, formula Operei Încoronate ºi aceasta trebuie sã fi
fost, în cele din urmã, chiar semnificaþia fabulei ce o
cuprindea. O fabulã pe care, abia dupã câteva zile, când totul
se definitivase, am întrezãrit-o într-o scrisoare întârziatã. Era
venitã de la Grigore Ilisei, care se întorsese din Tunisia ºi,
în ziua sorocitã, ajunsese la Mânãstirea Vãratec voind a lua
imagini „de aniversarã“ cu „Doamna Buºulenga“. ªi îmi scria
astfel: 

Stimate Artur, 
Gestul tãu e plin de nobleþe ºi binevenit. Am fost sâm-

bãtã,de ziua doamnei, la Vãratic ºi am petrecut mai multe
ceasuri împreunã. Am ºi filmat. Un sentiment de tristeþe se
simte ºi nu e datorat numai poverii anilor, ci ºi atitudinii unora
dintre semenii noºtri. Am încercat în toþi anii aceºtia sã-i aduc
un pic de mângâiere. La fel ºi acum. Salut iniþiativa ta. Poate
îmi confirmi recepþia. Numai bine þie ºi doamnei. 

Grigore Ilisei
În sfârºit, cu poºta, întârziatã ca în Evul Mediu, de sub

munte, in aproape sihãstria unde se retrãsese, Virgiliu Radulian
adãuga aceste fraze pe unde adie aerul înalt, clar ºi pur, al
devoþiunii, o limbã purificatã pe care o aflarã toþi cei ce neso-
cotesc, cu dreptate, contingentul destrãmãtor ce ne încon-
joarã azi:

Întrucât ºtiam de la Dv. chiar cã veþi fi plecat în strãinã-
tate, i-am expediat Doamnei academician Zoe Dumitrescu
Buºulenga, de aniversarea sa, o amplã scrisoare. M-am refe-
rit în comentariile mele la trei chestiuni fundamentale schiþate
de dânsa, anume: a) „perspectivele în legãturã cu Dinco-
lo, cu Verticala“, în care exteriorizeazã excelent viziunea ºi
filosofia sa asupra vieþii, în întreaga complexitate ºi continui-
tate a acesteia, respectiv cum ar fi zis Dumitru Stãniloae
„omul nu-i fãcut doar pentru viaþa aceasta, ci ºi pentru cea
veºnicã“; b) „încerc sã mã îmbunãtãþesc“, ceea ce presupune
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necondiþionat a trece prin încercãri, prin cât mai multe ºi
diverse încercãri, depãºindu-le. Este într-un fel ºi ceea ce am
trãit eu, respectiv „nevoia unei energii sfinte a deznãde-
jdiei... fãrã de care nici un om nu ar putea sã se þinã tare
în mijlocul furtunilor ºi al necazurilor care îi asalteazã sufle-
tul, nãvãlind asupra lui ca ºi viforul“ (Arhimandritul Sofronie:
„Fericirea de a cunoaºte Calea“). Dânsa cautã ºi se pare a
gãsit Calea îmbunãtãþirii, ceea ce reprezintã o mare desco-
perire ºi bucurie creatoare; c) preocuparea de „lepãdare de
negaþie ºi mânie”, mentalitate ºi modalitate de abordare pro-
fund creºtinã, la care mi-am îngãduit sã propun ºi sã adaug
interesul de a alunga neliniºtea, frica ºi îngrijorarea, care
însoþesc volens nolens lupta ºi confruntarea. Cu atât mai mult
când acestea sunt de o duritate ce depãºeste obiºnuitul.

prof. dr.Virgiliu Radulian
Galeºu – Brãduleþ
Dar, mai importantã decât cuvintele este acum povestea

însãºi, care se încheie aici. Ea destãinuie prezenþa mitului
viu, unde se presimte enigma continuitãþii în Timpul Paralel,
acolo unde vremurile neaºezate nu pãtrund ºi nu destramã
cu incontinenþa lor distrugãtoare cãci, din perspectiva prin-
cipiilor imutabile, acestea rãmân – doar simple accese de colb
steril ce se va împraºtia, fãrã sã le mai ºtie nimeni, în vân-
tul fãrã nume, odatã, cândva, nu prea târziu, cãci zilele
desluºirii s-au apropiat!

ARTUR SILVESTRI
29 august 2005,

Tãierea Capului Sfântului Ioan Botezãtorul

Prezenta ”întocmire” nu este un ”volum omagial”, cum s-ar fi cuvenit. M-am
gândit prea târziu cã ar fi fost trebuitor cãci, la noi, ne închipuim întotdeauna cã
Fapta Necesarã trebuie fãcutã de alþii când, pânã la urmã, datoria ce o avem este
de a ne încerca ºi de a o sfârºi. Dar în aceastã materie, existã opera capitalã: volu-
mul alcãtuit la editura „Roza Vânturilor”, în anul 2000, de dl. Dan Zamfirescu, a
cãrui acþiune profeticã în cultura româneascã se va vedea cu timpul. 

Acesta, de acum, rãmâne ceea ce este: povestea unei revelaþii colective.
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