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C UVÂN T ÎNAIN TE

Personalitate culturală de prestigiu, ultimul mare aristocrat al
ştiinţei şi literelor româneşti, C.D. Zeletin, prieten statornic al
Bârladului şi reprezentant de marcă al spiritualităţii locului, ar fi
împlinit, la 1 3 aprilie 2020, 85 de ani.
Cu ani în urmă, Academia Bârlădeană a luat iniţiativa de a
omagia, după modelul lui Nicolae Iorga în Oameni care aufost, dar
antum, personalităţi româneşti de seamă ale arealului tutovean. Ne
aflăm acum în situaţia dramatică de a continua, cu titlu postum,
ceea ce am dorit a fi omagierea lui C.D. Zeletin în viaţă.
Şi-a început formarea spirituală în Bârlad, la anii în care erau
încă vii efervescenta tradiţie culturală interbelică şi modelul şcolii
haretiene. Liceul .,Codreanu" şi Casa Naţională „Stroe
S. Belloescu''"i-au fost sanctuar, iar din anii '50, a frecventat, timid
poet debutant, cenaclul literar „Alexandru Vlahuţă''. Atunci l-a
cunoscut pe poetul George Tutoveanu şi aşa a început o prietenie
discretă, care va dura, sub varii forme, între care întâlniri în casa
poetului din Fundacul Epureanu şi corespondenţa lor, purtată din
1 953 până la stingerea din viaţă a maestrului.
Odată stabilit în Bucureşti, C.D. Zeletin şi-a făcut o îndatorire
de conştiinţă din a duce mai departe, prin întâlniri literare
cvasiconspirative, existenţa şi spiritul Academiei Bârlădene. Până
în 1 990, a fost unul dintre rarii bârlădeni care şi-au propus şi s-au
străduit să-i reaprindă flacăra, cu gândul la reînfiinţarea Societăţii
literare născute în mai 1 9 1 5 . Această dorinţă s-a împlinit în
primăvara lui 1 990, prin instituţionalizarea Academiei Bârlădene:
mănunchiul de entuziaşti iniţiatori l-a desemnat atunci pe
C.D. Zeletin preşedinte de onoare, moment de emoţie pentru cel
astfel onorat. Vreme de treizeci de ani, a fost marele îndrumător,
inspiratorul a nenumărate manifestări literar-artistice sub egida
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Academiei Bârlădene. Din anul 2005, când Societatea şi-a dobândit
un spaţiu, preşedintele ei de onoare a început seria importantelor
donaţii - cărţi, documente, colecţii de publicaţii, lucrări de artă care alcătuiesc astăzi Biblioteca şi Cabinetul de carte rară.
Publicaţia trimestrială Academia Bârlădeană, ajunsă acum la
numărul 78, îi datorează enorm celui care, din nobilă modestie, a
consimţit foarte târziu, ca numele său să figureze, cu titlul de
consultant, în caseta tehnică a revistei.
Urmând modelul volumelor anterioare
Omagiu.
C.D. Zeletin 70 (Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi
Patrimoniul Cultural Naţional. Centrul Internaţional de Cultură şi
Arte „George Apostu", Bacău, 2005), C.D. Zeletin 75 (Editura
Sfera, Bârlad, 20 1 O), C.D. Zeletin 80. Omagiul Academiei
Bârlădene Preşedintelui ei de Onoare (Editura Sfera, Bârlad, 20 1 5)
- , miscelaneul de faţă, gândit ca structură de autor, conţine, în
majoritate, texte şi imagini pe care le-a adunat şi selectat, lucrând
la el, în pofida bolii, până în ultimile luni de viaţă. Ne-am îngăduit
să adăugăm articole apărute în presa locală şi naţională după
stingerea sa din viaţă, inclusiv în numărul omagial al revistei
Academia Bârlădeană, 1 (78)/2020.
Am ales ca titlu: C.D. Zeletin 85. Omagiu Călugărului
Alb ". După modelul lui Victor Hugo din Les Contemplations/
Contemplaţii, am conceput volumul din două perspective, pe două
coordonate temporale, Odinioară şi Astăzi. Le-am numit: ln
Honorem şi In Memoriam.
Mulţumim pe această cale tuturor celor care, din admiraţie şi
devoţiune faţă de omul de ştiinţă, artistul şi omul C.D. Zeletin, ni
s-au alăturat în demersul nostru omagial.
„
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Ca un testament. C.D. Zeletin: De Senectute

Scris la 8 aprilie 20 1 5, în ajunul intrării sub t ipar a volumului

C.D. Zeletin 80, cu voluptatea reveriei retrospective, marcat de

pulsiuni premonitorii şi urmărit de versuri însăilate în vis, acest De

senectute cu tonalitate testamentară ar fi prim it accept de semnătură şi
acum, în aprilie 2020, iar noi credem că autorul i-ar fi păstrat
deopotrivă titlul şi tonal itatea ...
Cuvânt înainte la a treia carte aniversară, după C.D. Zeletin 70
şi C.D. Zeletin 75, eseul conţine mărturisiri şi consideraţii răscol itoare
cu privire la scara vârstelor, la daru l anilor şi zbuciumul lor, împreună
cu părerea de rău că simţămintele sale nu au atins absolutul, cu regretul
de a nu şti sau de a nu fi ştiut până la capăt ce se poate şi ce nu se poate
întâmpla...
Cuvânt înainte tulburător de apropriat momentului de-acum şi
cărţii de faţă: înainte de a se (pre)face (în) carte, C.D. Zeletin 85 a fost
să fie o vârstă. Atât de aproape de a fi împlinită . . .

DE SENEC TUTE
Parcă mi-ar veni uneori să spun, astăzi, când stau să trec în al
80-lea an de viaţă, că e mai bine să fii copil, să te bucuri Îară să-ţi
dai seama de cele dumnezeieşti ale lumii, decât matur, copt - sau
chiar răscopt! - să trebuiască să iei o poziţie sau alta asupra celor
omeneşti, în speranţa că lumea, încremenită în felul ei de-a fi, se va
schimba... Crescând, copilul ce eram a început să ia parte la
dezdumnezeirea lumii, la aparenta dezdumnezeire a lumii.
Odată cu înaintarea în vârstă a fiinţei omeneşti, Dumnezeu
scade în concreteţe şi creşte în abstracţie. Acesta este sporul cel
adevărat, acesta trebuie să fie câştigul bătrâneţii. De fapt, vârstnicul
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nu face altceva decât să se întoarcă apropiindu-se progresiv de
izvorul Lui, izvorul unic a toate, pe care dacă fragedul copil nu-l
percepe. răscoptul matur îl gândeşte. Nici n-ar fi bine altfel: în
fragedul copil ideea este fragilă. Î i trebuie şi ideii timp să se
împlinească, să se maturizeze, şi asta nu se poate săvârşi decât cu
ajutorul trecerii anilor. Deci, anii ne sunt trebuincioşi, utili, pentru
a-L vedea pe Cel care pururi nu se vede ... Cedând voluptăţilor
reveriei. mă întreb cum ar fi fost mai bine. Copil nu poţi să rămâi
veşnic pentru a te bucura genuin de splendoarea a toate în care El
se arată ca semn pe care nici nu-ţi pui problema să-l dezlegi, iar, pe
de altă parte. nu te poţi naşte de-a gata adult...
Folosind termeni ai fizicii, vârsta în momentul startului pare
un gaz foarte dens, cuibărit cu toate ale ei, tainic, în inima copilului.
Timpul care trece, cu ţârâită de ceas atomic, prin creier, îl afânează
până în clipa insesizabilă când, numind organul prin funcţie, îi
spunem minte. Pentru neoplatonicii italieni, intelletto avea şi
înţelesul de Dumnezeu. Salt de la concreteţea unui viscer la
abstracţia foarte complicată a funcţiei lui. Cred că primul semn al
conştiinţei se arată atunci când copilul spune eu. Până atunci s-a
dezvoltat; după momentul acesta, chiar dacă creşte, i se ivesc fiorii
cei mai firavi ai îmbătrânirii, care nu îndrăznesc să se arate în vreun
fel în trupul dumnezeiesc al pruncului . . . Puţin mai târziu, „dinţii de
lapte" ar fi unul din aceşti fiori metaforici . . . Dacă stăm să ne gândim
bine, „de lapte" e un pseudonim, deoarece suptul n-are nici într-un
fel nevoie de ei ...
Î n tinereţe aveam prieteni în vârstă, cărturari mai ales. Mă
fascinau. Î n discuţiile cu tata, mama chiar mă numea prin
locuţiunea „Dada, cu moşnegii lui ! '', care spunea, de altfel, mai
multe ... Acum, bătrân, nu am prieteni în vârstă şi nici nu caut să am.
Acei din vremea tinereţii, înainte de a fi bătrâni, erau aleşii, fiinţele
rare, oameni providenţiali şi personalităţi exponenţiale. Mari artişti.
Mari gânditori. Î i admiram. Acum ce să fac: să admir bătrânii
pentru că sunt bătrâni? Să mulţumească lui Dumnezeu şi să
continue să existe...
Mi-a rămas în minte, încă din copilărie, o vorbă din bătrâni,
pe care, de altfel, am auzit-o o singură dată: „Vârstele se-ajung".
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Adică: ori 70, ori 80, ori 90. Zicerea aceasta nu este izvoditoare de
speranţă, ci, dimpotrivă, de îngrijorare. Dacă lumea nu-i mai
discerne, e de presupus că au fost supuşi unei omogenizări care nu
le mai îngăduie nici lor să se deosebească unii de alţii. Vârsta e o
zonă, nu e un punct. e un fel de comunism regresiv, în care profilul
personal se şterge, se toceşte, nu mai este expresiv, împins către
profilul de obşte.
Ce înseamnă, în fond, că vârstele se-ajung? Cei care
îmbătrânesc mai încet sunt ajunşi din urmă de cei care îmbătrânesc
mai repede. Dacă e zonă, nu mai este hotar tras cu aţa. Deci,
împlinirea unei vârste, 80 să zicem, e mai mult un simbol : e cu
putinţă să-i fi împlinit încă la 70, ori să-i împlineşti la 90 ...
Ceea ce mi se pare însă primejdios vârstelor acestora nu este
atât satârul bolii ce-ţi stă permanent deasupra capului - bolile se
mai pot trata - cât descoperirea de plăceri în neputinţă. O iluzie fără
aripi. Ei i se poate adăuga anozognozia, adică faptul de a nu-ţi da
seama exact de starea în care te afli, şi care, evident, este morbidă.
Scria Michelangelo în poezia ce poartă numărul 267:
La mia allegrezz ' e la maninconia
E 'l mio riposo son questi disagi. . .
Găsesc plăcere în melancolie
Şi-odihnă în necazurile-aceste. . .

. . . Să nu uităm c ă marele artist s e apropia atunci de 7 0 d e ani !
Astă noapte, adormind pe semne cu grija că a doua zi va
trebui să scriu rândurile acestea, am însăilat versuri în vis. Nu e
prima dată când mi se întâmplă. Am şi scris mai demult despre
astfel de întâmplări de care am parte . . . Fireşte, versurile de astă
noapte erau în subiect... La trezire, nu mi-am adus aminte decât
următorul distih:
Dau roată cu privirea aducerii aminte;
Întregii vieţi văd cercul şi-un unghi doar înainte.
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Nostimă, ironică şi tristă geometrie ! Se înţelege, cred, că nu
trebuie să spun lucrurilor pe nume ...
Reflectând la scara vârstelor, bătrânii noştri spuneau despre
numărul anilor: 60 sunt cuveniţi, 70 sunt dăruiţi, 80 sunt chinuiţi iar
90 sunt miluiţi ...
Ce pot spune, prin urmare, eu, care m-am bucurat din plin, un
număr apreciabil de ani,de darul anilor ? ! Să vorbesc de zbuciumul
lor, când am fost de atâtea ori fericit şi chiar multă vreme fericit ? !
S ă spun că boala m-a blocat, prin multele ei chipuri, ani mulţi ? Nu,
deoarece maladiile de care am suferit, şi sufăr, au fost de aşa natură
încât pot fi socotite accidente, câtă vreme structura somatică ori cea
inefabilă a sufletului şi a minţii nu mi-au fost corupte de stricăciune.
Nu-i mai puţin adevărat că, la vârsta vibrantă a anilor cuveniţi
aflându-mă, a năvălit peste mine obrăznicia socială a vremurilor,
încercând să-mi altereze dreptul de a-i trăi liniştit şi după cuviinţă,
fără însă a fi izbutit. Dacă m-aş fi supus acestor împrejurări nefaste
- evident, vorbesc despre deceniile comunismului - ar fi trebuit să
văd soarele amiezii aşa cum îl văd fiinţele subacvatice, eu însă slavă Domnului ! - l-am văzut ca o pasăre-n zbor. . . Cu toate
opresiunile, nelegiuirile şi cele câteva crime comise în familia
mea...
M-am născut în anii României Mari. Am avut părinţi
minunaţi, încrezători în copiii lor, lăsându-i liberi şi trecând, tocmai
din acest motiv, peste relativa lor neascultare. Desigur, existau
excepţii, şi în acest caz, puniţia era dură, mai ales din partea tatei,
tocmai fiindcă era un sentimental. Mama era foarte egală cu ea
însăşi. Sobri şi îngrijoraţi de iadul comunist care-i înconjura,
încercând să-i absoarbă. Eu i-am găsit desăvârşiţi.
Am fraţi iubitori cum nu se mai poate.
Ici şi colo, în şirul verilor mei, există câte unul înnobilat de
geniul dragostei faţă de vărul ce-i sunt.
Am prieteni, nu mulţi, care sunt lumină pentru viaţa mea, aşa
cum sunt şi finuţele şi finii pe care i-am trecut în braţe prin faţa
icoanelor la botez şi care-mi spun Nanu, cel mai frumos cuvânt al
bogatei limbi române - şi eu cunosc foarte bine limba română !
Ce să mai vreau ? ! L-aş mânia pe Cel de Sus.
12
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Eu, slabul, mi-am iubit neamul românesc aşa cum mi l-a dat
Dumnezeu, care a hotărât să mă ivesc în mijlocul lui şi nu în altă
parte. L-am slujit cu armele mele. I-am împărtăşit încercările
dureroase, nedrepte şi ofensatoare la care a fost supus, neabătut,
fără ca măcar în gând să-i formulez vreo imputare, fiindcă peste
toate ale lui şi ale mele stă, deopotrivă, iubirea ce i-o port.
Şi, totuşi, îmi pare rău că toate simţămintele mele nu au fost
absolute. N-a existat în ele, aşa cum aş fi vrut, fermitatea ascezei
ori uimirea perceperii lumii ca minune - ceea ce înseamnă, în fond,
gândire. Mi-a lipsit harul descoperirii perplexe a felurimii bunătăţii
omeneşti şi n-am fost posesorul lipsei totale a aversiunii.
Şi apoi, frica... Nu atât frica de posibil, cât frica de imposibil.
Niciodată n-am ştiut până la capăt ce se poate şi ce nu se poate
întâmpla, când mă refer eu la posibil şi când imposibilul îşi poate
activa potenţialul virării într-o parte sau alta, spre mine, spre
altcineva ori spre toată lumea. Deşi am ştiut, niciodată nu mi-a stat
în putinţă să cred că mi-e răul cât hăul. . .
D e aceea închei reflecţiile mele c u tânguirea către Dumnezeu
a celui mai puternic spirit toscan, Michelangelo Buonarroti poetul,
poezie ce poartă în ediţiile critice numărul 5 1 şi începe cu versul
Oilme, oilme, eh 'i ' son tradito , scrisă când artistul nu împlinise
încă 70 de ani, necum 80, în traducerea celui ce semnează aceste
rânduri:
. . .

Vai mie, Doamne ! Iată, mă trădară
şi zilele ce fug spre veşnicie,
şi-oglinda tot mai dreaptă şi amară!
Aşa se-ntâmplă celui ce-ntârzie
în gândul morţii, trist stăpân,
şi se trezeşte într-o zi bătrân.
Regretul şi căinţa nu mă-îmbie
vecin fiind cu moartea triumfală
şi duşman mie însumi;
în van suspinul, în zadar e plânsu-mi :
nu-i pagubă trecutei vremi egală.
13
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Vai, Doamne, vai, nenorocire mie,
că nu găsesc, rememorând trecutul,
o zi măcar, o zi a mea să fie !
Speranţei false, patimii deşarte,
iubind, în lacrimi le-am plătit tributul...
De ce-i uman nimic nu mă desparte,
dar astfel stau - şi pot să fac dovadă de adevăr departe
şi sub ameninţare,
căci timpul, dac'ar fi să crească, nu să scadă,
căderea în păcat mi-ar fi mai mare.
Vai, obosit mă duc şi nu ştiu unde,
şi înainte de-a afla mi-e teamă !
Mi-o spune şi trecutul - la ce m-aş mai ascunde?
Acum când vârsta tot mai mult mă schimbă,
aud a morţii neîndurată limbă
cum din adâncuri sufletul mi- l cheamă.
Şi cum ascult disputa lor îmi pare
- cum nu dă Domnu'-auzul să mă-nşele ! că simt pedeapsa vieţii viitoare,
căci adevărului dând înţelegeri rele,
azi nu ştiu ce să dau speranţei mele.
Bucureşti, 8 aprilie 20 1 5.
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C URRIC ULUM VITAE
I. Prof. univ. dr. Constantin DIMOFTAC HE

Constantin Dimoftache, cunoscut ca scriitor
sub pseudonimul C.D. Zeletin, medic, biofizician,
poet, eseist şi traducător de poezie italiană şi
franceză, s-a născut în ziua de 13 aprilie 1935, în

satul Burdusaci, comuna Răchitoasa, judeţul Bacău,
fostul judeţ Tecuci.
Profesor la Catedra de Biofizică a Facultăţii de
Medicină a Universităţii de Medicină şi Farmacie
„Carol Davi\a" Bucureşti.
1. Studii
•

Şcoala

primară,

în

satul

natal,

având-o

învăţătoare pe mama sa, Maria, şi bucurându-se de
instruire muzicală din partea părintelui său, Nicolae.
•
•
•

Colegiul Naţional „Gh. Roşca Codreanu" din

Bârlad (1945-1952).

Absolvent al Facultăţii de Medicină din Bucureşti, Secţia Pediatrie (1959).

Specializare postuniversitară în biofizică celulară, biofizica radiaţiilor,

criobiologie şi biocibernetică.
2. Activitate ştiin(ifică
•
•
•

1958-1960: intern clinic prin concurs;
1960-1961: medic al circumscripţiei a III-a Hunedoara (categorie grea);
1961-1962: chirurg la Sanatoriul de tuberculoză osteoarticulară din
Mangalia;

•

1962-1965: cercetător ştiinţific stagiar, prin concurs, la Catedra de Biofizică,

•

1963-1989: activitate medicală integrată la Institutul Naţional de Igienă şi

•

1965-1983: asistent la Catedra de Biofizică, l .M.F. Bucureşti, titularizat prin
concurs în 1973;
1974: Doctor în Ştiinţe Medicale, specialitatea Fiziologie;

l.M.F. Bucureşti;

Sănătate Publică din Bucureşti;

•
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•
•
•
•
•
•
•

1 973- 1 990: membru în comitetul de conducere al Secţiei de Biofizică a
U.S.S.M.;
1 983- 1 990: şef lucrări, prin concurs, la Catedra de Biofizică a Facultăţii de
Medicină, l.M.F. Bucureşti;
1 990: membru al Consiliului Societăţii Naţionale de Biofizică Pură şi
Aplicată din România;
1 99 1 : fondator şi redactor-şef al revistei Romanian Journal of Biophysics,
Editura Academiei Române;
1 990- 1 993: conferenţiar prin concurs, la Catedra de Biofizică a Universităţi i
d e Medicină şi Farmacie „Carol Davila" Bucureşti;
1 993: profesor, prin concurs, Catedra de Biofizică a Universităţii de Medicină
şi Farmacie „Carol Davila" Bucureşti;
1 994: membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale.

3. Realizări şi domenii de cercetare
•

•

•
•

Realizator cu mijloace proprii, împreună cu ing. A. Ciureş, al celui dintâi
dispozitiv de citospectrofotometrie (microspectrofotometrie) în spectru
vizibil din România ( 1 963). Cu ajutorul acestei metode ultrafine (evaluarea
extincţiei fotonice pe o suprafaţă de un micron pătrat de secţiune celulară),
s-au efectuat cercetări privitoare la acţiunea Thalidomidei, ataractic ce s-a
dovedit a avea efecte teratogene, privitoare la o nouă clasificare a leucocitelor
funcţie de absorbţia fotonică, la structura limfocitelor din leucemia limfatică
cronică, la iradierea internă, la acţiunea toxinelor stafilococice, la evaluarea
cantitativă a ADN-ului celulei seminale crioconservate, la acţiunea D20
asupra celulelor, la regenerarea hepatică experimentală etc. Lucrările au fost
publicate în prestigioase reviste din ţară şi din străinătate (Nature, London,
1 963; Biophysik, R.F. Germania, 1 966; Zuchthhygiene, Berlin, 1 967;
Zootecnica e veterinaria, Roma, 1 968 etc.)
În anul 1 963, profesorul T. Caspersson, director la Institutefor Medical
Cel/ Research and Genetics, Karolinska Institutet, Medical Nobel Institute
din Stockholm, Suedia, savantul care a imaginat metoda citospectrofoto
metriei, s-a deplasat anume la Bucureşti, la Catedra de Biofizică a Facultăţii
de Medicină, pentru a lua la cunoştinţă la faţa locului de această realizare.
Radiobiologie: investigaţii privind regenerarea hepatică experimentală,
stabilitatea biochimică a moleculelor de ADN etc. , prin metoda
autoradiografiei şi a autohistoradiografiei; studii privind incorporarea tisulară
de izotopi radioactivi şi efectele iradierii interne şi externe ş.a.;
Criobiologia celulei seminale;
Investigaţii nedestructive prin deuterare; cercetări privind eventualitatea
apariţiei aberaţiilor cromozomiale, induse în culturile limfocitare de către apa
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•

•
•

•

grea, acţiunea D20 asupra translocării produşilor macroergici prin
membranele celulare cultivate in vitro etc.;
Biofizica şi cibernetica recepţiei vizuale; cercetări experimentale şi teoretice
de electrofiziologie, participare la elaborarea unor modele cibernetice;
Probleme de istoria medicinii: activitatea unor înaintaşi (dr. Al. Brăescu,
dr. Gh. Polizu);
A propus etimologia unor termeni cu implicaţie medicală;
Peste 70 de lucrări ştiinţifice în domeniul medicinii nucleare, criobiofizicii,
citospectrofotometriei, modelării cibernetice a unor procese biologice etc.

4.

Contribuţii originale

•

A imaginat, verificat şi validat un sistem original de identificare a limfocitelor
cu aspect morfologic normal, dar presupuse a fi atinse de impulsul morbid în
leucemia limfoidă cronică umană;
A semnalat, pentru prima oară ( 1 964), existenţa a două tipuri ale limfocitului
mic în sângele uman normal, propunând o revizuire a formulei leucocitare; a
identificat cele două tipuri de limfocite pe baza tehnicii citospectrofoto
metrice, rezultatele fiind confirmate ulterior prin studii de microscopie
electronică (stringentă actualitate după apariţia SIDA);
A stabilit o serie de indici precişi ai celulei seminale conservate prin frig şi
congelare, a căror eficienţă este reflectată în creşterea indicilor de fertilitate
în practica însămânţărilor artificiale din zootehnie;
A sugerat (împreună cu dr. ing. Sonia Herman) aplicabilitatea modelului
cibernetic original al excitaţiei vizuale la anumite afecţiuni oculare
(ambliopia, hemeralopia, retinopatia pigmentară etc.);
A descoperit paternitatea unicului sonet al lui Leonardo da Vinci (Se voi star
sano osserva questa norma . . ) în prolegomena poemului medical latin
Regimen sanitatis Salernitanum, numit şi Flos medicinae (sec. XIII),
dovedind astfel că nu este o poezie originală, ci o traducere din latină în
italiană în forma fixă a sonetului.

•

•

•

•

.

5. Activitate didactică

A susţinut, vreme de peste 40 de ani, cursuri, conferinţe, seminarii şi lucrări
practice de biofizică la Facultatea de Medicină a Universităţii de Medicină şi
Farmacie Carol Davi/a'· Bucureşti. Între anii 1 963 şi 1 977, a susţinut prelegeri
şi lucrări practice la secţia de Biofizică a Facultăţii de Fizică a Universităţii
Bucureşti, secţie care îşi satisfăcea activitatea didactică la Catedra de Biofizică a
U.M.F. Carol Davila" Bucureşti. Personal sau în colaborare, a publicat sau a
colaborat la tratate, manuale şi îndreptare de lucrări practice: Curs de biofizică
( 1 963), Prelegeri de biofizică medicală, trei volume ( 1 964 şi 1 97 1 ), Îndreptar de
„

„
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lucrări practice de biofizică (ediţiile 1 964, 1 972, 1975, 1 977), Biofizică
medicală, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1 977, Biofizică medicală
(în colaborare cu Sonia Herman) Editura Cerma, Bucureşti, 1 993 (570 pagini),
Principii de biofizică umană, două volume (în colaborare cu Sonia Herman),
Editura universitară „Carol Davila", Bucureşti, 2003.
„Profesoru/ C. Dimoflache, scrie D.R. în Viaţa medicală, VI, 3 1 (24 1 ), p. 7,
din 5 august 1 994, e cunoscut prin arta didactică a prelegeri/or sale de biofizică
medicală, audiate cu interes de studenţi vreme de 30 de ani. A ticismu/ lor strict
e dublat de o vervă intelectuală bine stăpânită şi de o permanentă integrare
cărturărească.fapt important pentru o disciplină exactă ca biofizica. Totdeauna
la obiect, ideile sale se articulează în nobilul spaţiu al accepţiunii filozofice şi
iradiază impresia de fapt intelectual trăit. "
Filozoful, scriitorul şi medicul Sorin Lavric scria despre profesorul său de
biofizică, alias scriitorul C.D. Zeletin: „ Marea ciudăţenie este că medicul acesta
cu aplecări literare, de la care te-ai fi aşteptat să-şi cultive inclinaţiile artistice
până la treapta unui amatorism plin de mulţumire de sine, medicul acesta îşi
dusese pasiunea până la pragul unei rafinări de ultimă performanţă,
impresionând prin acribia cu care traducea din Baudelaire sau Michelangelo,
dar mai ales impunând prin erudiţie.
De fapt, detaliul care îl singulariza în masa cadrelor didactice de la
Medicină era pofta cărturărească. Conferenţiarul invoca persoane, cărţi sau
versuri cu plăcerea cu care alţii degustă aroma unui vin bun. O bucurie
nesimulată îi însoţea perorafiile, C.D. Zeletin digerând cultură la propriu, ca pe
o hrana propriu-zisă, fără ostenta/ie şi fără parăzi cabotine. De fapt. Zeletin
secreta cultura cu uşurinţa cu care o glandă îşi secretă hormonii, porii pielii sale
părând anume dilataţi pentru a emana particule olfactive de ordin spiritual (.„).
Dar ce te înmărmurea la Zeletin nu eraatât luxurianta erudiţiei, înspăimântă
toare şi inexplicabilă din perspectiva unui om normal. cât imprej11rarea că acest
apetit nu cunoştea întreruperi. Spiritul parcă ii fusese reglat pentru o activitate
în plato11 de d11rată neprecizată. semănând În anduranţă cu densitatea acelor
oţeluri care nu se rup şi nu ruginesc (. „). Ştia o carte nebunească " (Sorin
Lavric, Picăt11ri savante, în România literară, XLII, 5, p. 9, 1 9 februarie 20 1 0).
...
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Cea dintâi investigaţie românească
asupra Thalidomidei, psihotrop cu
urmări teratogene. Apărută în
revista londoneză Nature, CC!!,
4 937, pp. 1080-1082, 13 iunie 1964.

·-

Cercetări microspectrofotometrice
asupra celulei seminale
crioconservate. Lucrare apârută în
revista Zuchthygiene, II, 2, 3,
pp. 108-I 12, 1967, Berlin-Hamburg,
Republica Federală a Germaniei.
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SONIA HERMAN

II. Scrii torul C .D. ZE LETIN

Este, in momentul de faţă, cel mai
prolific, divers, adânc autor dintre medicii-scriitori,
o prezenţă remarcabilă şi remarcată de toate
uniunile de creaţie ale acestora, inclusiv de
UM.E.M. [Union Mondiale des Ecrivains
Medecins], precum şi de cele ale scriitori/or de
îndeletnicire
umca.
Recunoaşterea
acestor
excepţionale calităţi de artist al cuvântului s-a aflat
la baza alegerii sale în fruntea S.M.S.P.R.
[Societatea Medicilor Scriitori şi Publicişti din
Romania}"
„

MIHAIL MIHAILIDE, Literatura

artistică a medicilor, voi. II, N-Z,
Editura Viaţa medicală românească,
Bucureşti,

2009, pp. 260-263.

Născut: sâmbătă, 1 3 aprilie 1 935, la Burdusaci, comuna Răchitoasa, judeţul
Bacău.

Numele: Constantin Dimoftache.
Părin/ii: Nicolae, preot, şi Maria, n. Ţarălungă, învăţătoare. Deşi premiant, în
anul III de facultate

( 1956), ameninţat să nu-şi poată continua studiile din cauza

„originii sociale nesănătoase", a fost nevoit să fie înfiat de către bunicii patemi,
Constantin Dimoftache şi Natalia Dimoftache, născută Palade; în felul acesta,
numele a rămas nemodificat, singura schimbată fiind ini�ala tatălui: N(icolae) a
fost înlocuită prin C(onstantin).

Pseudonimul literar: C. D. Zeletin.
Profesia: scriitor, medic, profesor universitar de biofizică.
Studii şi activitate ştiinţifică:
• Colegiul Naţional „Gheorghe Roşca Codreanu" din Bârlad, 1 952.
•

Facultatea de Medicină, Secţia Pediatrie, l.M.F., Bucureşti,

•

Doctor în Ştiinţe Medicale, specialitatea fiziologie,
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1 974.

1 959.

•
•
•
•
•
•

Membru al Consiliului Societăţii Române de Biofizică Pură şi Aplicată, din
1 990.
Fondator şi redactor şef al revistei Romanian Journal of Biophysics, editată
de Editura Academiei Române, din 1 99 1 .
Profesor la Catedra de B iofizică a Universităţii de Medicină şi Farmacie
„Carol Davila" Bucureşti, din 1 993.
Membru al Academiei de Ştiinţe Medicale, din 1 994.
Autor al unor tratate şi manuale de biofizică.
Peste 70 de lucrări ştiinţifice în domeniul medicinii nucleare, criobiofizicii,
citospectrofotometriei, modelării cibernetice a unor procese biologice etc.,
comunicate la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi publicate în
reviste de specialitate din ţară şi străinătate.

Titluri şifuncţii:
Membru al Uniunii Scriitorilor din România, din 1 967.
•
Preşedinte de onoare al A cademiei Bârlădene, societate artistică înfiinţată în
anul 1 9 1 5 , din 1 990.
•
Preşedinte fondator al Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti din
România, din 1 99 1 .
•
Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Ofiţer, conferit de
Preşedinţia României, I Decembrie 2000.
•

Debutul: în revista Luceafărul, 1 960.
Premii literare:
• Premiul de carte şi Medalia de Aur, Edinburgh, Anglia, 1 965, pentru
Michelangelo. Sonete.
•
Diplomă şi Medalie la Expoziţia Internaţională de Carte, I .B.A., Leipzig,
1 97 1 .
•
Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti, 1 975, pentru Michelangelo,
Sonete şi crâmpeie de sonet.
•
Premiul Salonului Naţional al Cărţii, Cluj-Napoca, 1 99 1 , pentru cea mai bună
traducere a unei capodopere lirice: Charles Baudelaire, Florile Răului.
•
Premiul Uniunii Scriitorilor din România, 1 99 1 , pentru cea mai bună
traducere de poezie: Charles Baudelaire, Florile Răului.
•
Premiul „Dr. Georges Dumitresco", 2003 .
•
Diploma de excelenţă a Revistei Medicale Române, 2005 .
•
Premiul „Opera Omnia", Târgul de Carte Librex, Iaşi, 2005 .
•
Premiul „Stolnicul Constantin Cantacuzino" al Fundaţiei Culturale Magazin
Istoric, 2006, pentru volumul Scânteind ca Sirius„.
•
Premiul de Excelenţă al Centrului Internaţional de Cultură şi Arte „George
Apostu" din Bacău, 2006.
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•
•
•

•

•

Premiul de Excelenţă al revistei Ateneu, 2008.
Premiul ,J.C. Filitti" al Fundaţiei Culturale Magazin I storic, 20 1 0, pentru
volumul Principesa Elena Bibescu, marea pianistă.
La 23 martie 2011, i s-a conferit Ordinul „Meritul Cultural în grad de
Cavaler'', „în semn de înaltă apreciere pentru meritele remarcabile avute la
promovarea cu lturii în ţară şi în lume".
Premiul Marian Papahagi (ediţia 20 1 1 ) atribuit în urma concursului
organizat de Institutul Italian de Cultură „Vito Grasso" din Bucureşti, Centrul
Cultural Italian şi Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, pentru
„contribuţia importantă în italienistica românească".
„Doctor Honoris Causa" al Universităţii de Medicină şi Farmacie
„Gr. T. Popa" din laşi (20 1 2).

Publicistică literară în revistele: România literară, luceafărul, Contemporanul,
Tribuna. Ateneu. Steaua, Gazeta literară, Familia, Ramuri, Tomis, A mfiteatru,
Convorbiri literare, Almanahul literar, Studii de muzicologie, Muzica, Via/a
medicală, Acolada, Clipa cea repede. . . , Fântâna din Kos (ultimele două,
publicaţii ale Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti din România) etc.
Emisiuni literare la radio şi televiziune, conferinţe.
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OPINII CRI TICE
Scrisul lui C.D. Zeletin s-a bucurat de preţuirea academicienilor: Tudor
Vianu, Perpessicius, Al. Philippide, Tudor Arghezi, Geo Bogza, Şerban
Cioculescu, precum şi a scriitorilor Alexandru Balaci, Ştefan Aug. Doinaş,
A. E. Baconsky, Gheorghe Grigurcu, Sorin Lavric, Viorel Cosma, Theodor
Codreanu, Ovidiu Drimba ş.a.
•
„[C.D. Ze/etin] . . m-a surprins prin întinderea intereselor lui literare şi
prin netăgăduita siguranţă în stăpânirea versului clasic."
.

Tudor V i anu. Cuvânt înainte la Michelangelo. Sonete, în româneşte
de C.D. Zeletin. E.L.U .. 1 964.
•
„Poet de categorică originalitate, familiar, în egală măsură, al reflecţiei
şi al metaforei. . . Poet original de mari perspective."

Perpessicius. Sonetele lui Michelangelo. în Ga=eta literară, 17 iunie
1 965.
•
„Medicul se asociază, de altfel, atât de fericit în d-ta cu poetul, şi acesta
din urmă dispune de o vibraţie atât de exaltantă la atingerea tuturor înfăţişărilor
lumii, încât sunt sigur că vei şti să distilezi uimirea şi bucuria chiar din substanţa
existentei celei mai cenuşii ( ... ). Am admirat ( ... ) fervoarea lirică, dar mai ales,
după cum ti-am spus-o şi alte ori, nu ştiu ce atitudine înaltă şi nobilă a poetului."

Tudor Vianu. Corespondenţă inedită, în 1 'iaţa românească, 1966,
1 1 , 102-103; Tudor Vianu. Opere /.I, edi\ie îngrijită de Vlad
Alexandrescu, Editura Minerva, Bucureşti, 1990, pp. 3 53-354.
•
„Cu o dezarmantă francheţe, admirabilul tălmăcitor de poezie care e
C.D. Zeletin îşi mărturiseşte îndoielile ce încă îl pândesc de câte ori meditează la
condiţia operei de traducere. Mărturisirea lui devine un eseu inteligent, erudit,
scris cu eleganţă, care, evocând momente semnificative ale unei autobiografii
spirituale, susţine ideea „fragilităţii" pe care o implică, în însăşi natura ei, poezia
tradusă...
"

Dan Grigorescu, Florilegiu de poe=ie france=ă, în Contemporanul.
2 octombrie 198 1 .
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•
C D Zeletin, care i-a tradus pe Gerard de Nerval, Theophile Gautier,
Baudelaire, Mallarme, Verlaine, Arthur Rimbaud, Paul Valery, Apollinaire, dacă
este profesor de biofizică la Facultatea de Medicină din Bucureşti, este şi un poet.
Poet este, căci traducerile sale sunt tot atât de îndepărtate de mostrele juxtaliniare,
atât de dragi elevilor, pe cât de îndepărtaţi sunt stejarii seculari de buruieni.
Respectând perfect sensul textului francez şi dimensiunile lui metrice, el
face să vibreze în sufletul cititorului sau al auditoriului românesc coarda sensibilă
pe care autorul însuşi ar fi dorit să o atingă. Se pare deci că sunt traduse mai puţin
cuvinte şi mai mult note muzicale ( ... ). Î i mulţumim lui C.D. Zeletin care, prin
cunoaşterea literaturii noastre, îi face cunoscuţi şi, sperăm, iubiţi pe poeţii noştri
de către cei care, departe de noi, nu pot citi textul original."
,.„.

.

.

Fram;:oise Escoffier. liricăfi"ance=ă modernă par CD. Zeletin. în

Revue des De1u Mondes (fondee en 1829). Paris. 8 august 1982.

p.386.
•

„Ideograme in nisipul coridei e un joc secund şi nu o joacă, fie chiar
secundă, ca să-i parafrazăm deopotrivă pe Ion Barbu şi pe C.D. Zeletin, o carte
sclipitoare . . .
"

Emil Manu. CD. Ze/etin. Ideograme în nisipul coridei, în România

literară. 4 august 1983.

•
„Admirabil traducător de poezie franceză şi italiană, erudit de formaţie
ştiinţifică, discret în manifestările publice, C.D. Zeletin este în Călătorie spre
transparenţă un poet care, fără să se ignore, ţine să stea departe de miezul
peisajului liric contemporan, distanţă voluntară pe de o parte, involuntară pe de
alta, căci este rezultatul şi al modului liric practicat de poet, deloc raliat la
furtunile de atitudine şi limbaj petrecute în ultimele două decenii în poezia
românească, retras în compania clasicilor unde se simte bine şi, mai ales, fidel
sieşi ."

Laurentiu Ulici, Moldovenii (XîJ, în România literară, 23 ianuarie
1 986; Laurentiu Ulici, literatură română contemporană. I. Promoţia
70, Editura Eminescu. 1995, pp. 323-324.

•
„C.D. Zeletin a adus în poezie - arta sa majoră - un sunet distinct şi pur,
ocupând nobilul loc lăsat de Alexandru Philippide. Intelectualitatea - totdeauna
redutabilă! - a acestui artist înnăscut, cărturar fără a fi livresc, poet incantatoriu
fără a fi imnic, complex fără a fi complicat, îi este un mij loc de veşnică
descoperire a lumii . . .
"

Alice Ţuculescu, Andaluzia, în Muncitorul sanitar, 10 martie 1 987.
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•
„Om de ştiinţă şi artist, C.D. Zeletin ( ... ) demonstrează o vastă cultură,
o cunoaştere profundă a limbii din care traduce şi În care traduce, cu toate
subtilităţile şi nuanţele lor spirituale . . .
"

Al. Balaci. Poe=ia lui Michelangelo. în România literară, 26 manie
1987.
•
„Şlefuieşte îndelung şi nu deschide sonorele-i sertare decât după gestaţii
de zeci de ani. Meditaţia asupra vieţii şi a morţii, ca două faţete ale aceleiaşi
entităţi, calmul mişcării emoţiilor - cenzurate în aparenţă, tulburătoare în
adâncuri - îl caracterizează . . .
"

Ion Rotaru, O istorie a literaturii române, III, Editura Minerva.
1987, p. 238.
•
„O tentaţie a purificării şi desprinderii esenţei din noianul inform al
întâmplărilor vieţii cutreieră veşnic versurile lui C.D. Zeletin." [Despre
C .D. Zeletin, Andaluzia, Editura Cartea românească, Bucureşti, 1986]

Ecaterina Ţarălungă. Desprinderea esenţei, în
29 mai 1987.

Contemporanul.

•
„Lirica lui C.D. Zeletin este antiheraclitiană, obsedată de a obţine
închiderea/deschiderea mişcării gândirii - în monade de sine stătătoare, dar care
sunt încărcate de o dramatică tensiune existenţială şi ideatică" [Despre
C.D. Zeletin, Andaluzia, Editura Cartea românească, Bucureşti, 1 986.]

M.N. Rusu. lposta=e neoclasice, în Săptămâna, 23 decembrie 1 988.
•
„Capodopera lui Charles Baudelaire, Florile Răului, în versiunea
poetului C.D. Zeletin, se parcurge, de la un capăt la altul, cu o mare încântare
estetică. Ea constituie - după părerea mea - o remarcabilă biruinţă a expresivităţii
româneşti, atunci când e chemată să încorporeze culturii noastre poetice o seamă
de realizări de prim rang ale poeziei universale:'

Ştefan Aug. Doinaş (19 apri lie 1 989), şi publicat în: Charles
B audelaire. Florile Răului, în versiunea lui CD. Zeletin, Editura
Uni vers, Bucureşti, 1 991.
•
„[C.D. Zeletin] ... Personalitate poliedrică, este autor a peste 20 de
volume de literatură, binecunoscut poet, traducător, eseist, autor de ediţii critice,
cu contribuţii remarcabile în critica literară, în proza aforistică, în muzicologie şi
memorialistică. ( ... ) Surprinde (şi impune) chiar din primul studiu, Poezia lui
Michelangelo, erudiţia şi rigoarea omului de ştiinţă transferate de astă dată în
domeniul artei şi l iteraturii, cu bogăţia informaţiei istorice, cu metoda precisă a
investigaţiei şi subtilitatea investigării critice proprii nu unui om de cultură care
a abordat acest domeniu doar per diletto, ci unui foarte competent filolog
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italienist de profesie. Fără nici cel mai mic dubiu: aceste 40 de pagini constituie
cel mai amplu, bine infonnat şi penetrant studiu scris la noi pe această temă."
[Despre C.D. Zeletin, Respiro în amonte, Editura Cartea românească, Bucureşti,
1 995]
Ovidiu Drimba. Popas în urcuşul la izvoare, în Via/a medicală.
I apri l ie 1995.
•
„Poet delicat şi labirintic, pe nedrept nu prea cunoscut ( ... ), dr-ul
C.D. Zeletin, profesor la Facultatea de Medicină, este un alergător de cursă lungă
( ... ). El s-a născut cu cartea în mână. Există şi dintr-aceştia. Zeletin nu este un
medic care face literatură. Nici un scriitor care în viaţa de toate zilele este medic.
El este artist, pradă unei singure pasiuni: creaţia. C.D. Zeletin a scris peste 20 de
cărţi. Tudor Vianu 1-a numit poeta doctus, iar Perpessicius îl considera cap de
serie între sensibili. Remarcabil italienist, a tradus mult, clasici şi moderni. Are
prea puţini rivali între cunoscătorii Renaşterii italiene, iar versiunea lui pentru
Sonetele lui Michelangelo este sau ar trebui obligatoriu să fie citată în cercurile
c unoscătorilor."

George Bălăită. Medicină şi poe:::ie. Ateneu. noiembrie 1995.
•
„C.D. Zeletin face parte din categoria rară a scriitorilor care îmbină
armonios cultura umanistă cu fonnaţia ştiinţifică. Reputaţia sa ca traducător din
italiană şi franceză este de mult timp consacrată în teritoriul literelor româneşti.
Un talent nativ, mereu fecund şi proaspăt, modelat de o impresionantă cultură
clasică şi modernă, 1-a impus pe C.D. Zeletin ca pe unul din intelectualii de mare
calitate ai vieţii noaste spirituale.
Sunt sigur că această carte de eseuri va constitui un adevărat regal pentru
amatorii de texte rare, inteligente, spirituale. "

Ştefan Aug. Doinaş în: C.D. Zeletin, Gaură-n cer, Editura Athena,

Bucureşti, 1 997. coperta a IV-a. Reluat în: C.D. Zeletin. Scrieri 2.
Colecţia Distinguo, Editura Spandugino. Bucureşti, 2012, pp. 711712 (cu facsimil).
•
,,Adagiile dlui C.D. Zeletin vor, parcă, să confrunte cu adevărul cel
puţin câteva din experienţele spirituale trăite de un intelectual umanist al veacului
nostru. Conştiinţa de sine se autodefineşte la el din unghiuri complementare: în
funcţie de percepţia raţională a palpabilului, dar şi de căutare intuitivă a
inefabilului, de moral şi de estetic, de actul viu şi de expresia lui evanescentă,
încât momentul de trăire efemeră se visează, stenic, un produs pentru eternitate."

Vlad Sorianu. Cugetarea ca trăire. în Ateneu, anul 3 7, 3(366).
martie 2000, p. 4.
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•
... C.D. Zeletin este nu numai o personalitate de prim rang, dar şi o
legendă în spaţiul românesc. Un cărturar-artist, tulburător de profund, care
trăieşte frenezia cunoaşterii temeinice, suferind cu melancolică luciditate de
boala perfecţiunii. Poate şi de aceea în prejma sa totul capătă relevanţă maximă.
Ca să nu-i mai amintesc talentul (literar, ştiinţific, muzical), erudiţia fără
ostentaţie, înţelepciunea, farmecul sau bunătatea ecumenică - înmănunchere
aproape neverosimilă de însuşiri, care va intimida întotdeauna. Parcă ar vorbi
chiar o altă limbă, ar vedea şi ar simţi altfel - acea senzaţie de imponderabilitate,
pe care noi, muritorii, o încercăm doar în vis ...
Adagii - această carte fascinantă şi de mare virtuozitate, care duce cu gândul
la un rozariu - rămâne, sigur, o provocare pentru cititor. Mai întâi, din cauza
exuberanţei (inepuizabile!) a imaginaţiei verbale (pe care numai luciditatea,
spiritul de ordine o strunesc) şi a muzicalităţii textului, desăvârşirea lui aproape
estompându-i înţelesurile, asemenea unei lumini prea intense ce va dizolva
contururile. Apoi, chiar densitatea şi polisemia discursului - gândit şi cizelat cu
talent de bijutier - contrazic obişnuitele previziuni şi obligă la încetinirea
ritmului lecturii sau la reluarea unor pasaje. Este seducţia celui care surprinde
continuu . . . Efortul de a intui raţionamentul artistului va avea însă efect eliberator,
inducând acea stare poetică prin care - ca un dar divin - spiritul se
perfecţionează, se potenţează. lată adevărata artă, cea care întotdeauna ne
mântuie."
„

Alice Ţuculescu. Aforismul - paradox, metaforă, poezie. în Via/a
medicală. XII. 5 ( 527), 4 februarie 2000. p. 11.
•

„Preţuit la superlativ de spirite elevate ale culturii româneşti, ca Tudor
Vianu, Perpessicius, Alexandru Philippide ori Ştefan Aug. Doinaş, C.D. Zeletin
ne oferă astăzi încă un volum de eseuri, Amar de vreme, în care adâncimea
gândirii, erudiţia, originalitatea, fervoarea intelectuală, limbajul interdisciplinar
şi eleganţa stilului se răsfrâng asupra perceperii timpului propriu raportat la
timpul universal.''
Prezentarea Editurii Vitruviu, Amar de vreme, Editura Vitruviu,
Bucureşti, 200 I. coperta a IV-a.
•
„Lucrând pe o materie şi pe texte extrem de dificile, accesibile doar unui
grup de iniţiaţi (chiar şi în Italia), C.D. Zeletin acordă un spaţiu mai extins, aşa
cum se cuvenea, sonetelor lui Dante, Petrarca, Michelangelo ( ... ). C.D. Zeletin
traduce aproape 200 de sonete într-o extraordinară limbă poetică română,
sugerând tot farmecul şi originalitatea textului ital ian, întreaga personalitate a
autorului, respectând totodată sofisticata tehnică a sonetului ... " [Despre
C.D. Zeletin, Sonetul în zorii, amiaza şi amurgul Renaşterii italiene, Editura
Pandora-M, Târgovişte, 2002.]

Geo Vasile, Sonetul italian, pasiunea de-o viaţă a poetului
C.D. Zeletin, în l'ia/a medicală, XIV, 42. 18 octombrie 2002, p. 1 1.
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•
„C.D. Zeletin nu-şi îngăduie alunecarea în sentimentalismul frivol prin
definiţie ori în familiaritatea grosieră pe care unii producători de amintiri se arată
dispuşi a o utiliza precum o, evident falsă, parolă de recunoaştere a autenticităţii.
D-sa se complace într-o lume «ideală», delicat artificioasă, pavăză împotriva
impurităţilor celei reale, dar nu un refuz al ei arogant, brutal, ci mai curând o
tentativă de ameliorare, de recuperare. Deloc un ascet sau un sceptic moroz,
scriitorul nostru e un protocolar amiabil, un monden rafinat în maniera celui de
al XVIH-lea veac. Discursul d-sale posedă o blândeţe sapienţială ce ne duce cu
gândul şi la acel clasic tardiv care a fost Anatole France ( ... ).
O pagină demnă de un foarte înzestrat memorialist! (Despre O vizită la
Tudor Arghezi, n.n.) " [Despre C.D. Zeletin, Amar de vreme, Editura Vitruviu,
Bucureşti, 200 I.]
Gheorghe Grigurcu. Un aristocrat al scrisului. în Viaţa medicală.
XIV. 39. 27 septembrie 2002. p. 12.
•
„Doctorul C.D. Zeletin are darul de a-şi surprinde cititorii, de data
aceasta nu în calitate de poet şi traducător, ci de editor şi de interpret al unor
opere poetice meritorii. Este vorba de poezia medicului şi profesorului Vintilă
Ciocâlteu ( 1 890 - 1 947), reeditată într-un elegant volum, Adânc împietrit ( . . . ), ce
inaugurează colecţia Scriitori medici români. . .
"

Geo Vasile. Protagonism neoromantic şi elegie barocă. în Via/a
medicală. XV. 19. 9 mai 2003. p.11.

„Traducerea lui C.D. Zeletin, acest monah penitent şi taumaturg al
marilor texte poetice ale lumii, este calea regală spre poemele lui Verlaine ..."
[Despre: Paul Verlaine, Poemes. Poezii. Traduceri de Şt. O. Iosif şi C.D. Zeletin.
Editura Pandora-M, Târgovişte, 2002.]
•

Geo Vasile, Un taumaturg al textului poetic, în Viata medicală. XV,
I, 7 ianuarie 2003, p. 8.
•
„Domnul C.D. Zeletin, om de ştiinţă dublat de scriitor, încântă prin
expresie rafinată, rezultat al unei gândiri de lux, clasice, în genul moraliştilor
francezi ai veacurilor al XVII-iea şi al XVIII-iea. Lapidar, sentenţios, altfel spus
maiorescian, se arată, din această perspectivă, un poet moral, un predispus al
înţelepciunii..."
Simion Bogdănescu. Expresie şi gândire de lux. O nouă lucrare a
bârlădeanuluiC.D. Zeletin, în Păreri tutovene, VIII, 295, 26 martie- I

aprilie 1 998, p. 5 şi în volumul: Simion Bogdănescu, Spic de idei.
Editura Timpul, laşi, 2002, pp.127-129.
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•
„C.D. Zeletin, îmbinând perfect (ori cât mai) creaţia cu analiza, a tins
mereu spre exhaustiv. L-a aj utat în asemenea întreprindere formaţia sa
enciclopedică, aceeaşi pasiune petulantă punând-o şi în dezbaterea chestiunilor
medicale ca şi în cele legate de procesul literar. Omniscienţa lui e derutantă( . . . ).
Aici, la Bârlad, şi-a lansat toate cărţile de literatură - poezie, eseistică,
aforisme -, aici conferenţiază în fiecare an, pe diverse teme, într-o inegalabi lă
manieră didactico-sentimentală, aici case vechi prind strălucire când trece El prin
preajmă ( . . . ). E iubit, e acceptat şi aşteptat."

Gruia Novac. Traseul unui destin sernpitern. Semnul Tău e Dada. în
Pagini medicale bârlădene. VI. 62-63 , 2003, p. 2.

•
„C.D. Zeletin ilustrează tipul „omului multilateral'', renascentist: medic,
om de ştiinţă, el e în acelaşi timp scriitor, biograf, filolog, etnograf etc., productiv
în fiecare domeniu. Scriitorul, de pildă, e poet, eseist, memorialist, traducător.
Iar traducătorul e poliglot şi cu deschidere spre epoci diferite. Mult şi divers scriu
şi alţii. Pe C.D. Zeletin îl distinge însă calitatea. E unul din scriitorii
contemporani cei mai îngrij iţi. Scrie parcă în halat alb, curat, vizând realizarea
unei clarităţi optime. Are gustul „slovei făurite" şi cultul „muncii literare". A
venit în literatură cu pasiunea şi disciplina intelectuală a medicinistului. Ceea ce
ştie, ştie temeinic, de la etimon până la ultimele sensuri, definitiv.''

Constantin Călin. Cetăţeanul de onoare, în Ziant! de Bacău. vineri.
6 mai 2005, p.4.
•

. . . De la Renaştere încoace, de când s-a cristalizat mai ferm noţiunea de
scriitor „modem", se poate observa că mulţi dintre cei calificaţi astfel au cu totul
altă profesiune şi, bineînţeles, altă formaţie intelectuală: de la Rabelais la Ce line
se semnalează medici care scriu literatură ( ... ). Şi la noi, unde, în raccourci, se
dezvăluie fenomenul, mai ales în secolul trecut, de la V. Voiculescu la
C D. Zeletin şi de la I. Biberi la Alexandru Lungu...
„

"

Alexandru George. LZLY şi necesitate, în 1 'iafa medicală, XIX, 3, 1 9
ianuarie 2007, p. 1 2 .

•
„Antologia pe care (CD. Zeletin) ne-a dăruit-o, în anul francofoniei,
carte de prim raft în bibliotecă, prilej de feerie, fast, fericită fandare a fanteziei,
înscrie un major punct între izbânzile anului literar:'

Barbu Cioculescu. Prilej de feerie (Despre Antologie liricăfrance=ă
de C.D. Zeletin), l"iafa medicală, XIX, 6, 9 februarie 2007, p. 1 2.
•
„După o muncă
documente, medicul şi
monumentală (847 p.) la
Bibescu, marea pianistă.

titanică în arhive, biblioteci, colecţii particulare de
scriitorul C D. Zeletin a publicat recent o carte
Editura Vitruviu, modest intitulată Principesa Elena
Departe de a fi doar monografia unei excepţionale
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artiste de sorginte nobiliară, exegeza autorului este în realitate un „stup de miere"
pentru istoriografii culturii româneşti din secolul al XIX-iea ( . . . ) . Abia de azi
înainte se va scrie mult despre Elena Bibescu, despre pianistica românească a
secolului al XIX-iea„."
Viorel Cosma Destinul tragic al unei prinţese-pianiste. O exege=ă
istorico-literară monumentală a dinastiei Bibeştilor. în Jurnalul

literar, XIX. 1 -4. ianuarie-februarie 2008. p. 2.

•
„Să recunoaştem: l-am citit totdeauna pe C.D. Zeletin, eminent om de
ştiinţă, medic şi profesor universitar, cu aprehensiunea că vom fi mai mult ori
mai puţin dezamăgiţi de o alunecare în diletantism, de stângăcia improvizaţiei,
atât de frecvente la autorii din această speţă. Dar surpriză, surpriză! Niciodată
scrisul d-sale, fie în calitate de poet sau tălmăcitor de poezie, fie în cele de
memorialist, eseist, istoriograf nu mi-a apărut altminteri decât un produs de
scriitor deplin, cu o solidă înzestrare, emergenţă a muzei şi nu a vreunui
compromis estetic sau de altă natură. După cum nici strădania de foarte stăruitor
cercetător, aproape neverosimilă pentru un om de altă specializare, e departe de
a-i ştirbi ţinuta literară, de a-i prejudicia emoţia subtilă strecurată între liniile tot
timpul caligrafic cumpănite. Şi încă o notă bună pentru domnia sa. Cu toate că
extrem de ataşat de locul natal, de Bârladul pe care nu pregetă a-1 aminti mereu,
fie şi prin mijlocirea unor inimoşi ai locului fără o prea mare notorietate („ .),
C.D. Zeletin nu face niciun rabat măruntului provincial ism cultural, de atâtea ori
stânjenitor."
Gheorghe Grigurcu. O carte somptuoasă
XL. 22. 6 iunie 2008. p. 1 2.

(/!). în România literară.

•
„Nu ştiu cărei pianiste din lume i s-a mai dedicat o biografie de 850 de
pagini („.). Cartea este ( ) nu numai biografia unei pianiste de viţă nobilă. Ea
este totodată şi o evocare istorico-literară a unei lungi perioade din trecutul
României, precum şi a unei clase apuse: a aristocraţiei româneşti din Principatele
Române („.). Ca lectură, cartea este irezistibilă. Ea se citeşte cu nesaţ, graţie în
primul rând bagajului bulversant de cunoştinţe al autorului, dar şi harului său de
povestitor („.). Cartea are şi o dimensiune morală care nu poate fi trecută cu
vederea („.). Iată un intelectual care, în plină „iepocă de aur", când atâţia
istoriografi, scriitori şi poeţi români şi-au pus talentul în slujba cuplului dictator
şi a totalitarismului de inspiraţie nord-coreeană, a început să lucreze la edificarea
unei ample biografii de prinţesă, menită să devină totodată şi o operă de
readucere în atenţia cititorilor a aristocraţiei ca factor providenţial al primenirii
culturii naţionale şi europene. Mă aplec în faţa lui!"
„.

Francisc Lăsz16, O pianistă aristocrată a spiritului, în Tribuna, VII.
14 1 , 16-31 iulie 2008. p. 32.
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•
„CD. Zeletin ( . . . ) nu este doar poet, traducător, ci şi un subtil exeget al
istoriei mentalităţilor şi al esteticii veacurilor abordate, al Renaşterii în special,
această epocă a tuturor anticipărilor, dar mai ales a comuniunii esteticului cu
eticul, a neoplatonismului cu frumuseţea etosului creştin ( . . . )
Lucrând pe o materie l ingvistică imperfectă, pe texte extrem de dificile prin
termeni ce contau atât pe limbajul poetic livresc, cât şi pe idiomul dialectal local,
adesea polisemantici sau reprezentând de-a dreptul coduri secrete, ediţia de faţă
acordă cel mai mare spaţiu sonetelor lui Dante, Petrarca, Boiardo, Lorenzo zis
Magnificul ( ... ).
C D. Zeletin, printr-o echilibristică fastuoasă între cele două limbi, printr-o
strădanie excepţională ce înseamnă cercetare intraverbală, mimetism,
volubilitate şi tăcând uz de un al şaselea simţ, cel al fluenţei limbajului poetic
românesc, restituie farmecul şi originalitatea textului original, inclusiv
personalitatea sonetistului . . .
.

"

Geo Vasile. Sculpturala mzi=icalitate a soneflll11i. în Viaţa medicală.
XX. 5 1 . 1 9 decembrie 2008, p. 1 2 (despre volumul Sonetul italian în
Evul mediu şi în Renaştere, Editura Humanitas. Bucureşti, 2008.

•
„Prin portretele d-sale de o densă substanţă, neconstrângătoare însă prin
afirmaţii casante ori prin tuşe pamfletare, ci mai totdeauna cumpătate, senine în
duhul clasicităţii ce-l distinge, C.D. Zeletin îşi probează iarăşi magnanimitatea,
lăsând loc unor noi nuanţe, tâlcuri, interpretări. O mai largă recunoaştere ce o
merită cu prisosinţă e zădărnicită de umoarea oţioasă a unora dintre criticii noştri,
nedispuşi a recunoaşte pluralitatea meritelor egale ale uneia şi aceleiaşi
personalităţi, în situaţia, cum e cea a cazului în speţă, a unui om de ştiinţă care e
şi scriitor, sau a unui critic care e şi poet ori (şi) romancier:'

Gheorghe
Grigurcu.
Duhul
clasicităţii,
[Despre
volumul:
C.D. Zeletin, Distinguo], Acolada li, 1 5, p. 3. decembrie 2008 şi în:
C.D. Zeletin, Scrieri 3, Colecţia Disti11guo. Editura Spandugino,
Bucureşti, 20 1 3 . pp. 93 1 -940.

•
„C.D. Zeletin este, în momentul de faţă, cel mai prolific, divers, adânc
autor dintre medicii-scriitori, o prezenţă remarcabilă şi remarcată de toate
uniunile de creaţie ale acestora, inclusiv U. M. E. M . [Union Mondiale des
Ecrivains Medecins], precum şi de cele ale scriitorilor de îndeletnicire unică.
Recunoaşterea acestor excepţionale calităţi de artist al cuvântului s-a aflat la baza
alegerii sale în fruntea S.M.S.P.R. [Societatea Medicilor Scriitori şi Publicişti din
România] ."

Mihail Mihailide, literatura artistică a medicilor, volumul li, N.- Z. .
Editura Viaţa medicală românească, Bucureşti, 2009, pp. 260-263.

32
https://biblioteca-digitala.ro

• „Cartea [C.D. Zeletin, Doctor Alexandru Brăescu,
1 860-1 9 1 7.
Contribuţii documentare, n. red.] are o valoare majoră pentru cultură, literatură,
istoria locurilor însemnate din leagănul existenţei neamului şi, nu în ultimul rând,
serveşte aşezării ctitorilor Medicinii naţionale pe piedestalul meritat.
Entuziasmul de cititor mi-a fost trezit de ( ... ) comoara de informaţii ( ... ),
erudiţia, ( ... ) dublată de inefabila inspiraţie de a reînvia acel timp irepetabil care
a fugit ( . . . ). Autorul are puterea hipnotică de a stârni imaginaţia, întrupând
fantezia şi chiar fantasmele în tablouri dramatice pe care actorii, fantome
revenite, le joacă empatic.
În sfărşit, aderenţa la lectura acestei cărţi captivante, rezistă la orice
desprindere. Pentru care motiv? Datorită discursului cu identitate unic personală,
alcătuită dintr-un limbaj doct, dar presărat cu vorbe aduse de pe valea Zeletinului,
din trecutul răzăşesc. Tocmai acest discurs, cu farmece osmice ascunse, naşte
incantaţia pe care o simţim ascultându-l pe C.D. Zeletin."
Al. Trifan. Un ctitor nedreptăţit. [Doctorul Alexandru Brăescu, ctitor
al psihiatriei moderne, n. ed .). Viaţa medicală. XXII. 3. 22 ianuarie

20 1 0 şi in: C.D. Zeletin. Scrieri 4. lstoriograjice,Colectia Distinguo.
Editura Spandugino. Bucureşti. 20 1 4. pp. 439-443.

• „Detaliul care-l singulariza în masa cadrelor didactice de la Medicină
era pofta cărturărească. Conferenţiarul invoca persoane, cărţi sau versuri cu
plăcerea cu care alţii degustă aroma unui vin bun. O bucurie nesimulată îi însoţea
peroraţiile, C.D. Zeletin digerând cultura la propriu, ca pe o hrană propriu zisă,
fără ostentaţie şi fără parăzi cabotine. De fapt, Zeletin secreta cultură cu uşurinţa
cu care o glandă îşi secretă hormoni i, porii pielii sale părând anume dilataţi
pentru a emana particule olfactive de ordin spiritual [ . . . ]. Dar ce te înmărmurea
la Zeletin nu era atât luxurianţa erudiţiei, înspăimântătoare şi inexplicabilă din
perspectiva unui om nonnal, cât împrejurarea că acest apetit nu cunoştea
întreruperi . [ . . . ] .
Acest hedonist a l cunoştinţelor te năucea c u amănunţimea sisifică a
docţeniei sale. Ştia o carte nebunească . . . "
Sorin Lavric, Picături savante, in România literară, XLII, 5, p. 9,
1 9 februarie 20 1 0 şi în: C.D. Zeletin, Scrieri 3, Colec ti a Distinguo.
Edi tura Spandugino, Bucureşti, 20 1 2, pp. 94 1 -946.

•
„ În definitiv, farmecul personalităţii lui C.D. Zeletin vine din punerea
în ecuaţie a rigorii, ca tărie de caracter, şi a blândeţii creştine venind direct din
omenia mioritică.De-aici, probabil, şi afinitatea lui cu formele fixe ale liricii,
pasiunea cu care a tradus sonetele italiene ale lui M ichelangelo şi ale altora, dar
şi marea poezie a lui Baudelaire. Priveşte sonetul „pitagoreic", sub fascinaţia
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numărului, punându-şi, de exemplu, întrebarea tulburătoare: de ce s-a oprit
Shakespeare la 1 54 de sonete? Or, un sonet are 1 54 de silabe.
Shakespeare n-a respectat r igorile sonetului italian al Dulcelui Stil Nou
(preferând decasilabul în locul endecasilabului, cât şi dispunerea în trei catrene
şi un distih), dar peste rigoarea numerică n-a putut trece. Eminescu, iubitorul de
caractere, era convins că Bătrânul dascăl din Scrisoarea I sprij ină lumea şi vecia
într-un număr. Altminteri, Rămânerea trecerii (cartea lui C.D. Zeletin, n.red.)
titlu oximoronic, rezonant cu clipa cea repede eminesciană, se deschide cu eseul
Prestigiu/filozofic al singularului, închinat gândirii lui Eminescu ...
"

Theodor Codreanu, Euharistie artistică, în Dacia literară, XXIII, nr.
5-6 ( 1 04- 1 05 ), laşi, 20 1 2. pp. 1 02- 1 05. şi în: C.D. Zeletin. Scrieri 3.
Colecţia Distinguo, Editura Spandugino, Bucureşti, 20 1 2 . pp. 947956.
• „Volumul despre care vorbesc aici - Michelangelo, Rime I Poezii.
Opera Omnia. Traducere din italiană şi postfaţă de C D. Zeletin, Editura
Humanitas, Bucureşti, 20 1 1 - ( . . . ) poate fi privit ca o versiune nouă oferită de
acelaşi sensibil şi măiestru traducător al poeziei michelangioleşti ( ... ). Poezia lui
Michelangelo este unul din cele mai dificile texte din cultura italiană ( . . . ). A
traduce poezia lui Michelangelo fără a-i respecta caracteristicile stilistice şi
metrice înseamnă a transmite cititorului străin o imagine parţială şi deformată,
din care pot reieşi idei, aspiraţii, sentimente, dar nu profunda ei inventivitate şi
originalitate. Cu toate acestea, majoritatea traducerilor în limbile de mare
prestigiu se fac vinovate de această trădare. Spre deosebire de acestea,
C. D. Ze/etin a înfruntat provocarea şi a învins: a dat sens pasajelor obscure fără
a recurge la o traducere explicativă; a evitat excesele baroce ale originalului fără
a ştirbi raritatea expresiei; a înlocuit inevitabilele arhaisme ale unui text din
secolul al XVI-iea printr-un parfum vetust al turnurii şi al sunetului; a respectat
cu virtuozitate metrica originalului; a răspuns complexităţii originalului prin
splendida bogăţie a vocabularului şi măiastra plăsmuire a imaginilor. Cred că ne
aflăm dinaintea unei realizări monumentale ...
·'

Smaranda

Bratu

El ian,

Poezia

lui

Michelangelo:

darul

lui

C. D. Zeletin, în J'iafa medicală, XXIII, 3 1 ( 1 1 25 ), 5 august 20 1 1 ,
p. 1 2.
• „Ca şi volumul precedent, Distinguo (Editura Vitruviu, 2008), acesta
[Rămânerea trecerii, Editura Spandugino, Bucureşti, 20 1 1 ] este alcătuit dintr-un
soi de tablete literare ( ... ) Ca substanţă şi ca stil, ele sunt însă greu de deosebit:
căci eseurile şi convorbirile sunt pline de evocări, iar unele evocări sunt splendide
schiţe, mai reuşite ca schiţele înseşi. Şi toate au un aer comun care vine în bună
măsură de la faptul că nu le lipseşte un sâmbure autobiografic sau, mai corect
spus, au un miez trăit, de unde se deapănă o meditaţie care capătă consistenţă şi
rost. Meditaţia e legată de oameni (mulţi şi minunaţi, pe care autorul îi restituie
.
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memoriei colective), de locuri, de limbaj şi de arta cuvântului. Şi toate sunt scrise
într-o limbă imaginifică, unduioasă, cu un uşor parfum arhaizant, dar totodată
precisă, sintetică, uneori apoftegmatică - limbă care nu constituie doar un model
de scriere, ci şi un model de relaţie cu limbajul. Lectura acestei cărţi este o
destătare."
Smaranda Bratu Elian, ltinerariile spiritului, în Viaţa medicală,
XXIII, 5 1 -52( 1 1 45-1 1 46), 23 decembrie 20 1 1 , p. 24.
•

„Carierele sale de om de ştiinţă şi de artist s-au împletit armonios,
profesorul universitar de Ia Catedra de biofizică a Universităţii de Medicină
„Carol Davila" armonizându-se cu eseistul, poetul, istoriograful, monografistul,
traducătorul literar, muzicologul, ziaristul şi conferenţiarul de radio şi televiziune
( ... ), aşezându-l pe C.D. Zeletin în vârful piramidei oamenilor noştri de cultură
universală."
Viorel Cosma Portrete sentimentale: CD. Zeletin. Radio România
Cultural. 21 mai 20 1 2.
•
[Despre volumul Scrieri I de C.D. Zeletin]. „Este o carte preţioasă, pe
care o iei în mână cu respect şi admiraţie, chiar înainte de a o deschide; ea ni se
prezintă într-o formă care imită conţinutul, sobru, înalt şi responsabil, este un
manifest pentru o altfel de cultură, legată de tradiţie şi de permanenţă, care se
opune grabei şi fuşerelii curente. Această formă, care respiră eleganţă şi
rafinament, îmi aminteşte acel episod din viaţa lui Machiavelli, când florentinul,
aflat în surghiun într-un sat din Toscana, după ce îşi petrecea ziua printre ţărani
şi văcari, în ponosite haine de lucru, seara, retras în chilia spiritului, îmbrăca cele
mai alese veşminte ale sale pentru a-i putea citi pe clasici. Există scrieri, ne învaţă
Machiavelli, ne învaţă şi Editura Spandugino, care, pentru a fi pătrunse în spiritul
lor, au nevoie de un respect exterior, de Wl ritual şi un cult al frumuseţii şi
armoniei, care să le preceadă şi să le însoţească."

Smaranda Bratu Elian, lnceput de bilanţ, în Viaţa medicală, XXIV,
36, 7 septembrie 20 1 2, p. 1 2.
•
„Cea dintâi impresie pe care o produce opera lui C.D. Zeletin este
armonia. Izvorul acesteia nu este altul decât vocaţia primă, pe care el însuşi şi-o
recunoaşte, poezia. Un aforism o defineşte astfel: „Poezia rămâne muzica actului
de gândire." C.D. Zeletin este poet în fiecare pagină pe care o scrie, chiar şi în
aceea care se arată mai strict erudită, deci ameninţată de uscăciwte. Î n felul ei,
această operă musteşte de moldovenitate, ridicată pe treapta de sus a
universalităţii. Un om care n-a putut urî şi care s-a detaşat cu l impezime de ispita
discordiei mioritice bântuitoare, la românul mediu, alegând recursul la
splendoare despre care vorbea Hans Urs von Baltasar, invocat, în cazul
ciobanului mioritic, de către Nicolae Steinhardt, într-un frumos eseu. „Nu pot

35
https://biblioteca-digitala.ro

urî", mărturiseşte autorul în aforisme. ,,Alte păcate am, dar pe acesta cred că nu.
Când voi trece Dincolo, va trebui să născocesc ceva în privinţa urii,
încredinţându-mă că, totuşi, e cu putinţă să fi urât. Dar cum am să fac lucrul
acesta fără riscul păcatului celuilalt, al minţirii?!" [ . . ] În toate, Scrierile lui
C.D. Zeletin conturează, încă de pe acum, imaginea unuia dintre ultimii mari
cărturari şi creatori din generaţia '60, model exemplar de care cultura noastră are
atâta nevoie, într-o vreme de confuzie şi degradare a valorilor spirituale."
.

Theodor Codreanu, CD. Zeletin. Armonia personalităţii, în Vitraliu.
Bacău, XX. 3-4 (39), noiembrie 20 1 2. pp. 30-3 1 .
•
„Prima oară aflasem de C.D. Zeletin în legătură cu fapta sa unică în
l iteratura română: traducerea integrală în l imba română a Florilor Răului ale lui
Charles Baudelaire. Cunoşteam antologia realizată de Geo Dumitrescu, în care
se regăseau numeroşi competitori în realizarea unor variante româneşti ale unor
poezii ale marelui poet francez, nu lipseau de acolo nici Arghezi, nici Ion Barbu,
nici Phi lippide, nici atâţia alţii, care de care mai redutabili, dar fiecare cu câteva
poezii şi nici ansamblul lor nu acoperea întregul volum în discuţie. Întreprinderea
dusă la capăt de C.D. Zeletin este de proporţii titanice şi singură putea justifica o
viaţă de om. Aflasem ulterior, când avusesem ocazia de a-1 întâlni personal, că a
lucrat la această traducere timp de mai multe decenii. Era de înţeles, dar acum,
cu publicarea întregii sale opere literare, la Editura Spandugino, ne dăm seama
de forţa sa creatoare, care s-a împărţit între două teritorii, unul al ştiinţei,
biofizica, altul al artelor. . .
"

Acad. Solomon Marcus. Pe aceeaşi lungime de undă. Pe marginea
Scrierilor lui C.D. Zeletin, în Viaţa medicală. XXV, 5 1 -52.
20 decembrie 20 1 3 . p.20.
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VO LUME LITERARE
DE
C.D. ZE LETIN

I . MICHELANGELO, Sonete, tălmăcire, studiu introductiv, note şi comentarii
de C. D. Zeletin, Cuvânt înainte de Acad. Tudor Vianu, E.L. U „ Bucureşti, 1 964.
Premiul I şi Medalia de aur la Concursul de carte. Edinbourgh. 1 965.
2. lirica Renaşterii italiene, tălmăcire şi studiu introductiv de
Editura Tineretului, „Cele mai frumoase poezii", Bucureşti, 1 966.

C.D.

Zeletin,

Prima antologie de poezie a Renaşterii italiene care apare în limba română. Este un florilegiu
continând capodopere lirice ale lui Francesco Petrarca. Lorenzo de· Medici. Angelo Poliziano.
Jacopo Sannazaro. Michelangelo Buonarroti. Vittoria Colonna. Galeotto del Carreto. Gaspara
Stampa. Giordano Bruno.

3. CHARLES BAUDELAIRE, Florile Răului, E.L.U„ Bucureşti, 1 968.
Edi)ie colectivă. reunind cele mai bune tălmăciri în limba română apărute timp de un secol.
Dintre traducătorii în viaJă. C.D. Zeletin este cel mai bine reprezentat.

4. V ALMIKI, Ramayana, repovestită de C. Rajagopalachari, două volume, în
româneşte de S.E. Demetrian, C. D. Zeletin, G. Coşbuc, E.P.L„ Bucureşti, 1 968.
5 . C.D. ZELETIN, Sonetul italian În Evul mediu şi În Renaştere, voi. I şi li,
Editura Minerva, Bucureşti, 1 970.
Este cea dintâi mare antologie din tara noastră a sonetului. Ea reuneşte opera a peste 70 de poeti.

începând cu Şcoala siciliană (secolul al XIII-iea), reprezentând pe marii poeti prerenascentişti ca
Dante, Petrarca. Boccaccio. marii artişti ai Renaşterii ca Lorenzo de· Medici. Michelangelo. Giovanni
Pico delia Mirandola. Torquato Tasso etc .. pentru a terrnina cu poetii-filozofi ai ..Şcolii Noi".
Giordano Bruno. Tommaso Campanella. Cele doua volume cuprind deci peste patru secole de poezie.

6. ALESSANDRO PARRONCHI, Michelangelo sculptor, în româneşte de
C.D. Zeletin, Editura Meridiane, Bucureşti, 1 970.
7. ALEXANDRINA ENĂ CHESCU CANTEM I R, Portul popular românesc,
ediţie îngrij ită şi studiu introductiv de C.D. Zeletin, Editura Meridiane,
Bucureşti, 1 97 1 ; retipărită în Japonia, Editura Kobunsha Co„ Ltd„ Tokio, 1 976.
Diplomă şi Medalie la Expozitia lntematională de Carte, I. B. A., Leipzig, 1 97 1 .
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Albumul, alcătuit din 80 de planşe realizate în uleiuri, face parte dintr-un manuscris de cca. 1 OOO
de planşe şi este cea mai amplă lucrare de acest gen din etnografia românească. În realizarea
planşelor, autoarea a fost ajutată de nepotul său, bun desenator, George Emil Palade, viitor laureat al
Premiului Nobel pentru Medicină ( 1 974). Un prim volum a fost tipărit în 1 939. Unică în felul şi
dimensiunile ei. lucrarea a fost solicitată autoarei încă de la începutul secolului XX de către Spiru
Haret.

8. ROMAIN ROLLAND, Viaţa lui Michelangelo, în româneşte de C.D. Zeletin,
Editura Meridiane, Bucureşti, 1 97 1 ; ediţia a II-a, 1 995 .
9. CORNELIA COMOROVSCH J, literalllra Umanismului şi a Renaşterii,
voi I (Italia), Editura Albatros, Bucureşti, 1 972.
Cuprinde traduceri din ital iană şi latină de C.D. Zeletin.

1 0. Neapole, text de C D. Zeletin, fotografii de Hedy Loffier, Editura
Meridiane, Bucureşti, 1 973 .
1 1 . MICHELANGELO BUONARROTJ, Sonete şi crâmpeie de sonet.
Alcătuirea ediţiei, studiu introductiv, traducere, note şi comentarii de
C.D. Zeletin, Editura Albatros, Bucureşti, 1 975.
Premiul Asociafiei Scriitorilor din Bucureşti, 1 975.

12. C. D. ZELETIN,
Bucureşti, 1 977.

Călătorie

spre

transparenţă,

Editura

Eminescu,

Cane de poezii originale. Cuprinde o selec!ie din cele mai reprezentative poezii scrise pe
parcursul a două decenii. ordonate pe ideea atingerii de către propensiunea lirica a esenfei.
transparentă pe care se structurează toate înfăfişările lumii exterioare şi sufleteşti.

1 3 . MICHELANGELO BUONARROTI, Scrisori urmate de Viaţa lui
Michelagnolo. scrisă de Ascanio Condivi, două volume. Alcătuirea ediţiei,
traducere, studiu introductiv, note şi comentarii de C. D. Zeletin, Editura
Meridiane, Bucureşti, 1 979.
1 4. C.D. ZELETIN, lirică fi"anceză modernă. Florilegiu, Editura Albatros,
Bucureşti, 1 98 1 .
Cuprinde un mănunchi de capodopere lirice. selectat după gustul tălmăcitorului. ale
um1ătorilor poeti de primă importantă ai literaturii franceze: Gerard de Nerval. Theophile Gautier.
Charles Baudelaire. Stephane Mallam1e. Paul Verlaine. Arthur Rimbaud. Paul Valery,
Guillaume Apollinaire.

1 5 . C.D. ZELETIN, Ideograme în nisipul coridei. Editura Cartea Românească,
Bucureşti, 1 982.
Este o carte de proză gnomică şi filozofică, scrisă sub forma de aforisme şi eseuri scurte.

38
https://biblioteca-digitala.ro

1 6. MICHELANGELO, Poezii. Opera omnia, traducere, prefaţă, tabel
cronologic, note şi comentarii de C. D. Zeletin, Editura Minerva, Biblioteca
pentru toţi, Bucureşti, 1 986.
Rodul unei munci de peste 25 de ani, volumul prezinta cititorului român. pentru întâia oara.
opera literara integrală a divinului florentin.

1 7.

C.D. ZELETIN, Andaluzia, Editura Cartea românească, Bucureşti, 1 986.

Volum de poezii originale cuprinzând, pe lânga o selectie de poezii reprezentative din ultimii
ani, un grupaj de ..sonete de odinioara", cele mai multe legate de Bârlad.

1 8. AL.TZIGARA-SAMURCAŞ, Scrieri despre arta românească, ediţie
îngrij ită, studiu introductiv, cronologie, bibliografie şi note de C. D. Zeletin.
Editura Meridiane, Bucureşti, I 987.
Retiparirea, dupa 50 de ani, a unei parţi semnificative din scrierile dc:spre arta ale lui
Al. Tzigara-Samurcaş, creatorul muzeografiei ştiintifice româneşti.

1 9. ŞT. ZELETIN, Burghezia română, originea şi rolul ei istoric, ediţia a II-a,
îngrij ită de C. D. Zeletin, Editura Humanitas, Bucureşti, 1 99 1 .

Este prima reeditare a acestei opere fundamentale a lui Şt. Zeletin. C.D. 7.elelin. îngrijitorul
editiei. a adus elemente biografice inedite şi a rectificat o seamă de erori pe care diferiţii editori ai
acestui mare gânditor le-au strecurat de-a lungul timpului.

20. CHARLES BAUDELAIRE, Florile Răului, în versiunea lui C. D. Zeletin,
Editura Univers, Bucureşti, 1 99 1 .

Elaborată pe parcursul a 40 de ani. este prima traducere integrala a Florilor Răului de Charles
Baudelaire. în viziunea unui singur poet. capodoperă tradusă parţial de mari personalităţi ale culturii
noastre. ca N. Iorga. Tudor Arghezi. Ion Pillat. Perpessicius. Al. Philippide etc. Premiul Salonului
National al Cărţii, Cluj-Napoca. 1 99 1 şi Premiul Uniunii Scriitorilor pentru cea mai bună traducere
a unei capodopere lirice.

2 1 . ŞT. ZELETIN, Neoliberalismul, ediţia a I I I-a, îngrij ită de C. D. Zeletin,
Editura Scripta, Bucureşti, 1 992.
Um1ând indicaţiile lăsate in manuscris de către autor. C.D. Zeletin a îmbogăţit editia cu trei
noi capitole. dintre care unul inedit.

22. MICHELANGELO, Quindici sonetti. Cincisprezece sonete, Versione
romena di I versiunea în limba română: C. D. Zeletin, Editura Kriterion,
Bucureşti, 1 992. Cu zece gravuri de Simona Bucan.
Editie bibliofilă.

23 . C.D. ZELETIN, Respiro în amonte, Editura Cartea românească, Bucureşti,
1 995.

Este un volum d e studii, eseuri şi contribuţii de istorie literară. Dintre acestea d i n urmă, este
suficient să amintim descoperirea, într-un text latin din Evul Mediu. a paternităţii literare a unicului
sonet al lui Leonardo da Vinci.
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24.

C.D. ZELETIN, Gaură-n cer. Eseuri, Editura Athena, Bucureşti, 1 997.
Tablete, axate pe o idee originala sau pe evocarea unei personalită\i.

25.

C.D. ZELETIN, Adagii, Editura Athena, Bucureşti, 1 999.
O carte de aforisme ş i proza apoftegmatică, echil ibrându-se - în opera autorului - cu volumul

Ideograme în nisipul coridei.

26.

C.D. ZELETIN, A mar de vreme, Editura Vitruviu, Bucureşti, 200 1 .

Volumul consacră formula nouă a evocării-eseu, cu valoare deopotriva istoriografică şi
eseistica. Edifia a II-a, Editura Sfera. Bârlad, 2006.

27. C.D. ZELETIN, Sonetul în zorii, amiaza şi amurgul Renaşterii italiene,
Editura Pandora-M, Târgovişte, 2002.
Florilegiu de traduceri din poefii: Francesco d'Assisi. Guido Guinizelli, Dante Alighieri.
Francesco Petrarca, Lorenzo de Medici, Michelangelo Buonarroti, Francesco Berni. Gaspara Stampa,
Giordano Bruno. Tommaso Campanella. Editie restrânsă şi revizuită a Sonelului ilalian în Evul mediu
şi în Renaşlere ( 1 970).

28. C. DIMOFTACHE ZELETIN, Ştefan Zeletin. Contribuţii documentare,
Editura Corgal Press, Bacău, 2002.
Recent. colectia „Carti fundan1entale ale culturii române'· a publicat Burghe=ia Română şi
.Veoliberalismul de Ştefan Zeletin. Raportate la importanta acestor lucrări. capodopere ale gândirii

sociologice româneşti. documentele privitoare la viata filozofului sunt putine şi conţin unele erori.
C.D. Zeletin publica un număr apreciabil de documente inedite din arhivele româneşti şi străine (cca.
250 de pagini). utile viitorului biograf al filozofului.

29. PAUL VERLAINE, Poemes. Poezii. Traduceri de Şt. O. Iosif şi
C. D. Zeletin, Editura Pandora-M, Târgovişte, 2002.
O selecfie operată de editorul care s-a oprit la acele texte unde arta celor doi traducători intră
în consonantă.

30. VINTILĂ CIOCÂ L TEU, A dânc împietrit. Poezii, Ediţie îngrijită de
C D. Zeletin, Editura Cartea universitară, Bucureşti, 2003 .
Editie de lux a unui important scriitor medic. biochimist de notorietate mondială şi poet
reprezentativ pentru marele curent al Gândirii. Anexa documentară cuprinde mărturii inedite asupra
tragicii morti a acestui savant şi profesor universitar. cea dintâi victimă a agresiunii bolşevismului în
universitatea bucureşteană.

3 1 . C.D. ZELETIN, Antologie din lirica franceză, Editura Pandora-M, Târgo
vişte, 2006.
Florilegiu de traduceri din poe\ii Alfred de Yigny. Theophile Gautier. Charles Baudelaire.
Stephane Mallarme, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, E mile Yerhaeren. Guillaume Apollinaire. Editie
bil ingvă, reproducând F/orilegi11/fra11ce= din 198 1 , revizuită insa,şi cu doi poeti nou introduşi: Alfred
de Yigny şi Emile Verhaeren.

40
https://biblioteca-digitala.ro

32. ALEXANDRU TZIGARA-SAMURCAŞ, Memorii III, 1 9 1 9- 1 930. Lupta
vieţii unui octogenar. Ediţie îngrij ită şi Studiu introductiv de C.D. Zeletin,
Editura Meridiane, Bucureşti, 2003 .
3 3 . G. TUTOVEANU, A lbastru. Poezii alese. Ediţie alcătuită de Mircea şi
Sergiu Coloşenco. Bibliografie de Al. Tutoveanu şi C.D. Zeletin. Traduceri în
franceză de C. D. Zeletin. Editura Sfera, Bârlad, 2003 .
34. C.D. ZELETIN, Scânteind ca Sirius. . . Scrisorile de tinereţe ale Zoei
G. Frasin către G. Tutoveanu. Comentariu urmat de Contribuţii documentare la
biografia poetului G. Tutoveanu. Editura Sfera, Bârlad, 2004 .
..Canea este imponanta şi pentru un viitor cercetator psihanalist al vietii marelui poet şi
matematician Ion Barbu (Dan Barbilian). Zoe G. Frasin fiind matuşa sa„ ( Top Business. XII. 2 1 . p . 1 3 ,
20-26 mai 2004) Premiul . .Stolnicul Constantin Cantacuzino·· a l Funda\iei Culturale Magazin Istoric,
2006.

3 5 . CHARLES BAUDELAIRE, Florile Răului, Traducere, cronologie, note şi
comentarii de C. D. Zeletin. Ediţia a II-a, cu desene de Charles Baudelaire. Ediţie
bibliofilă Editura Aldine, Bucureşti, 2004.

..Cel dintâi traducător în româneşte al integralei Florile Răului. C.D. Zeletin. ne oferă o noua
editie revăzuta a acestei capodopere. Volumul (legat în piele naturala) este ilustrat cu desene ale
marelui poet francez'" (Săptamânalul internaţional Top Business. XII. 2 1 . p. 1 3. 20-26 mai 2004).

36. TOMMASO CAMPANELLA, La Citta def Sole. Poesie filosofiche/
Cetatea Soarelui, traducere din italiană de Smaranda Bratu Elian, şi Poezii
filozofice, traducere din italiană de C. D. Zeletin şi Smaranda Bratu Elian. Ediţie
îngrij ită de Smaranda Bratu Elian. Cu o prefaţă de Tonino Tornitore. Editura
Humanitas, Bucureşti, 2006. Ediţie bilingvă.
37. G. TUTOVEANU, Poezii. Format lil iput. Cu un Medalion de T Arghezi.
Ediţie îngrijită de C D. Zeletin. Editura Sfera, Bârlad, 2007. Ediţia a doua,
revizuită, la aceeaşi editură, în anul 20 1 5, cu prilej ul sărbătoririi centenarului
Academiei Bârlădene.
38. ALEXANDRU TZIGARA-SAMURCAŞ. lupta vieţii unui octogenar.
Memorii, 1 93 1 - 1 936. Ediţie îngrijită, studiu introductiv şi cronologie de
C. D. Zeletin. Editura Vitruviu, Bucureşti, 2007.
39. C. D. ZELETIN, Principesa Elena Bibescu, marea pianistă. Cronică,
Editura Vitruviu, Bucureşti, 2007. Ediţia a 11-a, aceeaşi editură, 2008.
Este o cercetare muzicologica masivă. densă în date inedite, privitoare la .,prima vice-mamă„
a lui Enescu, care i-a intuit cea dintâi geniul componistic şi 1-a impus cu putere în conştiinta anistica
pariziană. Premiul ,.I. C. Filitti" al Fundafiei Culturale Magazin istoric, 20 I O.
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40. ALEXANDRU TZIGARA-SAMURCAŞ, Lupta l'ie(ii unui octogenar.
Memorii, 1 93 7-1 94 1 . Ediţie îngrijită, studiu introductiv şi cronologie de
C D. Zeletin. Editura Vitruviu, Bucureşti, 2008.
4 I . II sonetto italiano de/ Medioevo e de/ Rinascimento I Sonetul italian în Evul
mediu şi în Renaştere. Antologie, traducere din italiană şi postfaţă de
C D. Ze/etin. Prefaţă de Natascia Tone/li. Note explicative şi note bibliografice
de C D. Zeletin şi Smaranda Bratu Elian. Ediţie îngrijită de Smaranda Bratu
Elian. Editura Humanitas, Bucureşti, 2008.
Este o selectie ş i o revizuire profunda a sonetelor din volumele de la pozitia nr. 5 a bibliografiei
de fata.

42. C.D. ZELETIN. Distinguo. Eseuri. Evocări. Scriitori medici. Convorbiri.
Editura Vitruviu, Bucureşti, 2008.
43 . C. DIMOFTACHE ZELETIN, Doctorul A lexandru Brăescu, 1860 - 1 9 1 7.
Întemeietor al Învăţământului universitar de psihiatrie din Moldova, ctitor al
Spitalului Soco/a din laşi. Contribuţii documentare. Editura Corgal Press, Bacău,
2009.
Este un studiu de iatroistoriografie consacrat unei figuri de mare insemnatate a medicinii
româneşti, psihiatru de prestigiu în lumea medicală şi intelectuala a vremii. unul din primii europeişti
din România. intelectual de cultură engleză- o raritate pe atunci - şi franceză. cel dintâi profesor de
psihiatrie al Facultătii de Medicină din laşi şi creator al Socolei.

44. CHARLES BAUDELAIRE, Florile Răului, Traducere, cronologie, note şi
comentarii de C D. Zeletin. Ediţia a III-a, ilustrată cu desene de Charles
Baudelaire. Editura Sfera, Bârlad, 20 I I .
45. ION BUZDUGAN, Miresme din stepă. Poezii. Ediţia a doua. Format
liliput. Cu o prefaţă şi o prezentare de N. Iorga. Ediţie îngrij ită de C.D. Zeletin,
Editura Sfera, Bârlad, 20 1 1 .
46. MICHELANGELO, Poezii. Opera omnia. Ediţia bilingvă. Traducere din
italiană şi postfaţă de C D. Ze/etin. Prefaţă de A delin Charles Fiorato. Ediţie
îngrijită de Smaranda Bratu Elian. Editura Humanitas, Bucureşti, 20 1 1 .
47. C.D. ZELETIN, Rămânerea trecerii. Eseuri. Evocări. Schiţe. Convorbiri.
Editura Spandugino, Bucureşti, 20 1 2.
48. C.D. ZEELETIN, Zdrenţe În paradis. Proză apoftegmatică. Editura
Spandugino, Bucureşti, 20 1 2 .
49. C.D. ZELETIN, Scrieri I, Colecţia Distinguo, Editura Spandugino,
Bucureşti, 20 1 2, 758 p. Cuprinde volumele: Călătorie spre transparen/ă. Poezii;
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Andaluzia. Poezii; Ideograme în nisipul coridei, proză aforistică; Adagii. Zdrenfe
în paradis. Proză apoftegmatică; Respiro în amonte. Eseuri.
50. C.D. ZELETIN, Scrieri 2, Colecţia Distinguo, Editura Spandugino,
Bucureşti, 20 1 2, 724 p. Cuprinde volumele: Gaură-n cer. Eseuri; Amar de vreme.
Eseuri.
5 1 . C.D. ZELETIN, Scrieri 3, Colecţia Distinguo, Editura Spandugino,
Bucureşti, 20 1 3, 974 p. Cuprinde volumele: Distinguo. Eseuri; Rămânerea
trecerii. Eseuri.
C.D. ZELETIN, Scrieri 4. Istoriografice. Colecţia Distinguo, Editura
Spandugino, Bucureşti, 20 1 4, 1 390 p. Cuprinde volumele: Doctorul Alexandru
Brăescu (1860-191 7) Contribuţii documentare; Scânteind ca Sirius. „ ;
Contribuţii documentare la viaţa ş i opera lui Ştefan Zeletin; Tenorul de reputaţie
europeană Tomel Spătaru (1909-1961). Contribuţii documentare; Etimologii.

52.

53. G. TUTOVEANU, Poezii. Ediţie liliput. Cu un medalion de
Ediţie îngrij ită de C D. Zeletin. Editura Sfera, Bârlad, 20 1 5 .

T

Arghezi.

54. C. D. ZELETIN, Scrieri 5. Principesa ELENA BIBESCU marea pianistă,
născută Kostaki Epureanu, şi începuturile carierei pariziene a lui GEORGE
ENESCU, Colecţia Distinguo, Editura Spandugino, Bucureşti, 20 1 6 (voi. I - 7 1 3
p„ voi. 2 839 p.).
-

C.D. ZELETIN, Scrieri 6. Poezia italiană, Colecţia Distinguo, Editura
Spandugino, Bucureşti, 20 1 7, 1 207 p. Sonetul italian în Evul Mediu şi în
Renaştere; Michelangelo. Poezii. Opera omnia; Florilegiu italian.

55.

56. MICHELANGELO BUONARROTI, Scrisori. Traducere din limba
italiană, studiu introductiv, cronologie şi note de C.D. Zeletin, Editura Art,
Bucureşti, 20 1 3 , 487 p.
57. C.D. ZELETIN, Domnu-i domn şi lerui Ier. Proze. Convorbiri. la arderea
manuscriselor, Editura Spandugino, Bucureşti, 20 1 7, 496.
5 8 . EDUARD PAMFIL, ARIOSO DOLENTE. Poezii. Ediţie alcătuită, eseu
introductiv, note şi ADDENDA de C.D. Zeletin, Preşedinte de onoare al
Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti din România, Editura Cartea Medicală,
Bucureşti, 20 1 9.
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59. C.D. ZELETIN, Aşternutul insomnicului. Poeme gnomice în proză, Editura
Spandugino, Bucureşti, sub tipar.
60. C.D. ZELETIN, Scrieri 7. Poezie franceză. Lirică fi"anceză modernă,
Charles Baudelaire, Florile Răului, Colecţia Distinguo, Editura Spandugino,
Bucureşti, 2020, 1 1 00 p.
61.

C.D. ZELETIN, Dada & Dada. Fulguiri din copilărie, rămas în manuscris.

Volume în Medicină

CONSTANTIN DIMOFTACHE (coautor), Academia de Ştiinţe Medicale.
Dizertaţie istorică. Editura Academiei de Ştiinţe Medicale, Bucureşti, 20 1 2.

Volume consacrate lui C. D. ZELETIN

Cuprind studii, eseuri, cercetări, articole, documente istoriografice ori
imagistice, de la Tudor Vianu, Perpessicius şi George Emil Palade, laureat al
Premiului Nobel pentru Medicină ( 1 974), la Barbu Cioculescu, Gheorghe
Grigurcu, Viorel Cosma ori Sorin Lavric, privitoare la opera sa literară.
•
OMA GIU. C D. Zeletin 70. Editat de Direcţia judeţeană pentru cultură,
culte şi patrimoniu cultural naţional Bacău, împreună cu Centrul internaţional de
cultură şi arte „George Apostu" Bacău, 2005, 572 p.

• CD. Zeletin 75. Omagiul A cademiei Bârlădene Preşedintelui ei de
onoare. Ediţie alcătuită de Prof. Elena Monu, Doctor în istorie, Preşedinte al
Academiei Bârlădene, societate artistică înfiinţată în anul 1 9 1 5 . Bârlad, Editura
Sfera, 20 1 0, 758 p.
•

C D. Zeletin 80. Omagiul A cademiei Bârlădene Preşedintelui ei de
Onoare. Ediţie alcătuită de Prof. Elena Popoiu, Vicepreşedinte al Academiei
Bârlădene, societate artistică înfiinţată în anul 1 9 1 5. Bârlad, Editura Sfera, 20 1 5,
5 82 p.
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Radu Serban
Palade *
,
Prof. Univ. Dr. Constantin Dimoftache/
Scriitorul C.D. Zeletin
S-a născut sâmbătă 1 3 aprilie 1 935, în satul Burdusaci,
comuna Răchitoasa, judeţul Bacău, fostul judeţ Tecuci, într-o
familie în care tatăl, Nicolae Dimoftache, era preot ortodox, iar
mama, Maria (născută Ţarălungă), învăţătoare. Şcoala primară a
urmat-o în satul natal, având-o ca învăţătoare pe mama lui, din
prima copilărie bucurându-se şi de o instruire muzicală din partea
tatălui.
Î ntre anii 1 945-l 952 este elev al Colegiului Naţional
„Gheorghe Roşca Codreanu" din Bârlad. Din adolescenţă se
confruntă cu nedreptăţile, persecuţiile şi samavolniciile comuniste,
justificate prin .,lupta de clasă". La terminarea liceului, în iulie
1 952, află că organizaţia de bază a P.C.R. a hotărât să nu se
elibereze diploma de absolvire a şcolii elevilor care sunt fii de
preoţi sau chiaburi, pentru a-i împiedica în acest mod să poată urma
studii universitare. Graţie omeniei manifestate de secretarul
liceului, reuşeşte să-şi ridice diploma în mare grabă.
Neavând voie să se prezinte la nici un examen de admitere la
facultate (dosar necorespunzător), e nevoit să se angajeze profesor
de limba română la şcoala din comuna Godineşti ( 1 952-1 953).
După moartea lui I. V. Stalin (5 martie 1 953), relaxându-se
oarecum rigiditatea comunistă, poate să se prezinte la examenul de
admitere în învăţământul universitar. Astfel, reuşeşte să se înscrie
la Facultatea de Medicină din Bucureşti, secţia Pediatrie, pe care o
absolvă în anul 1 959. După anul III de facultate, promovat ca
premiant, află că e în pericol a fi exmatriculat din cauza „originii
sociale nesănătoase" (fiu de preot). E constrâns să recurgă la o
• Prof. Univ. Dr., membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale
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stratagemă tragi-comică: e înfiat discret de bunicul patern,
învăţătorul Constantin Dimoftache, devenind astfel frate al tatălui,
cumnat cu mama, fiu al bunicilor!
A fost intern clinic, prin concurs, al spitalelor din Bucureşti,
între anii 1 958-1 960. Lucrează ca medic de circumscripţie în circa
III Hunedoara (categorie grea) între anii 1 960-1 96 1 . Este transferat
la Sanatoriul de tuberculoză osteoarticulară din Mangalia ( 1 96 1 1 962).
Î n 1 962 devine cercetător ştiinţific, în urma concursului
susţinut, la Catedra de Biofizică a Institutului Medico-Farmaceutic
din Bucureşti.
Î n anul 1 963 , absolvă un Curs internaţional de histochimie,
ţinut la Facultatea de Medicină din Bucureşti. Cu această ocazie îl
cunoaşte pe profesorul Raymond Wegmann de la Facultatea de
Medicină din Paris, Institutul de Histochimie, unul dintre
organizatorii cursului. Acesta îi oferă o bursă de studii pe timp de
un an, pentru a lucra în laboratorul său, cu scopul perfecţionării în
microspectrofotometrie şi microscopie interferenţială. Nu obţine
aprobarea autorităţilor române, cu toată intervenţia scrisă a
profesorului R. Wegmann. Suportă şantajul şi presiunile Securităţii,
interesată de viaţa unor personalităţi literare române din Franţa.
Refuză colaborarea şi îşi asumă consecinţele.
Desfăşoară o activitate medicală integrată la Institutul
Naţional de Igienă şi Sănătate Publică din Bucureşti între anii
1 963-1 989.
Din anul 1 965 este asistent universitar la Catedra de
Biofizică, fiind titularizat prin concurs în 1 973 .
Î n anul 1 974 devine Doctor în Ştiinţe Medicale, specialitatea
Fiziologie. Parcurge prin concurs toate treptele ierarhiei
universitare: şef de lucrări ( 1 983-1 990); conferenţiar universitar
( 1 990--1 993 ); profesor universitar ( 1 993-2005).
A susţinut, vreme de peste 40 de ani, cursuri, conferinţe,
seminarii şi lucrări practice de biofizică la Facultatea de Medicină
a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila" Bucureşti.
Î ntre anii 1 963-1 977, a ţinut prelegeri şi lucrări practice la secţia de
Biofizică a Facultăţii de Fizică a Universităţii Bucureşti, secţie care
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îşi desfăşura activitatea didactică la Catedra de Biofizică a U.M.F.
„Carol Davila" Bucureşti.
Î ntre anii 1 973-1 990 a fost membru în comitetul de conducere
al Secţiei de Biofizică Pură şi Aplicată din România. În 1 99 1 devine
fondatorul şi redactorul şef al revistei Romanian Journal of
Biophysics, Editura Academiei, iar după anul 2005, când se
pensionează de la catedră, rămâne redactor onorific al publicaţiei.
A editat personal sau în colaborare, tratate, manuale, caiete
de lucrări practice, dintre care menţionăm: Curs de Biofizică
( 1 963), Prelegeri de Biofizică medicală, trei volume ( 1 964 şi
1 97 1 ) , Îndreptar de lucrări practice de bio.fizică (în ediţii succesive
1 964, 1 972, 1 975, 1 977), Bio.fizică medicală ( 1 977), Bio.fizică
medicală (în colaborare cu inginer doctor Sonia Herman, 1 993),
Principii de bio.fizică umană, două volume (în colaborare cu inginer
doctor Sonia Herman, 2003).
A elaborat peste 70 de lucrări ştiinţifice în domeniile
medicinii nucleare, criobiofizicii, citospectrofotometriei, modelării
cibernetice a unor procese biologice etc., comunicate la manifestări
ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi publicate în reviste
prestigioase de specialitate din ţară şi străinătate precum: Nature
( 1 963), Biophysik ( 1 966), Zuchthygiene ( 1 967), Zootecnica e
veterinaria ( 1 968) etc.
A adus contribuţii originale în mai multe domenii de
cercetare, dintre care amintim: a imaginat, verificat şi validat un
sistem original de identificare a limfocitelor cu aspect morfologic
normal, dar presupuse a fi atinse de impulsul morbid în leucemia
limfoidă cronică umană; a realizat, împreună cu inginer A. Ciureş,
cel dintâi dispozitiv de citospectrofotometrie în spectrul vizibil din
România ( 1 963); a semnalat pentru prima oară ( 1 964) existenţa a
două tipuri ale limfocitului mic din sângele uman, propunând o
revizuire a formulei leucocitare; a stabilit o serie de indici precişi ai
celulei seminale conservate la frig şi congelare, a căror eficienţă e
reflectată prin creşterea indicilor de fertilitate în practica
însămânţărilor artificiale din zootehnie; a aplicat modelul cibernetic
original al excitaţiei vizuale (conceput împreună cu inginer doctor
Sonia Herman) anumitor situaţii patologice (ambliopie,
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hemeralopie, retinopatia pigmentară etc.). Din anul 1 994 a fost
membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale.
Concomitent cu munca didactică şi de cercetare ştiinţifică
medicală, Prof. Dr. Constantin Dimoftache desfăşoară şi o
prodigioasă activitate literară, concretizată în peste 60 de volume,
publicate sub pseudonimul C.D. Zeletin.
Pentru că nu a cedat sugestiilor şi presiunilor ideologiei şi
puterii comuniste, nu poate publica, deşi e apreciat şi recomandat
editurilor de corifei ai literaturii şi culturii din România. Cenzura
din redacţii este extrem de vigilentă şi inflexibilă cu el timp de 30
de ani ! Cu mare greutate, în urma insistenţelor repetate ale lui
Tudor Vianu şi Perpessicius, debutează în revista Luceafărul din 1 5
mai 1 960, cu poezia (trunchiată în redacţie) intitulată Iarnă la
Bicaz.
Debutul literar în volum are loc în 1 964: Michelangelo,
Sonete, cu un Cuvânt înainte de Acad. Tudor Vianu, ediţie bilingvă,
Editura pentru literatură universală, Bucureşti. După anul 1 970, dar
mai ales după 1 990, îi găsim numele în multe reviste literare şi de
cultură din ţară: România literară, Luceafărul, Contemporanul,
Tribuna, Ateneu, Steaua, Gazeta literară, Familia, Ramuri, Tomis,
Amfiteatru, Convorbiri literare, Muzica, Viaţa medicală, Acolada
etc. Devine membru al Uniunii Scriitorilor din Româniaîn anul
1 967.
Opera poetică originală e oglindită în două volume: Călătorie
spre transparenţă, Editura Eminescu, Bucureşti, 1 977; Andaluzia,
Editura Cartea românească, Bucureşti, 1 986.
Ambele cărţi cuprind o selecţie din cele mai reprezentative
poezii scrise pe parcursul mai multor ani. Tot într-o notă poetică
originală se înscriu şi cele trei volume de proză apoftegmatică şi
filosofică, de aforisme şi scurte eseuri : Ideograme pe nisipul
coridei, Editura Cartea românească, Bucureşti, 1 982; Adagii,
Editura Athena, Bucureşti, 1 999; Zdrenţe în paradis, Editura
Spandugino, Bucureşti, 20 1 2.
Scriitorul C.D. Zeletin a publicat de-a lungul anilor mai multe
cărţi de eseuri, studii literare, evocări ale unor personalităţi,
istoriografie, memorialistică etc., dintre care amintim: Respiro în
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amonte, Editura Cartea românească, Bucureşti, 1 995; Gaură-n cer,
Editura Athena, Bucureşti, 1 997; Amar de vreme, Editura Vitruviu,
Bucureşti, 200 1 . Ediţia a II-a, Editura Sfera, Bârlad, 2006;
Distinguo. Eseuri. Evocări. Scriitori medici. Convorbiri. Editura
Vitruviu, Bucureşti, 2008; Rămânerea trecerii. Eseuri. Evocări.
Schiţe. Convorbiri. Editura Spandugino, Bucureşti, 201 2 ; Domnu-i
domn şi lerui Ier. Proze. Convorbiri. La arderea manuscriselor.
Editura Spandugino, Bucureşti, 201 7; Aşternutul insomnicului.
Poeme gnomice în proză. Editura Spandugino, Bucureşti, 201 8.
Un loc aparte în rândul scrierilor lui C.D. Zeletin îl ocupă
volumul Principesa Elena Bibescu. marea pianistă, născută
Kostaki Epureanu. Începuturile carierei pariziene a lui George
Enescu, Editura Vitruviu, Bucureşti, 2007; ediţia a II-a, la aceeaşi
editură, 2008. Este vorba despre o cercetare amplă de muzicologie,
densă în date inedite, privitoare la „prima vice-mamă" a lui George
Enescu, cea care i-a intuit geniul componistic şi l-a impus în
conştiinţa artistică pariziană. Cartea e în acelaşi timp şi o evocare
istorico-literară a unei lungi perioade din a doua jumătate a
secolului al XIX-iea şi începutul secolului al XX-iea din istoria
României, evidenţiind rolul şi preocuparea perseverentă a
aristocraţiei din Moldova şi Ţara Românească în emanciparea
culturală şi artistică a ţării.
C.D. Zeletin a avut o preocupare constantă în a reactualiza şi
reconsidera valoarea operei unor personalităţi de prestigiu din
lumea medicală, ştiinţifică şi culturală a României, aducând
contribuţii valoroase la cunoaşterea vieţii şi activităţii acestora, în
urma unor cercetări făcute cu acribie în arhive, biblioteci, muzee.
Amintim doar câteva volume:
Doctorul Alexandru Brăescu (1860-191 7), Întemeietor al
învăţământului de psihiatrie din Moldova, ctitor al Spitalului
Socola din laşi. Contribuţii documentare. Editura Corgal Press,
Bacău, 2009. Un studiu de iatroistoriografie consacrat celui dintâi
profesor de psihiatrie al Facultăţii de Medicină din Iaşi, medic de
mare prestigiu în Moldova, intelectual de cultură engleză (o raritate
la acea vreme) şi franceză, creatorul Socolei.
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Ştefan Zeletin. Contribuţii documentare. Editura Corgal
Press, Bacău, 2002.
Scânteind ca Sirius. „ Scrisorile din tinereţe ale Zoei G.
Frasin către G. Tutoveanu. Comentariu urmat de contribuţii
documentare la biografia poetului G. Tutoveanu. Editura Sfera,
Bârlad, 2004.
Î n aceeaşi arie de preocupări. a reeditat opera unor
personalităţi marcante ale ştiinţei şi literaturii naţionale, în ediţii
critice, cu note, comentarii şi studii, care au adus contribuţii
originale pentru cunoaşterea şi înţelegerea unor lucrări
fundamentale pentru cultura românească. Dintre ele menţionăm:
Alexandrina Enăchescu Cantemir. Portul popular românesc.
Editura Meridiane, Bucureşti, 1 97 1 . Lucrare reeditată în Japonia,
Editura Kobunsha Co. Ltd., Tokio, 1 976. Ediţie îngrijită şi studiu
introductiv de C.D. Zeletin. Lucrarea a fost solicitată autoarei la
începutul secolului XX de către Spiru Haret. Albumul alcătuit din
80 de planşe face parte dintr-un manuscris de peste 1 OOO de planşe,
fiind cea mai amplă lucrare de acest gen din etnografia românească.
Pentru prima dată lucrarea a fost editată în anul 1 939.
Alexandru
Tzigara-Samurcaş,
Scrieri despre arta
românească. Editura Meridiane, Bucureşti, 1 987. Ediţie îngrijită,
studiu introductiv, cronologie, bibliografie şi note de C.D. Zeletin.
E vorba despre reeditarea unei părţi semnificative din studiile de
artă ale lui Al. Tzigara-Samurcaş, creatorul muzeografiei ştiinţifice
româneşti.
.
Şt. Zeletin, Burghezia română, originea şi rolul ei istoric,
ediţia a II-a, Editura Humanitas, Bucureşti, 1 99 1 . Ediţie îngrijită de
C.D. Zeletin, fiind prima reeditare a acestei lucrări fundamentale a
lui Şt. Zeletin.
Şt. Zeletin, Neoliberalismul, ediţia a III-a, Editura Scripta,
Bucureşti, 1 992. Ediţie îngrijită de C.D. Zeletin, care, urmând
indicaţiile lăsate în manuscris de către autor, a îmbogăţit ediţia cu
trei capitole, dintre care unul inedit.
Alexandru Tzigara-Samurcaş, Lupta vieţii unui octogenar,
memorii, 1 9 1 9-1 930. Editura Meridiane, Bucureşti, 2003 . Ediţie
îngrijită, studiu introductiv de C.D. Zeletin.
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Alexandru Tzigara-Samurcaş, Lupta vieţii unui octogenar,
memorii, 1 93 1- 1 936. Ediţie îngrijită, studiu introductiv şi
cronologie de C.D. Zeletin. Editura Vitruviu, Bucureşti, 2007.
Alexandru Tzigara-Samurcaş, Lupta vieţii unui octogenar,
memorii, 1 93 7-1 94 1 . Ediţie îngrijită, studiu introductiv şi
cronologie de C.D. Zeletin. Editura Vitruviu, 2008.
G. Tutoveanu, Poezii. Editura Sfera, Bârlad, 2007. Ediţie
liliput, îngrijită de C.D. Zeletin.
Ion Buzdugan, Miresme din stepă. Poezii. Editura Sfera,
Bârlad, 20 1 1 . Ediţie îngrijită de C.D. Zeletin, cu o prefaţă şi o
prezentare de Nicolae Iorga.
C.D. Zeletin a avut iniţiativa şi a adus o contribuţie majoră la
editarea volumului Centenar George Emil Palade, 1912-2008.
Laureat al Premiului Nobel pentru Medicină şi Fiziologie 1 9 74.
Crestomaţie de .familie, Editura Spandugino, Bucureşti, 20 1 2.
Pe lângă opera originală, C.D. Zeletin a fost şi un prolific
traducător din lirica italiană a Evului mediu şi Renaşterii şi un
inspirat tălmăcitor al poeziei modeme franceze.
Dintre traducerile de poezie italiană amintim doar câteva
volume, din care unele reprezintă şi prima antologie de capodopere
ale liricii universale tălmăcite în limba română:
Lirica Renaşterii italiene. Editura Tineretului, Bucureşti,
1 966. Este prima antologie de poezie a Renaşterii italiene care
apare în limba română, un florilegiu conţinând capodopere ale lui
Francesco Petrarca, Lorenzo de Medici, Angelo Poliziano, Iacopo
Sannazaro, Michelangelo Buonarroti, Vittoria Colonna, Galeotto
del Carretto, Gaspara Stampa, Giordano Bruno.
Sonetul italian fn Evul mediu şi Renaştere, două volume,
Editura Minerva, 1 970. Este cea dintâi mare antologie din ţara
noastră consacrată sonetului. Cuprinde opera a peste 70 de poeţi,
începând cu şcoala siciliană a secolului al XIII-iea, reprezentând pe
marii poeţi prerenascentişti Dante, Petrarca, Boccaccio, pe marii
artişti ai Renaşterii Lorenzo de Medici, Michelangelo, Giovanni
Pico della Mirandola, Torquato Tasso, dar şi pe poeţii-filosofi ai
„Şcolii Noi": Giordano Bruno, Tommaso Campanella. Cele două
volume cuprind peste patru secole de lirică italiană.
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Michelangelo. Poezii. Opera omnia. Editura Minerva,
Biblioteca pentru toţi, Bucureşti, 1 986 (pentru prima oară apare în
româneşte opera literară integrală a divinului florentin). Traducere,
prefaţă, tabel cronologic şi comentarii de C.D. Zeletin.
Tommaso Campanella. Cetatea soarelui. Poezii filosofice.
Editura Humanitas, Bucureşti, 2006. Ediţie bilingvă (în colaborare
cu Smaranda Bratu Elian).
Trebuie menţionat faptul că C.D. Zeletin a descoperit
paternitatea unicului sonet al lui Leonardo da Vinci (Se voi star
sano osserva questa norma . . ) în prolegomena poemului latin
Regimen sanitatis Salernitanus, numit şi Flos medicinae (secolul
XIII), dovedind că nu este o poezie originală, ci o traducere din
latină în italiană în forma fixă a sonetului.
Amintim şi traducerea de către C.D. Zeletin a lucrărilor:
Alessandro Parronchi, Michelangelo sculptor, Editura Meridiane,
Bucureşti, 1 970; Romain Rolland, Viaţa lui Michelangelo, Editura
Meridiane, Bucureşti, 1 97 1 , ediţia a II-a, 1 995; Michelangelo
Buonarroti, Scrisori, Editura Art, Bucureşti, 201 3 . Traducere din
limba italiană, studiu introductiv, cronologie şi note de C.D. Zeletin;
Valmiki, Ramayana, repovestită de C. Rajagopalachari, două
volume, traducere de S. E. Demetrian, C.D. Zeletin, G. Coşbuc,
E.P .L., Bucureşti, 1 968.
Î ncă din adolescenţă, C.D. Zeletin e fascinat de frumuseţea
liricii moderne franceze şi traduce în limba română opera unor poeţi
de primă importanţă: Charles Baudelaire, Gerard de Nerval,
Theophile Gautier, Stephane Mallarme, Paul Verlaine, Arthur
Rimbaud, Paul Valery, Guillaume Apollinaire şi alţii. Rodul acestei
activităţi se concretizează în mai multe volume de poezie, printre
care: Lirică franceză modernă. Florilegiu. Editura Albatros,
Bucureşti, 1 98 1 , un buchet de capodopere lirice ale celor mai
renumiţi poeţi moderni ai literaturii franceze; Charles Baudelaire.
Florile Răului. Editura Univers, Bucureşti, 1 99 1 . Este prima
traducere integrală a Florilor Răului în viziunea unui singur poet;
Paul Verlaine. Poemes. Poezii. Editura Pandora-M, Târgovişte,
2002. (Traduceri de Şt.O. Iosif şi C.D. Zeletin).
.
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Graţie Editurii Spandugino din Bucureşti, condusă de
doamna Lavinia Spandonide, întreaga operă literară a lui
C.D. Zeletin a fost tipărită într-o ediţie de lux, în Colecţia
Distinguo, cuprinzând un număr de şapte volume, care împreună
însumează peste 7.800 de pagini.
Pentru bogata şi vasta sa activitate ştiinţifică şi culturală,
C.D. Zeletin a fost distins cu numeroase premii, diplome, medalii,
titluri, dintre care menţionăm: Ordinul Naţional Serviciul
Credincios în grad de Ofiţer, conferit de Preşedinţia României, de
Ziua Naţională I Decembrie 2000, pentru servicii aduse apărării
sănătăţii şi pentru rezultate remarcabile în domeniul cercetării
ştiinţifice medicale; Premiul de carte şi Medalia de Aur, Edinburgh,
Marea Britanie, 1 965, pentru Michelangelo.Sonete; Diplomă şi
Medalie la Expoziţia Internaţională de Carte, l.B.A., Leipzig, 1 97 1 ,
pentru Alexandrina Enăchescu Cantemir, Portul popular
românesc; Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti, 1 975,
pentru Michelangelo, Sonete şi crâmpeie de sonet; Premiul
Salonului Naţional al Cărţii, Cluj-Napoca, 1 99 1 , pentru cea mai
bună traducere a unei capodopere lirice: Charles Baudelaire, Florile
Răului; Premiul Uniunii Scriitorilor din România, 1 99 1 , pentru cea
mai bună traducere de poezie: Charles Baudelaire, Florile Răului;
Premiul „Dr. Georges Dumitresco'", 2003 ; Diploma de excelenţă a
Revistei Medicale Române, 2005 ; Premiul „Opera Omnia", Târgul
de Carte Librex, Iaşi, 2005; Premiul „Stolnicul Constantin
Cantacuzino'' al Fundaţiei Culturale Magazin Istoric, 2006, pentru
volumul de istoriografie Scânteind ca Sirius; Premiul şi Diploma
de Excelenţă ale Centrului Internaţional de Cultură şi Arte „George
Apostu" din Bacău, 2006, „pentru contribuţia substanţială întru
propăşirea valorilor culturii româneşti şi universale"; Premiul de
Excelenţă al revistei Ateneu, 2008; Premiul „I. C. Filitti" al
Fundaţiei Culturale Magazin Istoric, 201 O, pentru volumul
Principesa Elena Bibescu, marea pianistă; „Premiul Marian
Papahagi pentru promovarea literaturii italiene în România",
decernat de către Institutul italian de cultură „Vito Grasso", Centrul
cultural italian din Cluj , în colaborare cu Universitatea
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„Babeş-Bolyai" din Cluj şi Consulatul onorific al Italiei din Cluj, la
data de 1 9 octombrie 201 1 , în cadrul unei ceremonii solemne.
Este Doctor Honoris Causa al Universiăţii de Medicină şi
Farmacie „Gr. T. Popa" din Iaşi.
Cetăţean de onoare al municipiilor: Bârlad ( 1 999), Bacău
(2005), Tecuci (2008) şi al comunei Răchitoasa, judeţul Bacău
(20 1 8), care a hotărât ca liceul din localitate să poarte numele
„C.D. Zeletin".
C.D. Zeletin a fost Preşedinte fondator al Societăţii Medicilor
Scriitori şi Publicişti din România (S.M.S.P.R.) din anul 1 990. De
mulţi ani îşi propusese şi visa la organizarea literară a breslei
medicale, dar acest lucru nu a fost posibil în societatea comunistă
din România înainte de anul 1 990. Odată înfiinţată, societatea a
adunat laolaltă peste 200 de membri din toată ţara. Pentru a face
cunoscută creaţia literară a membrilor şi activitatea S.M.S.P .R.,
C.D. Zeletin a iniţiat editarea, cu ajutorul dr. Mihail Mihailide,
directorul ziarului Via/a medicală, a suplimentului literar Clipa cea
repede, iar mai târziu a rubricii Fântâna din Kos. Î n acelaşi context
au apărut mai multe numere ale Almanahului Clipa cea repede.
Î n calitate de preşedinte al S.M.S.P.M., a organizat
simpozioane, care au avut mare audienţă şi succes de public,
dedicate unor medici scriitori cu operă valoroasă, impusă şi unanim
recunoscută în literatura şi cultura naţională: Vasile Voiculescu,
George Magheru, Victor Papilian, Ion Biberi, Gr. T. Popa,
Vintilă Ciocâlteu, Ioan Cantacuzino, Victor Săhleanu.
Cu ocazia acestor manifestări, C.D. Zeletin a organizat, în
Sala de Consiliu a Facultăţii de Medicină din Bucureşti, unde s-au
desfăşurat şedinţele de comunicări ale simpozioanelor, expoziţii de
carte, fotografii, documente, presă, reviste medicale şi culturale,
care ilustrau viaţa, activitatea, opera ştiinţifică şi literară a iluştrilor
înaintaşi comemoraţi. Majoritatea acestor exponate făceau parte din
colecţia personală a lui C.D. Zeletin, aduse şi dăruite cu altruism
spre vizionare şi cunoaştere participanţilor. Totodată a realizat plăci
comemorative din marmură cu medalion în bronz al medicului
scriitor omagiat, pe care le-a montat, succesiv în ani, în Holul de
Onoare al Facultăţii de Medicină din Bucureşti, înnobilând şi
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realizând un adevărat Pantheon medical şi cultural al instituţiei
universitare.
A făcut cunoscută societatea în ţară şi în străinătate, astfel că
S.M.S.P .R. a fost afiliată în anul 1 997 Uniunii Mondiale a
Medicilor Scriitori (Union Mondiale des Ecrivains Medecins
U .M.E.M.). C.D. Zeletin a organizat în România, la Bucureşti, în
calitate de preşedinte al manifestării, cel de-al 47-lea Congres
Internaţional U.M.E.M., între 1 7 şi 2 1 septembrie 2003 , care s-a
bucurat de o participare naţională şi internaţională numeroasă şi a
avut mare succes.
A iniţiat editarea colecţiei „Scriitori Medici Români". Primul
volum a fost consacrat profesorului universitar, biochimist de
notorietate mondială Vintilă Ciocâlteu, Adânc împietrit. Poezii,
ediţie îngrij ită de C.D. Zeletin, Editura Cartea universitară,
Bucureşti, 2003 . Este vorba despre o ediţie de lux a operei unui poet
reprezentativ pentru curentul revistei Gândirea. Anexa
documentară cuprinde mărturii despre tragica moarte a acestui
savant, cea dintâi victimă a agresiunii bolşevice în Facultatea de
Medicină din Bucureşti. Al doilea volum din seria „Scriitori Medici
Români" cuprinde opera doctorului psihiatru Eduard Pamfil.
A rioso Dolente, Poezii, Ediţie alcătuită, eseu introductiv, note şi
Addenda de C.D. Zeletin, Editura Cartea Medicală, 20 1 9.
Din 7 iulie 1 990, când la Bârlad s-a reactivat Societatea
literar-culturală Academia Bârlădeană, fondată la 1 mai 1 9 1 5 de
către poetul G. Tutoveanu, etnologul Tudor Pamfile şi preotul
publicist Toma Chiricuţă, avându-l ca preşedinte de onoare pe
scriitorul A. Vlahuţă, a fost ales preşedinte de onoare C.D. Zeletin.
Î n această nouă calitate desfăşoară o activitate susţinută de
valorificare şi reactualizare a vieţii şi operei unor personalităţi
emblematice pentru literatura, istoria, cultura şi spiritualitatea
Bârladului . Susţine numeroase conferinţe, evocă personalităţi,
organizează lansări de carte, participă la simpozioane cu unele
comunicări inedite, reeditează operele unor scriitori ai meleagurilor
tutovene cu ocazia unor aniversări, elogiază activitatea literară şi
culturală a intelectualilor de azi din Bârlad, are cuvinte de laudă
despre şedinţele societăţii academice. Donează bibliotecii
57
https://biblioteca-digitala.ro

Academiei Bârlădene cărţi, colecţii de reviste, documente inedite şi
ediţii vechi ale unor opere ale scriitorilor tutoveni, tablouri ale unor
personalităţi şi alte materiale muzeistice, contribuind astfel la
îmbogăţirea patrimoniului instituţiei, pe care urmărea să o impună
în viaţa culturală.
A rămas memorabilă comemorarea centenarului morţii
Pricipesei Elena Bibescu, născută Kostaki Epureanu ( 1 855-1 902),
când au avut loc mai multe evenimente în Bârlad: o şcoală din
localitate, clădită în 1 84 7, a primit oficial nwnele „Principesa Elena
Bibescu"; instalarea pe faţada şcolii a unei plăci memoriale cu
medalionul în bronz al marii pianiste; lansarea unei medalii
comemorative; organizarea unui simpozion în Casa Sturdza, a
bunicilor materni ai principesei; expoziţie documentară. Iniţiază,
publică în ea constant şi susţine revista Academia Bârlădeană, cu
o apariţie trimestrială de peste 25 de ani, care prin valoarea ei
devine cunoscută ca o publicaţie de înaltă ţinută intelectuală, fiind
apreciată de personalităţi marcante ale scrisului românesc, printre
ele, Nicolae Manolescu, directorul României literare, care o
elogiază în termeni foarte laudativi.
C.D. Zeletin a avut o contribuţie importantă, prin donarea
unor exponate originale adecvate, pentru organizarea primei
expoziţii permanente din ţară, în clădirea Personalităţi a Muzeului
„Vasile Pârvan" din Bârlad, consacrată profesorului Emil Palade,
absolvent ca şef de promoţie ( 1 905) al Şcolii Normale „Principele
Ferdinand" din Bârlad, tatăl savantului George Emil Palade, laureat
al Premiului Nobel pentru Medicină şi Fiziologie 1 9 74.
C.D. Zeletin a susţinut numeroase conferinţe literare şi
emisiuni culturale la radio şi televiziune.
Opera scriitorului şi poetului C.D. Zeletin s-a bucurat de
preţuirea unor somităţi ale scrisului din România: Tudor Vianu,
Perpessicius, Al. Philippide, Tudor Arghezi, Şerban Cioculescu,
Ştefan Augustin Doinaş, Geo Bogza, şi enumerarea poate
continua...
Tudor Vianu l-a numit poeta doctus, iar Ştefan Augustin
Doinaş vede „o remarcabilă biruinţă a expresivităţii româneşti" şi
„o mare încântare estetică" în reuşita traducere a operelor poetice
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de prim rang ale liricii universale, pe care C.D. Zeletin le-a oferit
iubitorilor de literatură din România.
Prof. univ. dr. Constantin Dimoftache Zeletin prin viaţa,
activitatea şi opera lui ştiinţifică şi literară, lasă culturii şi
civilizaţiei româneşti un patrimoniu bogat şi valoros, care se
impune a fi în continuare citit, studiat şi valorificat.
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Theodor Codreanu
C.D. Zeletin: Arderea manuscriselor
Î ntre personalităţile de vârf ale ştiinţei şi culturii româneşti de
azi, un loc aparte îl ocupă C.D. Zeletin, medic şi biofizician, poet,
prozator, traducător, eseist, născut în satul Burdusaci, comuna
Răchitoasa, fostul judeţ Tecuci (azi, Bacău), la 1 3 aprilie 1 93 5 .
Opera literară integrală a lui C.D. Zeletin se conturează în seria de
şapte volume masive, bibliofile, de Scrieri asumate de Editura
bucureşteană Spandugino, Colecţia „Distinguo", nume inspirat
chiar de titlul uneia dintre cărţile autorului. Selecţia şi arhitectura
celor şapte volume aparţin scriitorului. Până astăzi, au apărut şase
volume, începând cu 20 1 2, al şaptelea fiind în curs de pregătire şi
editare.
La sfârşitul lui 201 7, C.D. Zeletin ne-a făcut însă surpriza de
a ne dărui un al optulea volum, care nu intră în serie, cu titlul
Domnu-i domn şi lerui ier (Editura Spandugino, Bucureşti, 201 7,
496 p.), cuprinzând Proze, Convorbiri şi insolita secţiune, inedită,
La arderea manuscriselor... La rândul lor, prozele sunt eseuri,
memorii, amintiri, evocări, portrete, de o pronunţată varietate,
făcând corp comun şi la nivel axiologic cu întreaga operă literară,
având în prim-plan poetul, autorul insistând, cu puternice
argumente, că este poet care traduce şi nu traducător care scrie şi
poezie. Din acest punct de vedere, grăitoare sunt consideraţiile
despre sonetul Veneţia al lui Eminescu (vezi, de pildă, eseul
Canalul veneţian), la prima vedere doar o traducere după Venedig,
de Caj etan Cerri ( 1 850), în realitate, operă pe deplin eminesciană,
numărând peste douăzeci de variante. Acest spirit creator
eminescian îl marchează profund şi pe C.D. Zeletin, în întreaga
operă, mergând până la ultimele consecinţe. După Ion Barbu, nu
întâmplător şi el om de ştiinţă (matematician) şi poet, C.D. Zeletin
este cel mai eminescianizat poet român atins, adică, de-adânca sete
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a formelor perfecte: ,.Şi eu, eu sunt copilul nefericitei secte/
Cuprins de-adânca sete a formelor perfecte;" (Icoană şi privaz).
Petru Creţia vedea aici marea primejdie în legătură cu soarta
manuscriselor eminesciene, explicând, în acelaşi timp, „incapaci
tatea" poetului de a-şi duce la bun sfârşit editarea în volum a
poeziilor, sarcină pe care şi-a asumat-o, în cele din urmă, Titu
Maiorescu, văzut de majoritatea exegeţilor, inclusiv Perpessicius,
ca autor exclusiv 1 al ediţiei de la sfârşitul anului 1 883 . Îngrijorarea
lui Petru Creţia sună astfel. în Testamentul unui eminescolog: „Se
ştia un artizan perfect, iar setea lui de şi mai multă desăvârşire i-a
devorat opera, i-a abolit-o în bună măsură din contemporaneitate,
i-a alterat adevăratele proporţii. La fel de îmbelşugat ca Victor
Hugo în inspiraţie şi în îndeplinire, a fost mai auster decât
Mallarme, alunecând în abisul unor decantări fără soroc. Cum oare
ar fi arătat volumul lui de poezii publicat de el însuşi? Cu neputinţă
de ştiut, dar am putea avea mari temeri. Trăind mulţi ani în preajma
operei sale, am ajuns să mă conving de două lucruri : că nici o
redactare nu i se părea definitivă şi că, din ce aşternea în scris în
chip spontan, nu-l mai interesa cu vremea decât foarte puţin, până
la a nu-şi mai aduce aminte, ca pierdut într-un labirint. Să fi trăit un
veac, e greu de nădăjduit că şi-ar fi publicat opera şi uşor de crezut
că ar fi sărăcit-o de mari biruinţe ale verbului poetic. Eminescu este
de recuzat şi ca judecător al operei sale şi ca editor al ei. Aşa, cum
s-a ales din vreme, puţin cu voia lui şi mult rară de ea, suntem mai
bogaţi cu capodoperele din ediţia Maiorescu şi cu ce a rămas din
manuscrise, un tezaur fabulos. Aşa a fost să fie şi este bine că a fost
aşa. Deşi am inima grea, pentru că ştiu că, fiind cum era, trebuie să
fie foarte supărat pe noi. "2
Într-un anume sens, Petru Creţia are dreptate, confirmat fiind
de scrupulele estetice împărtăşite de poet şi Veronicăi (scrisoarea
1 Optica va fi revizuită de Nicolae Georgescu în Mihail Eminescu, Poesii, cu
formele şi punctuaţia autorului, ediţie critică sinoptică, de N. Georgescu, Editura
Floare albastră, Bucureşti, 2004, 366 p.
2 Petru Creţia, Testamentul unui eminescolog, Editura Humanitas, Bucureşti,
1 998, p. 260.
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din 8 februarie 1 882), în momentul când criticul i-a propus să-şi
pregătească volumul : „Titus îmi propune să-mi editez versurile şi
am luat de la el volumul din 1 870- 1 87 1 din «Convorbiri» unde stau
«Venere şi Madonă» şi «Epigonii». Vai Muţi, ce greşeli de ritm şi
rimă, câte nonsensuri, ce cuvinte stranii. E oare cu putinţă a le mai
corija, a face ceva din ele? Mai nu cred, dar în sfârşit să cercăm." 3
Pe de altă parte, Maiorescu a fost lăudat şi pentru că a salvat lada
cu manuscrise de o eventuală distrugere a acestora de către poetul
însuşi, fie din hiperexigenţă, fie din pricina vreunui simptom
nevrotic, dându-se ca exemplu momentul spargerii geamului
vitrinei din librăria unde era expus exemplarul ediţiei Maiorescu.
Evident, lucrurile sunt mult mai complicate decât o prezintă
exegeţii.
Aici, ne interesează însă, prin comparaţie, cazul de maximă
autoexigenţă în privinţa formelor poetice, iterat de contemporanul
nostru C.D. Zeletin. Numărul anilor i-a permis acestuia să ducă la
bun sfârşit cea mai mare parte a operei sale de poet şi de traducător
din literaturile italiană şi franceză (dar nu numai), culminând cu
Michelangelo şi Baudelaire, îndeobşte. Mai mult, ediţia de Scrieri
în şapte volume, după cum am remarcat, s-a împlinit sub directa
voinţă auctorială. Pare că n-ar mai fi nimic de spus. Şi, totuşi,
surpriză, C.D. Zeletin ne oferă, în premieră, o neobişnuită
experienţă a distrugerii manuscriselor, lăsându-ne un „mini-roman"
motivaţional, intitulat La arderea manuscriselor . . . Arderea e
metaforică, fiindcă, in concreto, a recurs la o faptă cu mult mai
trudnică: ruperea în bucăţi a manuscriselor şi trimiterea lor la
tomberon: „Trei pubele pline ochi cu hârtii rupte. ·•4 Din câte ştiu
eu, Eminescu al formelor hiperdecantate, în ciuda tuturor
alarmiştilor, n-ar fi recurs niciodată la arderea manuscriselor, din
simplul motiv că solicita, foarte îngrijorat, înapoierea lăzii cu
manuscrise nu pentru a le distruge, ci pentru a le salva şi a le supune
3

Dulcea mea Doamnă I Eminul meu iubit, ediţie îngrij ită, transcriere, note şi
prefaţă de Christina Zarifopol-lllias, Editura Polirom, laşi, 2000, p. 1 88 .
4 C.D. Zeletin, Domnu-i domn ş i lerui Ier: Proze, Convorbiri, La arderea
manuscriselor. . . , Bucureşti, Editura Spandugino, 20 1 7, p. 353.
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desăvârşirii. Î n cazul lui C.D. Zeletin, este o altă situaţie, izvorâtă
însă din aceeaşi sete a formelor perfecte. Operele care nu-l mai
satisfac datează, în majoritate, din copilărie, adolescenţă şi din
prima tinereţe. Şi asta în ciuda limbajului surprinzător de matur şi
de nuanţat, coroborat cu un fond ideatic real. Eminescu se arăta
foarte nemulţumit de ritm, rimă, nonsensuri, cuvinte stranii;
C.D. Zeletin, dimpotrivă, este uimit cât de sigure îi erau în
adolescenţă formele poetice, ca limbă şi stil: „Câtă frumuseţe
stranie, stângace, câtă puritate în aceste structuri lirice ingenui, câtă
însufleţire în arta unui copil, apoi a unui adolescent, pe care le neg
prin rupere şi azvârlire pentru totdeauna. Căci le puteam azvârli
într-un colţ de pod ori în fundul unei lăzi oarecare, nu în pubelă! Şi
- lucru de mirare pentru mine cel de acum: câtă ştiinţă în
exprimarea prozodică şi în mărturisirile nestingherite ale sufletului !
Găsesc multă nimerire lexicală.'' 5
Mai mult de atât, nici atunci, nici la maturitate n-a făcut
concesii conjuncturale, având o ostilitate organică faţă de
comunism: .,Am refuzat orice concesii ideologiei comuniste, dar
absolut orice, păstrându-mi puritatea morală.'' 6 O spune în repetate
rânduri, de unde şi debutul tardiv în volum ( 1 977), de unde, poate,
şi puţinătatea versurilor sale prin comparaţie cu traducerile şi proza.
Puritatea morală se traduce, în esenţă, în puritate estetică, nu invers.
Î şi aduce aminte că, de fapt, prima ardere de manuscrise a izvorât
din teroarea istoriei, în 1 949, când România Mare, în care se
născuse, nu mai era şi numele ei devenise tabu. O rememora în
metafora rotundităţii Romaniţei, în care ascundea cuvântul
roman/român7. Amânarea, peste decenii, a ruperii manuscriselor
s-a produs din respectul pentru copil şi adolescent: ,,Într-un anume
fel mental, distrug tocmai ceea ce este mai viu, ceea ce e mai multă
viaţă - adică imaginile mişcării care e căutarea! " 8 Dramatismul
arderii, antinomic, e recunoscut în setea de peifecţiune
5 Ibidem, p.
6 Ibidem, p.
7 Ibidem, p.
8 Ibidem, p.

355.
354.
36 1 .
363.
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eminesciană, poetul refuzând, în evoluţia sa, a-şi mai aduce aminte
că, fluture fiind, a fost, nu demult, omidă: o trufie estetică
argheziană a potrivirii de cuvinte, poate (Nehotărâre). Între
poeziile „arse", mai multe texte sunt închinate lui Mihai Eminescu,
din varianta datată 1 956 (la 2 1 de ani), salvând doar prima strofă,
care evocă travaliul poetului de a regăsi Cuvântul primordial : „Prin
tine a primit Cuvântul/ Puteri, de când s-a desfăcut,/ Din sâmburele
prim, pământul/ În legi, în spirit şi în lut. . . " 9Arderea are sensul
distilării la nesfârşit, de aceeaşi sorginte eminesciană a variantelor:
„Veşnic am ales, veşnic am cernut, veşnic am disociat, veşnic m-a
nins cenuşa unor astfel de arderi. Sufletul meu, fericit zbuciumat, a
fost o distilerie. Cine te poate osândi că alegi lamura, adică esenţa
fructului ce eşti şi că arunci tescovina, boasca, ori că sufli peste
zbuciumata sită a grăunţelor tale, ce le-ai tot zbătut de la stânga la
dreapta şi invers, împrăştiind hoaspa în cele patru vânturi? ! "' 1 0
Eminescu se salva de primejdia încremenirii înforme perfecte
printr-o redefinire a formelor clasice, ieşind din geometria
pitagoreică: nu propor(iile de forme, zice poetul, sunt importante,
ci proporţiile de mişcări 1 1 , ceea ce mi se pare a fi cea mai
importantă revoluţionare a esteticii în timpurile modeme. Fără
această schimbare de paradigmă, n-ar fi fost posibilă estetica lui
Brâncuşi, care a înţeles că trebuie să surprindă nu proporţia de
forme a păsării, ci proporţia de mişcări, care este zborul. Coloana
Infinitului nu este oare zborul Luceqfărului către începuturile
divine?

9Jbidem, pp. 408-409.
1 0Jbidem, p. 365.

1 1 lată această însemnare extraordinară din manuscrise: „S-a zis de mult că
frumuseţea consistă în proporţia de forme. Nimărui (s.n.) nu i-a venit în minte că
consistă în proporţia de mişcări şi, cu toate acestea, asta e adevărata frumuseţe.
Frumuseţi moarte sunt cele cu proporţie de fonne, frumuseţi vii cele cu proporţie
de mişcări. E evident că această proporţie de mişcare unde nimic nu e prea întins,
nici prea flasc, e o stare de echilibru - fericirea." (M. Eminescu, Opere, XV,
Fragmentarium. A ddenda edifiei, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1 993,
p. 332).
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Ei bine, însetatul de forme perfecte, care era încă din
adolescenţă, C.D. Zeletin, a înţeles încă de la vârsta de 1 8-20 de
ani. în plină expansiune a proletcultismului. că se cuvine să-l
urmeze pe Eminescu în labirintul perfecţiunii. Necunoscând
însemnările din manuscrisele eminesciene, el apelează la mitul lui
Pygmalion şi la exilul ovidian. Se vede silit să salveze, „din nu ştiu
ce slăbiciune" 12 ( ! ), integral, două capodopere: Ovidiu ( 1 954) şi
Pygmalion ( 1 956). Ovidiu, în primul rând, fiindcă el însuşi se
simţea exilat în propria ţară, iar Pygmalion, deoarece a fost
bântuitul/arhetipul însetării de forme perfecte. La douăzeci şi unu
de ani, C.D. Zeletin reinterpretează mitul dintr-o perspectivă
îndrăzneaţă, îndemnat şi de geniul eminescian care întrevedea
perfecţiunea nu în chipul de lut, ci, fascinat de geniul popular
românesc, în frumoasa fără corp şi în legănarea codrului fără
ploaie, fără vânt. Nimfa pe care numai ochii minţii lui Pygmalion
o văd, trebuia sculptată, desprinsă din lutul îngheţat al pietrei: „Şi
în extaz fierbinte Pygmalion nebunul/ Splendoarea nimfei sale în
piatră-o va sculpta!/ Pe stânca mea adie ferigi exuberante,/ Coboară
lungi ghirlande sălbatici trandafiri,/ Din vale îmi trimite un corn
chemări vibrante,/ Părelnicia mării, la fel, ademeniri.·' Noul
Pygmalion mărturiseşte că a văzut-o pe Galateea în noaptea unei
mări istovite, marea fiind elementul care se supune proporţiei de
mişcări aparent haotice. De aceea, geniul trebuie să surprindă
starea pe loc/clipa suspendată eminesciană (vezi preţuirea specială
a lui C.D. Zeletin pentru Stelele-n cer, pp. 1 08- 1 1 1 ) în zvârcolirea
mării: „Un straniu joc de forme şi jocuri efemere,/ Ca aurul în
tremur de-o clipă să-mi ofere/ Pe veci o împietrită icoană de
femeie,/ Ca să te pot concepe, ascunsă Galatee!/ Aleargă-n mine
repezi umori învălmăşite,/ Un gol pe altul-I cere; sunt singur cum
n-aş vrea,/ Şi-mi cântă marea liber din valuri înmulţite/ Şi spuma
şopoteşte secrete-n mintea mea . . .I O linie când moare aprinde pe
cealaltă " 1 3
. . .

12
n

C.D. Zeletin, op. cit. , p. 384.

Ibidem, p. 386.
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Nefiind un Narcis. pândit de împietrirea în propria imagine
(Francis Bacon), cwn însuşi Pygmalion riscă să apară în anumite
interpretări, artistul mitic, ştiind că divinitatea a revărsat peste
chipul de lut suflarea vieţii (proporţia de mişcări, în limbaj
eminescian), roagă zeiţa să pogoare viaţă („harul eternei
frumuseţi") peste geometria minţii, trudnica lui creaţie: „Asistă dar.
zeiţă, la prăbuşirea minţii/ Când paşii care calcă mereu pe
jurământ,/ M-afundă-n codrul sumbru şi-amar al neputinţei/ Şi ard
de neputinţa legată de-un cuvânt!"14 Afrodita este uimită de uriaşa
luptă cu piatra: „Pygmalion, avut-am ochi treji când în furtună/
Străfulgerau în piatră. cu geniu, ochii tăi./ Athena îşi adoră statuia
ta perfectă/ Şi noaptea lasă rouă de aur peste ea./ Doar Polyphem
ciclopul cu ura lui abjectă/ Mânie neagră-o viaţă în piept îţi va
păstra. . ./ Statuii i-am dat viaţă!'' 1 5
Î nclin să cred că nu numai întregul volwn comentat aici, ci şi
opera, în ansamblul ei, îşi are ghinda-arheu în acest poem pe care
autorul era gata să-l îngroape în uitare pentru totdeauna. Vom găsi
în numeroase texte nuanţări cu mult mai rafinate ale acestei poetici
pe care eu am asimilat-o, la începutul anilor '2000, noii paradigme
a transmodemismului, văzută de poet ca o călătorie spre
transparenţă, cum sună şi titlul volumului său de debut din 1 977 1 6 •
Întreaga operă a lui C.D. Zeletin este o călătorie spre tramparenţă,
acele distilări necontenite către formele perfecte. Altfel spus, din
opacitatea lumii spre lumea-lumen, îndumnezeită, cum o numea
Părintele Dumitru Stăniloae. Distilarea aceasta hristică, euharistică,
dovedeşte că lumea „e « lumină » inepuizabilă conform cuvântului
românesc «lume», care vine de la latinescul « lumen ». ( . . . ) Potrivit
credinţei noastre, lumea se luminează în relaţia ei ontologică cu
Dumnezeu, care e sensul ei suprem." 1 7

14

15

16

Ibidem, p . 387.
Ibidem, p. 388.

C f. Theodor Codreanu, Poetica transparen/ei, în voi. Transmodernismul,
Editura Junimea, laşi, 2005, colecţia Ananta. Studii transdisciplinare.
17 Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, Bucureşti, 1 978, pp. 347348.
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Drumul parcurs de literatura lui C.D. Zeletin este de la mitul
lui Pygmalion al adolescenţei către lumea-lumen a lui Iisus Hristos.
Veţi găsi în proza eseistică numeroase mărturii în acest sens. Noroc
că arderea manuscriselor n-a fost o ardere de tot, scriitorul
îndurându-se de păstrarea unor texte, unele întregi. altele prin
câteva strofe. versuri, metafore, din cele mai multe reţinând doar
titlurile şi anul creaţiei. S-ar putea ca unii să-l condamne de
cruzime, fiindcă şi-a aruncat la pubelă „odraslele" evaluate ca fiind
„avortoni".
Dar dacă şi altele, afară de textele salvate, au fost fiinţe vii?
Dar dacă se dovedeşte din nou că Petru Creţia avea dreptate,
judecându-l pe Eminescu şi argumentând că autorii nu sunt deloc
buni critici şi administratori ai propriilor opere?
Dincolo de aceste întrebări, legitime sau nu, C.D. Zeletin,
prin La arderea manuscriselor , ne-a dăruit o operă cu totul
neobişnuită, de un straniu dramatism, nemaiîntâlnită în literatura
noastră, cel puţin.
. . .

Academia Bârlădeană, 2(7 1 ), 20 1 8, pp. 1 5- 1 7.
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PARIGORIE
Parcă-adi neauri te născu,i
Făt-logofăt de sare:
pentru-un arât de cure urcu ,
ce lu ngă-alunecare!
Viaţa câră mi-a părut
zi din copilărie,
pe neştiute-a început
cumva, să nu mai fie . . .
. . . Nu a�culta în trapărul
de săptămâni căderea,
mai b ine-auzi la capătul
puterilor puterea . . .
Când eşt i , şi când s ă fi i ce-nve�i,
gând şi l uare-ami n re,
mai stai pu tiui unei vie�i
să-l umpli de cuvinte?!
Fiori i zilei uec în ieri
şi, în alunecare,
îmi par subtile mângâieri
penr r-o durere mare . . .

În nervii mei, secunda, s ai
al timpului palpită. . .
- Aşa tau l ucrurile! Vai ,
ce zicere cumplită!
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C.D. Zeletin
Exordiu la Centenar.
Academia Bârlădeană la 1 00 de ani
Ceea ce mă impresionează astăzi. la Centenar, în gradul cel
mai înalt. este continuitatea acestei frăţii artistice, menţinută în
scurgerea unui secol foarte zbuciumat, dur. paradoxal şi nu mai
puţin infractor faţă de legea umană şi legea dumnezeiască. Nu mă
refer la continuitatea valorică: aceasta este o părelnicie pe termen
mai mult sau mai puţin lung, şi poate fi chiar antivalorică atunci
când firul ei devine nod al discordiilor sau izvor nevrotic al
nestatorniciei gustului artistic. Nu mă refer nici la continuitatea ei
istorică: ea ţine de voinţă, de întâmplare sau de împrejurări . . . Mă
impresionează o continuitate de altă natură, o permanenţă
sui-generis, suavă în felul ei, căreia îi dă tărie tocmai fragilitatea,
cunună din tulpinile florii de păpădie, dar perfectă ca diademă, căci
consistenţa nu e pipăibilă în cele ale artei, încât să poţi spune că este
sau nu din diamante.
Academia Bârlădeană consta dintr-o salbă de întâlniri libere
ale visătorilor; libertăţii care o anima şi o animă nu-i poţi cere
armături organizatorice, a căror miză e tocmai inflexibilitatea unită
cu tăria ce răspunde la apelul regulamentelor, canonului ori
legilor . . .
Pe mine această continuitate dulce mă tulbură şi sub o altă
înfăţişare a lucrurilor. Gândiţi-vă că, dintre toţi cei de faţă şi, poate,
chiar din afara acestei incinte, eu sunt singurul care l-a cunoscut pe
întemeietorul ei, poetul George Tutoveanu ( 1 872-1 957). Am fost
un apropiat al bătrânului poet. El îmi oferea fără să-mi dau seama
taina unei euharistii pe care şi azi o simt fără s-o înţeleg pe deplin.
Blândul poet avea vocaţia fascinantă, deşi neexprimată anume, de
a crea emuli. Dacă n-ar fi fost înzestrat cu această mirabilă însuşire
electiv-transmisibilă, noi nu ne-am afla astăzi a1c1, uniţi la
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împlinirea unei sute de ani de la ţâşnirea din arc, la 1 mai 1 9 1 5, a
săgeţii acelui gând creator din pâlcul arcaşilor cu chip deloc fioros!
Apoi, mă gândesc şi la altceva. În anul 1 889, când Eminescu
se stingea, George Tutoveanu era un adolescent de 1 7 ani, vârsta
maximei sensibilităţi ! Scria poezii, dar nu îndrăznea să le publice.
Era o nobilă apăsare aceasta, pe care, curând, A. Vlahuţă avea s-o
dezagrege, s-o risipească, eliberând o energie imensă, acumulată în
timp. Era eminescianismul, care a avut - şi nimeni nu cutează a o
spune - şi partea lui bună . . .
I-am cunoscut apoi pe toţi descendenţii celuilalt fondator,
părintele Toma Chiricuţă (1 887-1 97 1 ), adică şi pe fiu, şi pe fiică,
şi pe descendenţii lor. Actualul prof. univ. dr. Ion-Christian
Chiricuţă, biofizician şi medic, revenind în ţară din Germania, unde
a stat un nwnăr de ani, mi-a fost student. De mama sa, Colette
Bazilescu, formidabilă poliglotă, mă leagă o prietenie de peste 50
de ani. Ea a fost soţia celebrului oncolog, prof. univ. dr. Ion
Chiricuţă, cel care a donat Muzeului „Vasile Pârvan'' din Bârlad
colecţia lui de artă . . .
Cel dintâi dintre fideli, dureros de fidel, a fost poetul, istoricul
literar şi profesorul de universitate G.G. Ursu ( 1 9 1 1-1 980), neuitat
şi plâns prieten mai vârstnic al meu. Secretarul Academiei
Bârlădene între cele două războaie mondiale mi-a fost prieten
venerat decenii la rând, până ce a părăsit această viaţă . . .
Continuitatea e un parametru sufletesc al veşniciei. Istoria
numai cât îmbucătăţeşte, leagă şi dezleagă narativ. Nu cântă
niciodată. Gravează lapidar, lăsând în afară - prin obligaţiile
lapidarităţii însăşi - inefabilul. Niciodată nu mi-am închipuit că
dragul Bârlad ar fi un Delphi, centrul lumii, aşa cum făceau
apolinienii veniţi în faţa trepiedului aiuritoarelor fecioare. . . În
urmă cu aproape 90 de ani, amintind Bârladul, Constantin Noica
nota: „Scriitorii mari trăiesc în conştiinţa publică prin valoarea lor
estetică şi nu prin specificul provinciei din care fac parte ( . . . ) În
definitiv, înţelegem şovinismul literar pentru cetatea Bârladului,
care îşi cultivă «geniile» localnice . . . " (C. Noica, „Notaţii",
Vremea, II, 61 , p. 4, 2 mai 1 929). Probabil aflase din presă că în
acele zile tocmai se împliniseră 14 ani de la înfiinţarea diafanei
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societăţi . . . Transilvania, despre care în acel an scria că ,,nu merită
soarta umilitoare a provincializării", continua însă de multă vreme
să se deprovincializeze, întâi de toate prin cultul clasicităţii şi al
latinismului extins, mai mult ca idee a latinităţii decât ca măsură a
latinizării, spre Vechiul Regat. Bârladul s-a bucurat de buna lui
influenţă, prin dascălii ardeleni veniţi aici, cel mai important fiind
maramureşanul profesor Ion Popescu, creatorul celui dintâi
periodic beletristic bârlădean, Sămănătorul, apărut în 1 870, căruia
- în afara ziarelor politice - aveau să-i urmeze publicaţiile artistice
Făt-Frumos ( 1 904) şi Pa/oda literară ( 1 906). Să nu uităm că
Sămănătorul, ce-şi propunea „să deştepte conştiinţa naţională",
publica anunţul „Serbării de la Putna'', iniţiată de frisonul sacru al
unor tineri intelectuali ce gravitau în jurul lui Eminescu. Ei au venit
la necropola lui Ştefan cel Mare aducând o urnă în care se afla
pământ din Moldova, Muntenia şi Transilvania, simbol concret al
unirii celor trei provincii româneşti încă despărţite. Sămănătorul
din Bârlad a dat, prin A. Vlahuţă, denominaţia Sămănătorului creat
de el împreună cu George Coşbuc la Bucureşti, deschizător al unei
mişcări fertile în literatura românească, peste existenţa căreia nu se
va putea trece niciodată . . . Cu toată obnubilarea la care l-au supus
deceniile comunismului, Vlahuţă rămâne providenţial pentru
Bârlad.
Aşadar, Academia Bârlădeană nu a apărut prin generaţie
spontanee. Ea a venit în continuarea vechii tradiţii bârlădene de
ctitorire spirituală şi cărturărească fundamentată pe ideea de
vechime a acestei aşezări atestate documentar din anul 1 1 74, idee
fortificată de boieri patrioţi şcoliţi în Occident şi întorşi acasă. E de
ajuns să-i dăm pildă pe fraţii Roşca Codreanu, pe boierii Kostaki,
Pallady, pe Iacob Fătu, pe Scarlat Vârnav ş.a.
Î ntr-un secol de viaţă, ca să reiau sintagma Cellei
Delavrancea, Academia Bârlădeană a dat culturii româneşti câteva
nume importante: savanţii Iuliu Niţulescu şi Virgil Nitzulescu,
Gheorghe Taşcă, Ştefan Procopiu ori Petre Cancel, scriitorii Victor
Ion Popa, G.M. Vlădescu, Pamfil Şeicaru, Romulus Dianu,
G.G. Ursu ş.a. Ea a transmis însă deopotrivă spiritul şi speranţa
înălţării prin artă, literatură, ştiinţă . . .
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După moartea lui G. Tutoveanu ( 1 957), Bârladul bolşevizat
devenind cumplit de ostil minimei tradiţii şi libertăţi intelectuale,
activitatea Academiei Bârlădene s-a mutat discret la Bucureşti.
unde lumea era mai amestecată şi mai heterogenă, ceea ce făcea
posibilă o viaţă literară firavă, dar liberă cât de cât, în măsura în
care se putea săvârşi secret sau chiar discret. Spaima comunismului
perfid şi brutal se simţea bineînţeles şi aici, însă disimularea
întâlnirilor se putea realiza mai lesne. Astfel, sub auspiciile
fantomaticei Academii Bârlădene, ne întâlneam fie acasă la poetul
G.G. Ursu (Aleea Frigului 6), fie acasă la poetul Ion Larian
Postolache (str. Dobroteasa 1 , piaţa Căuzaşi), fie acasă la doctoriţa
Virginia
Munteanu-Cârnu,
sora
lui
Pamfil
Şeicaru
(str. M. Eminescu 35), unde ne citeam poeziile, fericiţi pe margini
de prăpastie, sau pur şi simplu în Parcul Carol sau în Cimitirul
Bellu, acoperiţi de înmormântarea vreunui scriitor, cum a fost cea
a lui George A. Petre, poetul de obârşii orădene, când - culmea ne-am şi fotografiat ( 1 958), sau a poetului-erou George Fonea, la
Cimitirul Reînvierea ( 1 957).
O paranteză mai largă se cuvine, chiar dacă textul de faţă e
un exordiu. Regretatul meu prieten, Radu Mărculescu ( 1 9 1 5 20 1 1 ), profesor şi pictor, prizonier în Siberia, iar la întoarcerea în
patrie, deţinut politic, în cartea sa „Mărturii pentru Judecata de
Apoi adunate din gulagul românesc'', Editura Humanitas,
Bucureşti, 201 2, relatează faptul că la înmormântarea poetului şi
traducătorului din Rilke, George Fonea ( 1 noiembrie 1 957), la care
asistasem şi eu împreună cu G.G. Ursu, Ion Larian Postolache şi
Nicolae Crevedia, fostul ofiţer de vânători de munte, scriitorul
Aurel State ( 1 92 1 - 1 983) care, după exonerarea condamnării la
moarte, „făcuse Siberia" şi pierduse un ochi în război, a fost arestat
tocmai fiindcă asistase la înmormântarea colegului său de front şi
prizonierat. De pe fereastra închisorii, avea să se arunce în gol,
desăvârşindu-şi infirmitatea: a rămas o viaţă în scaunul cu rotile.
„M-am agăţat în cădere de o aripă de înger ! ", avea să scrie în cartea
„Drumul crucii", publicată în Germania în anul 1 983 . Arestat din
nou, moare tot în scaunul cu rotile . . .
76
https://biblioteca-digitala.ro

Am găsit necesară această paranteză pentru a arăta printr-un
exemplu - mai există şi altele - cât de primejdioase erau, totuşi. şi
la Bucureşti aceste întâlniri aparte ale membrilor Academiei
Bârlădene, care foloseau cimitirul pentru a-şi citi unii altora
poeziile . . . Risipiţi prin astfel de parcuri funerare ori în casele unora
dintre noi, ne citeam unii altora ceea ce scriam, sub presiunea
posibilităţii de a fi reperaţi, fericiţi iară şi iară pe margini de
prăpastie . . . Scriam mult, citeam mult, textele se dezbăteau serios,
ceea ce era foarte important pentru foarte puţinii tineri aflaţi printre
maturi ori bătrâni, unii trecuţi prin închisori sau prizonierate (în
URSS ori România, ori în ambele . . . ). Astfel, ne întâlneam nu
numai bârlădeni, ca G.G. Ursu ori subsemnatul, câteodată poetul
G. Constandache, a cărui prezenţă putea fi justificată, în cazul
nefericit, că se afla în Bucureşti venit cu procese, căci era avocat,
Ion Buzdugan (la el acasă, str. Vlad Judeţul 2 1 , mergeam şi citeam
de multe ori), Gh. Ioniţă, Virgil Carianopol, V. Damaschin (mai
rar), B. Jordan, Romulus Boteanu (mai târziu) etc., dar şi cei
deveniţi „prieteni ai Academiei Bârlădene'', ca Radu D. Rosetti,
Dimitrie Iov, Mihail Straje, Ion Larian Postolache, genialul
Tudor Dorin, N. Crevedia, Perpessicius ş.a., iar - după ieşirea din
detenţia politică, deci după 1 962 - Ion Petrovici ori Nichifor
Crainic. Atât Perpessicius cât şi Tudor Vianu sau V. Voiculescu
purtau corespondenţă (până în 1 956) la Bârlad cu G. Tutoveanu.
Veneau la întâlnirile noastre primejduite pictori sau
graficieni, ca George Catargi (mai des mergeam noi la el, pe Aleea
Patriarhiei 1 1 ), Florin Calafeteanu, Alexandru Clenciu, Sorin
Ionescu, sau chiar muzicieni, ca violonistul Constantin Bobescu
etc., doctori, ca psihanalistul I. Popescu-Sibiu ş.a. Activitatea
artistică era acum, ca orice resort comprimat, mai tonică, mai
organizată, mai amplă decât în cele două decenii dintre războaiele
mondiale, desfăşurate în pacea graţioasă de la Bârlad, cu laxismul
şi joaca ei dispensabilă pe care le permiteau pacea şi libertatea
vremii - într-un cuvânt, normalitatea - ce aveau să dispară în anii
terorii comunizante şi ai rusificării.
*
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Ajunşi în punctul de foc al sintezei pe care o cere Centenarul.
dacă Dumnezeu mi-ar cere să-i dau un nume, un singur nume de
artist născut, nu făcut, dar forjat la Academia Bârlădeană, cu care
să ne prezentăm în faţa Lui, aş răspunde:
- Victor Ion Popa !
E cel mai plin de har, de graţia sacră a artei, de fierbinţeala ce nu cunoaşte scădere - a muncii, de vocaţia euristicii şi de
fermentul inventivităţii .
E cel mai davincian spirit, cel mai înzestrat artist pe care l-au
dat ţinuturile noastre şi, poate, singurul uomo universale al culturii
româneşti.
Asta I-am răspunde Creatorului !
Ba încă Leonardo Da Vinci, în toată imensa lui operă,
aminteşte, pare-se, o singură dată numele Demiurgului, în timp ce
lui Victor Ion Popa i se prefăcea mâna dreaptă în arcuş de violoncel
când Î i desena nenumăratele lăcaşuri sfinte înălţate de smerenia
românească . . .
Om universal, deoarece a fost binecuvântat cu toate harurile
artei, cu o isteţime dulce a firii, cu flexibilitatea ramurii de salcie în
faţa nevoii de frumuseţe, cu bazalt al caracterului, cu deşteptăciune
şi blândeţe şi cu o colosală putere de muncă.
A fost poet, nuvelist, romancier, jurnalist, traducător de
poezie şi proză, dramaturg, cronicar plastic, director de teatru,
conferenţiar, actor, regizor, scenarist, director de scenă şi chiar
sufleur, dar şi profesor la Conservator (cursuri de dramă), autor al
unor tratate de teatrologie, cel dintâi regizor de teatru radiofonic,
întemeietor de teatre, inventator de soluţii în arta dramaturgiei,
cineast. Pe de altă parte, a fost pictor portretist, caricaturist de
excepţie, desenator, sculptor, grafician de ziar şi de carte, sculptor
de mobilă artistică, arhitect, aviator (avea patima zborului, ca şi
Da Vinci - vezi romanul „Sfârlează cu fofează" -, muzeolog
(Muzeul Satului din Capitală este, în cea mai mare parte, creaţia
lui ! ), urbanist, sociolog, animator de societăţi artistice şi . . .
profesor de limba română al viitorului rege, Majestatea Sa Regele
Mihai al României !
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Nici o urmă de dilentantism nu se poate găsi în întreagă opera
lui . . . . Şi această operă copleşitoare, numai într-o viaţă de 50 de
ani ! Cu 7 ani mai puţin decât Leonardo da Vinci, căruia îi semăna
până şi în fascinaţia zborului . . . În privinţa artei desenului, îi
semăna în elaborare, dar îl întrecea în spontaneitate.
Dar Victor Ion Popa - fapt rar întâlnit, cred, la toţi artiştii
plastici ai lumii - desena un portret din amintire, sau un autoportret
(cred că are peste o sută) fără a folosi oglinda. Priviţi autoportretul
caricatural înfăţişând întoarcerea de la spital a epavei ce ajunsese,
sprij init de soţia sa. Maria Mohor. de fiul său, Sorin. şi de soacră,
Sabina Mohor, reprodus în masivul, admirabilul album ce i l-a
consacrat, la Centenarul Academiei Bârlădene, Cătălin-Andrei
Teodoru, intitulat „Victor Ion Popa, artistul şi criticul plastic",
Editura Sfera, Bârlad, 20 1 5, p. 1 34. Ajuns în faţa uşii de acasă,
întors de la spital emaciat şi năruit, artistul abia de se mai poate ţine
pe picioare. Închipuiţi-vă, totuşi, că a desenat această tulburătoare
� i tristă realitate, după ce a intrat în casă, după ce ea se consumase . . .
In spital, nu i se mai putea face nimic.
Dar mai important este un fapt unic pe care artistul l-a săvârşit
în zbaterile agoniei : desena ceea ce vedea. Aşa ceva nu se află
consemnat în experienţa artistică a omenirii. Aceste viziuni finale,
ori de-a dreptul eschatologice, trecute pe hârtie, se pare că au fost
ascunse de cei din jurul lui ori s-au pierdut. Ele ar fi cum nu se poate
mai necesare pentru filozofie, teologie şi psihologie. Biografic, ar
îmbogăţi cu o experienţă spirituală ieşită din comun arta plastică a
acestui artist puţin obişnuit.
Mă opresc aici.
Urez Academiei Bârlădene să continue cultul frumuseţii şi al
armoniei, să se ferească de pornirile dizarmoniei şi ale urâţirii prin
nesocotirea eforturilor înălţării prin artă, de urâţirea şi dezbinarea a
ceea ce s-a îmbinat sau vrea să se îmbine. Nimic nu se înalţă pe
dărâmături . . .
La 1 00 de ani, Academia Bârlădeană rămâne un templu
însorit de o veşnică primăvară. Se reped, poate, spre el vânturile,
dar nu-l bat vânturile . . .
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Î i urez ca mâinile femeieşti să-i îngrijească de oxizi sacrul
potir al euharistiei artistice, iar mâinile bărbaţilor tineri să-l aşeze
în altar pe sfânta masă . . .
Inima bărbătească să-l apere.
Toţi să creadă în el.
Toţi să-l iubească.
Şi să nu se uite vorba lui Hasdeu: trecutul este uşa viitorului.
Academia Bârlădeană, XXII, 2(59), 20 1 5, pp. 3-5.
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C.D. Zeletin
Post-scriptum la Centenar
Timpul este linear, el nu se rotunjeşte. Noi putem, eventual.
rotunji ceea ce am săvârşit într-o anumită perioadă, viaţa ce ni s-a
dat. ca să fragmentăm ceea ce nu se fragmentează.
O primă fragmentare a fost anul constituirii Academiei
Bârlădene. 1 9 1 5 . Atunci s-a săvârşit ceva: întemeierea. Centenarul
de acum validează printr-un veac de existenţă puterea ei sacră de a
trezi nădejdi în sufletele artiste.
Centenarul este şi o convenţie, căreia îi conferim atribute
solemne şi oarecum fatidice. Dacă un om, în general, nu-l atinge,
mai mulţi oameni fideli şi luminoşi îl pot lesne depăşi, unii intrând,
alţii ieşind din viaţa lor şi din viaţa ei.
Limba românească are un cuvânt fin pentru acest du-te-vino
lent al visătorilor întru frumuseţi scriitoriceşti: primenire. Aşa se
face că o societate cum este Academia Bârlădeană e permanent
aceeaşi, în vreme ce veşnic e alta. Singurul element ce rămâne e
dragostea statornică de valori artistice şi oportunitatea ideii de
înveşnicire prin artă.
Centenarul Academiei Bârlădene înseamnă, implicit, şi întâi
de toate, intrarea în cel de-al doilea Centenar! De aceea elementul
care ne-a unit în bucuria zilei de 2 1 mai 20 1 5 a fost urarea de viaţă
lungă a Societăţii şi de extindere a ei pe orizontală, adică lărgirea
(o lărgire paradoxală întrucât scopul Societăţii rămâne, totuşi, unul
elitist, dictat de existenţa sau inexistenţa talentului) şi pe verticală,
adică ridicarea din sânul ei a unor artişti care să se impună în cultura
română.
Î n şirul lung al pietrelor kilometrice care-i marchează şoseaua
de azur au apărut primele : mănunchiul de trei numere consistente
ale revistei „Academia Bârlădeană", apariţia tomului V.I. Popa.
Artistul şi criticul plastic de Cătălin-Andrei Teodoru (imagini şi
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text, 760 pagini), D. Iov, Covor basarabean, cu 5 8 de încântătoare
gravuri de Theodor Kiriacoff-Suruceanu, ediţie anastatică alcătuită
de acelaşi Cătălin-Andrei Teodoru care a reeditat, totodată,
anastatic şi colecţia a trei periodice apărute în aria de iradiere a
Academiei Bârlădene: Documente răzăşeşti ( 1 932-1 934), Răzeşul
( 1 926- 1 927), amândouă operă a scriitorului Virgil Caraivan şi
Glasul nostru ( 1 93 1 - 1 936), periodicul Societăţii „Iuliu A. Zanne"
din Băseşti, Fălciu.
Reţineţi, vă rog, că în acele vremuri în ţinutul Tutovei, ca de
altfel şi al Covurluiului, apăreau periodice în sate !
Centenarul Academiei Bârlădene a prilejuit aprinderea în
sufletele sensibile a candelei evocării întemeietorilor ei: poetul
G. Tutoveanu, etnologul Tudor Pamfile şi preotul publicist Toma
Chiricuţă, sub lumina onoarei poetului A. Vlahuţă. Academia
Bârlădeană este una din operele lor: prin ea se recomandă
vremurilor, iar ceea ce curgerea vremurilor va reţine nu ni-i dat
nouă, fie şi la Centenar, să aflăm pe de-a-ntregul...
Căci în faţă ne stă eternitatea, înaintea căreia, vrând-nevrând,
ne smenm„ .

Trei preşedinţi a i A cademiei Bârlădene în zi de sărbătoare:
C.D. Zeletin, Nicoleta Arnăutu, Elena Monu
Academia Bârlădeană, XXII, 4(6 1 ), 20 1 5, p. 4.
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C.D. Zeletin
Un înţelept, un învăţat. Şi

un

artist. . . *

Scriitorul medic Rene Duda
( 1 5 nov. 1 93 5 - 4 nov. 1 999) este
unul din cei mai interesanţi artişti din
lumea medicală românească. Este
artistul ce transfigurează enigmaticul
tremolo din stările crepusculare ale
sufletului tânăr, după ce le-a perceput
cu un ochi de miniaturist filozof
vibraţiile infinitezimale.
Proză psihologică, Gânduri
răzleţe, gânduri pe care le-am numi,
privindu-le ca specie literară, poeme
în proză, alcătuiesc o carte subtilă şi
bine scrisă.
Înzestrat cu un fin spirit de
observaţie şi cu inteligenţă artistică,
scriitorul e un liric, tarat - cum singur o spune - cu obsesia
neîmplinirii. Tocmai de aceea scrie cu plăcerea atemporalităţii, căci
timpul psihologic e precizat totdeauna de către împlinirea a ceva,
asemenea unui răboj abstract, în vreme ce neîmplinirea nu închide,
ci lasă deschise buclele timpului. Psihologia unui „prea târziu" în
toate ale sufletului e suverană. Ea rafinează inerţii şi sporeşte
dimensiunea trăirilor afaptice, amintind nobila astenie a lui Emil
Codrescu din romanul Adela al lui G. !brăileanu. Evident, el este
un obosit de realităţi; visătorul dintrânsul nu dispune de puterea
separatoare a detaliilor realităţii, ci de uşurinţa, care nu cere
sforţare, de a împleti şi a despleti detalii, uşurinţă proprie visului.
· cuvânt înainte la volumul Gânduri răzleţe, Editura Opera Magna, laşi, 20 1 5 .
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Ţinând la distanţă faptele, el pare că vrea să le menţină într-o
veşnică aţâţare. Eroul lui Rene Duda, nevrând să ştie că geniul
realităţii stă în rezolvări, nu intră în viaţa personală a fiinţei iubite,
ci menţine o distanţă care hrăneşte fantezia şi sporeşte posibilul. El
nu plonjează viguros în realul real, ci în realul ideal, în
probabilitatea cea cu o mie de chipuri, pe care o preferă. Asemenea
eroului său Mihai, existenţa i se pare prea complicată şi de
neînţeles: ezitarea ia locul fermităţii, amânarea locul prompti
tudinii, iluzia locul exactităţii, proteismul spuselor locul fanteziei
inebranlabile. E firesc, în consecinţă, ca timpul să fie alungit,
distorsionat sau întors, eroii să fie mai mult funcţii, concepte şi
abstracţii cărora să nu le vezi faţa, ca în complicatele reţele ale
ciberneticii biologice, care face abstracţie de organe, de ţesuturi şi
de celule, nefiind interesată decât de ceea ce fac organele, ţesuturile
ori celulele. E firesc, aşadar, ca eroii să trăiască o bogată viaţă
imaginată şi să nu arate un interes aparte faţă de flash-ul realităţii.
Ce mai este propriu acestei proze care cere totuşi o oarecare
iniţiere estetică? Intrările eroilor în prezent par coborâri din trecut,
un trecut care a absorbit lungul şirag de clipe lăsându-l cu zvâcnetul
şi accentele domolite, într-o linişte metafizică profitabilă mai mult
pentru minte decât pentru viaţa biologică în totalitatea ei. Eroul se
află totdeauna în vizită într-un prezent pe care îl trăieşte fie ca pe o
amintire, fie ca pe un vis. De aceea, ca tehnică literară, îi este şi uşor
să intersecteze planuri de viaţă petrecută în timpi diferiţi, ceea ce
conferă o indiscutabilă, dar paradoxală, modernitate, fiindcă
psihologia eroului său e alta decât cea a eroului literaturilor
contemporane nouă, care nu mai gustă farmecul vorbirii sau purtării
de altădată, indiferent în bună măsură la valoarea lor eternă. Unde
oare am găsi azi, de pildă, un ceremonial al iubirii în care eroul să
nu ceară nimic, să nu brutalizeze cuviinţa şi să se mulţumească doar
cu reprezentările izvoarelor de satisfacţie ori cu amintirea lor, şi nu
cu satisfacţia însăşi, în care pulsează sânge, vibrează nervi, din care
se degajă căldură ori ies raze? ! Nu-i mai puţin adevărat că
scriitorului îi este complet străină plăcerea brutalităţilor, chiar şi a
celor de stil, care fac şi ele parte din viaţa preferată a acestui artist
medic.
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Aşa stând lucrurile, eroul lui Rene Duda e un saturnian, un
dezabuzat încremenit pe drumul revenirii şi un melancolic
scufundat în voluptăţile distilării amintirii, voluptăţi care-i sunt
suficiente, un poet al absenţei mai mult decât al prezenţei. „Mult
timp mi-ai împlinit viaţa mai mult prin lipsa, decât prin prezenţa ta"
îi scrie eroul (Scrisori nefrancate, VII), care a strâns zi de zi petalele
durerii pe care Consuela i le-a aşternut în cale . . . În unul din
interviurile lui, George Enescu notează, cu o bucurie greu de
ascuns. faptul că un muzician a remarcat odată că în volutele
muzicii sale de maturitate, există ceva care veşnic nu se împlineşte.
Enescu a numit numaidecât acel ceva, unda menită, ori blestemată,
să nu se închidă niciodată într-un cerc, ca fiind dorul ! Regăsesc
această operaţiune semantică în atât de rafinata proză a lui Rene
Duda. El intelectualizează discriminativ actul psihologic asemenea
lui Proust, încercând să se acomodeze în lumea ce i-a fost dată ca
albatrosul lui Baudelaire, dacă această acomodare e cu putinţă . . .
Astfel, eroul tuturor prozelor sale ar putea să poarte numele
adjectival Singur, în dispoziţia onomastică a poeţilor romantismu
lui târziu, care luau şi ei ca matrice psihologică plimbarea, de
preferinţă „în parcul visărilor sărăcit de frunze şi jalnic în
inutilitatea lui", cum spune Rene Duda, obsedat de „vidul material
al inutilităţii" (Scrisori nefrancate, VIII).
Proza Gândurilor răzleţe este eminamente lirică, dar, dacă e
vorba, autorul ei poate fi un bun povestitor, chiar şi admirabil
povestitor, dar nu este epic. Excepţie face proza Într-o zi de toamnă
ploioasă, în care realităţile medicale sunt clare şi de o fermitate
epică proprie structurilor literare clasice, nu romantice. Prin
realismul ei crud, textul acesta sfâşie omogenitatea celorlalte,
decupându-se şi recomandându-se ca o piesă, bănuiesc eu, scrisă în
tinereţe.
Pentru bârlădeni - şi amândoi suntem - tresărirea în lectură
nu este rară. E greu să te sustragi tentaţiei de a identifica detalii
topografice, arhitectonice ori umane dragi şi să nu sacrifici tâlcul
artistic pentru adevăr. De pildă, bulevardul mărginit de castani care
altădată se înfunda la capăt nu-i, cu siguranţă, altul decât
Bulevardul Epureanu, în al cărui ultim număr, 4 1 , se afla casa
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poetului octogenar G. Tutoveanu ( 1 872- 1 957), „poetul suavelor
sonete, singurul supravieţuitor al unui alt oraş . . . " Se petreceau
toate probabil în anii premergători demolării acestei bijuterii
urbanistice de către buldozerele comuniste, deoarece poetul încă
trăia, ani în care „umbra urâtului în straie aurite apărea de după
colţ" (Scrisori nefrancate, II).
L-am cunoscut bine pe Rene Duda. Colegi de liceu şi de
profesie. Amândoi universitari, amândoi scriitori. El la Iaşi, eu la
Bucureşti. Însă de fiecare dată când venea în Capitală, mă vizita la
Facultate. Ochii lui galeşi, de şeic sobru din Levant, păreau tăcuţi
să privească mai mult apusul decât răsăritul. O privire liniştită, mai
curând de certitudinea sfârşitului de zi, decât de zbuciumul
începutului ei. Vorbea puţin şi aproape în şoaptă, parcă anume ca
enigmele să-i rămână intacte şi să nu se trezească: era un misterios,
iar asta se vede şi din scrieri. Spirit adânc, pecetluise în suflet
suferinţa unei chemări înalte, numai de el ştiută. Probabil aceasta
era arta scrisului. Filtra lumea prin grila unei moralităţi care îi era
şi normă estetică, asemenea deprinderii filozofice elene. Un
înţelept, un învăţat. Şi un artist. Ceea ce ne dovedeşte această carte
postumă.

Academia Bârlădeană, XXII, 2(59), 20 1 5, p. 48.
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C .D. Zeletin
Atanasie Mândru
În vara anului 1 958, împreună cu
scriitoarea Emilia Şt. Milicescu, nu peste
multă vreme exegeta imbatabilă a lui Barbu
Delavrancea, i-am făcut o vizită bătrânului
scriitor bârlădean A tanasie Mândru. Pe
mine, bârlădean de adopţie coborât la
Bucureşti, mă îndemnau să-l văd curiozi
tatea celui care-l ştia din scris, faptul de a-i
fi citit poezia, multe din naraţiunile istorice
şi mai ales masivul roman Cumpăna vremii,
tipărit în 1 943, care, oricâte critici i s-ar
aduce, rămâne o meritorie carte cu viaţa netrăită. Mă mai îndemna
curiozitatea de a-l întâlni pe unul din co-fondatorii revistei
bârlădene Făt-Frumos ( 1 904--1 906), condusă la început de
G. Tutoveanu şi Emil Gârleanu.
Pe Emilia Şt. Milicescu o mâna dorinţa de a-l reîntâlni,
deoarece intenţiona să scoată o ediţie a poeziilor lui G.Tutoveanu
( 1 872-1 957), la a cărui înmormântare venise special de la
Bucureşti la Bârlad. Mai mult, bravă, puternică şi răzbătătoare cum
era, credea că ar putea izbuti să îi publice bătrânului scriitor
A. Mândru ( 1 883, Bârlad 1 962, Bucureşti), o selecţie de scrieri,
în acele vremuri când proletcultismul în apogeu nu voia să audă nici
de Atanasie Mândru, nici de revista Făt-Frumos. În 1 937,
Gh. Vrabie socotea revista apărută la Bârlad „cea mai de preţ
contribuţie a Moldovei de Jos la istoria literaturii române", mai ales
prin înfrăţirea ei cu Sămănătorul lui A. Vlahuţă şi G. Coşbuc de la
Bucureşti şi cu Luceafărul lui Octavian Tăslăoanu de la Budapesta.
Se mai adăuga faptul că, pentru presupusul proletcultist care s-ar fi
întâmplat să o citească, revista Făt-Frumos îi publica pe
-
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M. Sadoveanu ori Şt. Petică, dar şi pe A.C. Cuza ori Elena
Văcărescu . . .
Scriitorul locuia împreună cu soţia la etajul unei case din
Cotroceni. Ne-a întâmpinat un bătrân roş la faţă, cu părul - cât îl
mai avea - complet alb, cu obrajii căzuţi şi foarte binevoitor. Trăiau
într-o sărăcie lucie peste care, dacă el trecea (ori se făcea că trece),
soţia nu trecea, împingând indigenţa, cu oarecare violenţă mohorâtă
şi disperată, în centrul discuţiilor noastre. Era pur şi simplu complet
surdă la ele. Bătrânul se străduia evident, cu o veselie iscată din te
miri ce, să compenseze dezolarea, spaima şi aproape prăbuşirea
sufletească a soţiei. Deşi se învârtea printre noi, doamna nici nu se
aşeza pe vreun scaun şi nici nu ne privea în ochi.
- Problema cea mai mare a literaturii române, Tănase dragă,
e ce vom mânca mâine ! Banii !
O dezolare ascundea şi el: îi înmânase mai demult Emiliei Şt.
Milicescu unele manuscrise, iar aceasta nu reuşise, bineînţeles, să
publice absolut nimic. Îmi aduc aminte cum o tachina, ca un
leitmotiv, cu mustrarea dulce-amară, dar pe care i-o servea drept
glumă, printr-un râs aproape hohotit:
- Mi-ai furat manuscrisele, hoţomancă de la Olt ! Adă-mi-le
tipărite !
Repeta, fredona şi chiar cânta râzând cu lacrimi aceste versuri
tragice.
Cine să i le tipărească pe vremea aceea atât de nedreaptă cu
bătrânii scriitori curaţi la suflet ca el ? !
Am plecat, cu amândoi bătrânii în inimă, unde se află şi
astăzi . . .
La despărţire, scriitorul mi-a dăruit acest text aerat privitor la
geneza revistei Făt-Frumos, pe care, acum, după aproape 60 de ani,
îl dăruiesc, înduioşat şi trist, A cademiei Bârlădene.
Bucureşti, 1 8 aprilie 20 1 5

Academia Bârlădeană, XXII, 1 (58), 20 1 5, p. 3 3 .
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Gheorghe Grigurcu
C.D. Zeletin

-

80

*
Am fn faţă un amplu volum realizat de Academia
Bârlădeană, închinat lui CD. Zeletin, devenit octogenar. Instituţie
care, la rându-i, marchează un centenar de existenţă. Aniversare
rotundă la aniversare rotundă.
Eminentul intelectual, devenit preşedinte de onoare al
numitei instituţii, găseşte de cuviinţă a mărturisi, într-un text
introductiv, atitudinea pe care o are în prezent faţă de propria-i
conştiinţă: „Parcă mi-ar veni uneori să spun, astăzi, când stau să
trec în al 80-lea an de viaţă, că e mai bine să fii copil, să te bucuri
fără să-ţi dai seama de cele dumnezeieşti ale lumii, decât matur,
copt - sau chiar răscopt! - să trebuiască să iei o poziţie sau alta
asupra celor omeneşti, în speranţa că lumea, încremenită în felul ei
de-a fi, se va schimba . . . Crescând, copilul ce eram a început să ia
parte la dezdumnezeirea lumii, la aparenta dezdumnezeire a lumii".
Să citim în atari rânduri un regret sau o satisfacţie?
O nostalgie a unei lumi recuperabile doar în verb sau, pe deasupra,
o compensatoare şansă a orizontului altei vârste? Cărei posturi i s-ar
cuveni în principal răspunsul divin? Dincolo de alonja emoţională,
de accentuata dotare sensibilă de care dispune sărbătoritul, se pare
că personalitatea d-sale se focalizează totuşi pe facultatea raţională.
Nu experienţa mistică îl conduce, ci busola analitică. Constatând că
„odată cu înaintarea în vârstă a fiinţei omeneşti, Dumnezeu scade
în concreteţe şi creşte în abstracţie", scriitorul socoteşte cu
satisfacţie că „de fapt, vârstnicul nu face altceva decât să se întoarcă
apropiindu-se progresiv de izvorul Lui, izvorul unic a toate, pe care
dacă fragedul copil nu- 1 percepe, răscoptul matur îl gândeşte".
• C.D. Zeletin 80. Omagiul Academiei Bârlădene Preşedintelui ei de Onoare,
Ed. Sfera, 20 1 5 , 584 p.
-
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Deoarece sursa providenţială pe care fiinţa fragedă n-ar percepe-o
pe măsură. „răscoptul matur" o poate capta prin actul meditaţiei.
Ideea dumnezeiescului absolut ar urma şi ea traiectoria unei
deveniri similibiologice, urmărind o adiţionare a anilor pentru a se
pârgui aidoma unui fruct. Iniţial fragilă, aidoma fiinţei ce-o poartă.
ea ţinteşte o maturitate psihosomatică, trebuitoare „pentru a-L
vedea pe Cel care pururi nu se vede". Şi încă o analogie, operând
cu termenii fizicii, între vârsta care la pornire „pare un gaz foarte
dens. cuibărit cu toate ale ei, tainic, în inima copilului", şi
„afinarea" ei pe parcurs, ce îngăduie apariţia organului intelectiv.
Î n plus, o precizare diacronică: „pentru neoplatonicii italieni,
intelletto avea şi înţelesul de Dumnezeu. Salt de la concreteţea unui
viscer la abstracţia foarte complicată a funcţiei lui". Aşadar
opţiunea pentru imaginea unui Dumnezeu abstras într-o accepţie
conceptuală, precum un postulat necesar, aşa cum apare la Kant. De
aici decurge optica autorului nostru asupra vârstelor. Acestea sunt
adnotate în virtutea unei „vorbe din bătrâni'', reţinută din copilărie,
„vârstele se-aj ung". Satisfacţia pe care am putea-o avea mergând
fatalmente de la o treaptă la alta a vieţii prin impersonalizare ar fi
putinţa de-a le devansa în vederea unui adaos de experienţă
cognitivă: „Ce înseamnă, în fond, că vârstele se-ajung? Cei care
îmbătrânesc mai încet sunt ajunşi din urmă de cei care îmbătrânesc
mai repede".
Poate această propensiune raţională în universul inefabilelor
stă la originea numeroaselor activităţi pe care le-a desfăşurat
C.D. Zeletin, pe-o latură poet, eseist, moralist, traducător, pe alta
om de ştiinţă în zona biofizicii, profesor universitar. Natura nativă
de artist s-a menţinut în raporturi de complementară amabilitate cu
cea a cercetătorului. În ambele direcţii, cu rezultate care s-au
bucurat de elogii numeroase. Cartea pe care o menţionăm
decupează o seamă dintre cele mai măgulitoare. Tudor Vianu 1 -a
numit poeta doctus, Perpessicius îl socotea în fruntea unei serii de
sensibili. Ştefan Aug. Doinaş îl caracteriza drept „un talent nativ,
mereu fecund şi proaspăt, modelat de o impresionantă cultură
clasică şi modernă". Iată şi o asociere operând pitoresc cu termeni
clinici, ca de la medic la medic, conform căreia Zeletin secretă
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„cultură cu uşurinţa cu care o glandă îşi secretă hormonii, porii
pielii sale părând anume dilataţi pentru a emana particulele
olfactive de ordin spiritual" (Sorin Lavric).
Î i urăm la rându-ne personalităţii luxuriante a lui
C.D. Zeletin continuarea pe încă o lungă durată a activităţii d-sale.

România literară, XLVII, 50, 27 noiembrie 20 1 5, p. 20.
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Sorin Lavric
Sindromul de „ţipenie"
Cum 80 de ani e o vârstă ingrată, până într-atât de tristă că
celebratul, în loc să aştepte felicitări din partea apropiaţilor, ar
prefera mai degrabă sunetul unor consolări sincere, nu am intenţia
de a încărca pagina cu laude de complezenţă aduse scriitorului
C.D. Zeletin. Medicul aflat în spatele acestui pseudonim e prea
versat pentru a se lăsa îmbrobodit de osanale rostite pe ton solemn.
Sunt vârste la care ne bucurăm de zvâcnetul anilor şi vârste
la care plângem că l-am pierdut. Din acest motiv, tonul aniversar în
felicitarea unui cărturar e binevenit dacă pragul critic dincolo de
care etatea devine povară nu e depăşit. Când însă pragul e atins, iar
treapta octagenară reprezintă o astfel de limită, atunci balastul
timpului împinge viaţa pe buza prăpastiei. Oricât de viu i-ar fi
spiritul, celebratul intră în pielea unui intrus căruia elogiile
politicoase ale apropiaţilor nu-i mai spun nimic, percepându-le ca
pe zumzetul îndepărtat al unui protocol fad. Există o curtoazie în
virtutea căreia omagiile se preschimbă lesne în ofensă atunci când
intenţia cu care le faci ascultă numai de un motiv exterior:
împlinirea unei vârste rotunde. Mai mult, obiceiul e sinistru când
capătă o formă publică, de pildă în cotorul unui volum omagial sau
în ipostaza unei reuniuni colegiale. Atunci împricinatul se scaldă în
apele unui osândit pe care fiecare encomie îl însingurează tot mai
mult, înconjurându-l cu un brâu de carantină cronologică: cu cât e
mai lăudat cu atât se simte mai emerit.
De aceea primul lucru pe care i l-aş spune lui C.D. Zeletin e
că nu e „emerit". Emerit e artistul scos din uz care continuă să se
bucure de prerogative în numele meritelor de odinioară. La prima
vedere, statutul de .,emerit" aduce o distincţie, când de fapt el
consacră o infirmitate: inerţia de dinaintea sfârşitului, pasivitatea de
fosilă simţindu-şi capacul sicriului deasupra capului. Emeriţii sunt
epave având parte de premii de consolare, de indemnizaţii de merit
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şi de înlesniri fiscale. Delicatul Zeletin, cu fizionomia sa radioasă
de copil aflat în transă perpetuă, nu e atins de condiţia emerită.
A rămas intact sub unghiul longevităţii, păstrându-şi mintea activă
şi optimismul viu.
Al doilea lucru pe care i l-aş spune e că nu e „specialist".
Specializarea e eufemismul la care recurgem spre a indica
îngustimea de nişă la care ajunge un intelectual fără cultură
generală. Marii specialişti sunt varianta modernă a filistinilor
profunzi. căci ei ating performanţa şahiştilor, cărora, în afara tablei
de joc, nimic nu le mai trezeşte atenţia. Pe 64 de pătrate sunt
atotputernici, în afara lor sunt nevolnici până la debilitate.
Pricepându-se în chip prodigios la felia competenţei lor, nu mai
înţeleg nimic din restul lumii. Î n schimb, C.D. Zeletin are
cuprindere largă, de encicloped sadea, în virtutea căreia curiozitatea
merge mână în mână cu memoria. De-a lungul anilor i-am privit cu
teamă superstiţioasă puterea de a evoca rară efort, cu o uşurinţă
bizară, detalii dintre cele mai absconse, de la etimologii oculte la
cunoştinţe de botanică, de la chichiţe de biofizică la nuanţe de
traducere din Michelangelo. Performanţa nu ţine de ambiţie, ci de
o peculiară alcătuire cerebrală. Şi-mi amintesc de vorba lui
Constantin Argetoianu (el însuşi medic scriitor) din primul volum
al Memoriilor: „specialist, adică tâmpit". Zeletin nu e ameninţat de
această plagă.
Al treilea lucru e că în Zeletin găsim cu precădere o fiinţă
molestată. Molestarea e apăsarea pe care spiritul o resimte din
partea unei epoci grobiene, cu al cărei ritm nu intră în rezonanţă.
Intruziuni venite din partea mitocăniei, presiuni pe linie ideologică
sau piedici în calea carierei sunt tot atâtea exemple de molestări.
Numai o nefastă deformare ne face să credem că insul molestat e
neapărat brutalizat, supus maltratării făţişe. Adevărata molestare e
fără violenţă, lovind îndeosebi spiritul. Apăsarea climei peste
meteosensibili, un junghi la inimă, agresiunea prostului gust şi
expansiunea inculturii sunt forme curente de molestare. Î nsăşi
gravitaţia e o variantă de molestare. La fel cum apăsarea grij ilor şi
insinuarea temerilor sunt tot forme de molestare. În faţa lor, un
intelectual de interior - şi orice om al cărţii e un om de interior - un
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intelectual ca Zeletin a trăit un calvar perpetuu din care s-a sustras
prin exerciţiul culturii . Din cauza molestărilor, Zeletin a trăit mereu
în inadecvare cu epoca, având însă tăria de a refuza compromi
surile. Neputându-se acomoda mizeriei româneşti, s-a adaptat altui
univers, pe care şi l-a clădit lăuntric din speze spirituale.
C.D. Zeletin (pe apelativul real Constantin Dimoftache, la care a
renunţat la îndemnul lui Victor Eftimiu, care, nemulţumit de
inflexiunea enclitică grecească, l-a sfătuit ca, în folosul notorietăţii,
să se lepede de numele cu iz de cazanie) a respirat în ungherul
interior al cuprinderilor largi, făcându-şi din erudiţie văl de
protecţie la agramatismul modem.
Când l-am cunoscut, Zeletin era conferenţiar la catedra de
biofizică de la Facultatea de Medicină, fiind silit să suporte, pe linie
ierarhică, grosolănia unui şef de catedră cu mult inferior
traducătorului din Baudelaire. Nu îţi trebuia cine ştie ce fler să
constaţi că, între cei doi, domnea o discrepanţă vădită, şi cum
studenţii au o cruzime drastică în judecarea profesorilor, ne-am dat
repede seama cine era savantul şi cine potentatul comunist. La
molestarea intelectuală pe care trebuia s-o îndure din partea şefului,
Zeletin răspundea senin, micşorând cât mai mult indicele de frecare
cu ipochimenul. Cazul lui e doar unul dintr-un lung şir de abuzuri
din istoria Facultăţii de Medicină din Bucureşti, oroarea începând
cu eliminarea lui Vintilă Ciocâlteu, şeful catedrei de biochimie din
perioada interbelică, care a fost înlăturat din funcţie de Simion
Oeriu (Schăfer pe numele adevărat), un mediocru chimist fără
pregătire medicală, un fel de Ion Vitner al medicinei bucureştene,
ale cărui proptele marxiste au fost suficiente pentru demiterea
profesorului universitar. Oripilat de nedreptatea comisă, Vintilă
Ciocâlteu a făcut atac cerebral pe 3 februarie 1 947, în timpul
Consiliului profesoral, tocmai când se dezbătea situaţia lui, murind
sub ochii colegilor. Dar Zeletin a fost croit din stofă de
supravieţuitor, nelăsându-se lezat de intemperii ideologice. La
aberaţiile vremii a reacţionat adâncindu-se în preocupări docte, pe
care le-a împărţit cu prieteni precum Sandu Tzigara-Samurcaş,
Perpessicius, G. Tutoveanu sau Edgar Papu. Panoplia medicilor cu
virtuţi de scriitor e numeroasă, de n-aş aminti decât pe Victor
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Papilian, Vasile Voiculescu, Sergiu Al. George sau Răzvan
Petrescu. Zeletin e din acelaşi regn, un amestec bizar de medic,
poet, eseist şi istoric cultural .
Al patrulea lucru e că, fiind om al cărţii, Zeletin e un erudit
arătând o sănătoasă mizantropie faţă de prostia vulgului,
mizantropie pe care şi-o compensează prin pasiunea pentru flori şi
copaci. Cine trece poarta casei din strada Barbu Delavrancea e
întâmpinat de grădina medicului, şi pagini mai analitice despre
mimoze, magnolii, lăstari sau crăciuniţe nu am citit altundeva. Nu
sunt pagini lirice, ci texte de strictă observaţie potageră. Atunci
când nici cărţile şi nici florile nu-l mai ajută să scape de urâtul vieţii,
Zeletin cade în „sindromul de ţipenie'': o înstrăinare acută de tot şi
toate, cu certitudinea ameninţătoare că planeta îi este străină, aşa
cum i s-a întâmplat într-o zi de iarnă pe o stradă din Bucureşti :
„Urechile au început să-mi ţiuie a pustiu, o ţiuitură mentală, când,
pe neaşteptate, năvăli din copilărie senzaţia ciudată de planetă
străină, de lume deşartă şi de dispariţie a punctelor cardinale. Nu
aveam pe ce să-mi reazem sufletul, iar zăpada îmi zâmbea egal din
toate părţile. Ştiam unde mă aflu, dar nu-mi venea să cred: îmi
dispăruseră convingerea şi siguranţa. Totul era un vacuum, încât
trebuia să apară ceva şi, într-adevăr, ceva stătea să se arate. Ţipenia
absolută mi-a trezit spaima de nebunie." (Distinguo, Ed. Vitruviu,
2008, p. 1 08)
Cele patru trăsături alcătuiesc portretul idiopatic al
scriitorului C.D. Zeletin. Un om al cărţii suferind pentru cea mai
mică greşeală de tipar, un cărturar deplângând pierderea treptată a
„sentimentului de carte", împreună cu ritualul intim pe care îl
presupune actul lecturii. Mai mult, un om al cărţii fără deformări
date de specialitatea medicală, un intelectual căruia îi lipseşte aerul
epuizat pe care îl emană îndeobşte scriitorii emeriţi. Un molestat
care şi-a convertit dezgustul faţă de epocă în etos livresc. În fine,
un exemplu de caracter căruia epoca nu a putut să-i plece spinarea.
Altceva, la 80 de ani, nu se poate spune fără a cădea în riscul unor
tămâieri pe care medicul Zeletin le urăşte din toată inima.

România literară, nr. 20120 1 5 .
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George Bălăiţă
La un amic
Dicţionar:
Zeletin, C.D., 1 3 .04. 1 93 5 , Burdusaci-Bacău. Liceul terminat
la Bârlad, în 1 952; studii de medicină la Bucureşti, până în 1 959,
apoi de fizică nucleară: medic; carieră universitară. Debutul cu
versuri în „Luceafărul" ( 1 959). A tradus sonetele lui Michelangelo,
sonete italiene din Evul Mediu şi Renaştere, precum şi din proza lui
Romain Rolland. Ceva din rafinamentul liricii italiene renascentiste
revine în poeziile sale, publicate prin reviste. De ţinut minte:
traduce integral Les Fleurs du Mal, încă în lucru în 1977, când
apare dicţionarul. Da . . . Un dicţionar. Textul seamănă mai degrabă
cu motivaţia unui proces cu executare (iacătă, moda timpului, îmi
îngădui să arunc şi eu o privire!) proces grabnic dovedindu-se o
inadmisibilă eroare judiciară. Reparată doar de viaţa şi opera
„vinovatului". Vorba românaşului din românica: asta e, Doamne
fereşte de mai rău . . . !
C.D.Z. Î l cunosc de-o viaţă-ntreagă. Suntem amândoi aprilini,
născuţi într-a doua decadă a capricioasei noastre zodii. Să ne fie de
bine! Un om înzestrat cu toate cele bune. Onest, deştept, talentat,
măsură în gând şi faptă. Dublă vocaţie, medic şi scriitor. Raţiune şi
imaginaţie, trup şi minte. Balans fericit, cum rar se întâlneşte.
Norocul de a se trage dintr-un neam bun. Credincios până la
lacrimi. Crescut în spiritul tradiţiei sănătoase creştin-ortodoxe, dar
şi al timpului în care i-a fost dat să trăiască. Părinţi, bunici, străbuni,
ţărani răzeşi, preoţi şi învăţători. Stâlpii aşezărilor noastre de la
începuturi, gospodari prin muncă cinstită şi dragoste de moşia
strămoşească. Î ntr-o lume de jur împrejur nu numaidecât ostilă, dar
complicat problematică, neamul românesc s-a păstrat în tot ce are
bun, prin rădăcina ţărănească. Din care au ieşit şi boierii pământeni
şi voievozii întemeietori şi lumea europeană de mai încoace.
Aşadar, elevul magna cum laudae Constantin Dimoftache,
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studintele şef de promoţie, domnul doctor Dimoftache şi distinsul
C.D. Zeletin. autor important. cu raftul lui în biblioteca naţională.
Nepot bun al singurului Nobel român, dr. George Emil Palade, frate
cu mama Berbecului C.D.Z., personaj musai de ţinut minte,
ambiţios, răzbătător, tenace şi în acelaşi timp un om de o rară
delicateţe sufletească.

Saeculum, 3-4/20 1 5, p. 97.
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Dr. Grigore Buşoi
In Honorem.
C.D. Zeletin 80, într-o suită de tablouri aniversare
La 1 3 aprilie 1 935, un ţipăt de întâmpinare al unui univers
originar de respiraţie se aude la Burdusaci, sat din mijlocul
Moldovei, într-o familie de înaltă preţuire autohtonă: tata - preot,
mama - învăţătoare. Şi copilul, primind o dublă aprobare pentru
viaţă de la iluştrii săi strămoşi pe linie paternă şi maternă, s-a numit
Dada.
Şi a crescut, şi a crescut până s-a împlinit ajungând la
sărbătoritul de azi, scriitorul şi medicul profesor universitar, un
lampadofor la o ştafetă de 80 de făclii anual rotitor-rostitoare.
Î n ceea ce mă priveşte, apropriindu-mă cu sfială de
personalitatea iubitului nostru profesor şi coleg mai mare, simt
nevoia, cu mij loace proprii măsurate, să-l încadrez în tumultul vieţii
intelectuale româneşti de azi.
Dar iată cum se derulează suita de tablouri ale sărbătoritului
naţional.
Î n ziarul Viafa medicală, nr. 1 7/ 24 aprilie 20 1 5, sub
supratitlul „Biografii exemplare'", se iveşte înscrisul Codul lui
Zeletin, printr-un interviu fluviu realizat de Alice Ţuculescu într-o
manieră acaparatoare, caracteristică autoarei, conform prenumelui
şi numelui ei, evident predestinate. Tot în acest număr al publicaţiei
apare o scurtă biografie, în datele ei esenţiale, şi o scrisoare
emoţionantă a dr. Th. Voiosu, un discipol într-ale scrisului.
În săptămâna următoare, la sediul A.M.R., într-o şedinţă
solemnă, s-au întâlnit Societatea Medicilor Scriitori şi Publicişti din
România şi Societatea de Istorie a Medicinei. Iar reprezentanţii lor
de vârf, Prof. Dr. Constantin Bogdan şi Prof. Dr. Mihai Ghiur,
respectiv Prof. Dr. Nicolae Marcu şi Prof. Dr. Octavian Buda l-au
prezentat pe sărbătorit.
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Prof. Dr. C. Bogdan a făcut propunerea ca în Holul de Onoare
al Facultăţii de Medicină Generală să se aşeze o placă memorială
care să stea alături de medicii scriitori, onorând arta scriitoricească
a medicinei româneşti. Recomandarea a fost primită cu aplauze de
către participanţi. La 80 de ani poţi să-ţi pipăi posteritatea!
În luna mai. la Bârlad, Prof. Dr. C.D. Zeletin este aniversat
pentru cei 80 de ani într-o întâlnire emoţionantă, aducându-se un
înălţător omagiu din partea Academiei Bârlădene. ajunsă şi ea la
centenar, pentru preşedintele ei de onoare. Cu acest prilej este
lansat un volum omagial, C.D. Zeletin 80, care cuprinde 5 8 1 de
pagini. Tomul este structurat pe cinci capitole: Întâmpinare,
Diacronie 2010-2015 , Spice din urmă, Cronica oralităţi/or,
Iconografie.
Cunoscând relativ bine viaţa şi opera scriitorului şi Prof. Dr.
C.D. Zeletin, mi-am dat seama că mă situez pe deplin într-o
admiraţie a omului de ştiinţă, dar şi de artă, de gânditor şi creator
cu o erudiţie exemplară, cu o imersie adâncă în viaţa comunităţii
intelectuale, manifestând o sensibilitate şi o putere de pătrundere în
cele mai ascunse teritorii ale limbii române, prin felul moral al
domniei sale de a fi în zodia lui „Trebuie".
Personal, ca om înrădăcinat în vatra străbună în care e învelit
j arul geniului românesc, iubitor al codrului eminescian din postura
de: „Fiind băiet, păduri cutreieram/ Şi mă culcam ades . . . pe covor
de muşchi la umbră adâncă de fagi care-şi măsurau anii în secole",
îl definesc pe profesorul C.D. Zeletin, moldovean de obârşie, ca pe
un copaci (regionalism gorjenesc) căruia i se zice cer (Quercus
cerris), specie înrudită cu gorunul şi stejarul care creşte înalt şi
drept cu o cupă a fructului (ghinda) meşteşugit ornată, cu solzi
liniari şi răsfrânţi ca opera unui artist de clasă, parcă parafrazându-I
pe autor în Arpegii de primăvară:
...

Înfiligran de arbori, giuvaier,
Cade amefită ghinda lui din cer. "

„

Deci, ar merge ca poetul şi eseistul C.D. Zeletin să fie selectat
ca un „cer sub cer" (bolta cerească, cu toată semnificaţia ei). Aş
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vrea apoi, din perspectivă istorică, să-l asimilez pe ilustrul nostru
confrate cu o oca spirituală, ce ne aminteşte de măsura (măsurariuf)
domnitorului pământean Cuza, având o menire uşor de înţeles
într-ale artei.
Dar nu-i suficient: noi îl vedem şi ca pe o autoritate înaltă şi
deplin cunoscătoare, ca pe un părinte şi un păstor de oameni, ca pe
un avva, care sunt sigur că doreşte ca, în ruga noastră către
divinitate, dacă ar fi „cu putinţă să treacă de la noi cupa aceasta"
plină de amar.
Punând într-o balanţă solară opera statuară a poetului, ese
istului, istoriografului, traducătorului, a pedagogului C.D. Zeletin,
am revelaţia faptului de a vedea în el un adevărat lampadofor al
celor unşi de Dumnezeu să aline suferinţa trupească şi sufletească.
Adunând în mănunchi trăsăturile forte ce-l caracterizează pe
sărbătoritul nostru, ele se încheagă în acronimul POCAL. Şi să nu
se uite că pocalul este purtătorul euharistiei şi că euharistia este o
taină! Aşadar, POCAL înseamnă: poet, oca spirituală, cer (în
sinonimia arbore „cer sub cer''), avva şi lampadofor. Pocalul, un
vas ritual, ne aminteşte de potirul cântat atât de frumos de
Nichifor Crainic.
Simt nevoia să revin la componentele POCAL-ului. El îşi
revendică câteva sublinieri: 1 . Domnul profesor este un poet în
toată fibra existenţei sale; 2. Profesorul Zeletin a devenit o oca în
măsurarea talentului literar al conaţionalilor, cu fixări încurajatoare
pentru confraţi, respectiv, cu adrese bine ţintite pentru consacraţi
(Eminescu, Bacovia etc.); 3 . În ceea ce priveşte pomul cer, el are
pentru mine o existenţă reală, un copac mândru, iradiind un verde
auriu la marginea unei poieniţe din pădurea de la Gura Viişoarei,
răscolindu-mi cu vibraţii greu de descris amintirile din copilărie; 4.
Iar ca avva, profesorul nostru îşi derulează existenţa întru bunătate
sufletească, dăruire şi înţelepciune existenţială; 5. Prin cărţile
publicate şi prin funcţia ocupată, de preşedinte al Societăţii
Medicilor Scriitori şi Publicişti din România, îşi săvârşeşte din plin
menirea de lampadofor al moşiei medicilor scriitori din ultima
perioadă. Mie personal, acest pocal îmi aduce aminte de o formulă
dragă oximoronică de adresare: Bătrâne, stai mereu!
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Aş dori în încheiere să punctăm sărbătoarea noastră printr-un
scurt dialog:
Gr. B . : Privindu-vă ca pe un cer într-un cer, vă rugăm să ne
spuneţi ce note corespondente găsiţi, în cazul dumneavoastră, celor
treifaţete ale acronimului CER: faţeta întâiafUnd cognitivă, faţeta
a doua fiind emoţională, iar a treia relaţională.
C.D.Z.: Cerinţa e răspunsul la primul punct al CER-ului. E
cu putinţă ca Dumnezeu să fi trebuit, dintr-o necesitate, care mie
îmi va rămâne pe veci necunoscută. ca eu să exist. El a cerut. Viaţa
e o cerinţă. Cerinţele întreţin viaţa chiar dacă ele sunt speranţe
înplinite sau rămân speranţe nerecuperate. Au încetat cerinţele, a
încetat viaţa. Cercetarea e răspunsul la al doilea punct CER.
Cercetarea de către Dumnezeu. Eşti un nefericit dacă nu vezi în
suferinţă mustrarea de către Dumnezeu. Discernerea e răspunsul la
al treilea punct. Discernerea e har divin. Inversul discernerii,
opacitatea e un soi de comunism al receptării, o aplatizare
idiotizantă - operă diavolească: lipsa luminării necesare bunei
vederi, mai ales a receptării felurimii dumnezeieşti pe pământ, deci
a mulţimii semenilor, lipsă din care decurg simplificarea şi
hialinizarea lumii, moartea vie sau, dacă vreţi, viaţă moartă . . .
Reducerea omului la punct şi apoi neantizarea punctului.
Gr. B . : Răspunsurile suntformidabile şi neaşteptate. Aţi mai
vrea să spuneţi ceva?
C.D.Z. : Da. Aş mai adăuga un punct reproducând prima
reflecţie din volumul meu Adagii (Editura Athena, 1 999): „Mă
îngrozesc dacă mă va cere într-o zi pământul, cât m-a cerut o viaţă
cerul...".
Gr. B.: Care sunt
problematica traco-dacică?

aşii spiritualităţii

româneşti

În

C.D.Z. : Întâi de toate, oricând şi oriunde, eu cer o axiomă:
problema traco-dacă nu trebuie dezbătută niciodată separat de
problema latinităţii, căreia trebuie să i se acorde aceeaşi importanţă.
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Aşii de care mă întrebaţi, după opinia mea, sunt: Mihai Eminescu,
Nicolae Densusianu, Lucian Blaga (cu unele rezerve).
Gr.B.: Vă aduc în atenţie sonetul lui Eminescu Trecut-au
anii. . . , pe care îl găsesc foarte adânc deopotrivă pentru idee,
simţire şi măiestrie artistică. Vă rugăm să ne prezentaţi care este
endecasilabul care vă mişcă în cea mai mare măsură?
C.D.Z.: Endecasilabul ultim: „Iar timpul creşte-n urma mea . . .
m-ntunec ! "

Revista Medicală Română, LXII, 2 1201 5, pp. 200-20 1 .
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Cornel Galben
C.D. Zeletin

-

80

(fişă de dicţionar)

N. 1 3 aprilie 1 935 , în satul Burdusaci (azi. Răchitoasa),
judeţul Tecuci (azi, Bacău).
Poet, prozator, traducător, eseist, memorialist, publicist,
medic, profesor universitar. Fiul lui Nicolae Dimoftache, preot, şi
al învăţătoarei Maria (n. Ţarălungă). Copilul cu „păr castaniu,
cuminte, reflexiv, voios, volubil" îşi începe studiile cu mama sa, la
şase ani şi jumătate, la Şcoala Primară din satul natal ( 1 94 1 - 1 945),
formându-se apoi în atmosfera prestigiosului Colegiu „Gheorghe
Roşca Codreanu" din Bârlad, ale cărui cursuri le absolvă în 1 952,
liceu unde au mai învăţat, între alţii, istoricul Vasile Pârvan,
filosoful Ştefan Zeletin, criticul G. Ibrăileanu, legaţi şi ei de spaţiul
Bacăului. Aici i-a avut între colegii de clasă pe viitorii scriitori Igor
Şerb, Adrian Beldeanu şi Lucian Raicu, iar între profesori pe
Veronica Tuchilă (franceză), Hary Zupperman şi Elena Asbiovici
(română), Ion Ursoiu (geografie), Gh. Gâlcă (fizică şi chimie),
Grigore Ionescu (matematici).
Neavând voie să candideze la vreo facultate, a intrat cu
destule dificultăţi în învăţământ, predând limba română la Şcoala
Godineşti ( 1 952-1 953). Salvat de moartea lui Stalin, care a condus
la un oarecare dezgheţ al îngrădirilor comuniste, urmează tradiţia
cărturărească a familiei şi, în 1 953, reuşeşte concomitent la patru
facultăţi, dar optează în cele din urmă pentru Facultatea de
Medicină a Institutului de Medicină şi Farmacie din Bucureşti,
Secţia Pediatrie, luându-şi licenţa în 1 959. În 1 95 8 este selectat prin
concurs, alături de alţi studenţi valoroşi, ca intern în clinicile
universitare bucureştene. În anul III, deşi era premiant, s-a aflat pe
punctul de a nu-şi mai putea continua studiile din cauza „originii
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sociale nesănătoase", astfel că a fost nevoit să fie înfiat de către
bunicii paterni, Constantin şi Natalia Dimoftache (n. Palade).
Până în 1 960, ca intern, s-a bucurat de preţuirea
academicienilor Ştefan M. Mileu şi C.C. Iliescu, a profesorilor
Alfred Rusescu, Corneliu Constantinescu, Onoriu Coman,
D. Vereanu, sub îndrumarea cărora a lucrat.
În perioada 1 960- 1 96 1 este medic al Circumscripţiei a III-a
Hunedoara, iar între 1 961 şi 1 962, medic chirurg la Sanatoriul de
Tuberculoză Osteoarticulară din Mangalia. Intrat prin concurs la
Catedra de Biofizică a Institutului de Medicină şi Farmacie
Bucureşti, e mai întâi cercetător ştiinţific stagiar ( 1 962-1 965), apoi
asistent universitar ( 1 965-1 983, titularizat prin concurs în 1 973) şi
şef de lucrări ( 1 983-1 990, tot prin concurs).
În 1 973 e ales membru al Comitetului de conducere al Secţiei
de Biofizică a Uniunii Societăţilor de Ştiinţe Medicale,
responsabilitate ce o deţine până în 1 990, când e ales membru al
Consiliului Societăţii Naţionale de Biofizică Pură şi Aplicată din
România.
Sub conducerea academicianului Or. Benetato şi-a susţinut,
în 1 974, teza de doctorat, devenind doctor în ştiinţe medicale cu o
temă ce a vizat cercetarea criobiologiei celulei seminale. Dizertaţia
şi-a bazat-o pe lucrări ce au adâncit atât aspectele teoretice, cât şi
cele practice, abordate prin mijloace de ultimă oră în biofizică
(citospectrofotometria, radioactivarea cu neutroni, iradierea internă
ş.a.). Folosind o suită de tehnici combinate de microspectro
fotometrie, criobiologie şi respiraţie celulară aerobă, a stabilit astfel
mai mulţi indici precişi ai celulei seminale conservate prin frig şi
congelare, deschizând noi perspective însămânţărilor artificiale în
zootehnie. Experimentate pe 1 3 50 de cazuri, rezultatele legate de
verificarea acestor indici au făcut obiectul unor studii publicate atât
în ţară, cât şi în Germania, Italia şi Franţa.
Timp de patru decenii, direcţiile sale de cercetare s-au mai
îndreptat spre radiobiologie, investigaţiile nedistructive prin
deuterare, biofizica şi cibernetica recepţiei vizuale şi istoria
medicinii. În radiobiologie a făcut, bunăoară, investigaţii privind
regenerarea hepatică experimentală, stabilitatea biochimică a
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moleculelor de ADN ş.a., prin metoda autoradiografiei şi
autohistoradiografiei, precum şi studii referitoare la încorporarea
tisulară de izotopi radioactivi şi la efectele iradierii interne şi
externe (iradiere profesională şi accidentală). Î mpreună cu ing.
dr. Al. Ciureş a fost promotorul citospectrofotometriei în România,
o micrometodă nedistructivă de identificare şi evaluare cantitativă
a substanţelor celulare, pe baza măsurării energiei luminoase
absorbite de aceasta in situ. Cercetările în acest domeniu au vizat
eventualitatea apariţiei aberaţiilor sau a altor tipuri de modificări
cromozomiale induse în culturile limfocitare de către apa grea.
A studiat, de asemenea, acţiunea D20 asupra translocării
produşilor macroergici prin membranele celulare cultivate in vitro
etc. Spectaculoasele rezultate ale investigaţiilor citospectrofoto
metrice au fost publicate în Revue roumaine de biochimie,
Medicina Internă, Studii şi cercetări de.fiziologie, Nature (Anglia),
Biophysik, Zuchthygiene (ambele, Germania) ş.a. Î n ultimii ani şi-a
îndreptat atenţia, în mod deosebit, spre studiul aspectelor biofizice
şi biochimice ale recepţiei vizuale, atât prin cercetări experimentale
de electrofiziologie, cât şi printr-un studiu teoretic al problemei,
participând la elaborarea unor modele cibernetice.
Între contribuţiile originale în medicina nu doar românească
se numără sistemul de identificare a limfocitelor cu aspect
morfologic normal, dar presupuse a fi atinse de impulsul morbid
din leucemia limfatică cronică umană; semnalarea, pentru prima
oară, în 1 963 şi 1 964, a existenţei a două tipuri diferite ale
limfocitului mic în sângele uman normal, fapt ce a condus la
revizuirea formulei leucocitare (rezultatele au fost confirmate
ulterior prin studii de microscopie electronică şi au intrat în cea mai
stringentă actualitate odată cu apariţia SIDA); stabilirea seriei de
indici precişi ai celulei seminale conservate prin frig şi congelare,
a căror eficienţă este reflectată în creşterea indicilor de fertilitate în
practica însămânţărilor artificiale în zootehnie; aplicarea modelului
cibernetic original al excitaţiei vizuale (conceput împreună cu ing.
Sonia Herman) anumitor situaţii patologice ca: ambliopia,
hemeralopia, retinopatia pigmentară etc. La toate acestea se adaugă
studiile de istoria medicinii şi a biofizicii privind activitatea unor
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înaintaşi ai medicinii româneşti, cum ar fi doctorii Alexandru
Brăescu şi Gh. Polizu, propunerea etimologiei unor termeni cu
implicaţie medicală şi, nu în ultimul rând, descoperirea paternităţii
Sonetului lui Leonardo da Vinci în prolegomena poemului medical
latin Regimen sanitatis Salernitanum al lui Amald de Villanova
( 1 235-3 1 1 ), numit şi Flos medicinae, dovedind astfel că nu este o
poezie originală, ci o adaptare.
Cunoscut şi recw10scut pentru inegalabila sa artă didactică, a
contribuit la elaborarea unor indispensabile lucrări atât pentru
studenţi, cât şi pentru cadrele didactice, între care amintim: Curs de
biofizică ( 1 963), Prelegeri de biofizică medicală (trei volume, 1 964
şi 1 97 1 ), Îndreptar de lucrări practice de biofizică (ediţii în 1 964,
1 972, 1 975, 1 977), Biofizică medicală (Editura Didactică şi
Pedagogică, 1 977). În colaborare cu Sonia Herman, ultimul volum
a fost revizuit şi îmbunătăţit, ajungând la 570 pagini, şi publicat în
1 994 de Editura Cerma Bucureşti. Alte contribuţii, legate îndeosebi
de modelele cibernetice ale recepţiei vizuale, de absorbţia fotonului
la generarea potenţialului de receptor au fost publicate în Revue
roumaine de physiologie, Romanian Journal ofBiophysics, Journal
de Biophysique et Biomecanique (Paris) şi Water and lons in
Biologica! Systems, Editors P. Lauger, L. Packer, V. Vasilescu,
Birkhauser Verlag, Basel, Boston, Berlin, 1 988. În pofida acestor
importante realizări, cariera sa universitară a evoluat lent, ajungând
conferenţiar abia în 1 990, prin concurs, la Catedra de Biofizică a
Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila" din
Bucureşti, iar profesor universitar, în 1 993, la aceeaşi catedră.
Totodată, din 1 991 e redactor-şef al revistei Romanian Journal of
Biophysics, editată de Editura Academiei Române, din 1 994
devenind şi membru al Academiei de Ştiinţe Medicale.
Notorietatea câştigată de medicul Constantin Dimoftache în
domeniul pentru care s-a pregătit încă din facultate e cel puţin tot
atât de mare şi în ceea ce priveşte literatura lui C.D. Zeletin,
pseudonim sub care se ascunde un la fel de important poet,
prozator, eseist, publicist şi traducător de poezie din italiană şi
franceză. A început să scrie poezie şi proză încă din anii liceului,
conştientizând că este scriitor într-o zi de toamnă (24 noiembrie
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1 94 7), când se plimba singur în Valea Ţărnei, aproape de Bârlad.
După o primă lectură în cadrul Cenaclului „A. Vlahuţă" de la Casa
Naţională „Stroe S. Belloescu", unde l-a cunoscut pe poetul
G. Tutoveanu, cu care va deveni prieten, şi-a dat seama că mai are
încă de muncă pe manuscrise, aşa că a debutat mult mai târziu, cu
complicitatea lui Perpessicius şi Tudor Vianu, care au trimis
redacţiei revistei Luceafărul atât poezii, cât şi traduceri. Deşi
grupajul trecuse printr-un filtru select, responsabilul rubricii
„Dintre sute de catarge" n-a ales decât poezia Iarnă la Bicaz, pe
care a mai şi trunchiat-o, dar versurile inserate în numărul din 1 5
mai 1 960 i-au deschis calea spre alte redacţii, publicând apoi creaţii
originale şi traduceri în mai toate revistele literare româneşti
(Academia Bârlădeană, Acolada, Almanahul literar, Amfiteatru,
Ateneu, Baaadul literar, Clipa cea repede, Contemporanul,
Convorbiri literare, Familia, Gazeta literară, Oglinda literară, I 3
Plus, Ramuri, România literară, Steaua, Tribuna, Tomis, Vitraliu
etc.).
Debutul editorial e prilejuit de apariţia, în tălmăcirea sa, la
Editura pentru Literatură Universală, a volumului Sonete de
Michelangelo (Bucureşti, 1 964), ediţie bilingvă, distins un an mai
târziu cu Premiul I şi Medalia de Aur la Concursul de Carte de la
Edinburgh. Acest prim tom, precedat de un studiu introductiv, note
şi comentarii ale traducătorului, e urmat de o impresionantă suită
de traduceri, începând cu Lirica Renaşterii italiene (Editura
Tineretului, Bucureşti, 1 966, întâia antologie de poezie a Renaşterii
italiene apărută în limba română), continuând cu Sonetul italian în
Evul Mediu şi Renaştere (Editura Minerva, Bucureşti, 1 970, două
volume, cea dintâi mare antologie a sonetului editată în România),
Michelangelo sculptor de Alessandro Parronchi (Editura
Meridiane, Bucureşti, 1 970), Viaţa lui Michelangelo de Romain
Rolland (idem, 1 97 1 ), Michelangelo Buonarroti - Sonete şi
crâmpeie de sonet (Editura Albatros, Bucureşti, 1 975, distins cu
Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti în acelaşi an),
Michelangelo Buonarroti - Scrisori urmate de Viaţa lui
Michelagnolo, scrisă de Ascanio Condivi (Editura Meridiane,
1 979), Lirică fi·anceză modernă, Florilegiu (Editura Albatros,
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1 98 1 ), Michelangelo
Poezii, Opera omnia (Editura Minerva,
1 986), Charles Baudelaire
Florile Răului (Editura Univers,
Bucureşti. 1 99 1 , Premiul Uniunii Scriitorilor din România pentru
cea mai bună traducere de poezie, acelaşi an, şi Premiul Salonului
Naţional al Cărţii pentru cea mai bună traducere a unei capodopere
lirice, Cluj-Napoca, 1 992; ediţia a II-a, bibliofilă, cu desene ale
poetului, Editura Aldine, Bucureşti, 2004; ediţia a III-a, Editura
Sfera, Bârlad, 2 0 1 1 ), Michelangelo Quindici sonetti. Cinsprezece
sonete (Editura Kriterion, Bucureşti, 1 992), Sonetul în zorii, amiaza
şi amurgul Renaşterii italiene (Editura Pandora-M, Târgovişte,
2002), Poemes. Poezii de Paul Verlaine (idem, include traduceri de
Şt. O. Iosif), Antologie din lirica franceză (idem, 2006), Poezii
filozofice de Tommaso Campanella (împreună cu Smaranda Bratu
Elian, Editura Humanitas, Bucureşti, 2006), II sonetto italiano def
Modioevo e de/ Rinascimento I Sonetul italian în Evul Mediu şi în
Renaştere (ibidem, 2008) şi încheind cu Michelangello Poezii.
Opera omnia (idem, 201 1 ).
E suficient să amintim că pentru a oferi cititorului român,
întâia oară, opera integrală a divinului florentin a trudit 25 de ani,
alţi 40 fiindu-i necesari pentru prima traducere integrală a Florilor
Răului. La aceste excepţionale transpuneri acoperind mai multe
secole de poezie, unele apărute în ediţii bibliofile, se adaugă alte
traduceri incluse în ediţia colectivă din Florile Răului (Editura
pentru Literatură, 1 968), Valmiki
Ramayana (alături de
S . E. Demetrian şi G. Coşbuc, EPL, 1 998) şi Cornelia Comorovschi
Literatura Umanismului şi a Renaşterii (Editura Albatros, 1 972,
aici şi cu tălmăciri din latină).
Cu poezii originale debutează în 1 977, când Editura
Eminescu îi publică volumul Călătorie spre tramparenţă, o
riguroasă selecţie a celor mai reprezentative poeme scrise pe
parcursul a două decenii. Precedat de albumul Neapole (Editura
Meridiane, 1 973, fotografii de Hedy Loffler), acesta e urmat de
cartea de proză gnomică şi filozofică Ideograme pe nisipul coridei
(Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1 982), de volumul de
poezii Andaluzia (idem, 1 986), de cel de studii, eseuri şi contribuţii
de istorie literară Respiro în amonte (idem, 1 995), de cartea de
-

-

-

-

-

-
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eseuri Gaură-n cer (Editura Athena, Bucureşti, 1 997), de cea de
aforisme şi proză apoftegmatică Adagii (idem, 1 999), de culegerea
de eseuri şi evocări Amar de vreme (Editura Vitruviu, Bucureşti,
2002; ediţia a II-a, Editura Sfera, Bârlad, 2006), de cea de
documente inedite Ştefan Zeletin. Contribuţii documentare
(Editura Corgal Press, Bacău, 2002), semnat C. Dimoftache
Zeletin, de contribuţiile documentare Scânteind ca Sirius (Editura
Sfera, 2004), distins cu Premiul „Stolnicul Constantin
Cantacuzino" al Fundaţiei Culturale Magazin istoric, de antologia
Nu-i mai ajunge sufletului (Editura Sfera, 2005), de studiul de
enescologie Principesa Elena Bibescu, marea pianistă (Editura
Vitruviu, Bucureşti, 2007; ediţia a II-a, idem, 2008), răsplătit cu
Premiul „l.C. Filitti" al Fundaţiei Culturale Magazin istoric, de
evocările şi dialogurile din Distinguo. Eseuri. Evocări. Scriitori
medici. Convorbiri (idem, 2008), de lucrarea monografică Doctorul
Alexandru Brăescu. Contribuţii documentare (Editura Corgal
Press, 2009), de evocările, eseurile, schiţele şi convorbirile din
Rămânerea trecerii (Editura Spandugino, Bucureşti, 201 2) şi de
proza apoftegmatică Zdrenţe în paradis (Editura idem, 20 1 2).
Din creaţia cunoscutului filozof şi sociolog, ivit tot pe
meleagurile Burdusacilor, va îngriji şi reedita ediţia a II-a a
volumului Burghezia română, originea şi rolul ei istoric (Editura
Humanitas, 1 992) şi ediţia a III-a a Neoliberalismului (Editura
Scripta, Bucureşti, 1 992), pe care, urmând indicaţiile lăsate în
manuscris de autor, a îmbogăţit-o cu trei noi capitole, dintre care
unul inedit. A scris, totodată, notele biobibliografice la Ştefan
Zeletin, Burghezia română. Neoliberalismul (Editura Nemira,
Bucureşti, 1 998) şi cuvântul înainte la Ştefan Zeletin, Din ţara
măgarilor (Editura Minerva, Bucureşti, 1 998).
A îngrij it, de asemenea, şi a retipărit, după cinci decenii,
volumul Scrieri despre arta românească de Al. Tzigara-Samurcaş
(Editura Meridiane, 1 987) şi, după 32 de ani, Portul popular
românesc de Ecaterina Enăchescu Cantemir (Editura Meridiane,
1 97 1 ), distinsă cu Diplomă şi Medalie la Expoziţia Internaţională
de Carte, I.B.A., Leipzig, acelaşi an, şi retipărită în Japonia, la
Editura Kobunsha Co., Ltd., Tokio, în 1 977. Tot lui
. . .
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Al. Tzigara-Samurcaş i-a îngrij it ediţiile volumelor Memorii III,
1919-1930. Lupta vieţii unui octogenar (Editura Meridiane, 2003),
Lupta vieţii unui octogenar memorii, 1931-1936 (Editura Vitruviu,
Bucureşti, 2007), şi Lupta vieţii unui octogenar, memorii 1 93 71941 (idem, 2008), la care a scris studiile introductive şi cronologia.
Cu aceeaşi dăruire a îngrijit, totodată, ediţia de lux din creaţia
medicului Vintilă Ciocâlteu, Adânc împietrit. Poezii (Editura
Cartea universitară, Bucureşti, 2003), răsplătit cu Premiul
„Dr. Georges Dumitresco" al S.M. S.P.R. şi al Editurii Viaţa
Medicală Românească, ediţiile liliput Miresme din stepă, poezii de
Ion Buzdugan (Editura Sfera, 2007) şi Poezii de G. Tutoveanu
(idem, 2007), autor căruia i-a tradus în franceză poezii incluse în
volumul Albastru. Poezii alese (idem, 2003) şi a contribuit, alături
de Al. Tutoveanu, la alcătuirea bibliografiei.
O Crestomaţie de familie (Editura Spandugino, 20 1 2) a
dedicat, împreună cu Anca-Michaela Israil şi Radu Şerban Palade,
şi celebrului său unchi, George Emil Palade, laureat al Premiului
Nobel, cu prilejul centenarului acestuia.
Spre surprinderea unora dintre cititorii săi, dar şi a
muzicologilor, a abordat cu acelaşi profesionalism desăvârşit
domeniul muzicologiei, publicând în Muzica, Studii de muzicolo
gie, Viaţa medicală, Almanahul A teneu, Vitraliu ş.a. câteva studii
ample privind activitatea tenorilor Tomel Spătaru şi Nicolae
Brăescu ori a marii pianiste, mai puţin cunoscute, principesa Elena
Bibescu. Cercetarea muzicologică dedicată acesteia, foarte bogată
în date inedite, a fost transformată în final în cartea masivă, de 848
pagini, apărută în 2007.
O Dizertafie istorico-filozofică asupra toponimului
Burdusaci, ce însumează, la rândul ei, alte 500 pagini, îşi aşteaptă
editorul, ca şi numeroase alte pagini de traduceri ori creaţii
originale. Asta pentru că laboriosul traducător şi scriitor, în pofida
multiplelor preocupări, izvodeşte în continuare noi şi noi comori
ale culturii universale, dovedindu-se demn de afirmaţia lui Emil
Manu, potrivit căreia „ocupă nobilul loc lăsat de Alexandru
Philippide" în cultura română. E, astfel, încă din 1 967, membru al
Uniunii Scriitorilor, dar şi preşedinte de onoare al Academiei
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Bârlădene. fondată în 1 9 1 5. membru fondator şi preşedinte în
exerciţiu al Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti din România,
chiar de la constituirea acesteia, în 1 99 1 . În această din urmă
ipostază a organizat. între 29 noiembrie 1 99 1 şi 7 aprilie 200 1 , cinci
Conferinţe Naţionale ale S.M.S .P.R. însoţite de mai multe
simpozioane consacrate unor medici-scriitori şi de expoziţii
documentare din arhiva proprie. Ca scriitor, a susţinut numeroase
conferinţe publice şi a realizat emisiuni literare radio ori TV, o
activitate similară desfăşurând şi ca medic, unde, în plus, a fost
cooptat în comisii de examinare, inclusiv a celor înscrişi la doctorat.
În 1 982, bunăoară, a organizat, în aniversări Saeculum 3-4120 1 5 97
proclandestinitate, „Centenarul Ştefan Zeletin", comandând din
banii săi două busturi, unul, operă a lui George Apostu, donat
colegiului bârlădean, din păcate dispărut, şi altul, operă a
sculptorului D. Juravle, instalat pe soclu abia în vara anului 2002,
la Burdusaci, unde s-a numărat printre animatorii aniversării celor
1 20 ani de la naşterea filozofului. Un gest de mare nobleţe face şi
la 9 februarie 20 1 1 , când, împreună cu fraţii Paul şi Gabriela,
donează oficial, Primăriei comunei Răchitoasa, casa părintească din
Burdusaci, cu scopul amenaj ării în ea a unui obiectiv muzeal.
Inclus în prestigioase dicţionare medicale şi literare, în
antologia Poezia pădurii (Editura Orion, Bucureşti, 1 998-1 999), a
fost distins, la 1 decembrie 2000, cu Ordinul Naţional Serviciul
Credincios în grad de Ofiţer, conferit de Preşedinţia României,
Diploma de Excelenţă a Revistei Medicale Române (2005), Premiul
„Opera omnia" al Târgului de Carte Librex (2005), Premiul şi
Diploma de Excelenţă ale Centrului Internaţional de Cultură şi Arte
„George Apostu" (2006), Premiul de Excelenţă al revistei Ateneu
(2008), Premiul „Marian Papahagi", pentru promovarea culturii
italiene în România, al Institutului Italian de Cultură „Vito Grasso"
(20 1 1 ), Titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Bârlad ( 1 999),
Municipiului Bacău (2006) şi Municipiului Tecuci (2008), Titlul de
Doctor Honoris Causa al Universităţii de Medicină şi Farmacie
„Gr. T. Popa'· din Iaşi (9 iulie 201 2), pentru meritele sale reale
putând fi oricând primit în alte foruri, inclusiv în cel academic.
Elocvente în acest sens sunt cele trei ample crestomaţii ce i-au fost
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consacrate: Omagiu C.D. Zeletin 70 (Direcţia Judeţeană pentru
Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Bacău, Centrul
Internaţional de Cultură şi Arte „George Apostu", Bacău, 2005),
C.D. Zeletin 75 (Editura Sfera, 20 1 0), C.D. Zeletin 80. Omagiu
preşedintelui de onoare (idem, 20 1 5) -, precum şi seria celor
7 volume de Scrieri, inaugurată în 20 1 2 de Editura Spandugino
(Colecţia Distinguo), dintre care au apărut până la această clipă
aniversară, patru (I - 20 1 2; II - 20 1 2; III - 20 1 3 ; IV - 201 4).
Sănătate şi spor în finalizarea proiectelor aflate în derulare!

Pro Saeculum, 3-4/20 1 5, pp. 94-97.
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Prof. dr. Mihai Ghiur
Om de ştiinţă şi prestigios scriitor,
la împlinirea vârstei de 80 de ani:
poetul C.D. Zeletin
La început, mi-a fost greu să mă apropii de ideea de a evoca
personalitatea lui C.D. Zeletin, de teamă că nu voi reuşi să-i redau
multilateralitatea creatoare şi monumentalitatea operei sale literare.
Mi-am zis că trebuie să ai o anumită pregătire pentru o asemenea
ascensiune pe înălţimile scrierilor lui şi a descoperi acele privelişti
minunate.
L-am cunoscut în toamna anului 1 945, când ne-am înscris la
cursurile Gimnaziului Unic din Bârlad, zămislit o dată cu desfiin
ţarea Liceului Codreanu prin „grija" regimului comunist de la
6 martie, de sorginte sovietică. De fapt, l-am cunoscut pe elevul
Dimoftache N. Constantin, care era împreună cu fratele său,
Dimoftache N. Paul, amândoi în clasa I B. Deşi Constantin era
fratele mai mic, în realitate era mai înalt şi mai voinic decât Paul.
După promovarea examenului de capacitate din clasa a III-a,
am ajuns împreună cu fraţii Dimoftache în clasa a VIII-a B a
Colegiului Naţional Gheorghe Roşca Codreanu, denumire primită
în anul 1 946, la 1 00 de ani de la înfiinţarea liceului.
Mi-l amintesc ca pe un coleg tăcut, meditativ, purtând
totdeauna la el o carte de literatură. Din curiozitate, i-am luat odată
cartea pe care o avea şi, surprins, am citit titlul „Amintiri din
Junimea" de Iacob Negruzzi. Am fost impresionat că, încă din anii
liceului, el se interesa de cărţi de literatură din afara programei
analitice, pe care le căuta asiduu prin toate bibliotecile.
Citea foarte mult şi, din mărturisirile lui, aflasem că la acea
vreme epuizase aproape toata opera lui Mihail Sadoveanu. Era un
cititor frecvent al bibliotecii Colegiului Naţional Gheorghe Roşca
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Codreanu şi al Bibliotecii Centrale ,,Stroe Belloescu" din oraşul
Bârlad.
Am terminat împreună Colegiul Codreanu în anul 1 952,
absolvind şi examenul de maturitate, cum fusese botezat pe acele
vremuri bacalaureatul. Drumurile noastre s-au încrucişat din nou în
anii următori, când am frecventat împreună Facultatea de Medicină
„Carol Davila" din Bucureşti, el absolvind-o înaintea mea, în anul
1 959. Era complet dedicat studiului medicinei, dar la curent cu
toată viaţa literară şi cu personalităţile scrisului românesc. În anul
1 960, şi-a tăcut debutul în revista „Luceafărul".
După câţiva ani de stagiu ca medic generalist în provincie,
este atras de cariera didactică şi devine, prin concurs, asistent
universitar la catedra de Biofizică a Institutului de Medicină şi
Farmacie. În scurtă vreme, în 1 964, publică Sonete de
Michelangelo, cu un Cuvânt înainte de Tudor Vianu, traducere din
lirica italiană pentru care primeşte Premiul de Carte şi Medalia de
Aur la Târgul de la Edinbourgh.
Ca o încununare a activităţii de poet, este ales membru al
Uniunii Scriitorilor, în 1 967. Publică sub pseudonimul
CD. Zeletin, impunându-se şi ca admirabil tălmăcitor de poezie
italiană şi franceză.
În 1 972, la a 20-a aniversare a seriei noastre de absolvenţi ai
Colegiului Naţional „Gheorghe Roşca Codreanu", C.D. Zeletin şi-a
prezentat un nou volum, ,,Sonetul italian în Evul Mediu şi în
Renaştere". Cu acest prilej, unul din cei prezenţi a exclamat:
„Felicitări, Dada, te-ai asigurat de o statuie!". Câţiva ani mai târziu,
conducerea Colegiului Naţional Gheorghe Roşca Codreanu a luat
hotărârea ca, în semn de omagiu, să dea numele CD. Zeletin
bibliotecii atât de frecventată de elevul Dimoftache Constantin.
O dată cu activitatea literară, lucrează şi la Catedra de
Biofizică a Facultăţii de Medicină din Bucureşti, unde urcă, prin
concurs, toate treptele ierarhiei universitare, de la asistent la
profesor universitar. Este ales în conducerea Societăţii Române de
Biofizică, unde depune o activitate ştiinţifică susţinută ca redactor
şef al revistei Romanian Journal of Biophysics, editată de
Academia Română. Pe această linie, este autor al unor tratate şi
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manuale de biofizică, cu peste 70 de lucrări ştiinţifice, comunicate
la congrese naţionale şi internaţionale şi publicate în revistele de
specialitate din ţară şi străinătate, pentru care este ales membru al
Academiei de Ştiinţe Medicale.
Medicul se asociază în el cu scriitorul, iar acesta din urmă a
abordat aproape toate genurile literare. În anul 1 975, primeşte
Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti pentru „Michelangelo,
Sonete şi crâmpeie de sonet". În continuare, activitatea sa literară
prodigioasă s-a concretizat prin excelenta traducere a volumului
„Florile Răului" de Charles Baudelaire, pentru care primeşte, în
1 994, Premiul Naţional al Salonului de Carte de la Cluj-Napoca şi
Premiul Uniunii Scriitorilor din România pentru cea mai bună
traducere a unei capodopere lirice. C.D. Zeletin este un creator şi în
traducere, apropiindu-se admirabil de original, considerând opera
tradusă ca propria sa operă.
I-am urmărit fiecare scriere pentru că mă uimea traiectoria
lui, ca a unei comete astrale ce luminează totul în jur. [ ]
C.D. Zeletin a adus în poezie o artă majoră care a culminat cu
versurile sale originale, mărturisind un artist înnăscut, un poet plin
de farmec. Omul de ştiinţă, care s-a impus prin cercetări ştiinţifice
importante, este un mare artist şi un intelectual de vastă cultură,
scriind într-o frumoasă limbă română, dând glas trăirilor proprii.
Scrisul lui s-a bucurat de preţuirea academicienilor Tudor Vianu,
Perpessicius, Al. Philippide, Tudor Arghezi, Geo Bogza, Şerban
Cioculescu. Revista Medicală Română îi acordă Diploma de
Excelenţă, iar la Târgul de Carte Librex de la Iaşi 2005, primeşte
Premiul Opera Omnia.
Scriitorul C.D. Zeletin nu a uitat niciodată de unde a plecat şi
a rămas mereu legat de meleagurile tutovene; astfel, la Bârlad şi-a
lansat multe cărţi de poezie, eseistică, aforisme. Aici conferenţiază
pe diverse teme. Este iubit şi aşteptat, participă la multe evenimente
artistice. Din trecutul vieţii artistice s-a inspirat scriind volumul
.. Scânteind ca Sirius", pentru care a fost distins cu ,.Premiul
Stolnicul Constantin Cantacuzino" al Fundaţiei Culturale Magazin
Istoric.
...
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Expresie a preţuirii, este ales, din 1 990, Preşedinte de Onoare
al Academiei Bârlădene. În anul 1 99 1 , întemeiază, cu un grup de
medici scriitori, Societatea Medicilor Scriitori şi Publicişti din
România, fiind astfel primul ei preşedinte.
Neobosit cercetător în biblioteci şi arhive, publică, în 2007,
volumul monumental „Principesa Elena Bibescu, marea pianistă",
distins cu Premiul Fundaţiei Culturale Magazin Istoric.
C.D. Zeletin întruchipează calităţile nobile ale omului la care se
adaugă erudiţia, vastă enciclopedie ce-l însoţeşte, încântă sufletul
cititorului şi captivează, seduce. Este unul dintre scriitorii cei mai
complecşi, cu pasiune şi disciplină a scrisului. Aşa cum am mai
spus, scrisul lui rămâne în mare parte ataşat ţinuturilor tutovene, pe
care nu pregetă a le aminti.
La 80 ani, C.D. Zeletin rămâne oglindirea unei existenţe
spirituale superioare, rămâne modelul academic. Alocuţiunile sale
pline de miez au constituit, nu de puţine ori, un bun prilej de
mărturisiri autobiografice. Personalitate proeminentă a vieţii
spirituale româneşti, el este un intelectual cu dublă formaţie, scriitor
fără reproş şi om de ştiinţă. După întemeierea Societăţii Medicilor
Scriitori şi Publicişti din România, C.D. Zeletin este o prezenţă
activă în pregătirea evocării unor mari personalităţi de medici
scriitori. Comunicările sale sunt memorabile eseuri literare, pe care,
plin de admiraţie, le simţi adevărate bijuterii literare. Astfel, dintre
scriitorii medici, s-a oprit asupra lui Gr. T. Popa, creatorul revistei
,, Însemnări ieşene'·. Altele se intitulează: „Cu gândul la Victor
Papilian", „Poezia lui Vintilă Ciocâlteu'·, „Privire asupra poeziei lui
George Magheru'·, „Poezia religioasă a lui V. Voiculescu",
prelegeri susţinute în Sala de Consiliu a Universităţii de Medicină
şi Farmacie „Carol Davila'· Bucureşti, în cadrul reuniunilor
Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti din România, pe care le-a
condus în calitate de preşedinte.
Conferinţele naţionale erau urmate de un simpozion
consacrat unui medic scriitor, în viaţă sau defunct, vorbitorul fiind
un izvor inepuizabil de istoriografie. Când s-a fondat, în 2002, cea
dintâi revistă a scriitorilor medici, „Fântâna din Kos", C.D. Zeletin
i-a urat multă înălţare spirituală şi vibraţie sufletească: „Medicina
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ramane un sanctuar în care îşi au întâlnire toate disciplinele
cunoaşterii. de la anatomie la informatică, de la fizică la psihologie
şi de la chirurgie la filozofie". Nu există ştiinţă ale cărei descoperiri
să nu slujească medicina. Medicul trebuie să fie un om cult. care îşi
face profesia ca sacerdotul din insula Kos. În medicul scriitor se
împletesc două modalităţi ale creaţiei: cea artistică şi cea ştiinţifică.
În toată opera sa, C.D. Zeletin rămâne un liric a cărui creaţie
exprimă lapidar, rară dizarmonii, idei subtile. Nu ţi-l poţi închipui
izbucnind în invective pe seama cuiva, de aceea nu cultivă
expresiile tari sau tăioase ce te coboară la nivelul expresiei comune.
El aduce cu o fiinţă căreia semenii săi nu-i pot înţelege totdeauna
altitudinea mesajului.
Spirit cultivat, C.D. Zeletin este şi un vorbitor fascinant, ce
exprimă totdeauna cu multă fineţe şi subtilitate adevărul, într-o
limbă limpede şi armonioasă, de multe ori în formulări aforistice.
La 80 de ani, fiinţa omenească se simte îmbătrânită, însă
C.D. Zeletin are acelaşi chip luminos, este vivace şi cu mobilitatea
spirituală intactă. Colegul meu, Dada, cum îi spuneam noi în liceu,
este un om activ, uimindu-şi contemporanii prin polivalenţă, prin
măiestria artistică.
Acum, iubite prieten şi coleg, când împlineşti 80 ani, îţi
doresc sănătate şi îţi adresez public urarea mea: „La mulţi ani, dragă
Dada!"

Academia Bârlădeană, XXII, 1 (56), 20 1 5, p.45-46.
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Elena Popoiu
O nouă carte (de )spre
C.D. Zeletin la Academia Bârlădeană
Întâmplare frumoasă.
Deloc neobişnuită.
Şi totuşi detot neobişnuită.
Pentru că dialogul alcătuitorului cu autorul s-a desfăşurat
aproape exclusiv telefonic. Privilegiu de care ne-am bucurat luni
de-a rândul, telefoniada (am aflat că vorba îi aparţine doamnei
Georgeta Filitti şi ne-am luat îngăduinţa să o adoptăm) Bucureşti
Bârlad ne-a inspirat aceste mărturi(sir)i ...
Despre paginile - altele decât cele care s-au întâlnit în carte ce s-ar fi putut naşte din „învăţăturile'' maestrului: despre cum
răsare un rând, o frază, despre cum şi de ce se întregeşte, se
nuanţează, se taie spre a se rescrie, despre cel /ceea ce formează
subiectul scrierii: vremuri, oameni, locuri, întâmplări . . .
Despre cum modulaţiile vocii îşi află sau nu echivalent în
volutele frazei scrise. Şi cum/de ce, oricât de rafinată în artisticitatea
ei, limba unui poet parcă tot nu ajunge să desluşească întru totul
partitura discursului verbal, tot numai bemoli ori diezi„.
Despre unanim (re)cunoscuta seducţie a vorbirii domnului
Zeletin, aceeaşi din adresările publice, dar având ca particularitate,
în cazul dialogului telefonic, exclusivitatea adresării în direct. Ca
într-o corespondenţă în care nu mai intervine aşteptarea răspunsu
lui. Şi în care a fost prezent - perceput chiar audibil - locul numit:
acasă la CD. Zeletin ...
E o fericire că drumul facerii unei cărţi e îndelung:
convorbirile cu autorul, devenite un ritual, ne-au amprentat „timpul
trăirii" şi l-au măsurat ca un orar de şcoală care ar conţine numai
ore preferate.
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Am avut răgazul să înţelegem că recitirea paginilor, cu
autorul en presence, înseamnă descoperirea unor înţelesuri rămase
altfel închise şi înseamnă, mai cu seamă, răsplata deschiderii mereu
altor „sertăraşe" din memoria-bibliotecă a domnului C.D. Zeletin.
Ştie „o carte nebunească" (dixit Sorin Lavric): şi-ar putea
lesne intimida interlocutorii. Dar nu a făcut-o şi nu o va face
niciodată. Nouă erudiţia sa hors pair ne apare a fi cauţionată etic de
atât de rar omeneasca osmoză între decenţă, rectitudine, discreţie,
bunăvoinţă, delicateţe, măsură. Aşa cum, mărturiseşte, nu poate urî,
tot aşa nu ştie, nu poate umili ...
Miscelaneu având c a fir diacronia (20 1 0-20 1 5), volumul
CD. Zeletin 80. Omagiul Academiei Bârlădene Preşedintelui ei de
Onoare, Ed. Sfera, Bârlad, 20 1 5 , (con)figurează „itinerariile
spiritului'' (Smaranda Bratu-Elian), „armonia personalităţii"
(Theodor Codreanu), „lungimea de undă" (Acad. Solomon
Marcus), „stricteţea contemplativă" (Sorin Lavric), „stilul, cale
regală a ideii'' şi ,,codul lui C.D. Zeletin" (Alice Ţuculescu) - toate
ale unui scriitor cu o conştiinţă egală cu arta sa. Artă deopotrivă a
reflecţiei şi a verbului, veghind la binele limbii române, ca bun al
neamului de maximă altitudine. Artist care-şi declară ca scop al
vieţii tocmai înălţimea.
E o carte grea de nume: citind-o, trăieşti senzaţia că respiri,
preţ de-o pagină, un capitol, o oră, o zi, acelaşi aer cu Michelangelo
sau Eminescu, cu Principesa Elena Bibescu sau George Enescu, cu
Bacovia sau Ion Barbu, cu !brăileanu sau Perpessicius, cu Ştefan
Zeletin sau Petre Ţuţea, cu George Emil Palade - despre care
autorul spune, asertoric şi subtil, că „a călătorit singur pe şoseaua
aparent pustie a esenţelor" (p. 277). Pe toţi aceştia i-a cunoscut,
livresc şi I sau direct. Ei, şi nu numai, i-au inspirat pagini de
evocare, mărturii şi reflecţie, un (alt)fel de „exerciţii de admiraţie",
în care miez ideatic şi stil răsfrâng spre cititor egală admiraţie
pentru cel evocat şi pentru autorul evocării. Admiraţia, mărturiseşte
într-un foarte recent (aprilie 201 5) interviu acordat dnei Alice
Ţuculescu, este primul impuls care Îmi iese în întâmpinarea
speranţei. Amândouă - admiraţia şi speranţa - coexistă În sufletul
meu (. . .) Admira(ia, pentru mine, e o creaţie. E un fel de răpire, ce
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mă urcă în zona sublimului, o .formă a înălţării infaţa unor Însuşiri
de excepţie. (. . .) Descartes scria că admiraţia este pasiunea
fundamentală a .filozofului. Admir întâi de toate Binele şi
Frumuseţea. Înălţându-mă, întorc spatele Răului, mijlocul cel mai
la îndemână de a deveni invulnerabil. (p. 429).
Deschizi volumul de 580 de pagini şi respiri, din primul
moment, aer dens de cărturărie. Regăseşti cu bucurie, în cele cinci
capitole, nume binecunoscute de autori şi titluri, descoperi altele
noi, constatând că profuziunea informaţiilor se însoţeşte de
unghiuri de vedere diferite. De aşteptat, devreme ce semnatari sunt
personalităţi de talie ale scrisului şi criticii literare: Smaranda Bratu
Elian, Gheorghe Grigurcu, Ştefan Aug. Doinaş, acad. Solomon
Marcus, Sorin Lavric, Theodor Codreanu. Cei mai mulţi dintre ei
nu au scris doar o singură dată despre C.D. Zeletin, ceea ce i-ar fi
putut plasa în risc de repetiţie sau sub suspiciune de subiectivism.
Admiraţia este, adevărat, mereu simţită, resorturile ei sunt însă de
fiecare dată cercetate, punctele de abordare, schimbate,
argumentele, mereu altele, culese din câmpul bogat al operei şi
vieţii medicului scriitor I scriitorului medic C.D. Zeletin, poet,
eseist, prozator, istoriograf, poet-traducător de poezie.
Opera este astăzi trecută de mij locul ediţiei de tip „Opere
Complete'', în 7 volwne, în colecţia Distinguo a Editurii
Spandugino: în plasma autonomă a sufletului, eleganţa grafică a
celor 7 volume de Scrieri neutralizează tristeţea bilanţurilor,
subliniază autorul (p.328). Care ştie demult: mi-e dat prin .fire să
apăr cauza scrisului frumos. Văzând acwn, adunate-n cuib, aripile
ostenelilor literare, priveşte în urmă liniştit la gândul că poate
oricând dialoga cu icoana virtuală a cărţilor nescrise (din Cuvânt
înainte la Scrieri, volumul 1 , pp. 1 4- 1 5).
Viaţa i-a atins opt decenii: în dreptul lor, al operei şi al vieţii
deopotrivă, stă numele pentru care orice alăturare de titluri ori
atribute trece la superlativ, oricât ne-ar opri de la folosirea lor. Am
folosit totuşi în titlul cărţii unul dintre cuvintele cele mai atinse de
riscul tămâierilor pe care, are dreptate Sorin Lavric (cf. Sindromul
de ţipenie, în România literară, 20, 1 5-2 1 mai 201 5), medicul
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Zeletin le urăşte din toată inima. Redactorul Cronicii ideilor de la
România literară, fost student la medicină al profesorului
Constantin Dimoftache, este şi aici, ca şi în alte texte, autorul unor
alcătuiri de portret C.D. Zeletin ce nu pot fi percepute altfel decât
ca elogioase, dar atât de juste în evaluare şi de originale în stil încât
sunt adesea citate de alţi autori care se feresc să fie encomiastici.
Doar că modelul de scriitor şi de om pe care-l au în faţă nu îi ajută!
De fapt, ce şi de ce să nu spui despre C.D. Zeletin? Că nu a
făcut nicio concesie tăvălugului proletcultist, că este imaginea
forţei spiritului în faţa obrăzniciei sociale a vremurilor (p. 1 2)? Că
înfruntă acum presiunile de secol XXI, însemnând incultură, prost
gust, grobianism? Că, venind natural pe fondul cărturăriei
înnăscute, preocupările sale docte l-au salvat ca om şi ca scriitor, ca
medic, profesor şi savant, şi pentru că a ştiut să fie mereu en bonne
compagnie: în copilărie, la Burdusaci, între biblioteci, note
muzicale şi păduri (p. 329), unde i-au fost lampadofori bunicii,
unchii şi părinţii; în adolescenţă şi tinereţe, când acelaşi rol l-au
avut Tutoveanu, Vianu, Perpessicius, Al Philippide; tânăr şi matur,
când reper înalt i-a fost George Emil Palade.„
Chiar dacă nu se mai afla în ţară, existenţa marelui savant,
mărturiseşte C.D. Zeletin în Crestomaţia de familie dedicată
Centenarului George Emil Palade, a fost de-a lungul vieţii mele un
reper înalt, mai ales în privinţa minţii lui de o acuitate mare, de un
echilibru perfect şi de o rapidă orientare !>pre esenţial, în privinţa
vieţii devotate întrutotul ştiinţei şi, în consecinţă, descoperirilor
epocale pe care le-a lăsat în urmă. Eu sunt unul dintre admiratorii
lui. Am avut de timpuriu revelaţia geniului său. Nimeni, niciunde şi
nicicând nu mi-ar .fi transmis mai bine inefabilul pe care îl
presupune geniul. Dacă aş .fi respirat în preajma lui Pasteur, n-aş
fi fost impresionat mai mult (p. 333).
C.D. Zeletin semnează 3 8 din cele 79 de texte reunite în
volumul prin care Academia Bârlădeană centenară îl sărbătoreşte,
la aniversare, pe Preşedintele ei de Onoare. Dintre ele, 5 sunt scrise
între ianuarie-aprilie 20 1 5, ajungând la editură când volumul era
deja în curs de tipărire ... Titlurile eseurilor dlui C.D. Zeletin prind
şi se prind insistent, captivant, de privire şi de memorie: Fericita
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pedeapsă a .filtrelor În impresie. Trei ilustrate din copilărie
(p. 3 87) . . . Fericirea pluteşte deasupra cataractelor memoriei. . . ca
o ceaţă diafană (p. 326) . . . Ori captivanta poveste a băncii
merovingiene, În călătoria ei - sau a motivelor ei - prin veacuri,
până in Ţările Române (p. 399) ...
Aproape 1 00 de pagini iconografice (pp. 479-576) dau chip
şi culoare evenimentelor şi oamenilor prezenţi în carte: zeci de
fotografii color de familie, portrete ale personalităţilor care i-au
marcat existenţa şi opera, case, monumente, coperţi şi pagini de
carte, dedicaţii, distincţii. Cu deosebire mişcătoare apare fotografia
tatălui, Nicolae Dimoftache, reprezentat la vârsta de 7 ani ( 1 9 1 5),
frumos copil blond în costumaş elegant şi cu pălărie Am mai
descoperit cu emoţie, aflând astfel un punct comun de biografie,
prin limba franceză învăţată de la aceeaşi neuitată profesoară, o
fotografie din anul 2002, în care, alături de domnul Zeletin, apare
doamna Elena Asbiovici, imaginea fiind însoţită de trei rânduri
scrise de mâna profesoarei diriginte, cu prilejul reîntâlnirii la 50 de
ani de la absolvirea Colegiului Naţional „Gh. Roşca Codreanu'':
( ... ) le meriţi din plin, eu continuând să văd în Dada mai mult un
poet-doctor decât un doctor-poet . (p. 5 1 9).
Un De Senectute răscolitor deschide această carte. Cedând
voluptăţilor reveriei, scriitorul octogenar se întreabă asupra
,..,porului adevărat care trebuie să .fie câştigul bătrâneţii, ori asupra
unei vorbe din bătrâni, Vârstele se-ajung, pe care nu o vede
izvoditoare de speranţă, ci, dimpotrivă, de Îngrijorare . . (p. 1 O).
Găsim, între aceste reflecţii aplecate spre sine, o canţonă a lui
Michelangelo - în măiastra transpunere românească a poetului
traduâitor C.D. Zeletin - aspră tânguire a poetului florentin, aleasă
pentru că mărturiseşte teama:
...

.

.

.

Vai, obosit mă duc şi nu ştiu unde,
şi Înainte de-a afla mi-e teamă !
Mi-o spune şi trecutul - la ce m-aş mai ascunde?
Acum când vârsta tot mai mult mă schimbă,
aud a morţii neîndurată limbă
cum din adâncuri sufletul mi-l cheamă.
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Şi cum ascult disputa lor Îmi pare
- cum nu dă Domnu ·-auzul să mă-nşele ! că simt pedeapsa vieţii viitoare,
căci adevărului dând Înţelegeri rele,
azi nu ştiu ce să dau speranţei mele. (p. 1 4)
Dar nu teama e tonalitatea în care citim şi simţim cartea de şi
despre C.D. Zeletin. O închidem păstrând în minte o tonică
invocare a bucuriei, a deschiderii luminoase, pe care scriitorul şi le
recunoaşte ca dominante ale firii sale, fire ce se trădează în afară
prin surâs, rareori prin râs (p. 430). Nu-şi acordă dreptul la
oboseală, se activează, cum obişnuieşte să spună, la auzul
cuvântului trebuie venit mereu din interior. Îşi spune, ca în sonetul
(pe care-l dovedeşte a nu fi al lui Leonardo Da Vinci):
Chi non pud quel che vuol, quel che pud voglia I Cine nu
poate ceea ce vrea, să vrea ceea ce poate (p. 430)
Şi se activează . .. De parcă fluierul sturzului din cireşul viei
lui moş Alexandru Vârlan, vecinul cel sprinten la minte, şugubăţ şi
subtil din satul copilăriei, ar continua să-i sune în auz, ca o chemare
la trezie, la grafie, la ref/,ecfie şi la treabă (p. 269).
Şi îşi găseşte timp şi resurse de încredere în putinţa de
înţelegere a unor semeni . Explicând, bunăoară, cum a ales mottoul
volumului de eseuri Rămânerea trecerii . . . Pentru că, ne spune,
trecerea timpului, care e viaţa, n-o măsor aritmetic, n-o apreciez
raţional, ea e mai mult o stare sufletească (. . .). Iar clipele vieţii ni-s
date pentru a.fi cântărite valoric. Chiar şi pierderea lor are valoare
- în negativ sau pozitiv. . . (p.43 1 ).
Proiectul său existenţial?
Cel mai Însemnat constă în a face Binele, a vedea cât mai
temeinic ceea ce văd; şi să văd, cu ochii minţii, cât mai just ce este
Dincolo. Deci, scopul vieţii mele e legat, oricum, de înălţime. Chiar
de înălţimea de dincolo de spaţiu şi timp, unde cuvintele noastre îşi
schimbă ori îşi pierd sensul. . (p. 436).
Şi, mai presus de toate, cum altfel ? CARTEA:
( ... ) cartea rufă, ca-n vremile primare ale proorocilor, cartea
citită, cartea răscitită. Întunecată de sublinieri şi adnotaţii, cartea
...

.
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care te cheamă, cartea care Îţi priponeşte viaţa, dar care nu e
geloasă pe suratele ei. Cartea căreia, totuşi, nu-i rămân sclav.
Ador recitirea cărţii care mi-a plăcut. Se înfiripă, progresiv, un
pact secret intre noi. Pe de altă parte, deşi iubesc deopotrivă via(a
trăită şi viaţa reprezentată, mă întorc şi zic: de ce iubesc eu căr(ile,
totuşi, substitute de viaţă, de unde sensibilitatea respectuoasă. ca
faţă de părinţi, şi chiar tactilă?! Răspunsul e contradictoriu. căci
nu le iubesc numai pentru a afla ( . .) Este, cred, o formă specială
de iubire, o Afroditi Urania. .. . (pp. 432-433).
C.D. Zeletin declară că citeşte chiar şi cu buricul degetelor„.
Domnia sa se îndoieşte că l-am crede ...
Noi avem deplina încredinţare c ă imaginea e reală !
Academia Bârlădeană, XXII, 2(59), 201 5, p. 4 1 -42.
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C .D. Zeletin
În întâmpinarea primăverii
Cu legănări abia simţite şi ritmice. încet-încet,
Pe pajiştea din .fata casei, caişii, zarzării şi prunii.
Înveşmântaţi în haine albe se clatină în .fata lunii,
Stând gata parcă să înceapă un pas uşor de menuet.
[. „]
Aşa-s în clipa asta toate, dar mâine albii cavaleri.
De,!}podobiti de-atâtea graţii, ce le-mprumută luciul lunii,
Vor deveni ce-au fost de-a pururi: caişii, zarzării şi prunii,
Banalii pomi din.faţa casei, ce-i ştiu de-atâtea primăveri.
Dimitrie Anghel, Balul pomilor
Cum putem pnm1 mai frumos şi mai înălţător intrarea
Academiei Bârlădene în cel de-al doilea centenar decât alegând, din
comoara poeziei româneşti, pe una din cele mai frumoase? Astfel,
ne-am oprit la capodopera lirică a poetului Dimitrie Anghel ( 1 8721 9 1 4) Primăvara are aceeaşi putere de seducţie aproape în întreaga
Terra, inspirând poeţi de pretutindeni. Cititorul e în drept să se
întrebe de ce ne-am oprit tocmai la o creaţie a poetului florilor.
Ne-am oprit întâi de toate pentru că este o poezie foarte frumoasă.
În al doilea rând, poezia, publicată în anul 1 9 1 3 , pare a fi fost
inspirată de livada din Buciumeni a soţiei poetului, seducătoarea
fără voie Natalia Negru-Anghel ( 1 882- 1 962), care frecventa
Academia Bârlădeană; aici trebuie amintit faptul că, în deplasările
ei, venea şi Academia pe meleagurile Nataliei Negru, în diferite
locuri din părţile Tecuciului. Un alt fapt de semnificaţie:
Şt. O. Iosif, primul ei soţ, era prieten cu poetul George Tutoveanu,
pe care-l cultiva în revistele lui. Să mai adaugăm şi că, în calitatea
lui de revizor şcolar, George Tutoveanu se întreţinea cu învăţătorul,
şi el inspector şcolar, Avram Negru, tatăl Nataliei„.
.

1 27
https://biblioteca-digitala.ro

La bătrâneţe, scriitoarea a locuit în Tecuci, într-o casă cu
grădină de pe strada Uzinei (astăzi, George Coşbuc) nr. 5, unde a
vizitat-o, în mai multe rânduri, C.D. Zeletin, pe atunci student. Iată,
transcris dintr-o pagină a jurnalului său purtând data 1 959,
portretul, sesizam prin fineţea privirii şi puterea de sinteză, pe care
i l-a făcut la una din ultimele vizite: A m găsit-o parcă secată de
gânduri şi simţăminte. Aproape inertă. Vidată. Mai mult asteniată
decât tristă. Era mai vioaie în iarnă[ . .]Pare a purta, cu reţinere
slabă şi candoare, curiozitatea plăcerilor; asta se vede după
zâmbetul gata să-l scape la vale şi după bărbia plecată spre piept,
dând.frunţii o verticalitate de grecoaică. Cocul enorm şi etajat, faţa
cu linii drepte, toate trăsăturile dezvoltate îi dau alura unei
frumuseţi a trăiniciei. Nu are nimic fragil în ea. Ţinută...
Astfel venim astăzi nu doar în întâmpinarea primăverii, ci şi
a aducerilor aminte. . . Aşa, poate, se vor întoarce la noi imaginile şi
miresmele altor primăveri, când grădina se preschimba în parcul
legendar unde, înveşmântaţi în ghirlande de flori albe, de spumă
sus pe ramuri. . . jos de catifea, caişii, zarzării şi prunii, albi cavaleri,
făceau reverenţe pân 'la pământ ...
*

Desen de Iosif Iser ( 1 8 8 1 - 1 958), care a
petrecut o perioadă la Bârlad, în timpul primului
război

mondial

( 1 9 1 6-1 9 1 7),

participând

la

întâlnirile Academiei Bârlădene. Tot la Bârlad şi-a
deschis artistul prima sa expoziţie de după război .
Desenul, î n tuş, î i reprezintă pe Natalia
Negru ş i Dimitrie Anghel, probabil în anu l 1 9 1 3 .
Publicat în revista Rampa, XIV, 3 322, p.3,
luni, I 8 februarie I 929, desenu l însoţea articol u l
lui Romulus Dianu

„

Cu doamna Natalia Negru,

despre Şt. O. Iosif, D. Anghel şi despre alţii ",
pp. 1 73 .

Academia Bârlădeană, XXIII, 1 (62), 20 1 6, p. 3.
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C.D. Zeletin
Scrisoare de bucurie
Teatrul „V.I. Popa" şi-a luat denominaţia, evident, după
complexul om de teatru, artist până în vârful unghiilor, care s-a
născut la Bârlad; s-a născut în vechiul târg, dar a iubit până în
rărunchi ţinuturile Tutovei şi pe oamenii lor.
Pe de altă parte, Societatea artistică Academia Bârlădeană,
înfiinţată în anul 1 9 1 5 de către poetul G. Tutoveanu, etnologul
Tudor Pamfile şi preotul publicist Toma Chiricuţă, la sărbătorirea
recentă a Centenarului întemeierii, s-a recomandat tocmai prin
figura de pisc, de summum valoric, a lui V.I. Popa, prin incredibila
sa multivalenţă artistică, am putea spune de fiinţă instituţională, de
om universal, în sensul vechiului italienesc uomo universale.

VI.

Popa reprezentat din memorie de C.D. Zeletin.
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Mai este însă ceva.
V.I. Popa era hărăzit cu o vivacitate de spirit necesară tuturor
formelor literare, dar mai ales teatrului. Nu era potrivit, din acest
punct de vedere, Academiei Române, care l-ar fi meritat pe deplin,
dar care rămâne, în primă şi ultimă instanţă, un sublim depozit de
valori spirituale.
Aşa că teatrul îi exprimă în modul cel mai fericit acest
neastâmpăr creator: el îi satisface întâi de toate allegria: teatrul,
dintre toate artele, cel dintâi creator de viaţă.
Î i urez, aşadar, mult preţuitului Teatru „V.I. Popa" o existenţă
plină de izbânzi artistice şi o viaţă cât se poate de lungă, pentru a o
compensa pe cea atât de scurtă a marelui artist căruia îi poartă
numele.
1 2 decembrie 20 1 5
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O nouă Sală C.D. Zeletin
În vechea clădire, recent restaurată, a Casei de Cultură a
municipiului Tecuci, a fost inaugurată, în ziua de 24 noiembrie
20 1 5, SALA CD. ZELETIN.
De reţinut că domnul C.D. Zeletin, preşedintele de onoare al
Academiei Bârlădene, este născut în 1 93 5 , în comuna Burdusaci,
pe atunci în judeţul Tecuci, şi că este cetăţean de onoare al acestui
municipiu. De asemenea, în Tecuci funcţionează, încă din anii ' 909 1 , Clubul de literatură universală CD. Zeletin, care, cu
intermitenţe, mai este numit şi Salonul de literatură universală
CD. Zeletin.

A cademia Bârlădeană, XXIII, 1 (62), 20 1 6, p. 1 1 .
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C.D. Zeletin
Scrii torul Virgil Chiriac
Era prototipul veşnicului adolescent. Nu-i puteai aplica în
nici un fel alocuţiunea „de la tinereţe/ Pân 'la bătrâneţe '', ci . . . pân '
la tinereţe. . .
Aparţinea, într-un fe l greu d e exprimat, ţării îngerilor, în care,
iată, nonagenar, s-a întors . ..
Nu zbura ş i nu era imponderabil, dar vocaţia de a trăi în
idealităţi îi certifica puterea de a o face. Euharistia misterioasă pe
care a primit-o la naştere îl hărăzise cu impresia de imponderabili
tate. Nu se folosea însă de acest har, pentru a nu părăsi Ţara
Adolescenţei, oricât de puternice vor fi fost presiunile devenirii
întru maturitate şi senectute. Căci ieri-alaltăieri nonagenar, eternul
adolescent, care purta cu el adierile Codreanului de la Bârlad, a
plecat la Domnul...
Era un sol al prieteniei şi, muind pana în călimara rămasă la
Bârlad lară să i se usuce - miracol ! - cerneala, a scris o viaţă numai
pentru copii şi pentru adolescenţi. Cred că este singurul scriitor care
a dedicat o carte memorialistică Liceului Codreanu.
Faţă de uriaşa pâslă socială în care tot românul era un biet
firicel presat cu neîndurare şi cruzime pentru a realiza utopia
omogenatului comunist, Virgil Chiriac rămăsese un fir liber
vibrând în azur, o aromă persistentă în eter ca să indice că sub ea,
acolo jos, se afla tipografia şi editura tatălui său*, unde, când şi

• Găsesc, în jurnalul meu, unnătoarele: „Joi, 2 1 mai 1 987, Sfinţii Împăraţi
Constantin şi Elena, Ziua mea şi-a lui Constantin Chiriţă, invitaţi ai
municipalităţii în Zilele Culturale ale oraşului. Mă scol la 4 jumate. Deschid
fereastra când se luminează de ziuă. Şi aud, pentru întâia oară anul acesta... cucul!
Printre blocurile din faţa Vovideniei. Cercetez, de la fereastra camerei de hotel,
cam pe unde ar fi fost strada Ştefan cel Mare. Apropo: V irgil Chiriac îmi spunea
ieri că pe vremuri a scos o revistă a străzii Ştefan cel Mare, unde tatăl său era
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când, se imprimau eternităţile visătorilor bârlădeni. Îl fericeam, din
ascunzişurile mele enigmatice. El plutea fără să se fixeze, părând
un om absolut fericit. .. Totuşi, odată, în trenul ce ne ducea la Bârlad,
mi-a mărturisit o mare tragedie familială, ba încă una nu cu patru
sau cinci acte, ci cu o puzderie... În egală măsură tragedia se
răsfrângea şi asupra excepţionalei sale surori, Gineta Stoienescu,
maestră a sportului românesc, şi, de la o vreme, o surprinzătoare
pictoriţă, înzestrată de Cel de Sus cu mult farmec personal. . .
Dacă Eminescu î l vedea p e Alecsandri, în eternele lui zbateri
pentru maturizarea poeziei, teatrului dar mai ales a statului naţional
român, veşnic tânăr şi ferice, deşi, dacă cercetăm arhivele istorice
şi diplomatice, dăm peste episoade de un dramatism cutremurător,
Virgil Chiriac, bătătorind invizibilele curse ale unei tinereţi rară
sfârşit, apoi chiar că era un veşnic tânăr şi ferice! Suplu, drept ca o
riglă, cu albaştrii ochi umezi gata să pulseze odată cu inima lui
dulce, era prietenos până aproape de frontierele familiarităţii - pe
care nu le-a călcat niciodată - prompt şi sincer până la ale
neverosimilului. Virgil a trăit absolut tinereşte nouă decenii, fără să
se copilărească, fără să se adolescentinizeze, fără rictusurile senecte
şi pline de bogăţiile unui eu biruit de suficienţă.
A trăit mult, ca să poată iubi. Şi a trăit mult tocmai pentru că
a iubit mult. Şi, fapt de mare însemnătate, a fost un om bun, cu o
bunătate rară sincope. Iar dacă nu şi-a biciuit prea mult talentul, şi
era un scriitor de talent, a fost din cauza aceluiaşi fin simţ al măsurii
care îi armoniza în întregime fiinţa.
Avea o faţă roză, iar părul i-a fost alb, de la tinereţe până la. . .
suprema evaporare de pe acest pământ... ( O clipă doar să fi avut
părul închis la culoare, cât i-a trebuit fotografului să-l reprezinte, la
cerere, într-o poziţie chic, căutată, dar frumos nimerită. . . ) De câte
ori l-am întâlnit, la Bârlad sau la Bucureşti, mi-a părut, cu albul şi
rozul lui, o creangă de zarzăr înflorit, care nu se mai scutură.

tipograf (trăieşte astăzi în 1 986!), intitulată „Adieri l iterare" şi alta, ,,Aiurea". O,
tempora, O mores! O, ierum, ierum,! O, quae mutatio rerum !
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A plecat Dincolo cu albul şi rozul crengii, căreia îi dădea chip,
intacte, ce-mi păreau o subtilă rezervă sceptică faţă de pământul
negru ...
Bucureşti, 7 aprilie 201 6

Breviar biobliografic
S-a născut la 1 O aprilie
1 926, la Bârlad şi a încetat din
viaţă la 30 martie 20 1 6, la
Bucureşti.
Liceul Gheorghe Roşca
Codreanu din Bârlad ( 1 9371 944 ).
Institutul
de
Artă
dramatică din Bucureşti ( 1 9451 948), unde i-a avut profesori pe
Victor Ion Popa, Aura Buzescu şi
V. Maximilian.
Scurtă vreme a fost actor,
s-a consacrat msa devreme
literaturii pentru copii, adolescenţi
şi tineri.
VOLUME publicate:
Traista cu poveşti. Editura tineretului, Bucureşti, 1 955.
Ăsta-i Petru. Editura tineretului, Bucureşti, f.a.
Cinci căpitani şi racheta. Editura tineretului, Bucureşti,
1 95 8 . Două ediţii.
Dimineaţa cerul e mai albastru. Editura tineretului,
Bucureşti, 1 96 1 .
Papucarul vrăjitor. Editura tineretului, Bucureşti, 1 962.
Zânele călătoresc cu acceleratul. Editura tineretului,
Bucureşti, 1 965.
Lacrimile lăcrămioarei. Editura Ion Creangă, Bucureşti,
1 972.
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Ăsta-i Dănuţ. Piesă de teatru. Editura Casei centrale a creaţiei
populare, Bucureşti, 1 973.
Fug anii dragostei, roman. Editura Eminescu, Bucureşti,
1 987.
Am fost odată la liceu. Poveste veche. Editura New Agris,
S.R.L., Bucureşti, 2008.
Academia Bârlădeană, XXIII, 2(63), 201 6, pp. 1 2- 1 3 .
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C .D. Zeletin
Tudor Dorin, fiu al plaiurilor tutovene
( 1 9 1 9-1 982)
Îl socoteam şi se socotea membru al Academiei Bârlădene
strămutate la Bucureşti. El însuşi era un tutovean. Tutovean ori
zeletinian poate fi privit ca unul şi acelaşi lucru . ..
L-am cunoscut în anii grei - chiar foarte primejdioşi pentru
întâlnirile spontane, neorganizate de forurile comuniste - ai
deceniului 6, prin 1 955, în cercul discret de artişti pe care-i aduna
cu multă afecţiune, la el acasă, în Dobroteasa nr. 1 , lângă Căuzaşi,
poetul Ion Larian Postolache ( 1 9 1 6 - 1 997), ultimul mare baladi st
al literaturii noastre. Totdeauna el făcea în aşa fel încât la întâlnire
să vină o personalitate artistică notorie, de altădată. Radu D. Rosetti
era cel mai des întâlnit aici .
. . . Dar venea şi inginerul silvic Tudor Dorin. Era originar din
Bogheşti, de pe valea Zeletinului. Nu departe de sat, spre apus, se
afla Răstoaca, locul de naştere a gazdei, şi hipercromaticul târg
Podu Turcului, care - cel puţin vara - juca rolul de placă turnantă a
întâlnirii de vară a artiştilor născuţi pe aceste meleaguri. Printre ei,
cea mai frapantă personalitate era scriitoarea şi marea actriţă
Sorana Ţopa, prietena de tinereţe a lui Emil Cioran şi a lui Mircea
Eliade, asupra căreia cultura română nu şi-a îndreptat cu seriozitate
atenţia.
Tudor Dorin m-a surprins totdeauna printr-o privire vie şi un
zâmbet prea egal pentru a nu-l suspecta că ascunde ceva colosal în
spiritul lui şi prea viu şi particularizat faţă de interlocutor, pentru
a-l crede zâmbet de circumstanţă.
Şi era, într-adevăr, colosal.
Am simţit totdeauna în el ceva ce ţine de genialitate.
Poseda în gradul cel mai înalt posibil însuşirea de flexibilitate
a limbii române şi spiritul inventiv. Cele câteva poezii pe care mi
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le-a dăruit. şi le tipărim astăzi aici, o demonstrează. În unele din ele,
impresia de argotic nu este, în realitate. nimic altceva decât
ridicarea cromaticii lexicale la înălţimea virtuozităţii şi a euristicii
prozodice.Una din consecinţe era un foarte rafinat umor.
Dacă împrejurările personale şi sociale i-ar fi îngăduit, şi
dacă, bineînţeles, nu ar fi murit încă tânăr, Tudor Dorin ar fi
constituit împlinirea lui George Topîrceanu.
Bucureşti, 20 iunie 201 6

1 37
https://biblioteca-digitala.ro

Iată W1 fragment din scrisoarea dnei farm. Ludmila Dorin,
soţia poetului, adresată la data de 2 1 martie 1 985 dlui C.D. Zeletin,
care-i solicitase date suplimentare privitoare la soţul ei, precum şi
texte, altele decât cele pe care i le dăruise, cu ani în urmă poetul
însuşi: Vă mulţumesc că aveţi timp şi doriţi să readuceţi in memorie
pe cineva care nu mai există şi pe care am impresia că mulţi l-au
uitat.
Vă propunem, în continuare, două remarcabile poezii inedite
primite de la autor, prin anii 1 956--5 7, piese din opera poetică mult
mai vastă a lui Tudor Dorin, care s-a pierdut odată cu moartea
poetului.

Bal in Valea Plângerii
Muză farfuză,
Am o pretenţie:
Fi-mi călăuză,
Dar cu atenţie:

Ca caracudele
De prin acvarii
Ies paparudele
Cu căcănarii.

Ca cacadârii
Ţepi au cu miile
Şi bălăriile Să nu te zgârii !

Bonzi ai preasfântului
Doscumirodie,
Zodia-Fundului- Gol le o zodie;

*

Ele? Priviţi-le:
Durde şi vesele
Ca cănăriţele,
Căcănăresele.

'S-în floare sângerii,
Soli primăverii . . .
Î n Valea Plângerii
Vin vidanj erii.

Când li se face de . . .
Cin' s ă le sature? !
Calcă de fragede
A codobature.

Colea sub pantă,
La oţetari,
E o locantă
Cu mandatari.

Şi cele june
Precum şi hoaştele,
138
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Parc-un tăciune
Le-a fript pipoaştele.

Nu prea ştiu buchile
Dar ştiu ce-i bişniţa.
(Pe cefi. păduchile
Cât coropişniţa.)

Zis mai almintrele,
Simt cum că-n ţâţele
Lor şi în vintre le
„Arde" tărâţele.

Şi şpaga-i grasă:
Asta-i, măi vere,
A mai bănoasă
Din cariere.

Saltă din târtiţe
Nesăţioasele
Ca nişte cârtiţe
Scurmând de-andoasele;

*

Fanţii, berbanţii ! ,
Toate nasoalele
Trag geamparalele
Cu elefanţii.

Încă de pubere
Bat colentine
Dar şi cu bube re
le le stă bine.

Râd paceaurile;
Ţali ageamii
Cară fripturile.
(Plus fudulii).

Smeade-s muierile;
Oacheşi, gealaţii
Din d-ampicerele
Fac invitaţii.

Vin damigenele,
Turuie ţaţele,
Ca coţofenele,
Ca caragaţele. . .

Nalţi ca catalpa
Şi ca castanul,
Ele ling halba,
Dânşii - molanul.

În sticle domină
Votca şi verdele;
Turţu-i de pomină,
Ocnă-s lacherdele . . .

Doi vin de-afară:
„
Fără discuţie,
A mai şucară
Boarfă tot Nuţi e."

Către pârjoalele
Late cât cratiţa
Întind cazmalele
Ca caracatiţa.

*
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Din fund de cârciumă
Zbiară Melinte:
„- Roade-mi-ai zgârciu, mă
Naş preşedinte! "

Mir6nparaschive
ştile bacante,
Fufe furtive,
Mirobolante,

Naşul (cât ursul):
„- Pupă-mă, câine",
Zice, „în cursul
Zilei de mâine ! "

Strigă artiştilor
Lu' Mangafa:
„Ziceţi, guriştilor!"
Do-mi-sol-fa ...

„ ... N e mai aduce-ori ba
Ciorba de crap?
Păi ce ne tot vorba
Aia, la cap?!''

(E şi Gion Sfeclă,
Glas de velur
După poreclă
Zis Haznavur).
*

„- Ăştia-s bestii,
Nea Paraşchive,
Se ţin de chestii
Şi de eschive."

La fleica-n sânge,
Un amorez:
„Fă, nu mai strânge,
Că căpiez . .
''

*

(I se gineşte
După fular
Că cam iubeşte
Particular! )

Cheful se-nvârtoşe:
Ca la Paris,
Tantile târtoşe
Tartore li-s.

*

Şogorii şuguie,
Râd, mai să leaşine. . .
Hulubii uguie
Colo pe streaşine.

. . . Bolta e toată
Parcă-n odăjdii Stelele, fată,
Tu i le-mprăştii ?"

Iete-te, iete-te
Cârciuma-acuma-i
Fără de numai
Râsete, zbierete.

Spune Stan Petică
Către gagică.
(Fentă poetică
Car-va-să-zică.)

„
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Cleo Gălbează:
„Tante Adelo,
Ăsta-1 citează
Pă Pirandelo ! "

Pun, deci, la buză
Ivăr şi lacăte;
Şi-acum, o, Muză,
Du-te şi.„ joacă-te!

*

P.S.
Muză, scwnpetea
Neichii, ce zici,
Cwn făcu tetea
Din „ăla" bici? !

Crai-Nou cât secerea
Crainic al zorilor,
Curmă petrecerea
Conlocuitorilor.

Cântec de ciuciulete
Ce ne pasă nouă
Că-i de trei ori 3)

Plouă, plouă, plouă,
Plouă până trece Ce ne pasă nouă?
Ce ne pasă zece. „

(Variantă nouă:
9-i tot aceea
Cu 1 + două
La puterea treia„.)

Plouă ploaia, plouă
Pe gutuiul copt Când ne pasă nouă,
Nu ne pasă opt. „

Plouă, plouă, plouă,
Plouă-ntr-o ureche Ce ne pasă nouă?
Ce ne pasă veche„.

Plouă ploaia deasă,
Plouă zi şi noapte Nouă nu ne pasă
Când ne pasă şapte. . .

Plouă, plouă, plouă
Chiar de-ar defini
Belferii un nou ă:
î ca î din i„.

Plouă, plouă, plouă
Pe grădini şi case Ce ne pasă nouă
Invers că e şase„ .
(Variantă: Plouă
Mâţe şi căţei -

Plouă, plouă, plouă
Până la Vaslui Ce ne pasă-n ouă
Nu ne pasă-n pui„.
141
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'Nouă nu ne pasă
Dacă plouă ploaia Omul nu e pasăre, şi tocmai de-aia ...

Ce ne pasă-anume
Cavaleri şi fete,
Că pe lume-acum e
Totul ciuciulete!

Însă dacă plouă
Pân' la Dorohoi
Nu ne pasă-n ouă
Cât ne pasă-n oi ...

Morala:
Plouă, plouă, plouă
La Spitalul 9 ...

Reproducem şi acest sonet, pentru a reaminti că Tudor Dorin
a tradus, pentru prima dată în integralitatea lor, Sonetele lui William
Shakespeare.

SONETUL V
Ei, anii ce-au strunjit cu grijă mare
Gingaşul chip spre care ochii toţi
Se-ntorc, neîntrecuta lor lucrare,
Sluţi-o-vor tot anii - cruzi despoţi;
Căci înspre hîde ierni, ca spre mormînt
Neistovitul timp alungă vara,
Sleieşte seva-în trunchiuri, foi nu sînt,
Mîndreţea-i sub troieni, pustie-i ţara. . .
Şi-atunci, mireazma verii în cleştar
De nu mi s-ar părea întemniţată,
Din frumuseţi Frumosul stinge-s-ar
Şi amintirea lui cu el odată.
Dar, cît e iarnă, distilata floare
Doar faţa pierde: duhul ei nu moare.

A cademia Bârlădeană, XXIII, 2(63), 20 1 6, pp. 5-8.
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C.D. Zeletin
MADY
E prea vie, prea vrednică, prea
ingenioasă, prea devotată Societăţii pe
care-o conduce - mă refer la deja
centenara Academie Bârlădeană - ca să
dau alt titlu acestor rânduri. căci eufug de
titlurile obsecvioase, în penumbra cărora,
îndeobşte, îşifac siesta vanitatea, lenea de
a umbla după cuvântul exact, .flateriile
găunoase şi chiar ironia, acest copil orfan
şi plin dejustificate complexe. . .
E pur şi simplu Mady.
E vie, că nu poţi s-o prinzi, aşa cum
nu poţi s-aduni picăturile de hidrargir fugind, atunci când scapi
flaconul din mână, prin toate colţurile şi ascunzişurile încăperii, cu
iuţeala puiului de potârniche când dispare prinfân îndată ce-a ieşit
din ou, purtând pe spate, încă nedezlipită, coaja universului
amniotic, ca un melc paradoxal. Şi cum hidrargirului i se spune şi
mercur, ea define ca şi Mercur, numit de greci Hermes, însuşirea
f
. ericită de a rezolva iscusit şi iute treburile. Asocierea pe care
mi-am permis-o între puiul de prepeliţă şi Hermes e şi justă,
deoarece şi acesta, nici nu ieşise bine din scutece că a şi fugit în
Thessalia, de unde a recuperat cirezile păzite acolo de fratele său,
Apollo, care era, printre altele, şi zeul artelor. . .
Şi ca să-mi tălmăcesc fabula: Mady e deopotrivă iute,
destoinică, dăruită cu ardoare cauzelor Societăţii noastre
bârlădene de harnici visători.
Dar Mady, căreia apropiaţii îi spun şi Madili, e născută în
ziua de Sânziene, ziua iubirii, străvechea Drăgaică. Domnitorul
cărturar Dimitrie Cantemir vedea în galbenafloare ipostaza zeiţei
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Ceres, zeiţa recoltelor la romani. Iar Mady recoltează pentru
Academia Bârlădeană roade pe care puţini le-ar putea strânge.
Recoltează, fireşte, doar cine ştie să semene.
Enciclopediile etnobotanice româneşti menţionează.faptul că
floarea de sânzănică este una din cele mai iubite ale românilor.
Culeasă în zorii zilei. până şi preţioasa rouă de pe înmiresmata,
mărunta.fi.oare a sânzienei, e miraculoasă: o picătură sub pleoape
întăreşte vederea a toate şi luminează cuprinderea cu privirea, deci
şi cu sufl.etul, a tot ce efrumos în lume.Iar arta e una din cele dintâi.
Or, Academia Bârlădeană e hărăzită întâi de toate artei şi
împletirii, prin artă, a siţfletelor.
lată ce patronează Mady, adică Doamna Profesor Elena
Monu, doctor în istorie, Preşedintă a Academiei Bârlădene.
La mulţi ani!
Bucureşti, 24 iunie 201 6

Academia Bârlădeană, XXIII, 2(63), 20 1 6, coperta 4.
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C.D. Zeletin
Elena Monu: Familia Kostaki.
Studii, memorii, documente.
Noi file de cronică
Cartea doamnei profesoare
Elena Monu vine să adâncească
Elena Monu
din punct de vedere istoric şi
genealogic cercetarea privitoare
la cunoaşterea uneia dintre cele
mai importante familii din
Moldova: familia Kostaki, care
coboară din timpuri străvechi, de
pe vremea domniei lui Sas, fiul
lui Dragoş-Vodă. După ce a dat
ţării figuri luminoase de patrioţi,
prelaţi, cărturari, muzicieni, eroi,
oameni politici, diplomaţi, a
strălucit
prin
figura
lui
Manolache Kostaki Epureanu.
Din nefericire, personalitatea sa
este uitată de posteritate într-un
mod nedrept, dacă ne raportăm la inteligenţa fascinantă, la
diplomaţia lui şi, mai ales, la viziunea lui politică. Dacă a fost unul
din stâlpii Unirii Principatelor şi prieten al lui Al. I. Cuza, tot la fel
a fost preşedintele Constituantei, ministru în mai multe rânduri şi
preşedinte al Consiliului de Miniştri sub domnitorul Carol I.
Elena Monu, completând bigrafia lui cu date inedite, atrage
atenţia şi întăreşte aducerea aminte a personalităţii lui excepţionale.
Dacă ar fi singurul fapt prietenia lui Mihai Eminescu, care-l iubea
şi care vedea în el matricea tipului de român salvator al ţării sale
încă ar fi de ajuns. Dar nu e vorba numai de atât. În optica lui
conservatoare, el a venit cu un lucru nou: pulsiunea liberală în
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fluxul gândirii de tip conservator. Puţini au înţeles acest lucru;
posteritatea însă i-a confirmat viziunea deoarece, în toate
democraţiile modeme, partidele politice, de stânga sau de dreapta.
au în ele Wl element liberal.
În fine, cartea doamnei profesoare Elena Monu e importantă
şi pentru cultura bârlădeană, deoarece familia Kostaki a
reprezentat, secole întregi, WI ax în jurul căruia se organizau
sentimentul, fapta şi eroismul românesc al ţinuturilor tutovene. O
felicit din toată inima, laud vrednicia ei, puterea de mWică şi
devoţiWiea ei pentru Academia Bârlădeană.
1 2 decembrie 20 1 3

Academia Bârlădeană, XXI, 1 (54), 201 4, p. 30.
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C.D. Zeletin
Scriitorul Simion Bogdănescu
Î n anii '90 când, la Bârlad, am
intrat în plasma şovăitoare în a se defini
pe sine a Academiei Bârlădene, revenită
acasă din refugiul ei răsfirat prin lume,
m-a surprins versul distinct al unui poet
pe care-l vedeam pentru întâia oară:
Simion Bogdănescu. M-am bucurat
foarte mult, de ce n-aş destăinui-o? !
O înfăţişare de tânăr haiduc misterios, un
taciturn care intrigă, ascundea un scriitor
deţinând, pe lângă o stăpânire forte a
erudiţiei ce stă dincolo de cortina
înfăţişării, un talent literar aparte, pe care
l-am simţit prompt ca fiind chiar goliardic şi nu mi-a trebuit nicio
secundă de îndoială în a mă convinge de existenţa, puterea şi
modernitatea lui. Un talent artistic ce nu-şi trădează, contrazi
cându-le, determinările identitare ale poeziei din veac.
I-am mărturisit, mi se pare, pe loc preţuirea. Deşi impresiile
proaspete riscă, oricât ar fi de sincere, să devină friabile, ele se
consolidează cu vremea, căci estimarea valorii artistice necesită o
arcadă temporală şi un număr apreciabil de coloane - numărul
apreciabil al volumelor - care s-o susţină. Şi s-au consolidat exact
pe măsura primei impresii, prin ceea ce poate fi numit, rară ezitare,
o operă.
Permiţându-şi în răstimpuri odihna prin perplexitatea
ermetismului - o făcea, în fond, şi Mallarme - poezia lui Simion
Bogdănescu fuge de locul comun plin de ispite şi atât de lesne
izvoditor de armonii verbale. O luptă bărbătească a metaforelor, fie
revelatorii fie plastice, urzeşte o altă armonie, mai puternică, şi care
pune mintea la gândit, fără a ştirbi drepturile sensibilităţii ...
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Cred în talentul său, apreciez modernitatea poeziei sale,
îndrăzneala stilistică, originalitatea certă şi demnă, respectul pentru
cerinţele sacre ale artei, ideea bine condusă. Iar proza, de o specie
sau alta, îmi oferă satisfacţiile plinătăţii creatoare. Văd în scriitorul
Simion Bogdănescu un ax al vocaţiilor literare ale Academiei
Bârlădene .
. . . A împlinit 65 de ani: e încă pe platoul vârstei. Î i urez
sănătate, mulţi ani, şi-l rog să-mi permită o îmbrăţişare.
Bucureşti,

27 octombrie 201 6
Academia Bârlădeană, XXIII, 4(65), 20 1 6, p. 1 2 .
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C.D. ZE LE TIN
Poezia italienească a lui Petru Cercel
( 1 544/ 1 545 - 1 590)
Voievodului cu domnia foarte
scurtă ( 1 583-1 585: un an şi nouă luni)
al Ţării Româneşti, Petru III, născut în
1 54 1 sau '45 şi mort în 1 590, i se
spunea şi Petru Cercel, deoarece purta
la ureche un cercel, potrivit cu voga
Occidentului pe care-l străbătuse în
lung şi în lat. Era fiu legitim al
domnitorului Ţării Româneşti între
1 554 şi 1 557, Pătraşcu cel Bun, şi frate
cu Mihai Viteazul. Niciunul din aceşti
doi fraţi excepţionali nu a avut o
concepţie politică exprimată, chiar
Petru Cercel, portret de
dacă Petru Cercel a surprins Curţile
Victor Ion Popa
europene prin excelenţa intelectuală,
prin cultură, prin talent literar şi prin
farmec personal, iar fratele lui prin bravura dovedită în înfăptuirea
primei uniri a celor trei mari provincii româneşti : Ţara
Românească, Transilvania şi Moldova, bravură care i-a trecut
îndată în nume: Mihai Viteazul, numit şi Mihai Bravul, preferenţial
în Muntenia.
Ca fiu de domn, a trebuit să stea ostatic la Constantinopol, iar
după moartea tatălui său, a fost surghiunit de către uzurpatorul
Mihnea II „Turcitul". A peregrinat aproape întreaga sa viaţă, care
nu a fost lungă, la Curţile imperiale, regale sau princiare din Europa
şi nu numai, fapt ce-l ţinea departe de uneltirile politice din ţară,
pentru care nici nu ştim dacă avea vocaţie, îngăduindu-i însă
asimilarea unei culturi care i-a adus faimă. A stat 1 3 ani în ţări
străine, departe de ţară şi de tronul părintesc. A învăţat greceşte şi
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turceşte la Rodos, Damasc şi Trapezunt, ca zălog domnesc, în
Transilvania ungureşte, în Polonia limba poloneză, în Germania
limba germană, în Italia limba italiană - în care şi-a scris opera
poetică -, uluitoare pentru un non-nativ, în Franţa limba franceză,
în fine, la Constantinopol, placă turnantă a multor limbi ale
pământului, firească pentru o Capitală de imperiu ajuns la apogeu,
şi alte limbi în călătoriile lui în Africa şi Asia. Se spune că numărul
lor era 1 2.
Trăsătura lui sufletească de cea mai mare forţă era credinţa în
Dumnezeu. Se întărise odată cu speranţa şi aşteptarea. Rugăciunea
de faţă o atestă, ca şi celelalte poezii - scrise tot în italieneşte - care
s-au pierdut, dar asupra cărora s-a vorbit şi s-a scris în oarecare
măsură. S-au pierdut şi scrisorile. Ele ar fi constituit azi un epistolar
de preţ, poate chiar de mare preţ . . .
Într-un studiu din 1 93 5, Alexandru Ciorănescu ( 1 9 1 1 - 1 999),
„ultimul mare umanist român"', cum îl numeşte recent Răzvan
Codrescu, a cercetat Dialogurile lui Stefano Guazzo, gentiluomo di
Casale di Monferrato, oprindu-se la convorbirea cu un prieten al
lui Petru Cercel, Francesco Puggiella, pe care prinţul român
intenţiona să-l ia cu el după ce va fi cucerit tronul ce i se cuvenea
prin drept domnesc. Stefano Guazzo îl deconsiliază. Aflăm însă din
acest dialog multe din însuşirile fundamentale dovedite de
proscrisul pelerin. În primul rând Puggiella vedea în el un perfetto
cortigiano, un curtean desăvârşit, ideal spre care năzuia societatea
aleasă a vremii. Una din observaţiile de bază asupra pelerinului
valah, legată de suita în terţine Rugăciune, este următoarea: „Pe
măsură ce soarta răuvoitoare îl înfunda mai adânc, el se ridica şi
mai sus, prin sufletul încredinţat nemărginitei bunătăţi a lui
Dumnezeu . . . " La un moment dat, chiar îl numeşte „călitul prin
suferinţă", ceea ce mi-a adus imediat aminte de alegerea, 300 sute
şi ceva de ani mai târziu, a pseudonimului Perpessicius de către
marele critic şi eminescolog, mutilat din Primul Război Mondial, şi
care s-ar traduce prin „Cel deprins cu suferinţa" sau „Cel lovit de
nenorociri", perpessus fiind participiul verbului latin perpetitor, a
suferi până la capăt.
Stătea deasupra suferinţelor şi a părerii de rău.
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Există o abstractă rezervaţie a elitelor intelectuale în orice
parte a lumii. în care anumiţi aleşi se remarcă prin scăpărari
singulare, peste amestecătura Curţilor monarhice sau nobiliare,
chiar deasupra celor cărora Baldassare Castiglione le descrie
excelenţa. Oricum, ele sunt privite de jos în sus şi poartă însemnele
elevaţiei, curioase pentru un om politic. Petru Cercel, Prencipe di
Valacchia făcea parte din aceste elite rare ce se observă deasupra
realităţii curente, care - oricât de curentă ar fi ea - rămâne totuşi
plină de fel de fel de elite. Altele . . . Mai exact, grupări.
Petru Cercel era un om chipeş: i se spunea Principele Făt
Frumos. „Avea ceva atrăgător în el", scrie Ştefan Pascu,
„întruchipa mărinimia". Francesco Puggiella, care, aşa cum
spuneam, voia să-l urmeze la întoarcerea în Ţara Românească după
ce principele ar fi urcat pe tronul cuvenit prin drept, îi povestea lui
Stefano Guazzo cum i-a răscumpărat pe robii creştini din
Constantinopol, oraş în care arunca aurul cu pumnul pe străzi când
1-a părăsit. . . Tot el îşi asigura prietenul că Petru Cercel are şi
cinstea de a fi numărat printre poeţii toscani, „care fericire abia de
se găseşte la vreun principe italian în ziua de azi". Cultura imensă
şi puternicul talent liric nu i le-a pus nimeni, niciodată, în discuţie.
Viaţa şi-a petrecut-o mai mult în peregrinări . Era extrem de
înzestrat, nu-i vorbă, dar, mai mult, se şi spune că - zicătoare veche !
- călătoria îl deşteaptă pe om . . . În 1 579, se află la Paris, luat sub
protecţie de către regele Henric III de Valois, la recomandarea
Papei. În Italia, e oaspete de seamă al ducelui de Ferrara. Mai marii
Veneţiei îl iau în mare seamă, ca pe un prinţ cu drept la tron, i se
dăruieşte o galeră şi bani pentru a ajunge la Constantinopol. Aici,
după doi ani, obţine mazilirea lui Mihnea II „Turcitul". Î n sfârşit
obţine tronul, dar nu rămâne pe el nici doi ani. A avut însă vreme
să înalţe Biserica Domnească din Târgovişte, să întreţină biserici,
să refacă palatul domnesc, să înzestreze armata cu o turnătorie de
tunuri şi altele. Ca să preîntâmpine mazilirea, căci nemulţumise ţara
prin sporirea birurilor, pe sultan prin scăderea ori întârzierea
trimiterii haraciului şi prin păstrarea tradiţiei tăierii capului tocmai el ! -, fuge în Ardeal, e încarcerat în închisoarea Hurst, după
ce i se confiscă toate bunurile cu care fugise. Evadează după doi ani
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https://biblioteca-digitala.ro

cu ajutorul unei frânghii, este găzduit de împăratul Rudolf al II-lea
la Viena, pleacă apoi la Roma. Cu sprijinul regelui Franţei, e
chemat la Constantinopol. Aici se deschide o veritabilă licitaţie,
penibilă şi tragică dacă ne gândim la destinul bietei noastre ţări.
Petru Cercel oferă un milion de galbeni, dar Mihnea dă mai mult:
atâţia galbeni cât pot căra 600 de cai şi câştigă tronul. Lipsa de
precizie financiară, care era, totuşi, o metaforă vagă, a învins . . .
Petru Cercel este iarăşi închis, de data asta în insula Rodos şi. în
anul 1 590, după ce i se retează nasul şi urechile, i se taie şi capul şi
este aruncat în Bosfor. Pradă peştilor. . .
„Strălucit pretendent, dar domnitor mediocru", afirmă Şerban
Cioculescu. Da, însă armele lui Petru Cercel, întâi de toate
fascinantul lui intelectualism şi - de ce nu? ! - opera literară, la care
adăugăm frumuseţea, vocaţia aventurii, prestigiul temerităţii,
distincţia şi farmecul personal, care dacă izbuteau în Occident, nu
erau de natură să impună prea mult în principatul valah. Crescând
şi formându-se în afara hotarelor ţării, Petru Cercel nu putea fi
performant în propria-i ţară: era legat organic şi prin drept de
meleagurile ei, dar nu o cunoştea. . . Aşa că a fost uşor să
nemulţumească şi ţara şi Poarta . . .
Cred - şi îmi cântăresc bine cuvintele - că dacă nu i s-ar fi
pierdut colecţia de poezii, scrise numai în limba italiană, cultura şi
italienistica românească ar fi câştigat mai mult decât s-ar crede . . .
Formula prozodică terza rima, în care excela, continuă rară cusur
tradiţia dantescă. Rugăciunea lui - numită şi Imn surprinde întâi
de toate prin puterea de a trăi în absolutul credinţei, cum tocmai se
întâmplase cu poezia lui Michelangelo, prin iubirea lui Dumnezeu,
prin inspiraţie, sinceritate şi măiestria artistică. Ea dovedeşte
cunoaşterea operei lui Dante, a contemporanului său Philippe
Desportes, fondatorul A cademiei Palatului, a lui Pierre de Ronsard,
poetul care a murit în 1 5 85, anul fugii de pe tronul tatălui său, şi
influenţa lui Ludovico Ariosto.
„E rece, dar remarcabilă" - scria despre Rugăciune Ramiro
Ortiz, ilustrul italienist, care a trăit ani buni în România, rămânând
un cărturar important pentru cultura noastră. Că e admirabilă este o
evidenţă şi de părerea lui trebuie să ţinem seama, dar că e rece,
-
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poate, dar numai pentru că poetul a numit categoria păcatelor şi nu
le-a mărturisit pe nume, adică a făcut-o mai mult filozoficeşte,
decât, simplu, creştineşte . . . Petru Cercel se adresează direct lui
Dumnezeu. Poezia lui nu este impersonală, ci una foarte personală,
am putea spune o spovedanie sub freamăt. Or, freamătul e
producător de căldură în măsura în care este mişcare, fie ea şi a
sufletului, vibraţia unei entităţi concrete, câtă vreme inima care o
produce e materială. Rece poate fi, eventual, abstracţia proprie ideii
de Dumnezeu spre care o făptură concretă se închină.
Rugăciunea lui Petru Cercel a fost tradusă pentru prima oară,
după ştiinţa noastră, de Alexandru Ciorănescu, în anul 1 935, şi este
vrednică de toată admiraţia.
Iată singura poezie rămasă de la domnitorul poet de limbă
italiană Petru Cercel :

Rugăciune
Traducere de C.D. Zeletin
Stăpân pe-adânc de mări şi creastă-alpină,
Tu, ce-ai creat pământ şi cer şi mare,
Pe om din lut, pe înger din lumină,
Şi din fecioară luat-ai întrupare
Ca să cunoşti, puternice Părinte,
Şi moarte şi-înviere şi-înălţare.
Tu, ce-ai deschis cu sângele-Ţi fierbinte
Albastra boltă, Limbul descărcându-l,
Legând satanei preastricata minte,
Tu, de pe cruce omu-mbrăţişăndu-1,
Ai încă sufletu-ncărcat de milă,
Fiind la binele-i etern cu gândul,
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Auzi-mi, Tată, ruga prea umilă,
Tu, ce-ai fost om în lumea-ne turbată,
Ca să-mi sfinţeşti făptura de argilă.
Putea-voi, Doamne, să-Ţi întorc vreodată
Iubirea revărsată peste mine,
Pot eu zălog să-Ţi fiu, pot fi răsplată?
Atâtea daruri şi atât mult bine
Mi-ai dat, eu, cel trăind în strâmbătate,
Tu, ajutor şi Cel ce-aici mă ţine!
Tu nu râvneşti podoabe, nestemate,
Odoare din Levant, comori nebune:
Totul e-al Tău, Tu le-ai creat pe toate!
Făcut-ai tot ce-i pe pământ minune,
Iar pământenii mizeri nu pot face
Un pai măcar, un pai, orice ar spune!
Poţi să cuprinzi, o dată de-ai desface
Fantasticele-Ţi aripi diafane,
Şi cerul şi infernul cel vorace.
Nu ceri nimic făpturilor umane,
Decât un suflet pur ca de zăpadă,
Ce Ţi se-nclină, lară zbateri vane,
Şi peste Israel domn să te vadă,
Cel ce-a-necat pe Faraon în mare,
Trufaşul furios în cavalcadă . . .
Ceri splendidă şi fără greş lucrare
Şi cauţi urma laudei smerite
Şi-n piept ce tăinuieşte fiecare.
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E mică plata ce ne-o ceri, Slăvite,
Şi chiar şi-aşa, Signor, ne faci părtaşii
Cereştii Tale glorii infinite.
Tu îţi iubeşti prea mult mult-pătimaşii,
Prea bun când, abătându-se din cale,
Î nspre păcat grăbesc mai tare paşii.
Astfel răspund milostivirii Tale,
Tu, împărat cu-a-tot-desăvârşire
Pe armoniile universale.
Dar din greşeală grea şi din smintire
A Te mări întârziem noi foarte,
Smeriţi, cu suflet cast şi-n umilire.
Păcătuim, sărmanii, mai departe,
Iar ce ne dărui, Sfinte Împărate,
Noi risipim în faptele deşarte.
Poruncă dă-i Ursitei neîndurate
Firavul fir al anilor să-mi rupă
Şi iartă-mi, Doamne, grelele păcate,
Şi-a milei Tale nesecată cupă
S-o văd de mine, bietul, cum se-ndură,
Vrând viaţa-n rai să nu mi se-ntrerupă.
Fă să fiu demn de sacra Ta căldură,
Treci, Doamne, peste fapta-mi vinovată
Ce n-a ştiut vreodată de măsură!
Vai, mie! Am greşit viaţa toată!
Fii, Doamne, bun şi spiritu-mi aprinde-l
Şi-adu-m-acolo und' Te afli, Tată!
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În ce priveşte sufletu-mi, deprinde-l,
Tu, Viaţă, Cale, Adevăr, să ştie
Că tot ce-i bun din mila Ta descinde.
Ferice de voi fi, şi-n bogăţie
Şi-averi ce te-umplu de însufleţire,
Cu teamă închina-le-voi doar Ţie.
Dă-mi în durere, chin ori schingiuire,
Răbdarea celui Iov, ajuns o zdreanţă,
Ca să-Ţi slujesc smerit, la nesfârşire . . .
Ce-Ţi place Ţie, Ultimă Instanţă,
Mă bucură şi mă extaziază,
Cu bunele şi relele-n balanţă.
Atât vreau: să-Ţi rămân o slugă trează,
Să-Ţi laud, Tată, sacra măreţie:
Cine-Ţi slujeşte viaţa-şi onorează
Şi urcă-n cer în cânt şi bucurie.
Incipit: Potentissimo Dio de/ sommo, et imo . . .
Academia Bârlădeană, XXIII, 1 (62), 20 1 6, pp. 9- 1 1 .
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NICO LETA CĂ LINA*
Le Prime Antologie del sonetto medirevale e
rinascimentale italiano in Romania**
La letteratura non puo sopravvivere senza criteri di
distinzione, di selezione e di valutazione, e senza le conseguenze
che ne derivano. Di fronte alle tante categorie e sottocategorie
adoperate, sorge la domanda fino a che punto si possa pariare di un
canone di generi 1 • Come ogni canone, anche ii canone estetico ha
un carattere convenzionale, e la prima convenzione che încontra nel
campo letterario e la convenzione del genere2 . Che cosa e ii genere
se non una sorta di canone euristico, senza ii quale non e possibile
ne la comprensione, ne la valorizzazione della letteratura? II sonetto
italiano ha dato adito ad una codificazione e una canonizzazione del
•

Universita di Craiova, Romania.

** Studiu prezentat la cea de-a XXII-a ediţie a Congresului Asociaţiei
Internaţionale a Profesorilor de Italiană (AIPI), Universitatea din Budapesta
(EL TE) , septembrie 20 1 6 şi publicat în volumul la tradizione « informa »,
Franco Cesati Editore, Firenze, 20 1 8, pp. 1 69-1 80.
1 Per la discussione sul canone, si vedano, oltre ai volumi di Martin e Bloom
citati nelle note 2 e 4, i seguenti studi : ANDREA BATTISTINI, II canone in Italia e
fuori d '/talia, in «Sul canone», X ( 1 998), nn. 29-30; REMO CESERANI, Appunti
sul problema dei canoni, în «Sul canone», X ( 1 998), nn. 29-30; FAUSTO CURI,
Canone e anticanone, Viatico per una ricognizione, in Canone e anticanone.
Studi di letteratura, Bologna, Pendragon, 1 997; G1uuo FERRONl,A/ di la def
canone, în «Sul canone», X ( 1 998), nn. 29-30; ALASTAIR FOWLER, Genre and
the Literary Canon, în «New Literary History», XI ( 1 979), 1 ; ROMANO LUPERINI,
II canone e la storiografia letteraria come ri-costruzione, în «Al legoria», 26
( 1 997); COSANA N ICOLAE, Canon, canonic, Bucureşti, Editura Univers
enciclopedic, 2006; UGO OLIVIERI, Un canone per ii terzo mi/lennio,
M ilano, Bruno Mondadori, 2002; Massimo Onofri, II canone letterario, seconda
ed., Roma-Bari, Laterza, 2008; CESARE SEGRE, II canone e la culturologia, in
«Allegoria», 29-30 ( 1 998).
2 M IRCEA MARTIN, Canonul şi valorile, în Canonul literar şcolar, Bucureşti,
Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2009, pp. 35-42.
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genere come tale e tutto cio che segui nel periodo immediatamente
successivo alla sua creazione fu la variazione e la deviazione dalla
norma cosi omologata.
Questo codice, questo insieme di norme stilistiche degli
autori emerge quando una civiltâ letteraria, ad un certo punto della
sua evoluzione, sente il bisogno di rendere permanente la propria
autocomprensione con l ' elaborazione di alcune regole3. Tutte le
scuole poetiche, le storie letterarie, le antologie sono fondate sulla
stessa idea di canone. di selezione. L' idea stessa di canone implica
un periodo di tempo abbastanza lungo per la decantazione dei gusti
e dei valori o per la valutazione della fortuna incontrata dagli autori
e dalle opere prese come modello. La funzione di conservazione del
canone non puo essere negata da nessuno. Certamente il rapporto
tra canone e valore e uno costante, e anche se in epoca postmoderna
il concetto di canonicitâ e stato messo sotto accusa, le antologie
continuano a rappresentare strumenti di selezione molto popolari e
utili della letteratura. 11 canone e }'antologia condividono,
ovviamente, l'idea di selezione, che presenta il criterio estetico;
inoltre, nella nostra opinione, le antologie sono state da sempre uno
strumento di canonizzazione o hanno avuto, perlomeno, questo
effetto. E proprio la ragione per la quale esse correlano con la
nozione di genere.Le convenzioni del canone, quando si tratta della
selezione <legii autori, sono discutibili, opinabili, anche controverse
ultimamente, sospettose di soggettivitâ, motivazioni ideologiche e
quindi molto piu fluide; contrariamente, quelle del genere sono piu
stabili, basandosi, in gran parte, sulla forma ( e nel caso del sonetto
- su una forma fissa) . .
Harold Bloom, teorico e importante apologeta del canone,
afferma nel suo libro The Western Canon che „«abbiamo il canone
perche la nostra vita e troppo breve e perche siamo un po' in
ritardo»4• Che cosa significa il canone letterario? Significa i grandi
3 F AUSTO C URI, Canone e anticanone, cit., p. 24
4 H AROLD B LOOM, Canonul occidental. Căr/ile şi Şcoala

Epocilor, traducere de
Diana Stanciu, postfaţă de M ihaela Anghelescu Irimia, Bucureşti, Editura
Univers, 1 998 (ed. origi. The Western Canon, London, Macmillan, 1 994), p. 89
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scrittori; mantenere ii canone significa pertanto leggere i grandi
scrittori e fame un punto di riferimento stabile. Bloom ribadisce
pure l' idea che un libro potrâ essere accettato nel canone quando
avrâ fatto luce anche su una zona dell'infemo, cioe su una parte
della nostra coscienza. Un modo per aprire ii canone e stato quello
di riproporre ai lettori autori dimenticati nel corso del tempo.
Ammesso che cio sia effettivamente possibile, fino a che punto una
tale operazione sia proponibile anche per un singolo genere lirico,
come quello del sonetto? Si puo dire che ii sonetto in quanto genere
fa effettivamente parte del canone occidentale? In questo contributo
ci concentriamo sul caso specifico del sonetto, in rapporto al ruolo
delie piu importanti antologie del sonetto medievale e
rinascimentale italiano pubblicate in Romania, antologie di una
grande raffinatezza nella selezione e nelle qualitâ delie traduzioni,
e che hanno contribuito in modo significativo alla diffusione della
lirica italiana di questo affascinante periodo nello spazio culturale
romeno. Si tratta delle antologie tradotte e curate da C.D. Zeletin5,
erudita, poeta e traduttore di sottile sensibilitâ6, che ha elaborato
anche l 'utilissimo e ricchissimo apparato critico, con note bio
bibliografiche alia fine del libro, note esplicative di parole, nomi
propri, ecc. per ciascuna delle antologie: Lirica Renaşterii italiene
(La lirica def Rinascimento italiano) - la prima antologia di poesia
del Rinascimento italiano in romeno - a cura e con una
introduzionedel traduttore, Bucarest, Editura Tineretului, 1 966;
Sonetul italian in Evul Mediu şi Renaştere (li sonetto italiano ne!
Medioevo e Rinascimento), 1-11, a cura e con una prefazionedel
traduttore, Bucarest, Editura Minerva, Biblioteca pentru
Toţi, 1 970;Sonetul in zorii, amiaza şi amurgul Renaşterii italiene (li
sonetto al! 'alba, a mezzogiorno e al tramonto def Rinascimento
italiano), a cura e con una prefazione del traduttore, Târgovişte,
2002. II loro contenuto e veramente ricco e l'approccio ufficiale
nella selezione sembra essere stato ii peso artistico di ciascuna
5

Scrittore e traduttore, doctor honoris causa dell' Universitâ di lasi nel 20 1 2 .
Theodor Codreanu, Poetica transparenţei, in <<Transmodemismul», Iaşi,
Editura Junimea, 2005 .

6
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creazione inclusa nei volumi. Possedendo una vera predilezione per
l'ammirazione delle personalitâ di una volta, C.D. Zeletin rivela,
con sensibilitâ e competenza, una luciditâ critica discretamente
dissimulata, ossessionata da quell ' erudizione che condivide con
generositâ. La scrittura di C.D. Zeletin e stata apprezzata dagli
accademici e critici Tudor Vianu, Perpessicius, Al. Philippide,
Şerban Cioculescu, importanti nomi della cultura romena. Tudor
Vianu Io chiamo poeta doctus; sempre lui fu sorpreso
dall' ampiezza dei suoi interessi letterari e dalla sicurezza
indiscutibile nella padronanza del verso classico 7 •
II merito piu importante di Zeletin e l' impresa non solo come
ricostruttore in chiave estetica della tradizione del sonetto italiano
e curatore delie antologie, ma anche come traduttore ed autore del
paratesto. Considerandosi un poeta che traduce e non traduttore che
scrive poesia8 , persino nelle traduzioni originali che gli hanno
portato tanta fama, egli rimane costante nell' opinione che,
traducendo puoi essere poeta originale, rimanendo fedele alla
poesia che si traduce; la sua poesia originale, che ha preceduto la
traduzione spiega la decisione di tradurre:
Nel

corso

degli

anni

comunisti,

insistendo

a

mantenere l 'assoluta purezza morale di fronte ai requisiti
ideologici

obbligatori,

pubblicare. Trovai,

non

quindi,

mi

e

stato

permesso

di

nella traduzione di poesia

classica un mezzo per sbloccare la situazione, senza
compromessi

politici.

Con

questa

strategia

hanno

concordato anche Perpessicius e Tudor Vianu. La serie in
sette volumi di Scritti presso la Casa editrice Spandugino
inizia con la mia poesia originale e finisce con i suoi ultimi
due volumi, con le interpretazioni delia poesia italiana e

7

Sulla figura e sull' opera di Zeletin si vedano i saggi raccolti in AAVV,

CD. Zeletin

-

75, Omagiul Academiei Bârlădene. Preşedintelui ei de onoare,

ediţie alcătuită de Prof. dr. Elena Monu, Bârlad, Editura Sfera, 20 I O; AAVV,
CD. Zeletin 80, Omagiul Academiei Bârlădene. Preşedintelui ei de onoare,
ediţie alcătuită de Prof. Elena Popoiu, Bârlad, Editura Sfera, 20 1 5 .
8 C.D. Zeletin, Amar de vreme, Editura Vitruviu, Bucureşti, 200 I , p. 256
-
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francese, cio che significa che assimilo - nel senso delie
affermazioni sopra

-

I' opera tradotta alia mia poesia

originale9•

Secondo C.D. Zeletin, la traduzione rimane - nonostante tutto
- poesia, e quindi arte: per interpretare la poesia, bisogna essere
prima di tutto poeti. L' interpretazione della poesia, per la quale,
purtroppo, la lingua non ha un termine specifico, non dovrebbe
stare nel nartece, ma proprio nella navala, dove e la poesia stessa,
dove si officia 1 0• Egli paria delia necessita di mantenere, nell'atto
del tradurre, la distanza ottimale dall' originale, distanza che nel suo
caso gli ha permesso di realizzare versioni armoniche in romeno. E
necessario mantenere una distanza anche dalla divina armonia dei
grandi maestri. In tutte le antologie si nota la volonta di evitare di
realizzare una «imitazione în un' altra lingua» e di arrivare invece a
«ricreare in un' altra lingua», ii cui originale gli si affaccia come una
matrice. Solo in questo modo si riesce a tradurre al modo assoluto,
sostituendo l'assoluto delia precisione» con l' «assoluto delia
ricreazione». Con I' intenzione - nell' atto di tradurre - di cercare
l 'assoluto delia precisione, e non I' assoluto delia ricreazione, il
risultato non si limita ad essere una mera traslitterazione e non si
adempie solamente una correttezza relativa. «Quanto a me»,
confessa l 'autore delie traduzioni, «sono sereno a sapere che esiste
un dio del povero interprete delia poesia, che Io protegge contro le
inquietudini, che gli soffia nelle vele dell' audacia, che gli perdona
le sue gracilita di cui non se ne accorge e gli încorona le buone
opere, e quando lui ben considera, le chiama eccellenti» 1 1 •
Contenendo una scelta di esponenti rappresentativi per il genere,
presi in considerazione soprattutto per ii valore universale delia loro
scrittura e la cui arte viene ritenuta di primo ordine (i piu ampi spazi
sono stati assegnati a Petrarca e a Dante), I' edizione del 1 970 ha

9 Jbid.
10

C.D. Zeletin, Mărturisire, în «Vitraliu», Bacău, an XV, nr. 1 -2 (27) aprilie
2007, p. 1 9
li

Jbid.
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avuto moltissimo successo prima di tutto in ambienti accademici,
diventando una specie di manuale di letteratura italiana per le
universitâ, fino al punto di venirristampata in un'ulteriore versione
bilingue 1 2 •
La recente edizione del 2008 (Humanitas, Bucarest) da
Smaranda Bratu Elian, illustra in modo eccelso la grande vitalitâ
del sonetto italiano nel piu glorioso periodo delia sua storia 1 3 • Fra i
piu di 60 sonettisti presentati in ordine cronologico, alcuni hanno
ricevuto dai curatore dell' antologia una rappresentazione piu
dettagliata per via del loro ruolo di spicco nella storia del genere:
Guido Guinizelli, Cecco Angiolieri, Guido Cavalcanti, Dante
Alighieri,Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, Leon Battista
Alberti, Burchiello, Matteo Maria Boiardo, Lorenzo de'
Medici,Savonarola, Leonardo, Pico della Mirandola, Pietro
Bembo, Ludovico Ariosto, Torquato Tasso, Michelangelo,
Baldassar Castiglione, Raffaello, Pietro Aretino, Vittoria Colonna,
Francesco Berni, Torquato Tasso. Sono inclusi capolavori del
genere, ma anche sonetti di interesse storiografico e non solo poeti
dedicati al sonetto o letterati, ma persino pittori, scultori, architetti,
studiosi, cortigiani, storici, clerici, musicisti, cortigiane che hanno
scritto sonetti importanti 1 4• In queste antologie, C.D. Zeletin traccia
l' evoluzione del genere e valorizza ii sonetto - questo codice
dell'amore universale, - e la espone anche al livello delle nuove
idee; ha esteso soprattutto la parte dell' antologia dedicata al tardo
Medioevo e al primo umanesimo, soffermandosi sul l Dolce Stil
Novo, sulla poesia di Petrarca e su alcuni poeti della nuova scienza,
precursori del Barocco. Per quanto riguarda ii Rinascimento
italiano, insiste sullo splendore delia tradizione del sonetto sia
all 'inizio che alia fine di quel periodo. I quattro secoli di sonetto, in
1 2 fi sonetto italiano de/ Medioevo e de/ Rinascimento. Sonetul italian în Evul
Mediu şi in Renaştere, Antologia, traduzione dall' italiano e postfazione di

C.D. Zeletin, Prefazione di Natascia Tonelli, Note esplicative e note
bibliografiche di C.D. Zeletin e Smaranda Bratu Elian
13 NATASCIA TONELLI, Prefaţă la volumul lui C.D. Zeletin, Sonetul italian în Evul
Mediu şi Renaştere, Bucureşti, Humanitas, 2008, p. 1 1 .
14 Ivi, p . 14.
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altre parole, attestano non solo la viabilitâ di una specifica forma
lirica. ma anche la passione del traduttore nonche compilatoreper i
modelli poetici italiani, con i loro temi e varie tecniche. II lettore
romeno dispone cosi di uno strumento piu che utile per seguire I'
evoluzione di un genere letterario che si e diffuso in tutte le
letterature del mondo, dalle sue origini medioevali fino al suo apice
nell 'epoca rinascimentale.
Un'analisi dell' antologia non puo non menzionare anche la
sua forte impronta accademica. L' ampi o apparato critico
(composto di uno studio introduttivo, un grande corpo di note
biobibliografiche e un altro di note esplicative) viene a sostenere la
comprensione dell' opera di ciascuno <legii scrittori e <lei termini,
nomi, sintagmi, toponimi, allusioni, ecc. II titolo originale del
sonetto e stato rispettato nella traduzione solo se ii compilatore
della crestomazia e stato convinto che egli appartiene all' autore e
non a vari editori successivi 1 5 • Lavorando su una materia linguistica
a volte impervia (con testi estremamente difficili per i termini che
si rifacevano sia al linguaggio poetico libresco, sia all' idioma
dialettale locale, spesso polisemantico o addirittura legato ai codici
segreti e messaggi cifrati), ii traduttore ha scelto di alleggerire ii
significato di molti versi, ad esempio eliminando passi oscuri o
levigando eventuali ruviditâ attraverso feliei equivalenze, topica,
ritmo e persino tramite concessioni fatte ad una moda stilistica, in
altre parole, al manierismo di quell' epoca.
Grazie alle sue grandi doti di traduttore, Zeletin riesce
arendere con grande accuratezza e armonia ii fascino e I' originalita
del testo di partenza, e persino la personalitâ. del sonettista, senza
trascurare la sofisticata tecnica del sonetto e soprattutto la sua protei
forme e polifonica musicalitâ. 1 6 .Va pure menzionato, come prova
del grande acume critico di C.D. Zeletin, che e riuscito ad appurare

1 5 Sonetul italian in evul Mediu şi Renaştere, traducere, prefaţă şi note de

C.D. Zeletin, Editura M inerva, Bucureşti, 1 970.
16

GEO VASILE, Sculpturala muzicalitate a sonetului, în C.D. Zeletin 75, Bârlad,

Editura Sfera, 20 1 0, p. 257
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la patemitâ dell'unico sonetto attribuito a Leonardo da Vinci (Se
voi star sano osserva questa norma) 1 7 :
Nel

1 962

stavo

lavorando

all'elaborazione

del

contenuto di una vasta antologia del sonetto. Ho passato
molto tempo a riflettere se sia o no opportuno lasciare da
parte l'unico sonetto attribuito a Leonardo da Vinci. Mi
tormentava soprattutto un' apprensione suita sua paternita
letteraria: sentivo che ii sonetto non gli apparteneva . . .
Tuttavia, alia fine l ' ho tradotto i n romeno e s i trova nelte
pagine 2 1 6-2 1 7 del primo volume. II grande artista non ha
lasciato

poesie,

ma

solo pochissimi

versi

sparsi

nei

manoscritti. II sonetto si trova ne! Codex Atlanticus, a pagina
78b, nell ' ampio manoscritto che contiene 1 .222 pagini,
presso la Biblioteca Ambrosiana di Milano. Sono stato felice
di scoprire la fonte del sonetto nella prima strofa, con valore
di

prolegomenidel

chiamato

anche

Regimen
Flos

sanitatis

medicinae18

salernitanum,

oppure

Schola

Salernitana, breviario igienico-dietetica elaborato in latino
ne! secolo XIII, dalto studioso catalano Arnald de Villanova
oppure Amaldus de Villanova, conoscitore de! latino, arabo
e studioso di ebraico, medico, diplomatica e alchimista che
aveva viaggiato in Spagna, Italia e Francia. Per un periodo
di tempo e stato ospite delta reputata Scuola di Salemo, nota

17S e voi star sano, osserva questa norma:
« non mangiare senza voglia, e cena leve; I mastica bene, e quel che in te riceve, I
sia ben cotto e di semplice forma. I Chi medicina piglia mal s' informa: I guarti
dal l ' ira e fuggi )'aria grieve; I su diritto sta, quando da mensa leve;/ di
mezzogiomo fa che tu non do(r)ma. I El vin sia temprato, poco e spesso, I non
for di pasto ne a stomaco voto; I non espectar, ne indugiar ii cesso, I se fai
esercizio sia di piccol moto. I Col ventre resupino e col capo depresso I non star,
e sta coperto ben di notte; I el capo ti posa e tien la mente Iieta. I Fuggi lussuria,
e attienti alla dieta».
18
Flos medicinae.
De remedia generalibus:

«Si vis incolumen, si vis te reddere sanum, I Curas tolle graves; irasce crede
profanum, I Parce mero, coenato parum, non sit tibi vanum I Surgere post epulas
somnu fuge meridianum; I Nec mictum restine, nec comprime fortiter anum I
Haec bene si serves, tu longo tempore vives. I Si tibi deficiant medici, medici tibi
fiant I Haec tria: men Iaeta, requies, moderata dieta».
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nel Duecento anche come Civitas hippocratica. II breviario
di igiene e dietetica riconosce, al di la delle fonti primarie
ippocratiche greche e latine, fonti arabe e bizantine, che intrecciandosi nella loro successiva redazione e assorbendo
l ' esperienza dei nuovi autori - hanno oscurato la loro
identitâ19•

Nella seconda edizione dell' antologia, ii traduttore s1 e
sforzato di fame una traduzione piu levigata, che Io accontenti
pienamente dai punto di vista estetico. Per quanto riguarda
l' edizione dell' antologia del 2002, intitolata Sonetul în zorii,
amiaza şi amurgul Renaşterii italiene I li sonetto al! 'alba. al
mezzogiorno e al tramonto del Rinascimento italiano, pubblicata
presso la Casa Editrice Pandora - M, Târgovişte, C.D. Zeletin
traduce quasi duecento sonetti in una straordinaria lingua poetica
romena20, restituendo tutto ii fascino e l'originalitâ del testo
italiano.
Un altro testo di riferimento per gli studiosi romeni o
interessati alia letteratura italiana e al sonettoe l' edizione bilingue
del volume intitolato Michelangelo, Sonete I Sonetti. 11 volume, che
nel ha ricevuto la Medaglia d' Oro a Edinburgo e nel 1 97 1 la
Medaglia d' Oro alia Fiera del Libro a Leipzig, e entrato nella
bibliografia delie universitâ dove si insegna letteratura italiana in
Romania2 1 . - a C.D. Zeletin, la cui passione letteraria Io ha
accompagnato continuamente, ha dedicato molti anni allo studio e
alla trasposizione in romeno dell' opera poetica di Michelangelo,
proponendo anche un interessantissimo e complesso profilo
letterario dell'artista, quasi sconosciuto in questa dimensione dai
lettore romeno. L' interpretazione dei sonetti di Michelangelo ha
19 Sonetul lui Leonardo? Precizare a paternităţii, in voi. C.D. Zeletin, Scrieri,
voi. 1, Colecţia Distinguo, Editura Spandugino, Bucureşti, 20 1 2, pp. 575 -590.
20
Geo Vasile despre volumul CD. Zeletin, Sonetul în zorii, amiaza şi amurgul
Renaşterii italiene, Editura Pandora-M, Târgovişte, 2002, în CD. Zeletin,
Scrieri, voi. I, Bucureşti, Editura Spandugino, Colecţia Distinguo, 20 1 2, p. 28.
21

A cura e con Nota sopra l"edizione, Postfazione, note e commenti del traduttore
(C.D. Zeletin), Prefazione di Tudor Vianu, Bucarest, E. L. U., 1 964 . .
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tentato tanti traduttori romeni, e il critico letterario Tudor Vianu
segnalava il volume di C.D. Zeletin, attraverso il quale egli ci
offriva la loro serie quasi completa, che portava nella nostra lingua
un monumento letterario, fedele al suo modello22.
Riconosciuto

come

italianista

eccezionale,

C.D. Zeletin al momento ha pochi rivali in Romania tra gli
specialisti del Rinascimento italiano, e la sua versione per i
Sonetti di Michelangelo e o dovrebbe necessariamente
essere citata nei circoli degli esperti23• II riconoscimento piu
recente delia sua eccellenza in questo campo risale al 20 1 1 ,
quando l ' lstituto Italiano di Cu ltura „Vito Grasso" di
Bucarest, insieme al Centro Culturale Italiano di C luj
Napoca, all' Universita Babeş-Bolyai di Cluj -Napoca e al
Consulato Onorifico d'Italia di Cluj gli ha assegnato ii
Premia Marian Papahagi per i suoi meriti eccezionali per la
diffusione nella letteratura romena, con una rara maestria
artistica,

fedelta

e

forza

di

espressione,

delia

lirica

prerinascimentale e rinascimentale italiana, soprattutto dei
primi quattro secoli del sonetto italiano e per la completa
interpretazione

dell ' opera

bel tetristica

di

Michelangelo

Buonarroti, cioe la poesia e la corrispondenza24; dalia giuria
internazionale hanno fatto parte prestigiosi nomi come
quello di Bruno Mazzoni e di Maria Grossman . Quelt'anno,
il premio - che di solito si assegna a piu persone - e stato
conferito solo a C .D. Zeletin.Tornando alta complessita
delia dimensione letteraria di Michelangelo Buonarroti,
anche se meno noto come poeta, e comunque una delte voci
poetiche piu

complesse ed originali del Rinascimento

italiano. La poesia di M ichelangelo offre al poeta e traduttore
Zeletin un' incursione attenta al dettaglio biobibliografico.
L'artista fiorentino scriveva i sonetti sia nei momenti di
riposo che nei momenti di stanchezza, a mano, su pezzi di
22 TUDOR VIANU, Cuvânt înainte la Michelangelo, Sonete, în româneşte de
C.D. Zeletin, E.L.U., 1 964, p. 3
2 3 GEORGE BĂLĂIŢĂ, Medicină şi poezie, în «Ateneu», noiembrie 1 995, p. I
24 MARIA DRAGOTĂ, C.D. Zeletin, laureat al Premiului «Marian Papahagi», în
«Academia Bârlădeană», XVIII, 4 (45), 201 1 , p. 28.
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cartone, negii angoli delie lettere, sul dorso dei disegni,
tradendo una preoccupazione costante per la poesia durante
l ' intero percorso quasi secolare delia sua vita2 5 . Egli illustra
perfettamente ii Rinascimento come epoca di sintesi, di
parossismo delie energie in via di scatenarsi. II Rinascimento
ripristina

nella

coscienza

dell 'uomo

le

domande

fondamentali sull 'esistenza. La poesia di Michelangelo e un
grido dai profondo, un modo singolare e indispensabile di

rendere alia luce ii tormento interiore, le inquietudini e la
tristezza. L' anima irrequieta del grande artista era un
sensibile campo di battaglia tra ragione e sentimento, tra la
bellezza

delia

natura

e

dell'arte,

tra

la

tristezza

e

resaltazione, tra ii senso di utilita e quello di vanita.In
quanto poeta delicato complesso, profondo e irrequieto
(Perpessicius

Io

considerava

un

caposcuola

delia

generazione dei poeti sensibili), Zeletin si immedesima nella
complessa irrequietezza e angoscia di Michelangelo da
interpretare în romeno, seguendo a distanza di cinque secoli
ii percorso insieme umano e artistico di Michelangelo poeta,
immergendosi in profondita nel l ' essenza delia sua scrittura
poetica, nella catarsi creatrice di splendore eterno,
esprimendosi attraverso una raffinata sensibilita poetica. 26
Forse avrebbe qualche importanza per chi conosce le mie
preoccupazioni di italianistica a menzionare oggi il fatto che
a Tudor Vianu e dovuta la mia insistenza, ad un certo punto,
nel l ' interpretazione delia poesia italiana, delia lirica del

Rinascimento e del l ' opera letteraria di Michelangelo in
speciale, finora sconosciuto da noi. Durante i giretti di sera
o addirittura di notte verso la foresta di Băneasa --dopo ii suo
infarto, alia fine del l ' estate del
ritocchi

insieme

agii

1 960

endecasillabi

-

di

facevvamo dei
Dante

e

di

M ichelangelo, di cui egli stesso aveva tradotto un sonetto.
Ne La morte di Laura dal Trionfo delia Morte, interpretata
da me, ci sono ale uni interventi del grande erudita [ . . . ] . Un
po' piu tardi, ho raccolto in un volume i Sonetti di
25

C.D. ZELETIN, Michelangelo, Sonete, Bucureşti, ELU, 1 964, p. 1 1 .
HELENE BART, CD. Zeletin, Respiro în amonte, în «C.D. Zeletin 75», Bârlad,
Editura Sfera, 20 1 0, p. 5 70.
26
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Michelangelo, tutti quelli che avevo tradotto fino a quel
punto, ed e stato egli a scrivere, il 28 aprile 1 964, una

prefazione che, se non sbaglio, e la sua ultima delta pagina
letteraria27•

Una chiave interpretativa della passione per la scrittura
michelangiolescae stata suggerita da Smaranda Bratu Elian,
un'autoritâ nelcampo dell' italianistica e della traduzione, la quale
notava il fatto che in parallelo con la traduzione della poesia,
C.D. Zeletin si e dedicato allo studio della letteratura e della
filosofia del Rinascimento e all' opera plastica dell ' artista fiorentino
per ottenere una comprensione piu completo della sua arte. La
studiosa sottolinea altresi quali segnali di questo desiderio di
diffondere le informazioni sul geniale fiorentino da noi, le
traduzioni, rispettivamente nel 1 970 e nel 1 97 1 , di Michelangelo
scultore d' Alessandro Parronchi e de La vita di Michelangelo di
Romain Rolland (quest'ultima traduzione venne ristampata nel
1 995)28. Sempre in riferimento ai contributi di Zeletin su
Michelangelo, Ovidiu Drimba menziona che il ricercatore
sorprende e si impone sin dai primo studio
La poesia di
Michelangelo - per l' erudizione, la dovizia d'informazioni storiche
e il rigore scientifico; la precisione metodologica e la raffinatezza
ermeneutica segnalano come Zeletin non sia soltanto un uomo di
cultura con una grande passione per l ' argomento ma anche un
filologo italianista molto competente: «Senza ii minimo dubbio:
queste pagine rappresentano Io studio piu completo, ben informato
e penetrante scritto in Romania su questo tema specificm>29. Un
ulteriore riconoscimento, per aver riportato nella lingua romena la
-

27

C.D. ZELETIN, Traducerea de poezie, in Scrieri, voi. 1, Colecţia Distinguo,
Editura Spandugino, Bucureşti, 20 1 2, p. 744.
2 8 SM ARANDA BRATU ELIAN, Poezia lui Michelangelo: darul lui C.D. Zeletin, în
«Viaţa medicală», XXIII, 3 1 ( 1 1 25), 5 aug 20 1 1 , p. 1 2 (despre volumul
«Michelangelo, Rime I Poezii. Opera Omnia». Traducere în italiană şi Postfaţă
de C.D. Zeletin, Bucureşti, Editura Humanitas, 20 1 1 , Biblioteca Italiană).
2 9 OVIDIU DRIM BA, Popas în urcuşul la izvoare, în «Viata medicală», I aprilie
1 995, p. 3 .
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straordinaria bellezza del sonetto italiano, fu l 'assegnazione nel
1 975 del Premio <leii' Associazione <legii Scrittori Romeni per ii
volume Michelangelo Buonarroti, Sonete şi crâmpeie de sonet30• (
Ha completato le antologie dei sonetti dell'artista con Vita di
Michelangelo Buonarroti scritta da Ascanio Condivi3 1 e con ii
volume Michelangelo Buonarroti, Scrisori (Lettere). L' edizione
<leii' opera omnia di Michelangelo, pubblicata nel 1 98632, conoscerâ
nel 20 1 1 un' edizione rielaborata a cura di Smaranda Bratu Elian33•
La curatrice <lei volume precisa che ii volume tiene conto <lei rigori
delia raccolta bilingue «Biblioteca Italiana» di Humanitas, e che
l'apparato critico pertanto e stato profondamente rielaborato; ma la
novita piu ragguardevole e la rielaborazione delia traduzione: non
per via di difetti o imperfezioni della prima versione, ma perche una
traduzione in juxta (costantemente sotto gli occhi del lettore)
l'originale obbliga a un certo avvicinamento alle immagini e alle
parole dell'autore, avvicinamento che, al fine di non ostacolare il
flusso poetico, spesso non e in grado di operare nel piccolo e nel
dettaglio, ma <leve ripensare la poesia nel suo complesso. E' il
motivo per cui la nuova edizione puo essere vista come una nuova
versione offerta dallo stesso sensibile ed abile traduttore della

30

Sonete şi crâmpeie de sonet (Sonetti eframmenti di sonetto) , a cura di, studio
introduttivo, traduzione, note e commenti di C.D. Zeletin, Casa Editrice
Albatros, Bucureşti, 1 975.
3 1 Vita di Michelangelo Buonarroti scritta da Ascanio Condivi, suo discepolo in
due volumi, edizione a cura di, traduzione, prefazione, note e commenti di
C.D. Zeletin, Casa Editrice Meridiane, Bucarest, 1 979. DAN GRIGORESCU,
Michelangelo, omul, în «Contemporanul», 1 4 martie 1 980, nr. 1 1 ( 1 740), p. 1 1
(si tratta de! volume Michelangelo Buonarroti: Scrisori urmate de Viaţa lui
Michelagnolo de Ascanio Condivi, traducere, antologie, note şi postfaţă de
C.D. Zeletin
32 - Poezii, Opera omnia, traduzione, prefazione, cronologia, note e commenti di
C.D. Zeletin, Bucureşti, Casa Editrice Minerva, Biblioteca pentru toţi, 1 986.
33 MICHELANGELO, Rime. Poezii. Opera omnia. Ediţie bilingvă. Traducere
din italiană şi postfaţă de C.D. Zeletin. Prefaţă de Adelin Charles Fiorato. Ediţie
îngrij ită de Smaranda Bratu Elian. Bucureşti, Editura Humanitas, 20 1 1 , p. 1 6
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poesia michelangiolesca34. Nella succesiva edizione delle Leftere
di Michelangelo in romeno35, Zeletin mette in evidenza
l' importanza delle lettere di Michelangelo per la ricostruzione del
profilo morale ma soprattutto di quello affettivo dell 'artista. A
completare il palmares michelangiolesco di Zeletin viene poi
l'edizione bibliofila e bilingue di Quindici sonetti - Cincisprezece
sonete36•
Recentemente, i sonetti di Michelangelo sono disponibili in
una nuova traduzione romena, quella di Florian Chelu Madeva, che
include pure un accompagnamento musicale37• Siccome la
traduzione poetica resta e <leve rimanere una creazione artistica in
qualche modo indipendente di fronte all ' originale, l' interpretazione
musicale proposta da Florian Chelu Madeva rende ii paradosso di
esprimere sia l 'emozione dell 'originale italiano che l'emozione del
traduttore accanto a quella del compositore romeno"38•
Personalitâ versatile e insolita nella cultura romena, autore di
oltre 20 libri di letteratura, noto poeta, traduttore esemplare,
saggista e autore di edizioni critiche, con contributi eccezionali
nella critica letteraria, C.D. Zeletin (Cavaliere dell' Ordine Merito
Culturale, Categoria A Letteratura per ordine del Presidente della
Romania nel 201 1 ) per la sua eleganza di stile, per la sua
profonditâ di pensiero, per ii suo fervore intellettuale e un vero e
-

-

-

34

SMARANDA B RATU ELIAN, Poezia lui Michelangelo: darul lui C.D. Zeletin, în
«V iaţa medicală», XXIII, 3 1 ( 1 1 25), 5 aug 20 1 1 , p. 1 2 (despre volumul
M ichelangelo, Rime I Poezii. Opera Omnia. Traducere în italiană şi Postfaţă de
C.D. Zeletin, Bucureşti, Editura Humanitas, 20 1 1 , Biblioteca Italiană).
35 Michelangelo Buonarroti, Scrisori I Lettere, traduzione, studio introduttivo,
cronologia e note di C.D. Zeletin, Bucureşti, Casa Editrice Art, 20 1 3 .
3 6 Quindici sonetti - Cincisprezece sonete, Versione romena d i I versiunea în
limba română: C.D. Zeletin, Bucureşti, Editura Kriterion, 1 992,con gravure di
Simona Bucan.
37 Si tratta del volume di FLORIAN CHELU MADEV A, Michelangelo Buonarroti,
Sonet, Cuvânt înainte şi tălmăcire din l imba italiană de C.D. Zeletin, Editura
Primus, Oradea, 20 1 3 .
3 8 Cuvânt înainte l a volumul lui Florian Chelu Madeva, Michelangelo
Buonarroti, Sonet, Cuvânt înainte şi tălmăcire din limba italiană de C.D. Zeletin,
Editura Primus, Oradea, 20 1 3, p. 8.
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proprio homo universalis. Uno studioso-artista39 , incredibilmente
profondo, un uomo che vive la frenesia della conoscenza accurata,
in altre parole, l'erudizione senza ostentazione40 , uno spirito
complesso che assume insieme la creazione, l' essere, la cultura, la
fede, esplorate attraverso il una visione canonica trasversale. A
nostro avviso, questi volumi elaborati in un arco temporale di
decine di anni e in un immenso spazio affettivo, non propongono
soltanto una ricostruzione delia tradizione italiana del sonetto, ma
anche una versione personale del canone letterario.

***

(La

***
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Mediu şi Renaştere (ll sonetto
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Medioevo
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C.D. Zeletin,
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C .D. Zeletin,
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Minerva,

B.P.T., 1 970.

39ALICE TUCULESCU, Aforismul - paradox, metaforă, poezie, în «Viaţa
medicală», XH, 5 (527), 4 febr. 2000, p. 1 1 .
4o GHEORGHE GRIGURCU, Semn de carte
C.D. Zeletin, 70, in «România
-

literară», nr. 1 4, 2005, p.

I O,

http://www.romlit.ro/c._d._zeletin_-_70
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Prof Nicoleta Călina. acasă la CD. Zeletin, 2015.
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Dr. Raluca Bulea
Antidot la uitare
Târgul de carte Gaudeamus este un eveniment cultural şi
educaţional devenit simbol şi reper. Timp de cinci zile, lansările şi
dezbaterile se suprapun şi se succed într-un ritm realmente
ameţitor, dificil de susţinut. Î n mod evident, fiecare vizitator care îi
trece pragul trebuie să facă o serie de alegeri, conştient că fiecare
dintre ele are în spate o multitudine de renunţări. Dar altfel nu se
poate.
Agenda zilei de joi, 1 7 noiembrie, ne-a informat prompt
despre desf"aşurarea simultană a nu mai puţin de 20 de lansări şi
prezentări de carte. Alegerea nu a fost însă dificilă de această dată,
căci la standul Editurii Spandugino a avut loc lansarea - după doi
ani de la precedenta apariţie - a celui de-al cincilea volum de Scrieri
(a se citi: „Opere complete" !) semnate C.D. Zeletin.
Alături de autor - profesor de biofizică, dar şi preşedintele de
onoare al Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti din România
(SMSPR) - şi de gazda evenimentului, Lavinia Spandonide,
preşedinta Fundaţiei Spandugino, au stat de această dată
muzicologul Viorel Cosma şi istoricul Georgeta Filitti. Vorbitorii
au fost dornici de a face un act de reparaţie morală faţă de o
personalitate aproape uitată din istoria şi cultura naţională.
Volum.ul Scrieri 5, elegant editat în două părţi, pentru
facilitarea lecturii, reprezintă cea de-a treia ediţie a unei lucrări
apărute anterior (în 2007, respectiv 2008, la Editura Vitruviu),
şlefuită şi completată între timp de autor şi ajunsă să poarte titlul
definitiv pe care acesta şi l-a dorit încă de la început: „Principesa
Elena Bibescu, marea pianistă, născută Kostaki Epureanu, şi
începuturile carierei pariziene a lui George Enescu".
Aparţinând prin naştere unei familii boiereşti moldovene şi
intrată prin căsătorie într-o familie princiară munteană, doamna
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căreia îi este închinată această amplă scriere biografică a venit pe
lume pe meleaguri bârlădene, asemenea biografului său de astăzi.
A studiat pianul la Paris cu Anton Rubinstein, ajungând să fie o
foarte apreciată interpretă, care însă nu putea să delecteze decât un
public restrâns, din cauza statutului său aristocratic şi limitărilor
impuse doamnelor în acea epocă. În salonul său avea să intre în
lumea mare a muzicii şi tânărul, pe atunci, George Enescu.
Motivele pentru care personalitatea sa a ajuns să fie ignorată
de marea majoritate a contemporanilor noştri, nefiind acceptată ca
marea muziciană ce a fost, ar putea fi, în viziunea lui Viorel Cosma,
legate de apartenenţa sa la o familie princiară. Se adaugă faptul că
avea un salon artistic extrem de cunoscut şi frecventat la Paris şi de parcă nu erau suficiente „păcate" - prietenia cu regina-poetă
Carmen Sylva, cu care a menţinut o amplă corespondenţă.
Viorel Cosma subliniază deosebitul talent de povestitor al lui
C.D. Zeletin, care face ca lectura celor peste o mie de pagini să
decurgă lin. Publicul prezent la eveniment s-a convins de această
afirmaţie ceva mai târziu. De asemenea, muzicologul evidenţiază şi
meritele acestuia de cercetător riguros, căruia i-au trecut prin mâini
mii de pagini de surse bibliografice, menţionate în volum, toate
verificabile.
Găsind că există o egalitate spirituală, dincolo de frontierele
de timp, între C.D. Zeletin şi Elena Bibescu, Georgeta Filitti
consideră că această carte atinge perfecţiunea. Lucrarea evocă La
Belle Epoque, este scrisă cu măiestrie, aceste elemente fiind
completate de o prezentare editorială de excepţie, care desăvârşeşte
întregul.
În continuare, intervenţia autorului a dorit să explice geneza
lucrării şi motivele care l-au determinat să o scrie. O seamă de
momente aparent izolate, de mici coincidenţe care puteau să
rămână lară urmări, au făcut ca elevul care obişnuia să îşi facă
lecţiile lângă monumentul funerar piramidal al lui Manolache
Kostaki-Epureanu din Bârlad să fie intrigat de numele cu rezonanţe
neobişnuite al fiicei acestuia - Elena Bibescu. Mai apoi, câteva
fragmente surprinse din conversaţiile adulţilor, o carte primită în
dar şi alte lecturi ulterioare, toate au făcut ca „râuleţul să devină râu,
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şi râul să aj ungă fluviu". Astfel s-a strâns, în câţiva zeci de ani, o
cantitate impresionantă de material documentar şi fişe de lectură,
adunate doar din pasiunea stârnită de subiect, îară o finalitate
declarată. Iată însă că rodul acestei munci a devenit astăzi un antidot
la uitarea marilor valori, boală de care C.D. Zeletin crede că suferă
neamul românesc, aducând astfel un omagiu, dar făcând şi
îndreptarea morală a unei nedreptăţi a istoriei.
Părerea unanimă a celor prezenţi la eveniment a fost că,
pentru o mai bună recunoaştere a meritelor muzicale ale principesei
Elena Bibescu, atât în conştiinţa publică, cât şi în rândul
specialiştilor, ar fi necesar ca volumul să fie publicat şi în traducere
- în engleză şi franceză - păstrând evident textul în integralitatea
sa. Acesta conturează nu doar o personalitate şi legăturile sale cu
ţara de baştină, dar şi o întreagă epocă. Amănuntul este important,
deoarece autorul ne-a mărturisit că i s-a propus cândva publicarea
în Franţa, condiţionată însă de eliminarea referirilor la România,
ceea ce, desigur, nu a putut să accepte.
Seria de Scrieri, iniţiată în 20 1 2, va continua în anii următori
cu alte două volume în care vom putea redescoperi latura de
traducător a lui C.D. Zeletin, prin tălmăciri din poezia italiană şi
franceză.

Viaţa medicală, 5 decembrie 201 6.
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De recunoastere si recunostintă . . .
'

,

'

'

E mult de când ţinem să-i
scnem domnului C.D. Zeletin,
Preşedintele
de
Onoare al
Academiei Bârlădene, şi să ne
exprimăm, chiar dacă întârziat şi
neîndestulător, şi în „casetă de
Academie Bârlădeană", deplina
gratitudine pentru interesul şi
sprij inul constant acordate nouă.
Cu deosebire în conceperea şi
realizarea numerelor revistei
consacrate Centenarului, dar nu
numai, ne-a pus şi ne pune la
dispoziţie cu solicitudine, cu
bucuria descoperirii şi a dăruirii,
documente inedite, cărţi sau
informaţii. Pentru infuzia de
încredere, în momentele noastre de
Mai, 201 6: C.D. Zeletin,
descurajare, pentru întâmpinarea
în
reculegere la mormântul
luminoasă a fiecărui număr al
lui
George Tutoveanu.
revistei, pentru sugestiile, îndru
marea, observaţiile - de un fel sau
altul - care ne sunt o permanenţă şi o garanţie de ton just, de
informaţie exactă şi deapreciere valorică, primiţi-ne, domnule
Zeletin, gândul de mulţumire!
Iunie, 20 1 6
Academia Bârlădeană, XXIII, 2(63), 20 1 6, p. 8.
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Noutate editorială
Joi, 2 iunie 201 6, a ieşit de sub tipar la Editura Spandugino
din Bucureşti, în colecţia Distinguo, într-o elegantă casetă în două
volume (vol. I, 7 1 3 p., voi II, 839 p.), cartea domnului C.D. Zeletin,
Scrieri 5, conţinând ampla cercetare de istoriografie muzicală şi
eseistică, de mare importanţă pentru Bârlad şi deopotrivă pentru
ţară: Principesa Elena Bibescu, marea pianistă, născută Kostaki
Epureanu, şi începuturile carierei pariziene a lui George Enescu.
Cartea va fi lansată la Târgul Gaudeamus din Bucureşti, la sfârşitul
lunii noiembrie a.c.

Domnul C.D. Zeletin, revenit, ca în fiecare lună mai la Bârlad,
pe înflorita Alee Vlahuţă din Grădina Publică
A cademia Bârlădeană, XXIII, 3(64), 20 1 6, p. 9.
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C. D. Zeletin
Ştefan Petică 1 40
La iniţiativa doamnei Nicoleta Presură-Călina, conferenţiar
universitar la Facultatea de Litere Craiova, secţia italiană,
descendentă din familia lui Ştefan Petică, cercetătoare şi editoare a
marelui poet, au avut loc recent trei manifestări conjugate prilejuite
de împlinirea a 1 40 de ani de la naşterea scriitorului Ştefan Petică
( 1 877-1 904): la Tecuci (Buceşti), Craiova şi Bucureşti.
Manifestările au fost sprijinite de Muzeul Naţional al
Literaturii Române, Institutul Cultural Român, Facultatea de Litere
Craiova, Biblioteca Municipală „Ştefan Petică'' din Tecuci şi alte
instituţii.
Toate trei manifestările de prestigioasă ţinută s-au bucurat de
un succes aparte, izbutind să aşeze figura lui Ştefan Petică, cel mai
rafinat şi mai instruit poet simbolist român, în descendenţa
Eminescu, dar nu ca epigon, ci ca poet care-i reproduce impulsul
spre universalitate, perioada eminesciană şi posteminesciană fiind
tributare aproape exclusiv literaturii franceze. Ideile sociale şi
politice ale lui Ştefan Petică sunt însă urmare a cunoaşterii profunde
- lucru nou în cultura română a vremii - a prerafaelismului englez
reprezentat de Dante Gabriele Rosetti, W.H. Hunt, J. Millais, John
Ruskin, scriitori şi pictori, dar şi reformatori sociali.
Astfel, marţi 21 februarie 20 1 7, cea de-a treia manifestare a
ansamblului aniversar s-a desfăşurat în Sala de Consiliu
„Al. Tzigara-Samurcaş'' a Bibliotecii Universitare Carol I din
Bucureşti, cu titlul „Masa rotundă Ştefan Petică 1 40". A fost un
prilej de a lansa întâiul volum din seria de cinci a ediţiei integrale,
Ştefan Petică, Opere I. Poezii, îngrij it de Nicoleta Presură-Călina,
cu prefaţa de Ana Blandiana şi postfaţa de C.D. Zeletin, Editura
Muzeul Literaturii Române, Bucureşti, 20 1 6 .
Îngrij itoarea importantului demers editorial, înzestrată cu
spirit pătrunzător, cu vocaţia cercetării şi de o erudiţie fără pereche
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în problemă, demnă succesoare a marilor ,.peticieni" N. Davidescu
şi Zina Molcuţ, a precedat debutul seriei de opere prin publicarea
unor studii adecvate dar şi a volumelor: Ştefan Petică, Poeme fn
proză, ediţie poliglotă - engleză, franceză, italiană, spaniolă şi
germană -, Cuvânt înainte de Mihai Zamfir, Editura AIUS. Craiova.
20 1 4; Ştefan Petică. Poezii, Cuvânt înainte de C.D. Zeletin, Editura
Autograf MJM, Craiova, 20 1 5; Ştefan Petică, Poezii (antologie),
Editura Universitatea, Craiova, 201 5.
La masa rotundă din Bucureşti au susţinut comunicări :
- „Scriitorul şi medicul octogenar C.D. Zeletin, evocând cu
un calm şi o memorie infailibile ( . . . ) personalităţi de marcă ale
Tecuciului şi ale acelei zone din anii tinereţii sale, adică din
deceniile al 5-lea şi al 6-lea, relevând permanenţa de multe ori
subterană şi, într-un fel, subversivă a marelui înaintaş:' (George
Popescu, „Ştefan Petică 1 40: Recurs la valori modelatoare",
Cuvântul libertă(ii, XXVII, 8282, p. 8, vineri, 24 februarie 201 7).
Dar, adăugăm noi, şi în Bucureşti, în cenaclul discret din Căuzaşi,
str. Dobroteasa 1 , al scriitorului Ion Larian Postolache, unde
permanenţa peticiană era asigurată de G. G. Ursu, C.D. Zeletin, Ion
Ioniţă, Tudor Dorin şi, după ieşirea din recluziune, după ce I. Larian
Postolache se mutase pe Bd. Ana lpătescu 1 1 , de vizitele pline de
conţinut ale marelui filozof şi profesor Ion Petrovici;
- Ana Blandiana a vorbit despre parametrii lirici ai operei
poetului, invocând teza ei de licenţă, „Poezia lui Ştefan Petică. '·
- Marco Lucchesi, scriitor poliglot, membru al Academiei de
Litere din Brazilia, a vorbit /citit româneşte comunicarea având ca
subiect filiaţia, la prima vedere insolită, între Ştefan Petică şi
Alexandr Blok, Georg Trakl şi Oino Campana.
- Prof. univ. Mihai Zamfir, autor al mai multor eseuri despre
Ştefan Petică, a dezvoltat ideea singularităţii poetului.
Moderatorul, foarte activ, al întâlnirii a fost Lucian Chişu.
Este de reţinut faptul că Preşedintele de onoare al Academiei
Bârlădene era - în distinsul conclav - singurul care a fost apropiat
al unor scriitori ce l-au cunoscut ori au fost prietenii lui Ştefan
Petică: poetul G. Tutoveanu, căruia Ştefan Petică avea să-i trimită
la Bârlad, prin telegramă, din Buceştii unde agoniza, cel din urmă
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mesaj, anunţându-şi pierderea ultimei speranţe de scăpare . . .
Informaţiilor primite prin Tutoveanu l i se adaugă impresiile
transmise de scriitoarea Natalia Negru, stabilită la Tecuci, şi de
fratele ei, Dimitrie Negru ( 1 883-1 955), profesor universitar la
Universitatea Ferdinand din Cluj, creatorul radiobiologiei în
România, autor al primelor tratate de radiologie din ţară, dar şi
scriitor: piese de teatru, eseuri, poezii, epigrame.
C.D. Zeletin a primit impresii şi de la Marin Dimoftache din
Iveşti, fratele bunicului său patern, bariton de excepţie, cântăreţ de
muzică bizantină, care, deşi chemat de celebrul profesor de muzică
bizantină Ion Popescu-Pasărea la Seminarul Nifon din Bucureşti pe
care-l conducea, nu a vrut să părăsească Iveştii . . . El l-a cunoscut pe
Ştefan Petică, iar descendenţii lui au avut tangenţe genealogice cu
familia Petică: fiica lui, Zoe Dimoftache, l-a avut ca fiu pe Ionică
C. Ionescu, căsătorit cu Elisabeta Petică, nepoată de frate (Tache) a
poetului . . .

De la stânga la dreapta: Nicoleta Presură-Călina, George Popescu,
Marco Lucchesi, Prof univ. dr. Mihai Zamfir,
Prof univ. dr. C.D. Zeletin, Ana Blandiana, Dinu Flămând,
Lucian Chişu.

Academia Bârlădeană, XXIV, 1 (66), 201 7, p. 1 0.
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C.D. Zeletin
Virgil Caraivan
Note biografice fugare
În ziua de

1

2003,

februarie

am

primit, pe neaşteptate, vizita profesoarei

A urelia Chirilă Caraivan,

în vârstă de

90

de ani. Era un polei teribil, încât m-am
mirat - plin de emoţie! - cum de va fi venit.
Probabil

îi

fâlfâiau

deasupra

aripile

îngerului păzitor. Cu toate insistenţele mele
de a-i chema un taxi , tot pe jos a vrut să se
întoarcă . . . Locuia lângă Muzeul Naţional
(Palatul

Regal),

apartamentul

1.

strada

Luterană

Cunoşteam

3,

imobilul,

deoarece în el locuia şi prietenul meu, muzicologul Viorel Cosma,
la etaj ul

4,

într-un apartament vast, burduşit de cărţi şi fişiere . . .

Mi-am luat următoarele note, în ideea că poate îl vor interesa
pe un ipotetic biograf al scriitorului, folcloristului şi istoricului

Virgil Caraivan (Şuletea-Fălciu, 1 O februarie 1 879 - Bucureşti,
1 1 noiembrie 1 966). Ani la rând aprindeam lumânări la mormântul
lui cu cruce de l emn din Cimitirul Bellu, până într-o zi când,
dispărând crucea care putrezise, a dispărut şi mormântul. Se afla în
mij locul rondului scriitorilor, la câţiva metri de Victor Ion Popa şi
Corneliu Moldovanu, bârlădeni . . .
Virgil Caraivan era fiul învăţătorului Neculai Caraivan

( 1 848-1 923)

şi al Smarandei, fiică a lui Eni şi a Mariei Botezatu,

prima lui soţie. Fotografia lui Neculai Caraivan cât şi cea a
părinţilor Smarandei au fost publicate în revista lui Virgil Caraivan,

Răzeşul, I, 1 0, 1 1 , 1 2 , 1 927.

Neculai Caraivan a avut mai multe

soţii. La bătrâneţe, a trăit în concubinaj cu
împreună un fiu,

Nicu Petrescu,

Tinca Petrescu şi au avut
34 de hectare

căruia tatăl i-a lăsat
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de pământ, ceea ce era mult. Frate vitreg, deci, cu Virgil Caraivan,
Nicu P etrescu a fost preşedintele Tribunalului Vaslui.

Fraţii lui Virgil Caraivan:
Cu prima soţie, Smaranda Botezatu, Neculai Caraivan i-a
avut pe : Vasile, r
ară copii, şi pe Virgil, necăsătorit, r
ară copii.
Cu a doua soţie (Aurelia Chirilă Caraivan nu-i ştie numele),
Neculai i-a avut pe:

( 1 887- 1 93 7), căsătorit cu Ruxandra
( 1 891-1970), originară din Murgeni. Au avut 5 copii :
1 ) A urelia (2 ianuarie 1 9 1 3 6 decembrie 2007). A murit de

•

Cezar Caraivan

Teodorescu

-

infarct mezenteric.

A

fost căsătorită cu aviatorul

Gheorghe Chirilă,

mort în

ziua

fatală

de

22

locotenent

iunie

1 94 1 ,

prăbuşindu-se cu avionul l a Chişinău. Nu s-a recăsătorit. A fost
profesoară de limba română. Îi publicăm fotografia, făcută acasă la
C.D. Zeletin.

1 februarie 2003
A urelia Chirilă Caraivan în vizită la CD. Zeletin
(Bucureşti, str. Barbu Delavrancea 61).
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2) Maria ( 1 9 1 4-1 992), absolventă a facultăţilor de filozofie
şi matematică. Necăsătorită.
3 ) Vasile Caraivan( l 9 1 8- 1 968), singurul băiat al lui Cezar
Caraivan, ofiţer de aviaţie. Mort în accident la Bucureşti, zdrobit cu
maşina de un ţigan la volanul unei maşini fără frâne . . .
4) Elena ( 1 92 1 - 2002), căsătorită Popa.
5) Alice (n. 1 926. trăia în 2003), căsătorită cu chimistul
Longin Popa (n. 1 923), au ca fiică pe Liana-Anca Popa (n. 1 954),
absolventă A.S.E., lucrează la o bancă, căsătorită cu prof. univ.
dr. Constantin Bâră, absolvent al Facultăţii de Medicină a UMF
„Carol Davila", Bucureşti, şeful Catedrei de Fiziopatologie a
Universităţii pe care a absolvit-o. (Fost student, în anul I, al
prof. univ. dr. C.D. Zeletin, la Biofizică). Mama sa, doamna Florina
Bâră (pe care C.D. Zeletin a cunoscut-o bine în repetatele lui vizite
la Muzeul Naţional de Artă), era funcţionară aici. Î şi avea originile
în Moldova (ambii bunici preoţi); fiul prof. Const. Bâră, Matei
Bâră, născut în 1 987, era, în anul 2003 , elev la Liceul francez din
Capitală.
• Paraschiva {„Tiţa'') Caraivan, căsătorită Sglimbea, a trăit la
Bârlad. A avut patru fete. A moştenit 40 de fălci la Movila Roşie.
Are o fată, Smărăndiţa, căsătorită Pastia, care avea 90 de ani în
2003 .
*

După şcoala primară făcută la Şuletea, Virgil Caraivan a
urmat Gimnaziul Manolache Kostaki Epureanu din Bârlad, apoi
Liceul Petru Rareş din Piatra Neamţ. Aici a fost coleg cu Nicolae
Brăescu, Dimitrie Hozoc şi Alexandru Hozoc; primii doi aveau să
ajungă magistraţi la Î nalta Curte de Casaţie, iar ultimul, medic la
Râmnicu Vâlcea. Toţi trei sunt unchi ai celui ce iscăleşte aceste note
fugare.
În anii studenţiei lor, toţi patru au scos o revistă, Tribuna, în
zece numere numai ( 1 O octombrie 1 903 - 1 6 februarie 1 904) ,
„organ studenţesc", răspuns la suprimarea de către autorităţile
austro-ungare a marii reviste de luptă pentru drepturile românilor
din Transilvania, Tribuna din Sibiu, înfiinţată, în 1 884, şi condusă
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de către Ioan Slavici, vreme îndelungată cea mai citită publicaţie
din Ardeal. Tribuna studenţilor din Bucureşti era condusă de un
comitet în frunte cu Leonida Petrescu, student în Drept, şi
G. Ionescu, student la Farmacie.
Virgil Caraivan n-a fost căsătorit. Urma să se căsătorească (se
şi logodise) cu fiica unuia din cei trei mari liberali Alimăneşteanu
(Alexandru?), dar logodna s-a rupt. În timpul Primului Război
Mondial, luând parte la lupte, Virgil Caraivan a fost rănit şi nu s-a
mai auzit nimic de el. Crezând că a murit, logodnica s-a măritat cu
altcineva. Virgil Caraivan „n-a mai vrut să audă de nici un fel de
căsnicie". A hotărât să trăiască la ţară şi la ţară a trăit. „A urât
femeia!", îmi spune nonagenara lui nepoată. Cred însă că e prea
mult spus . . . Şi a ţinut să-mi precizeze: şi-a cumpărat tot pământul,
nu l-a moştenit.
A fost licenţiat al Facultăţii de Drept şi al Facultăţii de Litere
şi Filozofie din Bucureşti.

Academia Bârlădeană, XXIV, 2(67), 20 1 7, p. 5.
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C .D. Zeletin
Poetul Simion Bogdănescu
Am citit volumele lui

Simion

Bogdănescu cu mare interes şi apreciere
pentru arta lui deopotrivă inspirată şi
împlinită după exigenţele prozodice din
veac. De data aceasta, volumul

alb şi grîuşor stafie

Corb

arată o depăşire de

sine. E o carte de poezii gravă, deoarece
poetul

inclavează,

original

şi

cu

măiestrie artistică, timpul personal în
Timpul Mare.
Volumul respiră un aer vernacu
lar

şi

face

simţită

o

mişcare

de

întreţinere a nostalgiei în sens biografic,
creatoare de formule lexicale noi : „mă
urmuzesc"; „mă poezesc"; „carne mînc
de bogdănesc" ş.a.m.d. Invenţia verbală
nu priveşte abstracţii, ci, de cele mai multe ori, toposuri personale,
temporale, livreşti, referitoare la preferinţele artistice, începând cu
acel

11

octombrie

1 962,

când împlinea

1 1 ani.

Pentru mine, versul

axial al întregului volum este: „Când am scris poezii am murit mai
mult." (Dată pierdută) Este convorbirea poetului cu îngerul păzitor,
privitoare la data când primele poezii scrise deveneau, în taină, un

axis mundi

ce avea să-i consume viaţa. Este finitul vieţii pe care,

infailibil, îl declanşează momentul când un suflet cedează tentaţiei
de a se consacra poeziei. . . Cuvintele noi, destăinuite îngerului
păzitor, dau posibilitate cititorului să reconstituie răboj ul vieţii
sufleteşti şi chiar detalii pornind de la clădirea cuvintelor. Puterea
euristică, adică de a plăsmui, pornind de la lexeme biografice,
susţine, ca pilonii terminaţi ai unei autostrăzi neterminate încă, o
tristeţe exprimată prin termeni ultimi, testamentari. Cea mai mare
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parte a acestui cuantum al invenţiei (,, Înfintînează-mă în tine", îi
spune Petruţei; „dezblehuială''; „greabănul arăturilor", „ciuberele
veacurilor") - revenind în laitmotiv etc. etc. - au la bază locuţiuni
autohtone vechi care, prin talentul viguros al poetului, par a trăi o
nouă înviere.
Adie, printre foile acestei admirabile cărţi modeme, o mişcare
crescătoare a contrastului şi a puterii de rezoluţie în receptarea
lumii, ale cu tot deosebitului nostru poet, care porneşte dinspre idee
spre cuvânt şi spre metafora egal de strălucitoare şi de încifrată. Pe
de altă parte, alternanţa poezie cu ritm şi rimă/poezie în vers liber
vine cu un dialog adăugat dialogului cu sine însuşi, sporindu-i
caracterul muzical de ansamblu.
Simion Bogdănescu dispune de o magie a amintirilor din
copilărie, făcând, într-un fel personal, un pandant cu Uliţa
copilăriei a lui Ionel Teodoreanu, o capodoperă căreia numai
viitorul ei, care începe cu prezentul nostru, îi va da consacrare.
Există ceva care ţine de esenţa ultimă în poezia lui
Simion Bogdănescu. Citiţi-l încet, cu atenţie şi dragoste, ca să
ajungeţi în miezul poeziei sale!
Gândind la faptul că poetul e un temerar în esenţa lui, mi-a
venit în minte - pură arriere-pensee - exortaţia Mântuitorului către
apostoli, care încheie Evanghelia după Ioan (Ioan, 1 6, 33):
„lndrăzniţi, Eu am biruit lumea" ...

A cademia Bârlădeană, XXIV, 2(67), 20 1 7, p. 1 0.
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C.D. Zeletin
Magistru al caleidoscopului literaturii.
Serghei Coloşenco
sau
despre ascuţirea minţii prin enigmistică

Nu sunt nici creator de rebusuri, nici
mare amator de rebus. Când dezleg însă un
rebus izbutit, nu ştiu prin ce mişcare a
abisurilor

subconştientului

fac

strania

asociaţie cu dulceaţa de cireşe amare ! Ce
curiozitate? ! Dulceaţa de cireşe amare trece
de cea mai bună şi mai emblematică pentru
moldoveni. Dulce şi amară - ce oximoron
perfect în acest caz!

Metaforă perfectă

pentru sceptici, bineînţeles !
Aici eu nu vorbesc despre cireşii uşor
amarm

şi

negnon,

cu

cireşele

mai

dodoloaţe, ca tot ce-i domesticit, cât de cât dulcege. Nu vorbesc
despre cei plantaţi - ca să fie la îndemână - în ţărâna grasă a curţilor
orăşeneşti, cireşi a căror amărăciune relativă face din

brandul

celebrei dulceţi din Moldova o specie mulatră, galbenul

lor

fuzionând cu negrul de ieri-alaltăieri. Eu mă refer la cireşii rurali,
negri/negri, amari nu amărui, specie pură, nu hibridă, care cresc
atunci când vor ei şi unde vor ei, adaptaţi, ca tot ce creşte liber şi
solitar, exigenţei tihăriilor, porniturilor şi râpilor. Negrul fructelor
nu li-i ostentativ, sunt mici ca vai de ele şi afurisit de amare, cum
afurisită - implicând zgârieturi ori înţepături - e şi culegerea lor.
Această varietate indomptabilă, şi pare-se primară, creşte prin
spinărişurile porumbarilor, cu care se înrudesc prin simpatie, nu
prin genetică. Sunt cele cu fructele astringente la modul absolut,
care au părăsit haturile de odinioară migrând (şi ele ! ) spre tarlalele
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părăsite, după 1 989, de către colectiviştii care vorbesc astăzi
spanioleşte. Regi ai inutilităţii şi unii şi alţii. dar fiecare în felul
lui . . .
De ce încep oare cu evocarea acestor incomodităţi agreste?
Fiindcă eu mă apropii cu dulceaţa aceasta de rebusuri în general,
dar mai dihai de ale lui Serghei Coloşenco, bârlădeanul cel fin,
inteligent şi plin de umor conţinut. - Mănâncă, dezlegătorule de
rebusuri, câtă dulceaţă de cireşe amare vrei. dacă poţi! Când şi eu,
în faţa rebusului. cred că fac patinaj pe coloana orizontală şi musai
trebuie să urc everestul verticalei, eşuez în una din ele. Sau în
amândouă. Mă şi complexează. E cel mai mare vrăjmaş al
brandului meu nevăzut, pe care scrie (în franţuzeşte): li est domine
par le sens du.fini!
Rebusurile frivole ale revistelor de pensionari mă enervează
atât prin ele însele cât şi prin absurdităţi, o românească de
treacă/meargă, cultură mimată, ori prin laxităţile generoase, uneori
chiar fleşcăite, ale sinonimii lor. Dar, în general, subconştientul meu
le refuză, fie ele chiar amuzante, întrucât îmi trezesc anxietăţile
amintitoare ale pierderii de timp . . .
Serghei Coloşenco însă e atât de specializat în rebus, încât
trece, prin depăşirea genului, în ceva care ar trebui să capete un
nume special, ceva latinesc, de pildă quadrum (careu) sau
quadragesima, care a dat în româneşte Păresimi, adică Postul Mare,
că tot e greu şi nu-l putem ţine pe tot . . . Nu numai că este interesant,
nu numai că e prevalent cărturăresc, dar rebusul său e alcătuit de
către o minte excelând, pe lângă erudiţie, în fantezie şi semantism.
Nu numai că îi admir spiritul, dar uneori mă şi trec fiorii în faţa
aritmogrilelor, rebometagramelor, anagramelor, metagramelor,
criptogramelor, frazifonurilor eliptice anagramate sau (poate şi)
gramate ( ! ), monoverbelor, biverbelor (reflexive sau nu) ş.a.m.d.
Cui se adresează, că nu sunt mulţi cei în stare să răspundă acestei
elocvenţe proprii iniţiaţilor?
Aurigă a capriciilor, trăsnăilor, bizareriilor, curajului celor
talentaţi, extravaganţei geniilor (căci erudiţii au totdeauna altceva
de făcut), curiozităţii limbii ori, invers, al cuvântului smerit, şters şi
umil, ascuns într-un ungher neumblat al limbii noastre, Serghei
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Coloşenco mă uluieşte prin ceea ce azi, printr-un neologism, subţire
dar exact, se numeşte capacitate euristică, adică putere de a inventa.
E altceva decât ars combinatoria : o are şi pe aceasta la degetul cel
mic . . . Dar el nu numai că le caută şi le găseşte, le şi leagă potrivit
între ele: e un veritabil limbaj în spaţiul altei limbi - dacă aş putea
spune aşa. Rar gândul de obşte trece pe unde trece al lui. E dirijor
foarte expresiv al unei orchestre mute . . . Ce lucru înalt e înzestrarea
de a face legături ! Dumnezeu ne-a exprimat prin limbă infinit de
multe lucruri şi stări. petrecute în spaţii şi timpuri diferite, mai mult
sau mai puţin evidente, mai mult sau mai puţin criptice, dar şi cu
taine. El însă judecă omul după puterea de a face legături între ce
ne-a dat şi între cele pe care le-a văzut posibile. Această exigenţă
stă la baza moralei, prin excelenţă a celei creştine: ne înconjoară
sumedenie de fapte, lucruri şi stări, ispite ori repulsii, porniri de a
ne înălţa ori de a coborî, dar omul trebuie să facă, liber, legătura
între ele. Unul priveşte o dată şi vede o dată, altul priveşte tot o
dată, dar vede de trei ori . . . Morala pedepsei ori a răsplătirii rezidă
tocmai în aceasta: a face mai multe sau mai puţine legături între
lucruri şi a lua o poziţie anumită faţă de ele. Altfel, degeaba trăieşti :
ai ochi şi nu vezi, ai urechi şi nu auzi, ai fantezie dar somnolezi, ştii
multe dar le laşi să zacă„ „ (dar ce nu poate răsturna firul de iarbă? ! ).
Tocmai mă gândeam la nedreptăţile ignobile ale durelor decenii
comuniste . . .
Eseurile enigmistice ale lui Serghei Coloşenco, rezervate
unor personalităţi dar şi unor instituţii, au la temelie, din veac,
eternele noastre forme de învăţământ, preţios dar în declin grav
astăzi, când şcoala de altădată, eclezială, paraeclezială, particulară,
apoi haretiană, dăduse învăţării ce-i al ei şi jocului ce-i al lui.
Astăzi ? Alandala, care altădată rima cu ala-bala, rimează prefe
renţial cu şcoala! . . . Enigmistica - pe care maestrul Serghei
Coloşenco o ilustrează la un nivel înalt al seriozităţii şi în modalităţi
proprii jocului - rămâne formă superioară a fuziunii culturii cu
surpriza şi a învăţării cu j ocul, în palestrele rigorii.
Î n faţa inextricabilului lexical, sub migrena aporiilor pe care
prietenul Serghei mi le pune sub ochi surâzând (alături simt surâsul
minunatei sale soţii, Măndiţa, întărind efectul), mă fulgeră uneori
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gândul să nu fie vreo imixtiune diavolească, deoarece mă simt. nu
de puţine ori, perplex, blocat, cu mintea albă: „Măi fir'ar să .fie
(eufemism al temerii de impas), Serghei ăsta (evident, celălalt a
devenit altul) ce iute-i la minte (în sensul piperului negru ori al
ciuştei - cum numesc valahii ardeiul iute) ! Careurile lui mi se învârt
în cap ca două vârtejuri în sensuri contrare. Bârlădeanul meu drag,
blând şi laconic . . .
Nu-i uşor să fii chelarul spaţiilor înguste ale extrem de
întinsei limbi române şi al formidabilei pleiade a spiritelor care s-au
exprimat prin ea. Limba poate lua înfăţişarea ermetismului, a
formulelor enigmatice, a simbolului. Ermetismul şi încifrarea sunt
- în definitiv - chipul (adverb de mod ! ) de a fi pe care ni-l oferă
Cel ce este. Geniul jocului abstract e har, care, deci, ţi se dă sau nu
ţi se dă. Când ţi se dă, ne uimeşte ceea ce, gândind metafizic, noi
numim nimerirea, noţiune opusă obţinerii (nu găsirii ! ) în urma unui
demers hotărât de noi, ori a unui program. Găsitorii, adică truverii,
trubadurii, trovatorii pe care iubitul nostru bârlădean A. Vlahuţă,
azi betonat sub uitare (dar te pui cu firul ierbii? ! ce nu poate el
răsturna? !), spre care s-au îndreptat nedreptăţile ignobile ale
deceniilor comuniste, îi invoca: „ . . . visătorii, trubadurii/ Să ne cânte
rostul (s.n.) lumii şi splendorile naturii!"
În faţa fecundităţii jocurilor misterioase ale lui Serghei
Coloşenco, mă simt mic (şi aşa sunt, dar nu mă simt!), neştiutor şi
neajutorat. Mă blochez, iar mult/puţinul minţii mele cristalizează
sub frigul fricii de a nu găsi soluţia. Vârstnicului din mine îi vine să
strige:
- Chemaţi repede un tânăr cu IQî !. . .
Parcă aud replica lui Arghezi întors de l a cuibarul Puicii cu
oul tocmai ivit şi, privindu-i cu mâna streaşină în zare bănuţul, în
care e încifrat întreg misterul vieţii, dacă există sau nu există, îi
spune Puicii:
Aoleu, ce proastă eşti !
Nici măcar nu te gândeşti.
(Giuvaere)
. .
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*

În Argument la eseul său Victor Jon Popa, Serghei Coloşenco
mărturiseşte că enigmistica este, pentru domnia sa, aproape un mod
de existenţă. Mărturisit sau nu, orice viaţă implică planuri mari: cel
dintâi e cel de a căuta să trăiască. Altul e cel de a căuta să rămână
prin creaţie. Jocurile lui Serghei Coloşenco sunt şi ele mari şi chiar
nebănuite. Stă în intenţia lui să scrie Istoria literaturii române in
enigmistică. Deodată un fulger dă foc eclectismului acestui gen şi
înalţă o operă originală. Deja are elaborate capitole întregi
consacrate scriitorilor români în viziune rebusistă: Mihai Eminescu,
Ion Creangă, Mihail Sadoveanu, Victor Jon Popa, Teatrul
românesc, Alexe Mateevici, Grigore Vieru, G. Tutoveanu,
Barbu Delavrancea, G. Călinescu, Gala Galaction, Nicolae Labiş,
G. Bacovia, Ion Barbu, Cezar Petrescu ş.a.m.d., până la cel ce,
umil şi toponimistic, iscăleşte CD. Zeletin . Toate poartă sigla:
„Biblioteca Rebus" . . . După cum vedeţi, se schiţează o viziune
sistemică. Tudor Arghezi, care n-a rezistat ispitei enigmistice, a
publicat, în anul 1 936, cartea Cuvinte potrivite şi . . . Încrucişate, dar
a aplicat şi aici ştanţa construcţiilor lui mai puţin sistemice.
Ca o imagine în oglindă a iniţiativei de astăzi a lui Serghei
Coloşenco, simt nevoia morală de a face public demersul poetului
Ion Larian Postolache ( 1 9 1 6-1 997), desfăşurat începând de prin
anii 1 94 7-1 948 până prin, să zicem, 1 980, de a alcătui, în acele
vremuri antiromâneşti la modul absolut, cu marii scriitori şi oameni
de cultură foşti sau viitori puşcăriaşi sau lipsiţi de dreptul la
semnătură, o Istorie a literaturii române in fotografii, deoarece
avea pasiunea fotografiei. Prieteni fiind, i-am văzut sutele de
fotografii şi rolfilme. . . Notez câteva nume: Ionel Teodoreanu,
Al. O. Teodoreanu, Tudor Arghezi, Radu D. Rosetti, Ion Barbu,
V. Voiculescu, Dimitrie Iov, Ion Buzdugan, E. Lovinescu şi
întâlnirile cenaclului Sburătorul, din care, separat, Sorana Ţopa,
Ana Luca, Hortensia Papadat Bengescu, Dan Petraşincu etc„ fără
să-i uit pe tinerii anilor 1 946/48, Tudor Dorin, Sorana Gurian, Dinu
Ianculescu, Virgil Ierunca, Ion Caraion, Constant Tonegaru etc.
Ar fi fost o comoară astăzi. Ea ar fi umplut hiatusul perioadei
. .
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comuniste cu imaginile atâtor scriitori cărora nu le-am văzut chipul
tânăr sau în urcuşul vieţii . . . Focul unui irevocabil conflict conjugal
a ars (de-adevăratelea) lăzile pline cu fotografii şi clişee . . .
Serghei Coloşenco dedică numărul 1 1 6 al Bibliotecii Rebus,
Editura Sfera, Bârlad, 20 1 6. lui Ion Buzdugan, scriitorul care a fost
totodată erou al Unirii Basarabiei cu Patria Mamă. În numai 23 de
pagini, placheta cu şarade acoperă principalele aspecte ale
personalităţii eroului său... Serghei Coloşenco dedică rebusuri şi
biografiei părinţilor, titlurilor a cinci volume, culegerilor de folclor,
poetului Ion Buzdugan în sine, editorilor, criticilor, traducerilor
etc., careuri agrementate cu diferite specii ale enigmisticii. Ceea ce
se observă deîndată este faptul că a adâncit biografia şi opera
nobilului său subiect, adăugând prizei valorice şi o notă afectivă.
Dată fiind importanţa naţională şi - într-o cât de mică măsură providenţială a eroului plachetei, observ o surdină spiritului jucăuş
propriu şaradei şi genurilor înrudite ei, şarada care-i prin definiţie
specie de agrement. Jocu-i joc şi joaca-i joacă . . .
Cultură, paradox, surpriză şi - totuşi ! - umor, enigmistica lui
Serghei Coloşenco are o clasicitate a ei, rămânând formă de fuziune
a ştiinţei cu neprevăzutul, a învăţăturii cu jocul, a unui cuvânt cu
altul similar dar cu sens diferit (quolibetul, jocul de cuvinte) - umor
încremenit în limba curgătoare în fel şi chip, ce numai cât aşteaptă
să fie descoperit - totul în micul stadion al rigorii care e rebusul.
Încărcată de ştiinţă ori de simplă informaţie, enigmistica
rămâne o grilă de nobilă biciuire a minţii, freamăt al
enciclopedismului, scoatere a cuvântului din destinul lui uzual spre
a-1 trece, după caz, în cel al jocului. Uneori, cuvintelor bătrâne
autorul le dă voie să se copilărească: de ce n-ar avea şi ele acest
drept? !
Bucureşti, 1 3 martie 201 7

Academia Bârlădeană, XXIV, 1 (66), 20 1 7, pp. 8-9.
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Elena Popoiu
O surpriză ne vine din Bucureşti . . .
Arderea manuscrise/or echivalează c u incendierea unor
laboratoare lipsite de vină. . .

Domnul C.D. Zeletin, Preşedintele d e onoare al Academiei
Bârlădene, a lansat o nouă carte, cu un titlu pe cât de scump nouă
pe atât de misterios, deci aparent paradoxal: un volum de proză de
500 de pagini, Domnu-i Domn şi lerui Ier, purtând subtitlul Proze.
Convorbiri. La arderea manuscriselor... A apărut la Editura
Spandugino, care, separat de acest volum, continuă să publice seria
de Scrieri în 7 volume ale autorului, al 7-lea dedicat poeziei
franceze, de aproximativ 1 OOO de pagini, fiind gata să intre la tipar.
Primele două părţi ale cărţii cuprind unele texte care au fost
tipărite în volumul CD. Zeletin 80, oferit scriitorului, la aniversarea
respectivă, de către Academia Bârlădeană şi lansat în anul
Centenarului. La arderea manuscriselor. , partea a treia a
volumului Domnu-i Domn şi lerui Ier, este, într-o anumită măsură,
şi lucrare memorialistică, exclusiv autobiografică, privind viaţa
scriitoricească a domnului C.D. Zeletin, începută la vârsta de 10-1 1
ani la Bârlad. Comentariile referitoare la psihologia complexă a
autorului la neantizarea acestor manuscrise dovedesc o putere de
analiză, un rafinament, am spune, proustian, dacă, invers decât
scriitorul francez, nu ar avea ca subiect un singur erou, scriitorul în
devenire, care parcurge copilăria, adolescenţa şi tinereţea
concentrat asupra artei lui. Cum vitregia vremurilor nu i-a permis
să publice rară concesii, poetul, octogenar, s-a hotărât, lucru
sufleteşte greu de săvârşit, să-şi distrugă o operă care nu a putut să
vadă lumina tiparului la momentul cuvenit.
Reţinem cu plăcere faptul că sute de poezii au fost scrise la
Bârlad, oraşul în care scriitorul s-a format intelectual.
..
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Reamintim că prima parte din La arderea manuscriselor .. „
intitulată Reflecţii, a apărut în revista noastră nr. 3(64)/20 1 6. Având
şi de această dată acordul autorului, vă oferim în numărul de faţă,
ca dar de Crăciun, crâmpeie din Epilogul cărţii, cuprinzând punctări
autobiografice pline de semnificaţii pentru viaţa unui medic scriitor
care se ia în serios. În fapt, un eseu despre vârstă purtând marca de
stil a lui C.D. Zeletin.
Î l prefaţăm cu interviul acordat nouă de autor la puţine zile
după lansarea cărţii.

La telefon,
cu domnul C.D. Zeletin
Elena Popoiu: Vă .felicităm, domnule Zeletin, pentru cartea
nou apărută şi ne exprimăm bucuria că ne oferiţi prilejul acestei
convorbiri! În septembrie anul trecut, cititorii noştri au avut
privilegiul de a citi prima parte, Reflecţii, din cel dintâi capitol al
cărţii, capitol care-i dă şi titlul. Intuim ră�punsul, totuşi vă
întrebăm: titlul ales exprimă o preferinţă?
C.D. Zeletin: Intenţia cărţii este una reflexivă, prin urmare,
aşa e, privilegiez Reflecţiile. Titlul capitolului întreg, La arderea
manuscriselor, mi-a venit în timp. Gândul ruperii - pentru că de
rupere e vorba -este mai vechi ... Iar eseul am început să-l scriu prin
anul 2005, mărturie stând rândurile din deschiderea volumului Nu-i
mai ajunge sufletului.
E.P. : A vând la îndemână volumul apărut fn 2005 la Editura
bârlădeană Sfera, reamintim aceste rânduri (pp. 5-6): ,, Într-o
proză paradoxală, dramatică şi tristă, pe care tocmai am început s-o
scriu, intitulată «La arderea manuscriselor», precizez că ani şi ani
de poezie ai vieţii mele - care, iată, se apropie de vârsta profetului
- s-au neantizat prin interdicţia de a publica la care fusesem supus
în deceniile terorii proletcultiste. [ . . ] Arderea manuscriselor
.
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echivalează cu incendierea unor laboratoare lipsite de vină[ ... ]
Purificarea prin acest autodafe târziu nu are pricini să deştepte în
mine nici păreri de rău, nici vreo pedepsire de sine, ci doar uşoara
mustrare pentru slăbiciunea şi indiscreţia de a o fi mărturisit. .."
Mărturisirea aceasta care deschide cartea din 2005 ni se pare
importantă şi emoţionantă deopotrivă prin frumuseţea şi prin
semnificaţiile ei. Şi vă Întrebăm: înţelegem de ce calificaţi acest
eseu drept proză dramatică şi tristă. De ce şi paradoxală?
C.D.Z. : De ce? Pentru că, în timp ce vreau ca aceste texte să
dispară, le reamintesc citând ici şi colo chiar şi infime părţi din ele.
Şi nu mă pot debarasa de nostalgia lor!
E.P.: Să revenim la momentul deciziei urmând atâtor
amânări, pe care le motivaţi cu argumente numeroase. Înţelegem
că au .fost îndelung căutate şi cântărite. Am încercat, prin simpla
numărare, să vedem care au fost precumpănitoare: cele ale
amânării ori cele ale deciziei...
C.D.Z. : De când am început să scriu eseul, dar şi mai înainte,
au fost amânări succesive. S-a ivit mai întâi psihologia ruperii . . .
Î ntre idee ş i faptul în sine, au trecut ani de zile ...
E.P. : Domnule Zeletin, În destule rânduri ale cărţii, plutesc
discret dar perceptibil, cum să-i numim? aburii senectufii ...
C.D.Z. : Aburii tristeţii de vârstă . . . Există şi au contat mult în
hotărârea mea, care a fost precipitată de problemele, progresive, de
sănătate ... Deşi ea ar fi fost oricum luată, încă mă mai întreb,
printr-un soi de sadism întors asupră-mi, dacă nu cumva am creat,
prin ardere, un motiv de trezire a părerilor de rău, în ipostaza lor de
forţă creatoare. Întărirea unei speranţe care obosise ... Mă iluziona o
virtuală naştere din nou, faţă cu impedimentele pe care mi le
scoteau în cale realitatea, previzibilă în bolşevizarea ei, şi
singurătatea care mă cuprindea...
E.P. : O întrebare legată de structura Arderii împărţită În trei.
Cum se simt, În compania Reflecţiilor, celelalte două părţi? Aţi
deschide şi Încheia şi azi la fel eseul început în urmă cu 12 ani?
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C.D.Z.: Răspund mai întâi la a doua întrebare: Da. N-aş
schimba nimic. Şi ţin să mărturisesc că atunci când l-am scris îmi
era rău. . . Cum se simt cele trei părţi unele faţă de altele? Cred că
Reflecţiile sunt ca nişte coperţi solide care închid între ele nişte
pagini precare. Faptul că am păstrat crâmpeie de poezii nearse ar
putea lăsa să se înţeleagă că au fost obiectul unui favor, ceea ce se
răsfrânge asupră-le nu în cel mai convenabil mod.
E.P.: Şi dacă extindem întrebarea la cele trei părţi ale
volumului în întregul lui? Impresia este că ele stau bine împreună
şi se înţeleg.
C.D.Z. : Cum se împacă părţile unui întreg? Scriitorul - adică
eu - să fie acelaşi în toate, iar stilul, elementele autobiografice, felul
de a privi lucrurile să asigure unitatea întregului.
E.P.: O întrebare privitoare la coperta volumului, pe cât de
rumoasă
pe atât de neobişnuită. Raportată la conţinut, ea suscită
f
semne de întrebare. Să căutăm în acea imagine un simbol privitor
la substanţa cărţii?
C.D.Z. : Coperta are într-adevăr valoare simbolică. Am ales o
imagine a amfiteatrului din Epidaur fiindcă uneşte o sumă de
simboluri potrivită cu sufletul celui care e scris cartea: amfiteatrul
e gol; amfiteatrul e abrupt; amfiteatrul aparţine unui timp trecut;
amfiteatrul îmi trezeşte, prin abruptul întregului său, o senzaţie de
ameţeală metafizică, de singurătate a golului. Când de fapt, la o
primă privire, te aştepţi la plinătate, nu la absenţă, la vuiet, nu la
ţiuitul urechilor, la apogeul unei mulţimi căreia-i aparţii, şi nu la un
apogeu al singurătăţii absolute şi al părăsirii ... De altfel, oferisem
editurii imaginea aceluiaşi amfiteatru, dar din alt unghi, cu o
oblicitate şi mai accentuată, şi mai ameţitoare, dar s-a rătăcit prin
dedalul tipografiei ... Vorbind acum nemetaforic, aş fi dorit ca
imaginea de pe copertă să nu reproducă realitatea subiectului în
stilul unui album de artă.
E.P. : Sunteţi de părere că, nu peste multă vreme, scrierea pe
foaie va dispărea, comunicarea va deveni virtuală, iar omenirea
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„ se va scălda Într-o mare de Shakespeari, Alighieri ori Pascali„ . "
Am vrea să punem un semn de întrebare în locul celor trei puncte
care vă încheie fraza. Am fi prea optimişti?

C.D.Z. :Punctele de suspensie încă mai lasă deschisă o portiţă.
încercând să exprime faptul că e posibil ca în viitor să aibă loc
schimbări încă neprevăzute care să prefacă psihologia omenirii . . .
E.P.: Vor mai şti acei oameni de Shakespeare, Alighieri ori
Pascal?
C.D.Z.: Vor putea să ştie chiar cu uşurinţă, dar s-ar putea să
nu le mai spună acelaşi lucru ca nouă. Există mult imprevizibil în
faţa noastră şi nu pot să ştiu dacă evoluţia exuberantă a ştiinţelor nu
va altera (în sensul de schimbare) grinzile construcţiei sufletului
omenesc. În orice caz, simt că evoluţia omenirii curând va deveni
bifidă, trebuind să apuce pe una din aceste două căi: cea spre
distrucţia totală ori cea spre apariţia de forme şi spaţii în care să se
dezvolte noi ipostaze de spiritualitate. Oricum, noi, oamenii de azi,
conţinem, in nuce, mijloace potenţiale care sugerează dezvoltări
uluitoare. Numai de-ar fi să ne gândim la miriadele de neuroni cu
care ne naştem şi pe care îi purtăm în noi rară să-şi declanşeze
potenţialităţile. Şi ne ducem Dincolo cu ei, rară ca noi ori altcineva
să fi făcut apel la ei sau ei înşişi să iasă din adormire. Pentru că nu
le-a venit vremea. Ceea ce, din fericire, asigură supravieţuirea
cărţii, o şansă în plus dragostei ce i-o purtăm.
E.P.: Şi . . . Bârladul?
C.D.Z.: Dar cartea e plină de Bârlad! Bârladul unui copil,
apoi al unui adolescent. Bârladul îndată după terminarea
nenorocirilor războiului. Bârladul începutului comunizării lumii.
Bârladul delabrării vestitelor lui şcoli... Închipuiţi-vă numai
Colegiul de băieţi ..Gh. Roşca Codreanu" devenit Şcoală mixtă,
printre multe altele! . . .
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C. D. Zeletin
La arderea manuscriselor. . .
Epilog
(fragmente)
Hectora quis nosset, sifeli.x Troiafuisset?

(Cine ar mai fi ştiut astăzi de Hector, dacă Troia ar fi fost fericită?)
Ovidius, Tristia, IV, 3, 75.

Păstrând proporţiile şi ajuns la vârsta lui Platon şi Solon (80)
şi sperând - cu toate suferinţele pe care le-am îndurat - la cea a lui
Teofrast şi Anacreon (85), cel atât de iubit de mine, mă întreb cu
ochii obosiţi de zăpada colii de hârtie: pentru cine mai scriu? Am
scris totdeauna fără prea mare plăcere. Un „public cititor'' n-am: nu
am pus niciodată miză pe el şi nici nu mi l-a creat vreo notorietate
ca s-o fac din respect pentru existenţa ei nevăzută. Nu am scris
pornind de la nevoile nevăzute ale acestei invizibile fluctuante, ci
din impulsurile lăuntrice, care se voiau exprimate.
Pentru cine mai scriu atunci? Urmaşi n-am, neamurile tinere
îmi cunosc, în cel mai bun caz, coaja, nu miezul... Neamurile
colaterale şi tinere sunt absorbite fie de viaţa strict personală,
asemenea unei fântâni cu cumpănă de pe vremuri în care fundul
ciuturii contemplă doar luciul apei de sub ea, fie că sunt absorbite
de bulboana informaticii ori a tehnicii în general, după cum altele
fac o îndelungă plajă pe nisipurile calde ale nepăsării sau lipsei de
interes (nu-s unul şi acelaşi lucru: nepăsarea atârnă de suflet,
interesul ţine de mental). Maeştri nu mai am cărora să le dau seama.
Nici nu cred că aş putea nădăjdui la surâsul unei dulci încuviinţări
ori al unei păreri de rău care să mă aline măcar prin faptul că eu
sunt cel care le trezesc aceste stări în sufletul sensibil... La încântare
nu mă aştept, căci nimeni nu mai are astăzi timp s-o extragă din
nişte melancolii aproape lascive. Ar avea timp, dar nimeni nu li-I
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acordă, căci nimeni n-are timp. Inerţiile întârzierii, atât de creatoare
mii de ani. astăzi sunt interzise de cerinţele promptitudinii sociale.
Lumea e lipsită, prin definiţie, de răgaz. Chiar de răgazul de
a-şi trage sufletul ori de a cădea pe gânduri. Zeul vitezei şi lacheul
brosajului nervilor, care face bine, au venit să înlocuiască reveria.
cuibul din care şi-au luat zborul atâtea şi atâtea perechi de aripi„.
Numai în atom particulele elementare şi-au păstrat viteza pe care
au avut-o, dar şi în această veşnică statornicie au fost introduse
acceleratoarele de particule! Lumea s-a schimbat! Vai, şi-a pierdut
multe laturi ale întârzierilor care tăceau bine sufletului. „ Pentru
cine să mai scriu, aşadar, la vârsta lui Anacreon cel iubit? In sufletul
cui mai pot trezi ecouri? Cine se mai poate regăsi în scrisul meu în
care nu s-a găsit niciodată? ! Poate eu am rămas în urmă şi nu lumea
a luat-o înainte şi în aceste reflecţii de senectute nu-mi mai dau eu
seama? !
Unei cărţi pe care am început s-o scriu, intitulată:
Dada&Dada. Amintiri din copilărie, i-am ales drept motto un vers
din pastelul Serile la Mirceşti al lui Vasile Alecsandri: Perdelele-s
lăsate şi lampele aprinse„ . care pe mine mă scufundă într-un noian
de melancolie. Ce suflet să se mai scufunde azi într-un astfel de
ocean suav, când mijloacele tehnice prin care întâmpinăm seara
sunt altele?! Uneori brutale? ! Las de o parte faptul că
instantaneitatea acestor mijloace, becul electric de pildă, anulează
timpul necesar degustării rafinamentelor cromatice ale intrării în
noapte. . .
Î n memoriile lui publicate târziu (20 1 5) şi, bineînţeles,
postum, angelicul meu prieten, savantul Edgar Papu, aflat în
temniţă comunistă când a aflat, în 1 964 dintr-un petec de ziar că
murise Tudor Vianu, se întreba: „Pentru cine să mai scriu, dacă nu
mai trăieşte Vianu?'' ... Şi avea, bietul de el, numai 56 de ani, nu cât
avea Platon ori Solon„. Fără să fiu deloc grafoman, ba dimpotrivă,
un terorizat de scris, scriu pentru a scrie„ . Scriu în minte cu
imaginea sticlei cu un mesaj în ea, ceruită atât cât îngăduie
zbuciumatele circumstanţe ale iminenţei unui naufragiu sau ale
naufragiului însuşi, sticlă aruncată hazardat în mare, ce poate 202
https://biblioteca-digitala.ro

uneori - călători într-o veşnică ondulare şi fără de ţărm, sticlă
cântată de Alfred de Vigny ...
Falsa apă limpede a viitorului şi luminosul mâl al
tre-cutului ...
. . .Dar au venit anii maturităţii vibrante, când - iată! - inutila
sticlă s-a făcut ţăndări, izbindu-se de o stâncă de cristal iluzoriu, iar
stânca s-a sfărâmat şi ea odată cu sticla (sfârşitul anului 1 989).
Marea a rămas tot zbuciumată, dar în alt fel. . . Foile dinăuntrul
disperatei bouteille a la mer s-au întins subţiindu-se până la
dispariţie pe suprafaţa indiferentă a apei perverse, ca pelincele
Domnului, pe care, în copilăria mea, mama le întindea până la riscul
ruperii pe spatele sfintelor ei mâini, năzuind să le subţieze şi să
ajungă asemeni foiţei de ceapă. . . Dacă nu transparente,
translucide. . .
Am oprit nişte rupturi, dominate d e embrionul crescător al
unor idei viitoare şi de metafore ale naturii. Căci eram foarte
apropiat de natură! Impulsurile emancipării de ea, prevalent natură
agrestă, ricoşau tot pe desăvârşirea naturii ori se întorceau tot la ea. . .
Iar transgresarea naturii în vederea accederii l a transcendent
n-aveam de ce s-o parcurg, deoarece aveam să mă trezesc, intuitiv,
în mistic.
Scriu toate acestea în speranţa că uneori înşiruirile anoste pot
ascunde - şi uneori spune - totuşi, ceva, cuiva...
Interdicţia de a publica - Troia în flăcări vreme de, să zicem,
patruzeci de ani - se explică prin abţinerea cumplită de la a ceda
presiunilor cerinţelor proletcultiste. S-ar putea adăuga la această
cauză (să se observe că folosesc optativul ! ) gelozia magnaţilor
presei acelor ani, majoritatea semidocţi plini de ranchiună, pe
medicul, biofizicianul şi universitarul ce eram, adică intelectual cu
o profesie foarte bine conturată şi ilustrată, aflat deodată cu
solicitarea publicării scrierilor lui literare sub oblicitatea privirii
psihologiei lor, prin definiţie jignită, dar cu puteri în redacţiile
revistelor literare pe care le conduceau ori unde lucrau ... Veneam
anume de câteva ori pe an de la Hunedoara (circumscripţie sanitară
„categorie grea") călătorind circa 1 3 ore până la Bucureşti, la
redacţia unde poeziile acelea zăceau de ani. Eram repede rezolvat
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prin locuţiunea „mai treceţi!". Sau: „Se apropie 7 noiembrie:
scrieţi-ne ceva despre Lenin! " Etc. Dacă aş înmulţi exemplele, m-aş
simţi invadat de o toxină în sânge . . .
*

Arderea manuscriselor ţine de abluţiune, de un simţământ al
ordinii şi curăţeniei de întâmpinare a Cuiva. Printre atâtea câte sunt
de făcut în sanctuarul tău, focul elimină tot ce este imperfecţiune şi
izvor de stingherire sau de ruşine. Dacă acel Cineva îţi face onoarea
de a-ţi primi invitaţia la festin, ai grijă să nu-i aşezi în faţă tacâmuri
estropiate, cauţi să elimini ce e ştirbit, nepotrivit bucuriei de a-l
primi. Dacă, din întâmplare, Oaspetele atinge farfuria şi aude sunet
de obiect dogit? ! Pot însă exista oaspeţi cărora tocmai acest grai al
dogirii să le trezească plăceri sinestezice complexe. N-ai cum să
ştii. Acest rafinament e însă mai rar şi survine într-un alt sistem de
a degusta lumea. El coboară din Rău şi face parte dintr-o filozofie
a imperfecţiunii. Dincolo de ea poate să
existe o voluptate a coruperii pe care,
probabil, omul o deprinde odată cu
trecerea anilor. Există bătrâni care
exultă în faţa mormanelor de gunoaie pe
care le înghesuiesc ani la rând în
cămăruţa lor.. . Spre diferenţă de
filozofii care spun că lumea se
desprinde din necunoscut şi tinde spre
perfecţiune, Platon a impus ideea după
care omul coboară din Desăvârşire şi se
îndreaptă spre Desăvârşire.
Căreia, puţin mai târziu, i s-a spus
Dumnezeu.
Extrase publicate în Academia Bârlădeană,
XXIV, 4(69), 201 7, pp. 8-9.
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Simion Bogdănescu
Odată, ca zeii
renumele
Despre
numele
şi
C.D. Zeletin am auzit prima oară prin 1 968
(iată, aproape cincizeci de ani) de la domnul
profesor de românească Hary Zupperman, la
un cenaclu literar numit Aripi tinere, când
mi-a apreciat încercările literare timide:
„Băiete, să ştii că mai este un scriitor talentat
din Bârlad, nu semnează cu numele adevărat,
ci cu pseudonimul C.D. Zeletin. Publică şi
prin România literară. S-o citeşti şi să-i
urmăreşti creaţia." De atunci am ascultat
sfatul singularului profesor şi citeam şi cumpăram tot ce purta
semnătura C.D. Zeletin: „Sonetul italian în Evul Mediu şi
Renaştere" (B.P.T., 2 volume), „Din lirica franceză". Î l aveam în
minte ca model de hărnicie intelectuală, de poet foarte cult şi, în
taină, îmi spuneam că va trebui să-mi pierd nopţile mereu în citire
şi scriere, ca să-l ajung!
Personal, l-am cunoscut (am dat mâna) foarte târziu, după
întoarcerea mea din Ardeal, la una dintre şedinţele Academiei
Bârlădene, prin 1 994/95. Ne-am dat cărţi cu autograf şi am scris
despre „Gaură-n cer" şi despre „Adagii". Din opera pe care şi-a
clădit-o cu măiestrie, cu solemnitate academică, impresionantă,
într-o dimensiune clasică echilibrată şi armonioasă, ţin la mare
cinste poeziile originale „Călătorie spre transparenţă" ( 1 977),
„Andaluzia" ( 1 986), traducerile: „Michelangelo, Sonete" ( 1 964),
„Sonetul italian în Evul Mediu şi Renaştere" (vol I, II, 1 970),
„Lirică franceză modernă" ( 1 98 1 ), „Michelangelo, Poezii. Opera
Omnia" ( 1 986), Charles Baudelaire, „Florile Răului" ( 1 99 1 ). De
mare preţ este şi literatura aforistică şi cea memorialistică. Desigur,
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opera domniei sale a trecut în mentalul colectiv românesc şi
extra-românesc şi a devenit un bun spiritual pentru întreaga
umanitate. Bilanţul vieţii sale de scriitor este impresionant, uluitor
şi merită toată celebrarea noastră.
Î n această zi împărătească în care lăcusta verde a timpului
pândeşte să sară sclipitor din florile salcâmilor din Bârlad,
omagierea domnului C.D. Zeletin capătă semnificaţie de mare
eveniment cultural. Nimic nu poate fi mai înălţător şi mai zeiesc
pentru un om decât să-şi vadă visul vieţii împlinit! Să trăiască şi să
şi contemple propriul ideal structurat în faţa ochilor, realizat,
practic. în cărţi. A reuşit prin talent şi strădanie să-şi biruie
neliniştile metafizice interioare şi să lase urmaşilor Opera Magna.
Se află nu în a zecea, ci în a unsprezecea fericire! Este un umanist
(în sensul vechi al termenului), un erudit de stirpe cantemiriană şi
hasdeiană. Scriam în eseul „Expresie şi gândire de lux·': „Domnul
C.D. Zeletin, om de ştiinţă, dublat de scriitor, încântă prin expresie
rafinată, rezultat al unei gândiri de lux, clasice, în genul moraliştilor
francezi ai veacului al XVII-lea şi al XVIII-iea. Lapidar, sentenţios,
altfel spus maiorescian, se arată, din această perspectivă, un poet
moral, un predispus al înţelepciunii."
Efortul creator i-a fost încununat, pe merit: Membru al U .S.R.
din 1 967, Preşedinte de Onoare al Academiei Bârlădene din 1 990,
Preşedinte fondator al Societăţii Medicilor Scriitori ( 1 990), Ordinul
Naţional Serviciul Credincios în grad de Ofiţer, conferit de
Preşedinţia României ( 1 Decembrie 2000), Ordinul Naţional
Meritul Cultural în grad de Cavaler (23 martie 201 1 ), Doctor
Honoris Causa al Universităţii de Medicină şi Farmacie
„Gr. T. Popa" Iaşi (9 iulie 20 1 2) şi atâtea alte premii pe care nu le
mai reamintesc aici. Ele se află în cartea „C.D. Zeletin 80. Omagiul
Academiei Bârlădene Preşedintelui ei de Onoare", Editura Sfera,
Bârlad, 20 1 5 .
Nimic nu poate fi mai înălţător şi mai zeiesc decât, în fericirea
împlinirii, să spunem asemenea poetului german Holderlin: „Căci,
odată, ca zeii am trăit şi mai mult nu râvnesc!" sau ca Vasile
Alecsandri în „Odă ostaşilor români": „Astăzi lumea ne cunoaşte.
Român zice/ Viteaz zice !"
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Astăzi, în această zi împărătească, 2 1 mai 20 1 7, să-i zicem
din toată inima domnului Constantin Dimoftache Zeletin: La mulţi
ani !

21 mai 201 7
Simion Bogdănescu, adresându-se domnului C.D. Zeletin,
la reuniunea festivă a Academiei Bârlădene.

Academia Bârlădeană, XXIV, 2(67), 20 1 7, p. 8.
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Doina Cemica
ŞTEFAN ZELETIN,
pe care-l socoteam fratele meu"
„...

Î n 20 1 7 se împlinesc 1 3 5 de ani de la naşterea gânditorului,
sociologului şi economistului Ştefan Zeletin. Prima scriere dedicată
vieţii şi operei sale îi aparţine cunoscutului elenist, filologului
clasic Cezar Papacostea, membru corespondent al Academiei
Române, şi a fost tipărită în 1 935, la un an de la moartea lui Ştefan
Zeletin şi cu un an înainte de stingerea fulgerătoare din viaţă a lui
Cezar Papacostea. Această bio-bibliografie a fost retipărită abia
după 80 de ani în volumul „Evoluţia gândirii la greci.
Ştefan Zeletin. Viaţa şi opera lui'', Editura Muzeului Literaturii
Române, Bucureşti, 20 1 5, ediţie îngrijită de Ioana Costa şi prefaţată
de Şerban Papacostea, lansată anul trecut la Bucureşti, la librăria
Anticafe Seneca, într-o manifestare comemorativă de frumoasă
amintire, dedicată lui Cezar Papacostea de nepoata sa, sculptoriţa
Daniela Nenciulescu din Milano, împreună cu scriitoarea Micaela
Ghiţescu, preşedinta Fundaţiei Culturale „Memoria'', de asemenea
descendentă a marelui elenist. Invitată la această selectă adunare de
aromâni, filologi şi rude, am avut prilejul să-i ascult vorbind despre
prietenia sobră şi puternică dintre Cezar Papacostea şi
Ştefan Zeletin, şi pe acad. Şerban Papacostea, şi pe prof. univ.
dr. Ioana Costa de la Catedra de Filologie Clasică a Universităţii
Bucureşti, şi, de asemenea, pe prof. univ. dr. Nicolae-Şerban
Tanaşoca de la Institutul de Studii Sud-Est Europene.
Clădită şi fortificată pe afinităţi, pe pasiunea comună pentru
Antichitate şi pe comunitate de idealuri, această prietenie i-a
impresionat pe contemporani, cum o dovedesc şi aceste două fraze
aparţinând unuia dintre ei, prof. N. V. Baran, reţinute de
Acad. Şerban Papacostea, în cuvântul său înainte: „De pomină va
rămâne strânsa şi sincera prietenie Zeletin-Papacostea. Parcă un ce
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eteric i-a înfrăţit pe aceşti doi oameni atât de asemănători . . E o
prietenie aidoma legendarilor Castor-Pollux, Oreste-Pylade ori
Achile-Patrocle ... !"; „Dualitatea aceasta între două suflete, care
vibrează la unison, este transcendentală, anume întruchipată să
perpetueze din veacuri în veacuri, din oameni în oameni, în
condescendenţă stenică: amândoi elenişti de primul rang şi dedaţi
aceleiaşi preocupări: filosofia antică".
Lovit de moartea prematură a lui Ştefan Zeletin la numai
52 de ani, „fără mângâierea de a-şi fi văzută munca apărată de
pieire", Cezar Papacostea a reacţionat cu o exemplară solidaritate
intelectuală, dedicându-se alcătuirii unei monografii consacrate
prietenului, deşi, opina prof. Nicolae-Şerban Tanaşoca, ar fi putut
să-i încredinţeze alcătuirea unui student sau unui doctorand. Nu
bănuia că el însuşi avea să părăsească foarte curând această lume,
chiar înainte de a fi împlinit 50 de ani, meritând atât de mult, la
rându-i, spunea prof. Ioana Costa, gestul pe care el îl făcuse faţă de
Ştefan Zeletin.
Cum nu ne-am propus decât să semnalăm reeditarea acestei
bio-bibliografii, nu vom stărui asupra conţinutului, probabil depăşit
ca informaţie de paginile scrise despre Ştefan Zeletin de condeiul
elevat al lui C.D. Zeletin, nu doar purtător al aceluiaşi pseudonim,
inspirat de apa Zeletinului care străbate Burdusacii, aşezarea natală
a amândurora, ci, se pare, şi din acelaşi neam cu tatăl biologic al lui
Ştefan Zeletin. Dar nu putem să nu observăm meritul adunării
datelor şi al portretului omului făcut la cald şi la căldura inimii,
precum şi al personalităţii filosofului, sociologului şi econo
mistului, în care buna cunoaştere a creaţiei prietenului coexistă cu
onestitatea savantului de viţă nobilă care a fost Cezar Papacostea.
Iniţiată, cum aminteam, de sculptoriţa Daniela Nenciulescu
(fiica arhitectului Palatului Regal, Nicolae Nenciulescu) în
memoria bunicului ei, manifestarea în cadrul căreia a fost lansată şi
lucrarea dedicată lui Ştefan Zeletin, a fost însoţită de o expoziţie a
artistei, în care au atras atenţia îndeosebi „cărţile" realizate cu
talentul şi uneltele profesiei sale. „Cărţi" (libri d 'artista) care le-ar
fi plăcut atât de mult celor doi prieteni, deoarece cu siguranţă,
elenişti de seamă („întreţineau dialoguri în greaca veche, greaca
.
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platonică", povestea prof. Nicolae-Şerban Tanaşoca), îndrăgostiţi
de trecut, nu se poate să nu fi preţuit noutăţile de valoare ale
viitorului lor care este, deocamdată, prezentul nostru.
Ateneu, Bacău, an 54, nr. 570, febr. 20 1 7, pp. 1 7-20.
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Carmen Mihalache
Nimic nu e nou, totul a mai fost
Că limba română e grea, nu e nicio noutate. Aşa că exemplele
cu reaua, greşita ei folosinţă se înmulţesc vertiginos, pe zi ce trece.
Unii ştiu doar câteva cuvinte şi nişte expresii stereotipe, pe care le
întrebuinţează mereu. Ce să mai vorbim despre numărul mare de
analfabeţi funcţionali de la noi din ţară, din aceia care cunosc ei
nişte litere, le leagă între ele, dar nu pricep o iotă din ceea ce citesc.
Sunt apoi o mulţime de cuvinte stâlcite, folosite aiurea, care
dau seama de brambureala existentă în mintea unora. De pildă,
mulţi nu ştiu ce înseamnă caracter, confundându-l cu tempera
mentul. Or, primul ţine de morală, pe când al doilea de fiziologie,
comportament, de psihic.
O definiţie foarte explicită a caracterului o dă subtilul eseist
C.D. Zeletin, băcăuan de-al nostru, de pe Valea Zeletinului, după
care şi-a luat şi pseudonimul . Ea sună aşa: „Un caracter poate fi
privit ca fiind distanţa cea mai scurtă dintre două puncte, exprimată
prin termenii moralei''. Evident, vorbesc despre rectitudine. Ca să
nu se confunde cu rigiditatea, i-aş găsi o corespondenţă imagistică
în struna unui instrument muzical. Oricât s-ar deplasa într-o parte
sau alta îndepărtându-se de poziţia fundamentală, struna generează
emisiile sonore ale aceleiaşi note, chiar dacă de intensităţi diferite.
Aşadar, etic vorbind, caracter înseamnă fidelitate faţă de tine
însuţi, trăită corect şi ferm. Caracterul urcă în om din adâncimi ale
lăuntrului, deci din fire, sau îl pătrunde dinafară, deci prin educaţie.
Atunci când în suflet speranţele se sleiesc şi îl invocăm ca purtător
al principiilor morale, pe caracter se reazemă însănătoşirea lumii".
Cum lumea e cam bolnavă acum, neavând soluţii viabile să
iasă din criză, şi cum sistemul de sănătate de la noi este, de multă
vreme, în mare suferinţă, se vede treaba că ar trebui să căutăm
caractere. Dacă vom avea norocul să le găsim, vom răzbi, dacă nu,
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nu. Oricum, eu am serioase dubii în ceea ce priveşte norocul ăsta.
Aproape nimic din ceea ce văd în jurul meu nu-mi dă vreo speranţă
în ideea de însănătoşire. Fiindcă sunt prea mulţi indivizi de tip
giruetă, care se învârtesc după cum bate vântul. Vântul care suflă
în pânza intereselor proprii, că doar ele poartă fesul pentru
parveniţii de tip nou.
Dar mă întorc la C.D. Zeletin şi la ce anume glosa el pe
marginea noţiunii de caracter, pentru că sunt întru totul de acord cu
ideea că, mai ales astăzi, când totul se aranjează, se tranzacţionează,
„când corupţia muşcă din onoare, din credinţă, din cinste, din
bunul-simţ şi din toate permanenţele sedimentate din veac", astăzi,
aşadar, mai mult ca oricând, am avea nevoie de caractere tari.
Nu-mi mai fac însă prea multe iluzii, după cum vă spuneam,
fiindcă mi s-a întâmplat destul de des să le pierd pe drum. N-aş
putea să renunţ însă definitiv la credinţa în lucrurile bune şi
frumoase. Asta în timp ce există atât de mulţi oameni care, vorba
poetului Marin Sorescu: „nu mai reuşesc să înţeleagă ce acţiune
formidabilă e înflorirea unui tei''.
Or, eu am crezut mereu că asta e ceva care ţine de un miracol,
şi aştept înfiorată, în fiecare an, să dea teii în floare. Cum sunt câţiva
aproape de blocul meu, am dormit cu geamurile deschise ca să-mi
intre tot parfumul lor în casă, pentru că nu mă mai săturam de el.
Iar acum îi duc dorul.
Î n fine, am văzut întotdeauna binele şi frumosul împreună, şi
am asociat asta cu inteligenţa şi caracterul. Mă atrag oamenii
adevăraţi, întregi, şi nu „măgarii", mă refer la cei descrişi în
cunoscutul studiu al filosofului Ştefan Zeletin „Ţara măgarilor".
Din păcate, măgarii, „mucegăiţi de putrezi la conştiinţă'', s-au
înmulţit îngrozitor în vremurile noastre. Şi multe feţe au devenit
mai vulgare, poftele mai multe şi lăcomia mai mare. Cum ar spune
filosoful: „nimic nu e nou, totul a mai fost'·.
Deşteptarea, Bacău, 22 iulie 20 1 7.
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Dr. Raluca Bulea
Medici-scriitori la „Gaudeamus"
Toamna şi-a luat rămas bun de la noi, cultural vorbind, cu un
adevărat tur de forţă, aşa cum este de mulţi ani deja, Târgul de carte
„Gaudeamus". Î ntâmplarea a făcut ca o serie de reprezentanţi
marcanţi ai breslei medicale, cunoscuţi atât prin meserie cât şi
datorită unei relaţii speciale pe care o au cu condeiul, să se prezinte
în aceeaşi zi în faţa publicului cu cele mai recente apariţii editoriale.
Nota bene: s-au desfăşurat la ore diferite, astfel încât cronicarul să
nu scape niciuna ( ... )
( ... ) Într-unul din spaţiile amenajate de organizatori pentru
lansări şi dezbateri, Editura Spandugino a lansat o nouă carte
semnată de C.D. Zeletin, fost profesor de biofizică la UMF „Carol
Davila" şi, totodată, distins scriitor, eseist şi traducător,
preşedintele de onoare al Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti
din România (SMSPR). Invitaţi să vorbească au fost criticul literar
Mircea Coloşenco, cel care l-a numit pe C.D. Zeletin „chirurg ce
face disecţii spirituale'', asemănându-l lui George Călinescu,
autodeclarat arheolog al cuvintelor, şi conf. dr. Corneliu Zeana,
vicepreşedinte al SMSPR şi colaborator al publicaţiei noastre.
Acesta din urmă a insistat asupra erudiţiei şi personalităţii
polivalente a autorului, preocupat de ştiinţele exacte ca şi de cele
umaniste, omagiind eleganţa scrierilor sale, pline de subtilităţi de
vocabular şi nuanţări ale limbii. Nu în ultimul rând, vorbitorul a
ţinut să sublinieze faptul că autorul volumului, român şi creştin, şi-a
servit ţara şi neamul prin mijloacele care i-au fost la îndemână,
ştiinţific şi literar.
„Domnu-i domn şi lerui Ier" este un volum cu caracter
special, fără legătură directă cu sărbătorile ce se apropie, deşi poartă
în sine adierea unei vibraţii de stea din noaptea Crăciunului, aşa
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cum poetic ne dezvăluie autorul pe ultima copertă. Tot vocea sa, de
această dată în direct, ne-a spus că are un aspect amestecat,
deoarece reuneşte în paginile sale eseuri literare dedicate unor mari
personalităţi, prin care a încercat să aducă măcar un element de
noutate, cum ar fi cel legat de „apocatastaza în opera lui Eminescu,
pornind de la Luceafărul şi sonetul dedicat Veneţiei".
A doua parte este cea de convorbiri, interviuri acordate de-a
lungul anilor, iar cea de-a treia este reprezentată de o seamă de
pagini de mărturisiri autobiografice, ce au un titlu îngrijorător şi
definitiv: „La arderea manuscriselor. . . ". Totul a pornit de la dorinţa
lui C.D. Zeletin de a-şi rândui hârtiile adunate, în câteva decenii de
activitate literară, şi de a distruge acele încercări despre care
consideră că nu merită să mai fie păstrate. Ceea ce ar fi putut să
pară doar un simplu act de organizare şi curăţenie i-a lăsat însă o
impresie de sinucigaş, chiar dacă manuscrisele au fost doar rupte şi
aruncate, nu arse la propriu . . .
Din păcate, intervenţia autorului a fost întreruptă în mod
abrupt şi total lipsit de curtoazie, exact când discursul său ajunsese
în punctul cel mai interesant, din cauza interferenţei celor care
urmau pe agenda de lansări în acelaşi spaţiu, care au refuzat să
înţeleagă că şi editura Spandugino fusese întârziată ca urmare a
prelungirii evenimentului anterior. C.D. Zeletin a cerut cu fermitate
să fie lăsat măcar să îşi ducă la bun sfârşit ideea, şi acela a fost
momentul în care l-am revăzut pe profesorul Dimoftache care îi
punea la respect pe studenţii indisciplinaţi.
Acest incident neplăcut, ca şi aglomeraţia şi forfota de la
standul Editurii Academiei Române, mi-au prilejuit câteva reflecţii
legate de felul în care se desfăşoară lansările în cadrul târgurilor de
carte, şi de faptul că prea adesea condiţiile în care se petrec nu sunt
deloc în favoarea autorilor sau a cititorilor interesaţi. Este foarte
dificil să fii atent sau să îţi păstrezi firul discursului atunci când stai
cu ochii pe ceas sau când în jurul tău o mulţime de oameni mişună
în toate direcţiile, uneori tăindu-ţi calea. E, de asemenea, greu să te
concentrezi la ceea ce se vorbeşte când sunt câteva difuzoare care
îşi fac concurenţă pe câţiva metri pătraţi, sau în timp ce îţi muţi
greutatea de pe un picior pe altul.
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Cumva, această avalanşă de lansări de la târg ajunge să fie în
defavoarea autorilor şi a publicului, care doar bifează în loc să se
bucure de apariţia unor cărţi noi. Situaţia ar trebui să le dea de
gândit editorilor şi organizatorilor, în ideea de a exista mai multe
spaţii pentru lansări, cu scaune, şi a lăsa o marj ă de timp între două
evenimente succesive, pentru ca astfel publicul şi vorbitorii să
poată rezona la unison, iar schimbul de idei şi dezbaterile să se
poată desfăşura nestingherite.
Viaţa medicală, marţi, 1 2 decembrie 20 1 7.
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C . D. Zeletin
Până în pânzele albe . . .
Mircea Coloşenco 80

Mai tânăr decât mine, pentru mine tot
mai tânăr rămâne, cu toată fala acestei
cifre încifrate. Iar eu - nici vorbă de laudă
de sine! - tânăr sunt dacă scriu despre un
coleg de care lumea spune, riscând, că ar fi
împlinit 80 de ani. Dacă totuşi aşa este,
mulţi ani înainte !
. . . O văd pe mama domniei sale,
Natalia Coloşenco, profesoară prin anii
'50 la Colegiul Naţional de băieţi
„Gh. Roşca Codreanu", urcând scara
bifidă spre etaj, totdeauna preocupată şi cu un trup schiţând graba.
Regret că nu-i văd în amintire şi privirea, dar o deduc din celelalte:
sunt convins că era o privire bună. Fiică de preot român din
Basarabia, pe numele românesc Mustaţă, îi înlocuiesc fără voie
privirea cu ochii inteligenţi foc ai fiului cel mic, Serghei, şi
căutătura, foarte direcţionată, de judecător, a octogenarului de
astăzi, Mircea, pe care nu poţi să o abaţi cu bieţi ochii tăi, oricât
ţi-ar fi ei de magnetici .
. „I s-o fi spunând providenţialului domn muntean Mircea
cel Bătrân ( 1 386-1 41 8), dar i se mai spune şi Mircea cel Mare
(cum prefera Iorga), şi, în fond, aşa trebuie să rămână, deşi, în
limitele unui scop propus, nu tot ce-i mare dimensional e substanţial
şi eficient. Eu însă i-aş spune prietenului nostru octogenar Mircea
cel Straşnic. Mare e vag, dar există, semantic, o componentă de
straşnic în mare. Aşa că îmi îngădui această familiaritate, căci
straşnic este în tot ce face„.
Mircea Coloşenco e tare oricum l-ai lua: a trecut prin încercări
dure de viaţă personală şi a frământat mult lumea aceasta . . . Cum
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l-am cunoscut mai târziu, în convorbirile noastre, telefonice mai
mult, îmi evoca uneori anii pe care i-a petrecut în două-trei sate din
ţinutul Tutovei, „numele cel frumos" - cum îl numea Arghezi
scriind despre poetul G. Tutoveanu - ca profesor al limbii noastre
strămoşeşti, cultivând în inimile tinere dragostea pentru frumuseţea
limbii şi literaturii române, deşteptându-le şcolarilor, sunt sigur,
interesul pentru istoria literară.
Istoric literar forte, beton armat al memoriei, Mircea Coloşenco
vine cu înclinaţia etică a basarabenilor încercaţi la limita
posibilului. Tenace, umblă, caută, scotoceşte, răscoleşte, descoperă
de te miri. Dă peste oameni-martori pe care-i credeai defuncţi de
când lumea . . . Toţi suntem vii, dar el e viu de-adevăratelea. Dispune
de vocaţia anvergurii şi a exhaustivului în tot ce întreprinde, lucru
vădit în excelentele ediţii critice, apărute sub egida Academiei
Române: Eminescu, Rebreanu, Bacovia, Ion Barbu (i-a scris şi
biografia), Labiş, Nichita Stănescu, ediţii situate pe treapta virtuozi
tăţii genului căruia i s-a consacrat. Este, în acelaşi timp, poet,
publicist şi eseist, citit de mine cu plăcere şi mare interes. Discutând
cu el literatură, n-ai unde să te ascunzi în erudiţia ta: oriunde dă
peste tine, încât ţi-e şi frică...
Noi suntem alcătuiţi din fluide şi ţesuturi, el e din fluide şi
cremene. O forţă, dar nu una manifestată prin exuberanţă ori
explozii, ci aplicată adecvat pe direcţia de cercetare, cumpănită,
judicioasă, neiertătoare cu impresia fugitivă oferită drept ştiinţă şi
judecată de valoare.
Piatra lui de încercare într-ale istoriografiei cred că a fost
Eminescu. Strateg, posedă în această privinţă şi pedala apropierii şi
pedala distanţei de subiect, astfel că vede bine şi de aproape şi de
departe. Notele, variantele şi comentariile la volumul său
Eminescu. Poezii. Editura Opera Magna, Iaşi, 2005, sunt o
adevărată „comoară pe moşie revărsată". Subiect suprem, câmp
primejdios . . . Eminescologii sunt o rasă aparte, nu prea amabili între
ei, învăţaţi cu prada grasă. Mircea Coloşenco e tare. Rezistă şi intră
în arenă. A învăţat de la George Călinescu faptul că proba de foc
pentru un critic ori un istoriograf rămâne Eminescu, geniu
neconsumptiv, care te răsplăteşte în sistem binar: ori pe scut, ori
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sub scut. . . Pentru reveriile mele istoriografice, volumul său - care,
deşi e publicat sub denominaţia Colecţia „Biblioteca Bârladul" a
Fundaţiei regretatului meu coleg într-ale medicinei, dr. Constantin
Teodorescu, a apărut într-o editură ieşeană - îmi este carte de
căpătâi, mie, care am foarte multe ediţii Eminescu.
O întâmplare . . . Dădusem, într-o revistă obscură din alte vremi,
peste traducerea latină a unei poezii de Eminescu. O traducere în
latină rămâne pentru mine un dar cu o savoare rară. Dacă nu mă
înşel, era a lui Ştefan Bezdechi. Am căutat-o repede în ediţia lui
Mircea Coloşenco, încredinţat că nu o voi găsi semnalată
(încredinţat. nu fericit. că-l voi prinde în ofsaid, deoarece nu sunt
omul !). Închipuiţi-vă, o avea! Fericit am fost deoarece mi-a
confirmat încă o dată că, în acest domeniu, e infailibil! Duce
investigaţia până în pânzele albe!
Despre omul Mircea Coloşenco? Î şi are paradoxul lui: în timp
ce îl cunoşti, descoperi că nu-l cunoşti ! Te lasă la dispoziţia
bănuirilor. Te imobilizează cu verzuii lui ochi sticloşi, deprinşi cu
iscodirea minţilor, de ajunge până-n adâncul bucoavnei sufletului,
citindu-ţi-o rând cu rând: nu scapi !
... Şi, totuşi, ochii aceştia i-am văzut, nu o dată, umezi ! Scapi
tu, dar intră în blocaj el. Perplexitatea aceasta are un nume feminin:
emoţia. Iar emoţia are o mamă: sensibilitatea!
... 80 de ani? Dar ce-s 80 de ani?! Întrebaţi-mă pe mine.
Mulţi înainte !
Bucureşti, 20 iunie 2018.
Prin telefon.
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C.D. Zeletin
Populus nigra, populus alba . . .

Nu ştiu cât de fideli au rămas în timp poeţii nobilei instituţii
a Academiei Bârlădene, acestui motiv-matrice al întemeietorului ei,
George Tutoveanu ( I 872-1 957), botezat de Mihail Dragomirescu
„poetul plopilor". Târziu, cel mai credincios emul al maestrului,
G.G. Ursu ( 1 9 1 1-1 980), i-a închinat plopului o dulce poezie,
Populus alba în volumul Dealul Brânduşelor ( 1 974) . Cântatul plop
însă îi diferenţiază mai mult decât îi apropie, deoarece maestrul şi
emulul aveau firi diferite: maestrul - solemnitate cu măsură,
echilibrat în toate, neconfesiv şi plutitor, emulul - duioşie, rezervă,
aderenţă afectivă, timiditate biruită la limită.
În primul rând, G. Tutoveanu l-a cântat mult, G.G. Ursu ceva
mai puţin, însă în poezii exprese. Traian Nicola, în meritoria şi vasta
sa bibliografie Valori spirituale tutovene (vol. VI, 2004, p.464)
găseşte în volumul Versuri ( 1 968) al lui G. Tutoveanu, plopii citaţi
de 29 de ori în 1 37 de poezii, în care, de altfel, sunt amintiţi şi alţi
arbori: fagi, molizi, mesteceni, ulmi, paltini, tei etc. (O digresiune:
elev la Liceul Codreanu fiind, maestrul Tutoveanu mă persuada că
pluralul de la mesteacăn trebuie să fie mesteacăni. „Mesteceni e
urâr', spunea, „aminteşte verbul a mesteca'·. Dar, ziceam eu în
gând, mesteacăn îl aminteşte pe Moş Teacă al lui Anton Bacalbaşa,
de care se făcea la liceu mult haz. Astăzi este adoptat pentru pluralul
acestui cuvânt de etimologie latină (mastichinus), în DEX, şi nu ştiu
de ce „ . ) forma mesteceni.
Pentru G. Tutoveanu, plopul era mai mult o problemă de gust
decât de simbol. Dar - plopi şi plopi ! Căci poetul are în vedere,
dintre multele specii ale acestui arbore, specia plutei (Populus
nigra), plopul fusiform, suplu şi înalt. Nu-i o poveste, nu-i o
metaforă întâmplătoare ci, la o citire atentă a poeziei sale şi gândind
la firea lui, pe care eu am cunoscut-o bine, o găsesc foarte potrivită.
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În primul rând, pluta rămâne o proiecţie a lănntrului său şi, prin
urmare şi a visului referitor la felul devenirii sale, şi acesta a fost
rectitudinea.
- Militar aş fi vrut să fiu! . îmi mărturisea la bătrâneţe . . .
O părere de rău ce se resimte mai ales în multe poezii din Balade
( 1 9 1 9). Imperativele o arată: Încinge-fi spada! (titlu); Călăraşule,
desprinde-ţi de la coardă carabina! (S-aude glas); Sus frunţile,
eroi! (titlu); Mânaţi-vă spre Milcov pădurile de ulmi! ( Vă strigă
Oltul); Copiii mei, vă leg cujurământ.. . (Jurământul rezervistului);
Cocori pribegi, luaţi-mă cu voi„ . (Cu voi); Aduceţi-vă-aminte!
(titlu) ş.a.
Î nşiraţi pe marginea şoselei, vara, când iarba e uscată,
succesiunea înaltelor plute, coborând din amintiri spre nări aerul cu
arome de la Delfi, face din ei un contrapposto verde colonadelor
din marmură albă de acolo şi ajută închipuirii să treacă printr-un
lung culoar de templu . . .
G. Tutoveanu evita să raporteze pluta la furtunile pe care să
le înfrângă, ci exprimau gustul rectitudinii.
Numai plopul spune basme
Stând de strajă.
(Strajă)

. . . Povesteşte el, plopul, stând (s.n.) de strajă, dar straja, prin
definiţie, aminteşte obligatoriu verticalitatea: straja stă în picioare.
Aceeaşi funcţie de strajă - în fond, prevalent militară! - o găsim şi
în poezia Decemvre:
Lângă lacul peste care
A durat decemvre pod,
Străjuieşte-n zare plopul
Ca un mândru voievod.

Ba încă verticalitatea plopului face
orizontalitatea mării, ca în poezia Nimeni:
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unghi

drept

cu

Pe marginea mării, un plop solitar
Scaidat în văpaia amurgului, cântă. . .
Albastru ( 1 9 1 0). 1

Psihanalitic, imaginea verticalităţii sugerează aspiraţia spre
înalt. Dar nu înălţarea propriu zisă, zborul, ci rezistenţa la furtuni.
Or, fapt este, pentru cine cunoaşte biografia poetului, viaţă despre
care el nu vorbea, că G. Tutoveanu a avut în viaţă două perioade de
zbucium cumplit: una în tinereţe şi alta la maturitate. Prima este
reprezentată, pe de o parte, de anii deambulării cu postul de
institutor dintr-un oraş în altul, presupusă de căsătorie şi de căutarea
coincidenţei a două posturi, pentru soţ şi soţie, iar pe de altă parte
de moartea câtorva copii mici, dar mai ales a Cordeliei, în plină
adolescenţă . . . A doua perioadă de zbucium este legată de cele două
căsătorii. Întâi, permanenta tensiune întreţinută de înclinarea spre
sinucidere a primei soţii, Zoe, şi târziu, de către a doua soţie, mai
tânără mult decât el, Eugenia, cu propensiunile ei comuniste, opuse
complet opticii bătrânului poet. Ca pe undeva prin cronici: şi
domnul vedea şi răbda. Şi, peste toate, trebuie adăugată încordarea
dramatică a poetului de a trece peste toate rară a vorbi despre ele,
tăinuindu-le. Astfel, biografia lui se regăseşte în imaginea
plopului ...
Un lucru mai rar auzit în vorbire: exprimată prin distanţă,
înălţimea plutei este folosită de popor ca metaforă pentru înrudirea
îndepărtată: a fi rudă de plută. Metaforă foarte nimerită,
eufemistică, dar şi uşor ironică...
Gestul delicat al municipalităţii bârlădene dinainte de război de
a planta plopi de-o parte şi de alta a capătului de nord al
Bulevardului Epureanu, care duce spre locuinţa poetului, l-a fericit,
după cum avea să-l mâhnească - şi, poate, chiar să-l rănească -,
după război, hotărârea municipalităţii comuniste de a-i tăia, după
ce, între timp, crescuseră falnici. Mi-a scris atunci, la Bucureşti, iar
eu i-am răspuns fără întârziere printr-o poezie compasională,
1 Peisajul în culori de pe copertă aparţine lui Ary Murnu.
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indignată, sinceră, fără prea multe merite artistice, dar scrisă la
timp ... Pe unde-o mai fi astăzi? !
Dar frunzele plopului cântă. Pentru poet însă cântecul trece în
subsidiar. Interesant: nu senzaţia sonoră prevalează, ci senzaţia
vizuală. Chiar într-o atmosferă de calm absolut, frunza plopului e
într-o clătinare permanentă. Explicaţia mi-a dat-o însuşi poetul,
într-o plimbare prin grădina publică, vecină casei lui, prin anii 1 95 1
sau 1 952. Desprinzând o frunză de plop, îmi arăta secretul : codiţa
frunzei. cilindrică, se îngustează cu câţiva milimetri la inserţia în
frunză şi devine ca o lamă verticală, ca şi cum ar fi fost strânsă cu
două degete omeneşti şi turtită, obligând-o astfel la un neastâmpăr,
la o instabilitate permanentă faţă de frunză, clătinându-se la cel mai
mic fior al adierii de vânt şi chiar în absenţa ei. În felul acesta,
totalitatea frunzelor plopului nu mai opune rezistenţă vântului, iar
creşterea pe verticală îi este prea puţin afectată. Acest joc mărunt,
de bătută pe loc, al plutei, a fost prins admirabil de auzul foarte
sensibil al poeţilor Dimitrie Anghel şi Şt.O. Iosif într-o strofă din
Wagnerism:
Ca un catarg interminabil d 'asupra negrelor boschete,
Un plop s-alintă-n neastâmpăr bătând din mii de castanele. 2

Î l cântă şi oamenii de ştiinţă. Eruditului geograf cu talent
scriitoricesc remarcabil, G. Vâlsan ( 1 885- 1 935), îi inspiră, în plină
proză consacrată Balcicului, o propoziţie cu valoare de vers de sine
stătător: Se întrec minaretele zvelte cu plopii„ . (Coasta de argint,
în: Antologia Dobrogei. Prozatori şi poeţi. Cu prilejul Cincante
narului. Bucureşti, Casa Şcoalelor, 1 928, p. 1 2 1 ).
Apropo de clătinare. Un critic literar, vârstnic, ferchezuit şi
grobian, drastic prin faptul de a fi cusurgiu, îmi reproşa, prin 1 977,
forma clate în loc de clatine (subjonctiv), peste care dăduse în
poezia mea Suflete, ştii câte. . . din volumul Călătorie spre
transparenţă:
2

Caleidoscopul lui A . Mirea, publicat de D. Anghel şi Şt.O. Iosif, voi. II, pp.36-

38, Bucureşti, Minerva, 1 908.
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Clătine-se clate
marele zadar!
Gândul peste toate
cade ca un har.

Dar iată că aflu în colecţiile de poezie populară ale părintelui
Simion Florea Marian un minunat distih privind plopul :
Bată vânt, nu bată,
Frunza ţi se c/ată. . .

Trăiam, aşadar, ş i scriam în spiritul limbii române din veac . . .
Vorbind despre plopii din poezia lui G . Tutoveanu, G.G. Ursu
scrie că acest lunatic arbore l-a impresionat pe maestru prin ţinuta
înaltă mai mult decât prin sensibilitatea excesivă a frunzelor! Fără
să fie unnărit de imaginea esenţializată într-un simbol spaţial ca
maestrul său, şi la o vârstă mult mai înaintată decât cea a lui
G. Tutoveanu din anii când scria Albastru, adică vreo 50 de ani mai
târziu, G.G. Ursu a dedicat expres o poezie plopului, dar referitoare
la o altă specie decât Populus nigra:
Populus alba
Populus alba,
Plopul zăpadă,
Scuture-şi salba. . .
Lasă-l să cadă,

Lasă-l să-şi plece
Sfânta sfială,
Roua ei rece,
Albă beteală.

Lasă-l să-şi culce
Ca o mireasă
Cununa dulce
Şi unduioasă,

Nici o putere
N-o să mi-l stingă,
Vechea-mi durere
S-o ningă, ningă.
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Iată o poezie frumoasă în care plopul este subiect! Cum
spuneam, deşi generator al cognomenului „poet al plopilor",

G.

Tutoveanu, spre diferenţă de discipolul său

G.G.

Ursu, nu a

consacrat o poezie anume plopului, ci şi-a presărat ici şi acolo
plutele cu lancea lor verticală în cuprinsul unor poezii.

G.G.

Ursu

i-a închinat, anume, mai multe poezii. Plopul lui însă e o specie mai
puţin ordonată în spaţiu şi rară un profil personalizat, dar profund

G.

muzical şi mângâietor. La

G.G.

Ursu e mireasă.

G.

plopul lui e zvâcnitor, al lui
plăcute. La

G.

Tutoveanu, falnicul plop e mire, la

Tutoveanu a şi ocolit sinonimul plută,

G.G. Ursu e generator al unei copleşiri
G.G. Ursu

Tutoveanu indică bolta cerească, la

pământul, spre care îşi scutură sfios tot ce are mai suav o ninsoare.
La

G. Tutoveanu plopul

susură drept căutând spre cer, la

G.G. Ursu

plopul îşi revarsă spre ţărână puhoaie albe de puf diafan. Replică
creatoare a emulului fidel .
Bucureşti, 24 iunie 2018

Academia Bârlădeană, XXIV, 3 (72), 20 1 8, pp.
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1 8- 1 9.

C.D. Zeletin
Prin caietul de histologie,
În voia condeiului . . .
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Scriitorul ce sunt se gândeşte că poate l-ar interesa pe cititor
faptul că autorul unor desene şi portrete din imaginaţie
(N. Titulescu, I. V. Stalin, V.I. Popa, Arthur Rimbaud), zvârlite în
joaca artistică a creionului pe foile manuscriselor hărăzite rugului,
este acelaşi cu studentul în medicină, desenator devotat ştiinţelor
morfologice, anatomia şi histologia (aceasta din urmă se ocupă cu
cercetarea structurii microscopice a ţesuturilor). M-aş simţi trădat
de către mine însumi dacă n-aş ataşa, la sfârşitul acestor glume
grafice de care vorbeam, ce vizau arta desenului artistic, o pagină
din voletul celălalt al vieţii mele profesionale, cel ştiinţific; o pagină
numai din caietul de histologie, în care desenam după natură, prin
natură înţelegând în acest caz imaginea, obţinută cu ajutorul
microscopului optic, a unor secţiuni foarte subţiri (de 1 O mili
microni, un micron fiind a mia parte dintr-un milimetru) de ţesut
uman sau animal, fixat în soluţii speciale, colorat cu proceduri
anumite şi montat cu balsam de Canada între lamă şi lamelă.
Caietul meu de histologie, rătăcit într-un balot de caiete şi hârtii
literare, învelit cu o foaie de ziar, a primit însă premiul întâi la o
expoziţie internă a Catedrei de Histologie. Aceasta se petrecea în
anul 1 955, când eram în anul II de studii. Î l aveam asistent pe dr.
Constantin Bocâmea - imagine a distincţiei şi a unei nobile rezerve,
violonist în Orchestra Medicilor, conferenţiar pe dr. Ardeal Hagi
Paraschiv şi profesor pe savantul neuromorfopatolog
I.T. Niculescu (înrudit, prin soţia lui de aceeaşi specialitate şi
excelenţă profesională, cu Iuliu Maniu).
Să nu ne mire numele de botez al conferenţiarului: Ardeal. Un
alt conferenţiar se numea Mărăşel Georgescu (antroponim creat
după celebrii Mărăşeşti), iar o asistentă, Bucovina, ca să închei cu
scriitorul Caşin Popescu, plecat în Germania în timpul comunismu
lui ... Erau născuţi îndată după făurirea României Mari, oră astrală a
Patriei noastre, şi mulţi nou-născuţi fuseseră botezaţi cu numele
provinciilor româneşti revenite la patria mamă sau legate de marile
bătălii ale neamului.
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.. .lară noi? Noi, epigonii?. . . Simţiri reci, harfe zdrobite,
Mici de zile, mari de patimi( . .)
Dumnezeul nostru: umbră, patria noastră: o/rază . .
(Eminescu, Epigonii)
.

Astăzi, „numele de botez" au fost schimbate discret, începând
cu anii de biruinţă a comunismului, cu „prenumele", iar printre
acestea găsim: Izaura, Michael (Jackson), Ricky (Martin),
Mercedesa, Pele, Elvis (Presley) etc!
Academia Bârlădeană, XXIV, 3(72), 20 1 8, p. 23 .
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C .D. Zeletin
Caseta gândurilor gnomice*
Ne-am gândit că o reflecţie originală de felul celor numite
adagii, aforisme, apoftegme, sentinţe, maxime ş.a.m.d., ar fi de
folos, corţferind osatura necesară unei reviste de artă ca a noastră.
a cărei miză stă în lipsa de cenzură a expansiunii, în libertate,
fantezie, joc mai mult sau mai puţin riscant. Conţinutul dens şi
restrâns al casetei ar compensa structural ansamblul revistei.
Acesta ar urma să fie un gând concis, surprinzător prin
originalitate sau paradox, prin noutate, învăţătură sau .frumuseţe,
prin trăirea personală mărturisită prin mijloacele specifice genului
artistico-moral, prin însăşi trăirea morală cu forţă de iradiere. Şi
să dispună, dacă e cu putinţă, de ax de simetrie. El va trebui să
emane însă de la un gânditor sau artist de prestigiu.
Iar numărul mic al acestor gânduri să consune cu
lapidaritatea însăşi.
Gândurile gnomice vor .fi în număr de trei. Fatidicul trei:

Nu ţi-am spus, seara şi-n zori,
Toate, de câte trei ori? (Arghezi)
Cele trei aforisme vor fi ale unui singur autor. Vom începe,
după cuviinţă, cu A. Vlahuţă (1858-1919), primul preşedinte de
onoare al Academiei Bârlădene (1915).
Bucureşti, 1 9 noiembrie 201 8.

• Rubrică inaugurată în anul 20 1 8, în revista Academia Bârlădeană.
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* Invidioşii suferă de succesul altora ca de-o
umilinţă, ca de-o ofensă neiertată adusă slăbiciunii lor.
* Poate fi cineva fericit când ia aminte la câte-s de

tăcut pe lume, la câte însăşi cată să-mplinească într-o
viaţă aşa de scurtă şi de nesigură şi vede că-l apucă
noaptea cu lucrul abia început?
*
Viaţa simplă, bunătatea, cinstea, mândrul
dispreţ pentru toate deşertăciunile omeneşti, iubirea de
ţară, munca neadormită şi adânca pasiune pentru bine,
adevăr şi frumos... acestea sunt cea mai înaltă
învăţătură pe care poate să ne-o dea un om.
A . Vlahuţă

Academia Bârlădeană, XXIV, 4(73), 201 8, p. 20.
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Din viata Academiei
'

Duminică, 20 mai 2018, ora 1 0. 30, Academia Bârlădeană a
organizat un eveniment devenit tradiţie: reuniunea festivă în cadrul
„Zilelor culturale ale Bârladului". Manifestarea a început cu
prezentarea mesajului transmis de domnul C.D. Zeletin,
preşedintele de onoare al Societăţii (pe care îl redăm în continuare).
Partea centrală a reuniunii îi este de altfel consacrată prin
prezentarea cărţii domniei sale, „Domnu-i domn şi lerui Ier",
apărută, în noiembrie trecut, la Editura Spandugino. A venit la
Bârlad, special pentru acest moment, scriitorul Theodor Codreanu,
reputat eminescolog, critic şi istoric literar, însoţit de scriitoarea
Lina Codreanu. Cuvântul domnului Theodor Codreanu a depăşit
graniţele obişnuite ale unei cronici de carte, constituindu-se într-un
portret-omagiu al celui pe care-l numeşte „model exemplar de care
cultura noastră are atâta nevoie''. Lina şi Theodor Codreanu au
venit cu noi daruri de carte pentru biblioteca Academiei Bârlădene.
Moderatoarea reuniunii, Elena Monu, a semnalat publicului
viitoarea apariţie editorială dedicată de Academia Bârlădeană
Centenarului Unirii : Elena Th. Emandi, „Din anii de durere. Pagini
trăite".
Momentul final al manifestării a cuprins două donaţii
speciale: Academia Bârlădeană a oferit Colegiului Naţional
„Gh. Roşca Codreanu", cu acceptul donatorului, un document,
mare cât o fereastră, înrămat şi protejat sub sticlă, expus, încă din
momentul importantei donaţii de carte şi documente făcută
Academiei Bârlădene de către domnul C.D. Zeletin, la intrarea în
Sala mare a Societăţii. Datând din 1 924, „Chemarea" a fost iniţiată
de un grup impresionant de absolvenţi ai şcolii - pe atunci Liceul
de băieţi „Gh. Roşca Codreanu" -, personalităţi locale şi naţionale,
invitaţi la o reuniune prilejuită de aniversare ... Elena Monu a dat
citire Cuvântului domnului Zeletin, adresat liceului, apoi a înmânat
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documentul doamnei Daniela Jitcă Horoiţă, director al Colegiului.
Doamna profesor Gabi Ghidoveanu, căreia i se datorează ideea
acestei donaţii, a citit textul integral al „Chemării". L-a citit cu
emoţie, subliniind că „semnatarii Chemării sunt nume care
impresionează, iar textul e aproape o poezie . . . Şi o lecţie: o lecţie
din vremurile când oamenii erau atenţi nu numai la înflorirea lor, ci
şi la înflorirea şcolii lor. . . " În numele Colegiului, doamna director
a rostit un la fel de emoţionant cuvânt de mulţumire şi a arătat
publicului placheta omagială dedicată domnului C.D. Zeletin,
având imprimat textul: Cu respect pentru ceea ce sunteţi şi cu
recunoştinţă pentru ceea ce aţifă.cut posibil să ne unească '·.
„

Pe peretele estic al bibliotecii, Placheta omagială oferită
scriitorului, în anul 201 8, de Colegiul Naţional
„Gheorghe Roşca Codreanu".
Foto: prof. Ioan Dăni lă.
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C.D. Zeletin
Cuvânt de întâmpinare
Cuvine-se ca Zilele culturale ale Bârladului să fie văzute şi
ca zile ale artei scriitorilor bârlădeni, cu alte cuvinte. ai Academiei
Bârlădene. Dulce luna mai. luna ei aniversară, e şi ziua apogeului
înfloririi. floarea rămânând simbolul frumuseţii de pe acest pământ
răscolit astăzi de tot ce-i urâciune„.
Urez, aşadar, Academiei noastre succes în lucrarea ei
artistică, să nu uite că, de la întemeierea ei de acum peste un secol,
a fost socotită o înfrăţire a visătorilor, slujitori, prin artă, ai
frumuseţii, rară de care omul nu poate să trăiască, ori trăieşte îngust
şi fără cer lăuntric.
De asemenea, să îşi aducă aminte totdeauna, cu pietate şi cu
dragoste, de ctitorii ei: Alexandru Vlahuţă, George Tutoveanu,
Tudor Pamfile şi părintele Toma Chiricuţă!
Sunt cu deosebire bucuros că-n mijlocul d-voastră se află
prietenul meu multpreţuit, scriitorul Theodor Codreanu, împreună
cu doamna sa, scriitoarea Lina Codreanu. Domnul Theodor
Codreanu este unul dintre foarte valoroşii eminescologi ai culturii
române, şi sunt şi mai bucuros că Pronia a vrut să ni-l trimită exact
în anii noştri, când cultura, neamul şi poporul român, dezorbitat şi
atins de diavolul autofagierii, au nevoie de spirite înalte„ .
Î ntreaga gratitudine pentru prezentarea de astăzi a cărţii mele,
Domnu-i domn şi lerui Ier, scrisă de-mai-mult-decât octogenarul ce
sunt.
Doamnei Preşedinte al Academiei Bârlădene, întrutotul
vrednica cercetătoare şi profesoară Elena Monu şi doamnei
profesoare Elena Popoiu, cu care mă întâlnesc în lucrările noastre
de francofilie românească şi în realizarea revistei noastre, cât şi
tuturor Elenelor, Constantinelor şi Constantinilor de faţă, întregii
noastre Academii, felicitări pentru ziua Sfinţilor Împăraţi, întreaga
mea afecţiune şi dor de revedere ! Să nu uităm că cel mai mare artist
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în muzică pe care l-a dat Bârladul este Principesa Elena Bibescu,
născută Kostaki Epureanu!
Şi daţi o suavă raită la statuia lui Alexandru Vlahuţă din
Grădina Publică de-alături !
Bucureşti, 20 mai 201 8.

Prin telefon.

Academia Bârlădeană, XXIV, 2(7 1 ) , 201 8, pp. 30-3 1 .

236
https://biblioteca-digitala.ro

Dr. Mihail Mihailide
Erudiţie şi stil
Cartea primită în dar de Ajunul Crăciunului 20 1 7 m-a
bucurat, ca odinioară copil fiind. Atunci nu erau telefoane mobile
şi electronicele de astăzi, atât de jinduite de copilăretul fericit al
secolului XXI, aduse de un Moş Crăciun care e mai degrabă un
comisionar eMAG. Venit cu sania trasă de cerbi sau intrat pe horn,
bătrânelul resemnat de lângă bradul împodobit se mulţumea pe
vremuri să-i reciţi o poezioară şi să afle „pe surse" că fuseseşi
cuminte. Mai ales în timpul războiului şi în anii de după, sacul cu
jucării, în cele mai multe case, nu excela prin dimensiuni. În cazul
meu, cărţile copilăriei aveau mai multe ocazii să-mi îmbogăţească
mica bibliotecă, dar bucuria primirii lor o încercam de fiecare dată
- şi, iată, am simţit-o şi acum.
Volumul de 500 de pagini, frumos editat la Editura
Spandugino, se intitulează Domnu-i Domn şi lerui Ier, iar autorul
care mi l-a oferit cu o preţioasă dedicaţie colegială este medicul,
biofizicianul, profesorul universitar, poetul, eseistul, scriitorul şi
excepţionalul traducător al integralei michelangioleşti în română şi,
de asemenea, al „Florilor Răului", preşedintele de onoare al
Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti din România (SMSPR),
C.D. Zeletin. Prin 1 990, împreună cu un grup de medici-scriitori, 1am ales în unanimitate în fruntea SMSPR, mandat încheiat cu
înfăptuiri culturale meritorii pentru anii tulburi de după decembrie
'89.
Autorul îşi subtitrează şi ordonează scrierea în: Proze.
Convorbiri. La arderea manuscriselor [din copilărie, adolescenţă
şi nu numai]". Numărul de pagini îmi relevă faptul că cel mai amplu
capitol este primul - o suită de texte, majoritatea eseuri inedite (sau
de care eu nu am luat cunoştinţă).
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Eseurile lui Zeletin nu se pot ,,povesti". Dacă am proceda
astfel, ar avea de suferit originalitatea ideilor şi logica susţinerii lor,
iar expresivitatea literară s-ar pierde prin reducţionism; încercarea
ar fi asemănătoare intenţiei de a rezuma o enciclopedie . . . Fiecare
eseu din cele publicate este îmbogăţit cu incursiuni în ştiinţă,
istorie, artă, filosofia culturii, patristică, literatură. Limba naraţiunii
este una aleasă, limpede, presărată - acolo unde îşi găsesc necăutat
locul - cu vocabule rare, unele coborâtoare din străvechime.
Eseul „Canalul veneţian", de pildă, pleacă de la închipuirea
că prin grădina casei, încărcată de florile pe care cu grijă le
ocroteşte - zorele, „cu floarea mică şi roşie de mărimea unghiei
degetului mare al femeilor fine", hortensii foşnitoare, toporaşi „ . -,
s-ar ivi, printr-un declic al imaginaţiei, un canal aidoma unuia
veneţian, străbătut de gondole, în trecerea lor pe sub „odgoanele
viţei mele de vie''. Iar de aici, „canalul mă oferă levitaţiei artelor
sonore, poeziei întâi de toate''. Cetatea extinctă (Veneţia) îi
reaminteşte eseistului sonetul lui Eminescu, „una dintre cele mai
frumoase poezii ale literaturii universale", deşi - nu multă lume ştie
- nu e decât prelucrarea modestului text intitulat Venedig, al
poetului de limbă germană Cajetan Cerri, scris în 1 850, anul
naşterii lui Eminescu, şi a transpunerii în franceză datorată lui
August [von] Platen, poet german care a trăit exact cât Eminescu:
39 de ani; „Sunt relaţii numerice fixe ce amintesc apropierea de
fixităţi, proprie sonetului ( . . . ). Ilarie Chendi, Dumitru Caracostea
şi Mihail Dragomirescu socoteau traducerea lui Eminescu
superioară originalului". Ramura pornită din trunchiul eseului
înfloreşte cu amănunte despre intervenţia poetului asupra textului
de bază, ceea ce motivează şi citarea numeroaselor variante ale
sonetului eminescian. Iar când C.D. Zeletin admiră actul traducerii
- afirmând că sonetul „Veneţia'· al lui Eminescu ilustrează
„triumful prelucrării ca emancipare faţă de originalul învins" -, nu
sunt motive să ne îndoim de fiabilitatea diagnosticului. (Să
murmurăm pentru noi înşine: ,,S-a stins viaţa falnicei Veneţii,/
N-auzi cântări, nu vezi lumini de baluri;/ Pe scări de marmură, prin
vechi portaluri,/ Pătrunde luna, înălbind pereţii". Să nu fi scris
Eminescu „păreţii"?, n.m.)
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Î n ,,Iarăşi tânguirea după dativ", eseistul deplânge rarefierea
păguboasă a utilizării acestui caz în declinarea substantivelor,
văzând-o ca un atac la nobleţea limbii noastre: este un alt exemplu
de discurs eseistic care invită cititorul la conştientizarea valenţelor
expresive ale dativului (dar şi paza vigilentă a limbii ce ne fu lăsată
moştenire), îmbogăţind cu varii exemple argumentaţia.
Î n observaţiile efectului muzicii asupra animalelor domestice
{„Muzica şi necuvântătoarele") - după un excurs „bibliografic"
legat de acest aspect (Gheorghe Panu, în „Amintiri de la Junimea",
I. Al. Brătescu-Voineşti, în schiţa „ Violoncelul") -, autorul îşi
aminteşte de propria copilărie când, spre a nu-i stânjeni pe cei ai
casei, asculta „Elegia" lui Massenet la patefon, cu uşa camerei
închisă, dar geamurile larg deschise spre ogradă: „Când deodată
văd un pâlc de oi desprinzându-se din ceairul lor, coborând spre
fereastra mea şi ascultând «Elegia» într-o linişte perfectă". Prilej de
consideraţii asupra obişnuinţei ancestrale probabile a acestor vietăţi
cu fluierul păstorului. „Sunetele muzicale i-au adâncit (oii) în veac
şi i-au rafinat vastul câmp al sensibilităţii", opinează. Şi conchide,
după un asterisc despărţitor şi propoziţia „Totul a pornit de la
fluier'': „Când intrarea în armonie a undei sonore cu sufletul s-a
încheiat, asupra mielului s-au înstăpânit liniştea, puritatea şi
blândeţea. Odată cu puterea acestor însuşiri, Dumnezeu a ales
Mielul de simbol al Fiului Său. Iar Mielul a coborât în mijlocul
lupilor, a luat asupra Lui păcatele lumii şi s-a jertfit pentru ea.
Mielul, care de când lumea adună în el toate armoniile şi care iarăşi
va să vină atunci când armonia sufletelor lumii va fi cum nu se
poate mai tulburată".
Î ntr-o altă însemnare, scriitorul aminteşte faptul că textul
foarte cunoscutei piese muzicale „Moş Crăciun [cu plete dalbe]",
pe muzica lui D. G. Kiriac, a fost scris de medicul-scriitor Ştefan
Crucianu, poet şi prozator aproape ignorat, aşa după cum „Oda
bucuriei", ce încheie Simfonia a IX-a de Beethoven, devenită astăzi
şi „Imn al Uniunii Europene" [dar rară cuvinte], a fost pusă pe
versurile unui alt medic-scriitor, marele poet şi dramaturg Fredrich
Schiller {„Slavă ţie stea curată/ Voie bună pe Pământ/ Sol din rai cu
Soare sfânt;/ Vraja ta aduce iar/ Pe popor lângă popor;/ Toţi pe
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lume, fraţi noi suntem/ Unde vii uşor-n zbor" [deziderat atât de
îndepărtat astăzi de 1 785, anul creării]).
O serie de amintiri - unele de interes istorico-literar, altele de
ordin autobiografic - întregesc armonios capitolul „Proze": „Poetul
Nicolae Crevedia în aducerea aminte". Jurnalistul, epigramistul şi
poetul N. Crevedia (pseudonim al lui Ion Cârstea, născut în comuna
Crevedia Mare, din judeţul Giurgiu, în 1 902), care remarcase
poeziile studentului medicinist Constantin Dimoftache, întreţinea
un cerc literar, în pofida opreliştilor comuniste, şi îl invitase să
participe. Veneau Ion Larian Postolache, care îşi gratula gazda cu
apelativul Maestre, dar şi Radu D. Rosetti, Virgil Carianopol,
Octav Dessila, Dimitrie Iov, B. Jordan, Mihail Straje, uneori
V. Voiculescu, Ion Buzdugan, G. G. Ursu ori tânărul pe atunci
Eugen Barbu, „fiul natural al lui N. Crevedia, care îi moştenise nu
numai înfăţişarea, ci şi puternicul talent artistic"' ş.a. C. Dimoftache,
viitorul scriitor C.D. Zeletin, analizează una dintre poeziile lui
N. Crevedia - „Elegie''. „( . . . )Tunetele lunii mai,/ Ce le-aş lua cu
mine mai,/ Ce le-aş lua cu mine mai . .I Şal ce-ntârziezi pe dig,/
N-am să pot să te mai strig./ N -am să pot să te mai strig:'
„Deplasarea caudală, prin inversiune, a augmentativului mai,
invenţie ingenioasă şi îndrăzneaţă, ca de altfel şi «trup rusaliem»
(vers din prima strofă, nereprodus, n.m.), frapează o fracţiune de
secundă cu impresia de forţare a limbii, fără să şi fie, conferind
poeziei un farmec savant'', apreciază analistul . Versurile din
„Elegie" îi aduc aminte de asemenea de Jean Cocteau, poetul care,
tot prin metateză, utilizează vocabula franceză avec la finele
versului, folosindu-l într-o rimă, într-adevăr, un pic elaborată. Şi tot
analistul îl apropie pe N. Crevedia de Tudor Arghezi, din punctul
de vedere al instinctului plasticităţii verbale şi al metaforei.
Câteva alte titluri de eseuri şi proze: „Reflecţii asupra
medicului scriitor"; „Scriitorul medic şi harul artistic";
„O alocuţiune", cuvânt - [ciudat, rară niciun cuvânt despre
întemeietori, n.m.] - la deschiderea Congresului jubiliar prilejuit de
aniversarea a 25 de ani de la înfiinţarea SMSPR, 7 noiembrie 20 1 5;
recenzia exegezei istoricului şi criticului literar Theodor Codreanu,
„Ion Barbu şi spiritualitatea românească modernă. Ermetismul
.
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canonic (20 1 1 )"; paginile memorialistice închinate prietenilor
Ovidiu Drimba, Valeriu Rusu („Cu gândul la profesorul Valeriu
Rusu" - valorosul colaborator al „Vieţii medicale", decenii la rând
susţinând rubrica „Lexis" (şi paginile duble de ziar scrise în
momentul decernării anuale a Nobelului pentru medicină, n.m.), pe
care îl portretizează minunat, definindu-l, între altele, ca „eseist de
clasă înaltă, cu plăcerea polemicii ştiinţifice, şi iatroistoriograf
important", „unul dintre cei mai valoroşi intelectuali ai lumii
medicale româneşti"), Ion Hobana („Doi ani de la alunecarea în
neant a lui Ion Hobana") ori G. Tutoveanu („Noi, viaţa lui „ .
Cincizeci de ani de la moartea poetului G. Tutoveanu"), Victor Ion
Popa („Artistul căruia toate artele i-au râvnit harul"), „O mână de
cenuşă [pe Vârful cu Dor]": împlinirea de către urmaşii apropiaţi
(copiii, nepoţii) savantului George Emil Palade a hotărârii sale
testamentare de a fi incinerat, iar o parte din cenuşă să fie risipită în
munţii Bucegi, anume pe Vârful cu Dor ( .). Cred, de asemenea,
că „Exordiu la Centenarul «Academiei Bârlădene»" se constituie
într-o importantă filă de istorie literară. Cât regret că nu-mi
îngăduie spaţiul unei prezentări de carte a cita incursiunile
neaşteptate în diferite domenii, dar şi excepţionalul dar al
portretizării unor figuri ilustre ale culturii naţionale, ale acestui
erudit scriitor, C.D. Zeletin - care la 1 3 aprilie împlineşte 83 de ani
-, invitând însă cititorii să le descopere.
Al doilea capitol din „Lerui Ier . . . ", prefaţat de o „Parigorie"
(aici cu sensul de mângâiere, consolare, alinare) versificată,
prelingându-se grafic pe lângă o fotografie din juneţe
(„Parcă-adineauri te născuşi/ Făt-logofăt de sare; pentru un atât de
scurt urcuş./ Ce lungă-alunecare! Viaţa câtă mi-a părut/zi din
copilărie,/ pe neştiute-a început cumva, să nu mai fie" ( . . . ) adună
interviuri pe care le-a acordat, mai ales în partea a doua a vieţii, de
mare bogăţie ideatică şi profunzime a răspunsurilor, din titlurile
cărora citez: „Dacă aş fi respirat în preajma lui Pasteur, nu aş fi fost
impresionat mai mult. George Emil Palade ( 1 9 1 2-2008) Centenarul naşterii", convorbire cu Alina Boghiceanu (20 1 2);
„Fericirea pluteşte deasupra caracterelor memoriei „ . ca o ceaţă
diafană„ . ", convorbire cu Lucia Negoiţă (20 1 3); „Despre viaţa
„
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literară a Bârladului de altădată şi nu numai", convorbire cu Sorin
Bocioacă (20 1 3 ) ; „Seniorii literaturii noastre. Intelectualul poate să
influenţeze viaţa publică prin exemplaritatea sa", convorbire cu
Florentin Popescu (201 4); „Codul lui Zeletin", convorbire cu Alice
Ţuculescu (20 1 5); „Datorită lui Vasile Alecsandri, moldovenii s-au
numit, începând cu 24 ianuarie 1 859, definitiv români'', convorbire
cu Ioan Dănilă (20 1 6). Cu riscul asumat de a mă repeta ori a exagera
evaluarea, „Seniorii literaturii . . . ", convorbirea cu Fl. Popescu şi
„Codul lui Zeletin", discuţia cu doamna Alice Ţuculescu sunt
pagini care ar putea fi cândva inserate pe drept în cuprinsul unei
istorii a literaturii, fie şi într-un paragraf intitulat „Medici
Scriitori".
Ultimul capitol - cel asupra căruia, din păcate, nu pot stărui
- e zbaterea interioară a scriitorului în legătură cu ceea ce, banal, e
numit „laboratorul de creaţie'' al celui ce are vocaţia sau patima
nobilă de a scrie. În speţă, dacă lucrul adesea trudnic, din diferitele
etape ale vieţii sale, săvârşit în „laborator·' poate fi sau nu lăsat la
îndemâna urmaşilor sau dacă ceea ce eventual merită să rămână e
doar forma finală, desăvârşită a operei. „Arderea manuscriselor ţine
de abluţiune, de un simţământ al ordinii şi al curăţeniei de
întâmpinare a Cuiva. Printre atâtea câte sunt de făcut în sanctuarul
tău, focul elimină tot ce este imperfecţiune şi izvor de stingherire
sau de ruşine. Dacă acel Cineva îţi face onoarea de a-ţi primi
invitaţia la festin, ai grijă să nu-i aşezi în faţă tacâmuri estropiate,
cauţi să elimini ce e ştirbit, nepotrivit bucuriei de a-l primi."
Cu toată această afirmată reţinere, autorul inventariază
înduioşat unele poezioare din adolescenţă, dar şi lucrări de
maturitate, câteva integral sau parţial reproduse, altele cărora li se
citează doar titlul. În acest ultim capitol este reprodus şi colindul
„Domnu-i domn şi lerui ler'', care va fi ales ca titlu al volumului.
De gardă fiind la Clinica de pediatrie condusă de profesorul
Russescu, internul C. Dimoftache veghează nedezlipit lângă pătuţul
unui prunc grav bolnav, în Ajunul Crăciunului - sărbătoare ştearsă
din calendar prin ordin de sus (24 decembrie 1 958) şi pe care
regretă de a nu fi putut totuşi să o petreacă după tradiţie. Î n
semi-obscuritatea micii rezerve, pătuţul copilului îi apare ca o iesle,
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sub o lumină crescătoare. La un moment dat, ,,băieţelul începuse
să-şi revină şi, căutându-mă cu privirea, îmi zâmbi! ( . . . ) Sufletul
tensionat de spaimele de până atunci mi s-a deschis dintr-odată,
asemeni cerurilor ( . . . ). Se ivea astfel Iisus ! Revelaţia simbolului
trăit pe viu (pe viu/pe moarte ! ) a devenit o zguduire în plus . . . Am
scos creionul din buzunarul halatului, scriind colindul acesta, de
fapt un potpuriu de refrene: „Domnu-i domn şi Ierni Ier. Petreceam
Crăciunul deasupra meschinei şi, mai ales, zadarnicei interziceri,
purificat şi eu, ca un nou-născut de către neaşteptatul zâmbet de
copil ce tocmai reintra în viaţă cu moartea pre moarte călcând.
Trăiam faptic în miezul unui simbol colosal. Poate fundamental
pentru o fiinţă pământească".
Î ncheiem cu strofa finală a colindului (datată: Bucureşti,
24 decembrie 1 958, adică în urmă cu şase decenii, la vârsta de 23 de
ani ai autorului): „Florile dalbe, Ierni sfânt,/ Doamne, adă pe
pământ/ Ploaie vara, iama ger ! . . I Domnu-i domn şi Ierni Ier''.
.

Via(a medicală, vineri, 1 3 aprilie 20 1 8.
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Redacţia
O precizare necesară
Î ncepând cu numerele Centenarului, prezenţa domnului
C.D. Zeletin, ca autor şi sfătuitor, în revista Academiei Bârlădene a
devenit - cititorii noştri fideli au observat - tot mai sensibilă.
Convorbirile, îndeosebi telefonice, cu un capăt la Bârlad şi celălalt
la Bucureşti, au ţesut, fir cu fir, pânza revistei, i-au limpezit şi întărit
profilul, astfel ca ţesătura să fie autentică şi frumoasă, iar spiritul
românesc şi iniţiativele bârlădene să intre în armonie; cu mereu
grija de a ne raporta la valorile artistice româneşti şi universale de
totdeauna.
Pentru buna ţinută a revistei - avem în vedere deopotrivă
substanţa, ideile şi forma de prezentare - Preşedintele de onoare al
Academiei Bârlădene îşi oferă - şi nu de azi ! - biblioteca, arhiva
cu documente şi imagini unicat, timp, disponibilitate de orice clipă,
erudiţia de necuprins, memoria de martor, încă din adolescenţă, al
vieţii Societăţii şi de prieten apropiat cu membrii primei generaţii,
astăzi duşi cu toţii . . . Toate, transpuse în idei, sugestii, titluri, pagini
scrise şi, mai presus de orice, grijă estetică.
Ne-am dorit de mult ca această realitate să se regăsească în
caseta tehnică a revistei.
Academia Bârlădeană, XXIV, 1 (70), 20 1 8, p. 30.
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Marius MANTA
C.D. Zeletin - „Domnu-i domn şi lerui Ier"
Cât de mare mi-a fost bucuria în momentul în care am primit
în redacţie, din partea lui C.D. Zeletin, ultima sa carte publicată „Domnu-i domn şi lerui ler", Editura „Spandugino", Bucureşti ! Un
volum venit parcă din altă lume, dintr-un loc unde supremaţia
fragmentului încă nu şi-a făcut apariţia, iar studiul interdisciplinar,
sincretic se află la el acasă. Da, îl simt pe C.D. Zeletin ca pe o vie
şi fericită mărturie a filozofiei de factură renascentistă, cumva
îndrăznesc să sper că vremea aceea nu a apus cu totul şi că poate,
printr-o răstălmăcire de ordin miraculos, omul se va reîmprieteni cu
timpul, va renaşte dinspre bolgiile neputinţei către o asumare
firească a tripticului adevăr, bine, frumos. Îmi aduc aminte că
George Bălăiţă afirmase admirativ: „V-aţi născut cu cartea-o
mână! '' Iată cum lucrurile se leagă peste timp, iată cum, într-un
interviu din cuprinsul cărţii, la rândul său, C.D. Zeletin admite că
„este primul impuls care îmi iese în întâmpinarea speranţei. Sper
mereu să admir. . . Amândouă - şi admiraţia, şi speranţa - coexistă
în sufletul meu, dar cumva izolate, ca la plantă, unde staminele, cu
polenul lor, şi pistilul sălăşluiesc împreună în cupa aceleiaşi flori.
Trebuie doar un dedic pentru a declanşa admiraţia. Este un fel de
răpire ce mă urcă în zona sublimului, o formă a înălţării în faţa unor
însuşiri de excepţie".
Fireşte, după cum lesne se poate prefigura din chiar
fragmentul transcris, C.D. Zeletin are toate datele unui om curios I
temperat, care admite din start că lumea înconjurătoare e doar semn
al putinţei de a zbura către Chipul iconic cândva părăsit şi că
existenţa presupune in nuce o recuperare a sensurilor identitare
pnmare.
Cartea în discuţie se deschide cu „Lerui ler" - dinspre
bucuriile mici ale copilăriei se construieşte arhitectura întregului
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op; e delimitată simbolic o axă ce traversează însăşi viaţa, faţă în
faţă stau copilul şi înţeleptul, primul ca îndumnezeit-întrupată
promisiune, cel de-al doilea ca depozitar al nostalgiei : „Vine
Crăciunul şi lumea va fi stăpânită de Copil. Cad ninsori înfiorate,
fiecare fulg coboară cu iluzia înălţării. Pieptul pământului se umflă
alb, crezându-se exonerat de mizeria ce-i dedesubt: nu presimte
salvarea în puritate şi nici nu cugetă la ideea de primenire . . . Vine
Crăciunul, iar eu, om bătrân, lăcrimez în năframa cuviinţei după
dragii mei atât de curaţi, după scumpii mei care nu mai sunt de
multă vreme printre noi".
Sunt convins că C.D. Zeletin nu mai are nevoie de nicio
prezentare, acesta e şi motivul pentru care nu am găsit necesar a
întocmi vreo fişă bio-bibliografică. Am salvat din spaţiu pentru a
lăsa textele să grăiască mai mult decât de obicei, întrucât limba
română sub condeiul autorului pare să cunoască o bucurie
sprintenă, oferind la rândul ei măsura cuvenită pentru întreaga
ştiinţă a autorului de a dezvolta subiectele propuse. Registrele
interrelaţionează, neologismele întâlnesc cuvintele vechi din limbă,
în timp ce micile (auto )ironii sunt adesea disipate printre valenţe
argumentative. Practic, întreg edificiul livresc cunoaşte un sistem
de articulaţii bine pus la punct, volumul în sine transfonnânduse
într-un dublu al scriitorului. Cumva inedit, cartea împleteşte critica
ideilor cu aserţiunea filozofică şi elemente aparţinând discursului
teologic; totul se subsumează unui echilibru desăvârşit.
Nu pot trece mai departe rară a mai decupa câteva fragmente,
interesate de simţul onoarei: „Onoarea e devoţiunea faţă de o ordine
transcendentă, oricât de potrivnice ar fi siluirea, ispitele ori logica
existenţei materiale de moment a lumii. Onoarea presupune o
rupere de mediul în care continui să exişti şi în care mentalitatea
persistă în a nu se împotrivi Răului. Ea se trezeşte doar în omul care
a perceput sfinţenia şi eternitatea spiritului, pe care le aşază
deasupra vieţii materiale, perisabile prin firea lucrurilor. Onoarea
constă în apărarea activă şi afirmată a aspiraţiei divine din om, e
privilegiul descoperirii divinităţii din făptura lui trecătoare. [ . . . ]
Onoarea sacră e promptă, solitară şi nu intră în rezonanţă decât cu
propria vibraţie. Ea există dincolo de morală, care, să nu uităm,
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poate fi şi laică, pentru a nu spune atee, se află în afara timpului şi
a spaţiului de El create. Proba trecerii în empireul onoarei e jertfa
de sine. Sfinţii şi martirii ne arată că onoarea e o plutire în flăcările
propriului rug şi o contemplare a izvorului de sânge pe care înşişi
îl întruchipează".
Demne de reţinut sunt şi consideraţiile din „De senectute",
acolo unde legătura cu Dumnezeu presupune şi un cuvenit interes
faţă de propriul neam - atât de hulit astăzi ! : „Odată cu înaintarea în
vârstă a fiinţei omeneşti, Dumnezeu scade în concreteţe şi creşte în
abstracţie. Acesta este sporul cel adevărat, acesta trebuie să fie
câştigul bătrâneţii. [ . . . ] Ce să mai vreau? L-aş mânia pe Cel de Sus.
Eu, slabul, mi-am iubit neamul românesc aşa cum mi l-a dat
Dumnezeu, care a hotărât să mă ivesc în mijlocul lui şi nu în altă
parte. L-am slujit cu armele mele. I-am împărtăşit încercările
dureroase, nedrepte şi ofensatoare la care a fost supus, neabătut,
fără ca măcar în gând să-i formulez vreo imputare, fiindcă peste
toate ale lui şi ale mele stă, deopotrivă, iubirea ce i-o port".
Deopotrivă, medicul este dublat de scriitor şi invers,
C.D. Zeletin oferind mărturia directă a unui mod inedit de a percepe
realităţile şi înţelesurile tainice ale universului. De vreţi, are de
timpuriu intuiţia acelei „corole de minuni a lumii", pe care, fie şi
treptat, ajunge să o mărturisească. Acelaşi autor are însă ochi şi
pentru realitatea imediată, pentru neajunsurile cotidianului. Aşa
cum afirmam, fire renascentistă, C.D. Zeletin nu face deloc figura
învăţatului care refuză a priori contingentul. Faţă de acesta va avea,
nu de puţine ori, un ton moralizator: „Mai neplăcută decât acestea,
a fost avalanşa de opinii. Fiecare om are drept la părerea lui, nu
obligatoriu difuzată prin televizor, dar, privind lucrurile în ordinea
lor valorică, importantă e părerea raportată la adevăr şi la prestigiul
celui care o formulează. Se îneacă ţara în păreri ! Se îneacă ţara în
avalanşa vorbelor, lăsând penibila senzaţie de saţietate indusă în
gol, de vid, de neant. O ţară plină de oameni cu păreri".
Mai departe, critica ideilor întâlneşte critica literară pură ori
chiar interesul faţă de aspecte filologice aparent fără importanţă.
E cazul unui material care explică scăderea frecvenţei apariţiei
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dativului etic. Dinspre considerente gramaticale, miza eseului urcă
în sfere mai înalte ...
·
Apoi, autorul este direct interesat de moştenirea culturală pe
care o lasă celor ce vin. Astfel, o nouă ipostază îl fixează pe autor
în pagini de istorie a literaturii: avem portretele corect dimensionate
ale unor formatori, precum Valeriu Rusu, G. Tutoveanu, Petre
Ţuţea. Prin extensie, Sergiu Adam, Nicolae Crevedia, Ion Hobana,
Victor Ion Popa, George Emil Palade, Ion Andreescu (iată că şi în
domeniul artei se dovedeşte un ochi extrem de agil: „Puţini sunt
pictorii români cu o atât de nobilă cenzură a exuberanţei în faţa
naturii, ca Andreescu. Cald, orizontul lui aparţine pământului, nu
râvneşte la imixtiuni celeste, pământul şi cerul fiind faze greu
miscibile"). Aş scoate sub o notă aparte şi eseurile dedicate lui
Eminescu ori Bacovia (cu a sa „caleidoscopie îngheţată a lumii
reale'').
Demn de luat aminte, faptul că la sfârşitul lecturii,
sentimentul pe care l-am încercat nu a fost altul decât acela al
bucuriei - al bucuriei de a mă fi împărtăşit de graţia şi acuitatea
unei gândiri multivalente, aflată în slujba unei continue deveniri.
La final, aş spune că volumul de faţă e semn oglindit al vieţii.
Despre un ultim capitol de sine stătător aproape că nu voi sufla o
vorbă, las întreaga bucurie cititorului. Doar că prefigurează un
outro . . la arderea manuscriselor (din copilărie, adolescenţă şi nu
numai !). Convorbirile I interviurile încredinţate de această dată
tiparului în volum aşază poate şi mai bine întreg portretul unui
destin frumos, aflat sub magia unui cântec străvechi - „Domnu-i
domn şi lerui ler'".
.

A teneu, 55 (586), iunie 201 8, p.7.
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Ioan Dănilă
Un genius loci al judeţului Bacău
Nimic nu pare lipsit de sens în gestul Primăriei comunei
Răchitoasa, judeţul Bacău de a-i acorda prof. univ. Constantin
Dimoftache/ scriitorul C.D. Zeletin, membru titular al Academiei
de Ştiinţe Medicale, titlul de Cetăţean de onoare al comunei. Este
primul localnic care primeşte această distincţie (C.D. Zeletin s-a
născut la 1 3 aprilie 1 935 în satul Burdusaci, din această comună),
într-un an când izbutim să arătăm mai altfel că ne preţuim valorile
şi că identitatea naţională se întemeiază pe identitatea locală. (Sorin
Braşoveanu, preşedintele Consiliului Judeţean, 1-a numit pe
scriitorul şi omul de ştiinţă C.D. Zeletin o preţioasă comoară a
locurilor.)
Starea sănătăţii nu i-a permis să părăsească Bucureştiul, dar
mi-a dictat prin telefon textul de mai jos (iniţial îi cerusem un mesaj
convenţional), pe care l-am restituit duminică, 1 4 octombrie,
dragilor săi concetăţeni.
Ateneu, LV, octombrie 201 8, p. 2 1 .
*

Mulţumesc Domnului Primar şi colegilor Domniei Sale
pentru faptul de nobleţe pe care mi-l arată, numindu-mă Cetăţean
de onoare al comunei ! Ceea ce-mi acordaţi Dv. astăzi este foarte
mult, căci peste onoare nu ştiu ce s-ar putea adăuga. Î n înţelesurile
ei multiple, onoarea presupune aspiraţia cea mai înaltă din om de a
descoperi răsfrângeri ale divinităţii în făptura trecătoare. În cazul
meu, medic şi profesor universitar, e vorba de corectitudinea de o
viaţă în lupta împotriva Răului pe care-l constituie alterarea fizică,
sufletească ori mintală a omului, corectitudine ridicată, după puteri,
la ceea ce vrem cu toţii să se numească virtute. E definiţia dată
onoarei de marele nostru jurist Istrate Micescu. Pe de altă parte, ca
scriitor-artist, sper ca onoarea să-mi fi fost extrasă din consacrarea
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întregii mele vieţi slujirii frumuseţii înălţătoare din trupul, sufletul
şi mintea fiinţei umane, a lumii care ne-a fost dată şi a reflectării
universului în desăvârşirea lui. Onoarea s-a îndreptat totdeauna spre
sfinţenia din sufletul omenesc, aşezând-o deasupra vieţii materiale,
perisabilă prin firea lucrurilor. Punctul ei suprem, aproape
supraomenesc, dar posibil, stă în jertfa. S-o caute fiecare unde
crede! S-o caute în tăcere şi rară ostentaţie ! . . .
Burdusacii ş i Răchitoasa au constituit o permanenţă în
sufletul meu, cu bucuriile şi durerile pe care le-au presupus. Le-am
slujit cu armele mele, numite mai sus, dar şi cu cercetarea vechimii
acestor aşezări, graţie instrumentelor specifice acestui demers, pe
care le-am privit cu toată seriozitatea. Ele au ca subiect - e şi firesc
- istoria Burdusacilor, atestaţi pentru întâia oară, indirect, ca
„Oprişeştii de Jos'', în anul 1 452, şi nominal în anul 1 555. Vechime
emoţionantă! Punctez două realităţi extrem de importante:
1 . Capul Dealului de la Burdusaci este o aşezare eneolitică,
aparţinând Culturii Cucuteni, faza A, mileniilor 4 şi 3 î.H.,
necercetată arheologic.
2. Biserica „Sfinţii Voievozi'', atestată documentar în 1 487
(cea mai veche biserică de lemn din Moldova), se dărâmă sub ochii
noştri ... Fiecare bucată de zid când cade „pe deal, la Cimitir", îmi
loveşte, prin ecou, sufletul la Bucureşti . . . Î nălţată în vremea lui
Ştefan cel Mare, domn al Moldovei între 1 457 şi 1 504 - te
cutremuri ! Deasupra uşii de intrare se păstrează şi astăzi, din
nefericire expusă la acţiunea distrugătoare a soarelui, încadrată într
o torsadă monoxilă, o inscripţie de foarte mare însemnătate, atât
prin faptul că atestă vizitarea Bisericii de către Vasile Lupu,
domnitor al Moldovei între 1 634 şi 1 653, cât şi prin numele
enoriaşilor de pe acele timpuri. Cel ce scrie aceste rânduri, născut
la Burdusaci, dar trăitor în Bucureşti de peste 60 de ani, a cumpărat,
în urmă cu mai bine de 40 de ani, de la gaterul din Răchitoasa, şase
scânduri masive de stejar, pentru ca, lucrate adecvat, să protejeze
ca obloane inscripţia. Scândurile se află şi astăzi (?) depuse în
Biserică. Niciun tâmplar al locului nu s-a învrednicit să ducă la bun
sfârşit iniţiativa. Obloanele urmau să apere aceste preţioase
elemente de artă veche românească, să fie închise cu un lacăt, cheile
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putând fi cerute de cei interesaţi de la paracliserul ce-şi are casa
alături. Dumnezeu să-i odihnească, dat fiind faptul că între timp
s-au dus acei consăteni . . . Iată textul inscripţiei. foarte importantă
prin atestarea vizitei voievodului şi pentru onomastica acelor
vremi: I. H. f. Cu numele Tatălui, cu agiutorul Fiului şi Duhului
Sâni, amin. Aciastăsântă besearecă s-a făcut cu hramu Sânţii
Arhangheli Mihail i Gavreil. Vă dnăi* Io Vasilie Voevod pomeni
Gospodi; N. Ionaşco, Toader Zeletin, Anasonia, Parasca, fiica, Ion
Musta, Danat, Ivaşco. Savin, Toderică, Aniţa, Tofana, fiica,
Nasonica, Vasilia, Ion Stratul. (*Ambiguitate în decriptarea
textului: vă dnăi ar putea însemna am văzut-o.)
E momentul, socotesc, să menţionez contribuţiile mele
originale în stabilirea etimologiei (care au avut ecou în mediile
specialiştilor) a două toponime: Burdusaci şi Colonoasa.
Răchitoasa rămâne legată de familia mea prin câteva nume, pe care
cred că e necesar să le amintesc. Întâiul ar fi Gheorghe I . Palade,
stareţ al Mănăstirii Răchitoasa sub numele de ieromonahul
Gherman, trăitor în prima jumătate a secolului XIX. (Copil,
vizitând Mănăstirea după cutremurul din 1 940, încă se păstrau în
pictura murală crâmpeie din portretul lui, deteriorate.) Ieromonahul
Gherman a luat pe lângă el nepotul de frate Gheorghe I. Palade
( 1 854-1 928) când a rămas orfan de mamă, nepot care, după ce şi-a
făcut primele trei clase la Răchitoasa şi a urmat Seminarul, a
devenit preot, păstorind o viaţă Şendreştii, judeţul Tutova (azi,
comuna băcăuană Motoşeni). El este bunicul marelui savant
GEORGE-EMIL PALADE ( 1 9 1 2-2008), primul român laureat al
Premiului Nobel (1 974) pentru Medicină... Azilul de alienaţi de pe
lângă mănăstire era vizitat, în scop ştiinţific, de un alt unchi al meu,
ALEXANDRU N. BRĂESCU ( 1 860-1 9 1 7), care, după studii în
Elveţia, Franţa, Belgia şi Scoţia, a fost primul profesor universitar
de psihiatrie al Facultăţii de Medicină din Iaşi şi ctitor al
Aşezămintelor Socola. I-am consacrat o carte. Apoi, un frate al
bunicii mele după tată, DR. CEZAR BRĂESCU ( 1 890-1 957), a
fost medic la Răchitoasa, după care, făcând specializare în
stomatologie, a fost primul medic stomatolog al Bacăului, care până
atunci nu avea decât „dentişti", adică tehnicieni dentari.
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Domnule Primar, iubiţi consăteni, nu pot încheia tără să-mi
exprim înainte de toate părerea de rău de a nu fi putut lua parte la
acest eveniment pentru comuna Răchitoasa şi pentru satul
Burdusaci; părere de rău cu atât mai apăsătoare cu cât mă priveşte. . .
Î n al doilea rând, nu pot s ă nu-mi exprim adânca mulţumire
pentru bunăvoinţa lară de nume a colegului meu, dl conf. univ. dr.
Ioan Dănilă, figură reprezentativă şi vibrantă a învăţământului
nostru universitar, de a mă înlocui şi a-mi face un scurt bilanţ al
vieţii mele cărturăreşti şi creatoare, acum la vârsta de aproape 84
de ani ... O viaţă împărţită între ştiinţă şi artă, o viaţă lipsită de
vacanţe, în sensul strict al noţiunii. În venirile mele la Burdusaci,
aduceam cu mine cele ale scrisului: poezie, eseistică, filologie etc.,
în răstimpuri examinând şi chiar tratând, ca medic, consătenii
suferinzi. Iar la Bucureşti, în Catedra de biofizică a Facultăţii de
Medicină „Carol Davila", rămânând seara singur, în întunericul
necesar al laboratorului de citospectrofotometrie, concentrat în
conul de lumină al prietenei mele de-o viaţă, veioza, lucram la
recrearea în româneşte a operei beletristice integrale a lui
Michelangelo Buonarroti ori a „Florilor Răului", de Charles
Baudelaire, ca să nu citez decât două nume: unul italian şi unul
francez, dintre sutele pe care le-aş putea cita...
În pauza concertelor - s ă zicem, de vioară -, virtuozul George
Enescu se retrăgea în cabină şi folosea până şi cele 1 5 minute ale
pauzei, aplecat asupra partiturii compoziţiilor proprii : mereu mai
găsea ceva de modificat. „Mă odihnesc de muncă prin altă muncă! '',
răspundea senin celor ce-l surprindeau . . . Î ndrăznesc şi eu - păstrând
distanţa cuvenită! - să răspund ipoteticului răchitoşean sau burdu
săcean care m-ar întreba, chiar astăzi ! , ce fac: „Mă odihnesc din
muncă prin altă muncă! Pe celelalte, le ştie numai bunul
Dumnezeu!" Vă urez tuturor sănătate şi lumină sufletească!
C. Dimoftache Zeletin
Bucureşti,

13 octombrie 2018
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C .D. Zeletin
Viaţa literară, Ion Valerian
si Academia Bârlădeană
'

La 20 februarie 1 926 apărea primul
număr al revistei bucureştene Viaţa
literară, scoasă de scriitorul Ion
Valerian, pseudonimul literar al lui
Valeriu Ionescu ( 1 august 1 895, Iveşti,
Tecuci 2 1 noiembrie 1 980, Bucureşti),
care a fost membru al Academiei
Bârlădene.
Î ntr-un interviu acordat revistei
Viaţa literară (anul II, nr. 55, 1 1 iunie
1 927), G. Tutoveanu îi amintea lui
I. Valerian cum, într-o vară, ca să nu lipsească de la o şedinţă
literară ţinută la arhonderia mânăstirii Adam, tânărul a venit de la
Tecuci, trecând de-a dreptul peste lanurile de grâne şi prin tarlalele
de porumb ... Viitorul scriitor şi-a legat şi mai strâns numele de
Bârlad după ce, rănit în bătălia istorică de la Mărăşeşti din august
1 9 1 7, şi decorat cu Ordinul „Coroana României" în grad de
Cavaler, şi-a refăcut sănătatea într-un spital bârlădean, îngrijit de
medicul poet V. Voiculescu. (cf. C.D. Zeletin, „Academia
Bârlădeană în anii Primului Război", în Academia Bârlădeană,
2159, trim.II, 20 1 5, pp. 1 4- 1 5).
Sunt prea luminoase amintirile care mi-au bucurat odată
monotonia vieţii provinciale, scrie I. Valerian despre Academia
Bârlădeană în epoca războiului. L-am cunoscut (e vorba de
Tutoveanu) mai de aproape în timpul războiului când, după
sângeroasa surprindere, ne schimbam ultimele pansamente în
spitalul din Bârlad. Odăiţa de bejenie a lui Vlahuţă ne aduna în
fiecare seară. . . Mult timp după ce am părăsit Bârladul, am căutat
să nu lipsesc sâmbăta de la şedinţele literare care se ţineau în
-
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locuinţa poetului Tutoveanu. În accelerat. tren de mwjă sau cu o
simplă locomotivă, sosirile mele prompte, mânjite de .funigină, erau
primite de membrii A cademiei Bârlădene cu exclamaţii de epopee.
(G G. Ursu, „Istoricul societăţii literare Academia Bârlădeană", în
revista Academia Bârlădeană, nr. 1 9/2005, pp. 6- 1 2). Apropi
indu-se de scriitorii A. Vlahuţă şi G. Tutoveanu, a devenit membru
al Academiei Bârlădene şi a debutat cu poezii în revista Florile
Dalbe, adoptând pseudonimul I. Valerian.
Stabilit în Bucureşti în 1 925, devine licenţiat în litere şi
filozofie al Universităţii din Bucureşti. Importanţa publicistică a lui
I. Valerian constă în faptul că a scos şi redactat, cu mult simţ al
modernităţii, una din cele mai vivace reviste ale momentului, Viaţa
literară. Iniţial hebdomadar, iar din 1 5 august 1 930, mensual, cu o
apariţie continuă până în aprilie 1 938, apoi din 6 aprilie până în
august 1 94 1 , revista va avea în total 322 de numere. Până la nr. 26,
i-a avut ca director pe G. Mumu şi redactor pe I. Valerian, după
care revista apare sub îndrumarea unui comitet; însă redactor a fost
şi a rămas Ion Valerian, care, din modestie, nu-şi spunea nici
director nici redactor-şef, iar ca autor, semna în revistă şi cu
pseudonimul Okeanos. El i-a cultivat pe marii scriitori ai epocii iar,
pe de altă parte - rară a ambiţiona să facă şcoală literară - şi-a
propus să depisteze valori necunoscute şi să le impună,
promovându-i pe autorii tineri în care prevedea mari scriitori, iar
prin ei, spiritul nou: un exemplu îl reprezintă Eugen Lovinescu şi
cenaclul Sburiitorul. Trebuie ştiut că apropiindu-se de Lovinescu,
Ion Valerian a trebuit implicit să ia oarecare distanţă faţă de
G. Tutoveanu şi de Academia Bârlădeană, date fiind anumite
sentinţe valorice coborâtoare formulate de E. Lovinescu privind
opera poetului bârlădean. Ca publicist, Ion Valerian a mai colaborat
la Cugetul Românesc, Adevărul literar, Sburătorul etc.
Opera sa cuprinde volumele de poezii : Caravanele tăcerii,
Bucureşti, 1 923 ; Stampe, 1 927; romanul Cara-Su, Editura „Cultura
Naţională", Bucureşti, 1 938, reeditat în anul 1 969, la Editura pentru
Literatură; volumele de memorialistică: Chipuri din viaţa literară,
Editura Minerva, Bucureşti, 1 970 şi Cu scriitorii prin veac, Editura
pentru literatură, Bucureşti, 1 967.
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L-am cunoscut în Bucureşti în anii ' 50.

Nota redacţiei:
Este important de menţionat faptul că revista Viaţa literară era
trimisă cu regularitate la Bârlad către biblioteca Liceului
„Gh. Roşca Codreanu", dar existau cu siguranţă şi abonamente
individuale ale unor profesori, între care ştim că se afla
prof. C. Moroşanu. În anii '50, ani negri pentru România şi cultura
ei, colecţia revistei aflată la liceu a fost destinată arderii, ca atâtea
bunuri de preţ pe care le conţinea biblioteca (ediţii rare, bibliofile,
cărţi cu dedicaţie). În momentele de groază trăite atunci, doamna
Matilda Anagnoste, custodele bibiotecii, înfruntând singură pe
trimişii piromaniei comuniste, a reuşit să salveze un braţ de reviste,
luate la întâmplare, strecurându-le unui cititor asiduu, elevul
Constantin Dimoftache, viitorul scriitor C.D. Zeletin. Tânărul
codrenist le-a dus în braţe, în două drumuri, până la gazda lui din
cartierul Rai. După decenii, domnia sa a înţeles să le readucă la
Bârlad, donând Academiei Bârlădene preţioasele reviste - unele
întru totul friabile, dar păstrate cu sfinţenie - printre care multe
numere din Adevărul literar şi artistic. Donatorul s-a îngrij it să
comande casete speciale, completând unele numere lipsă cu
exemplare primite în dar de la Gala Galaction, Tudor Arghezi şi
Ion Larian Postolache.
Academia Bârlădeană, XXV, 1 (74), 20 1 9, p. 22.
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C.D. Zeletin
Elena Popoiu

Născută odată cu Academia Bârlădeană:
Anadina Chiricuţă Lungu ( 1 9 1 5 - 20 1 3)

S-a născut pe 9 septembrie la
Bârlad,

la

înfiinţarea,

câteva
pe

1

luni

mai

după

1 9 1 5,

a

Academiei

Bârlădene,

fervoarea şi

viziunea celor trei

prin

personalităţi intelectuale - poetul
George Tutoveanu, preotul Toma
Chiricuţă,

etnologul

Tudor

Pamfile.

Didina

Toma

Preotului

Fiica
Chiricuţă

şi

a

Ana,

pseudonimul

Virginiei
care

va

literar

Taşcă,
adopta

Anadina

Lungu, a urmat şcoala primară la
Botoşani, apoi, după ce

părintele

Portretul realizat în 1977
de Rita Chiricu/ă.

său a preluat parohia Zlătari, a
continuat studiile în Bucureşti, la Liceul „Domniţa Ileana", la
Facultatea de Litere şi Filozofie ( 1 945) şi la Seminarul Pedagogic
Universitar ( 1 944-1 946). A fost profesor de română şi franceză, dar
cu intermitenţe - pentru că refuzul ei de a se înscrie în partid şi
catalogarea tatălui ca „propagandist spiritualist" au făcut să fie
socotită un „pericol ideologic" şi, ca urmare, să fie mereu
concediată. Avea, de aceea, doar 1 4 ani activi când a ieşit la pensie,
în 1 974; şi, din aceleaşi motive, nu a avut nicio carte publicată
înainte de 1 990.
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Şi-a dorit mult, ca o mult întârziată reparaţie, să fie admisă
în Uniunea Scriitorilor. În anul 2000, când împlinea 85 de ani, a
făcut apel, pentru o necesară recomandare, la domnul C.D. Zeletin,
care i-a răspuns cu deplină solicitudine. Scriitoarea avea să-i
mulţumească în termeni emoţionanţi pentru susţinerea acordată:
„ . . .Atâta m-a hăituit viaţa. încât - pare incredibil - abia la
non tinereţe " (dulce şi blând eufemism!) visez ca măcar acum să
intru în drepturi. ( . .) Nu mai am mult până să intru în marea şi
înfricoşătoarea taină! Curând voi bate la porţile misterului. Până
atunci sper să mai pot face ceva constructiv pentru fara asta rău
năpăstuită! Încă o dată vă mulţumesc şi vă transmit un călduros
salut ca unui .fiu al Bârladului„ . ''
Din nefericire, nu s-a întâmplat aşa... Timpul a fost, ca
totdeauna, nerăbdător, iar rotiţele birocratice ale Uniunii au fost, ca
de atâtea ori, gripate . . .
La puţin timp după iniţierea demersului, domnul C.D. Zeletin
a primit vizita fiului scriitoarei, dl. inginer Cornel Lungu, care i-a
încredinţat importante elemente de arhivă privind-o pe fiica
protului Toma Chiricuţă. C.D. Zeletin a dirijat preţioasele
documente spre locul lor ideal: biblioteca Academiei Bârlădene.
Între acestea, imagini de familie şi trei dintre volumele scriitoarei,
purtând autografe pentru C.D. Zeletin, datate 1 2 iunie 2000. Pe
prima pagină, după cea de gardă, a volumului de poezii „Mă toarce
timpul ! '', citim mişcătoare cuvinte îndreptate de autoare către
neuitaţii săi părinţi, Toma şi Virginia Chiricuţă: Un gând pios
sfinţilor mei părinţi care mi-au purtat paşii pe cărările adevărului,
binelui şi frumosului!
Scriitoarea a trecut la cele veşnice pe 9 decembrie 201 3 : dacă
ar mai fi trăit doi ani, ar fi devenit centenară.
Facem menţiunea că Anadina Lungu şi fiul său, Cornel
Lungu, au venit la Bârlad şi au luat parte, în iulie 1 990, la reuniunea
de sărbătorire a 75 de ani de la înfiinţarea Academiei Bârlădene.
Peste ani, în 201 8, la Biserica Zlătari din Bucureşti,
prof. univ. dr. Ion Christian Chiricuţă şi ing. Cornel Lungu, nepoţii
preotului Toma Chiricuţă, au fost prezenţi la festivitatea de lansare
a cărţii pe care Pr. Nicolae Dascălu, directorul publicaţiilor Lumina,
„
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consilier patriarhal, parohul de azi al Bisericii, a scris-o ca omagiu
adus marelui duhovnic cărturar, la 1 30 de ani de la naştere.
*

Vă prezentăm textul, din 5 iulie 2000, prm care domnul
C.D. Zeletin susţinea candidatura pentru primirea în Uniunea
Scriitorilor a nonagenarei autoare.
RECOMANDARE

Revenirea la ceea ce a fost România de totdeauna, după
amorţirea indusă de toxinele ultimelor decenii, se va face şi prin
restabilirea prestigiului dinastiilor cărturăreşti care au fortificat
civilizaţia românească.
Una dintre acestea este cea căreia îi aparţine Doamna
ANADINA LUNGU, născută CHIRICUŢĂ. Familia domniei sale a
dat culturii noastre .figuri de mare însemnătate, ca: preotul
publicist Toma Chiricuţă, tatăl scriitoarei, economistul Gheorghe
Taşcă, marele .fizician Ştefan Procopiu, profesorul şi oncologul
Ion Chiricuţă, fratele scriitoarei, academicianul politehnist
Al. Balaban, anatomopatologul C. Taşcă etc. , cei mai mulţi dintre
ei profesori universitari şi membri ai Academiei Române. Ca şi
doctorii N. Paulescu şi Ştefan Odobleja, ale căror descoperiri au
premers celor similare ale lui Fr. G. Banting, şi, respectiv, Norbert
Wiener, pentru care aceştia au primit Premiul Nobel; Ştefan
Procopiu este descoperitorul magnetonului, redescoperit de Niels
Bohr, laureat Nobel şi el, entitate numită azi magnetonul Bohr
Procopiu ". . .
Itinerarul creator al Doamnei ANADINA L UNGU a cunoscut
asprul .făgaş al antecesorilor săi. Poetă şi prozatoare de puternice
resurse, de o vitalitate intelectuală comparabilă cu a ilustrului său
părinte, a debutat târziu, Întrucât a refuzat la modul absolut săfacă
vreo concesie exigenţelor comunismului. Domnia sa şi-a Îndreptat
atenţia cu precădere spre literatura destinată copiilor, scriind o
proză care Îşi propune, indiscutabil, desfătarea artistică a micilor
„
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cititori, dar şi elementele unui program de Întărire a sănătăţii
morale şi a dragostei de ţară, program preţios astăzi când, victime
ale derutei valorice, copiii sunt ademeniţi de scrânciobele laxităţii
etice şi ale indiferenţei faţă de ţară. deneam şi credinţă.
ANADINA LUNGU este autoarea următoarelor volume: „Mă
toarce timpul !", poezii, Editura Sagittarius, 1998; „Povestea
raiului", proză, 1995; „Pustnicul lacului". proză, Editura Caritas,
1996; „Primele făpturi". proză, 1999; „Avraam şi Iacob", proză,
1 999; „Iosif şi fraţii săi". proză, 1 999.
Bine scrise, bine structurate, clare şi cu nobil mesaj, vibrând
de viaţă sufletească, volumele sale de proză sunt întâi de toate
folositoare copiilor, tineretului şi tuturor celor care vor să-şi
completeze ori să-şi refacă, potrivit adevărului, viziunea spirituală
mai mult sau mai puţin de_ficitară ori eronată. . . În privinţa liricii,
concentrată în volumul antologic „Mă toarce timpul !", aceasta
arată, de la o poezie la alta, că poeta are ceva de !Jpus. ceva
esenţial. Totdeauna o idee forte îi ordonează dicteul. în mod
neabătut stenic, dar melancolizat uşor de reveria privitoare la
destinul omenesc, misterul existenţei, revelaţia divină, semnele
transcendentalului, fascinaţia trecutului, chemările amintirii,
instinctul datoriei. Corţfesiunea e directă, o francheţe i-aş spune
bărbătească tonţfică această poezie care apelează la autoritatea
ritmului şi rimei, la surpriza neologismului, la virtuţile vechii limbi
româneşti, la armonia fundamentată pe rigoarea prozodică, dar
întâi de toate la nu-ştiu-ce suflu eroic.
Încrezător în vocafia sa scriitoricească, în puterea de muncă,
în dăruirea in chip exclusiv - în sfârşit - scrisului şi in timpul ce-i
va îngădui, cu siguranţă, noi lucrări literare, o recomand călduros
pe Doamna ANADINA L UNGU. născută CHIRICUŢĂ, in vederea
primirii ca membră în Uniunea Scriitorilor.
Academia Bârlădeană, XXV, 2(75), 201 9, p. 1 O.
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C.D. Zeletin
Împrospătând aducerea aminte*
Î n critica literară românească au existat fulgere a căror lumină
a beteşugit pentru un veac optica dreaptă privitoare la unele valori
artistice prin care neamul nostru se recomandă. Una dintre acestea
este Alexandru Vlahuţă. Dispariţie cu poveste! Poveste
nepovestită ! . . .
Desigur că antroponimul Vlahuţă trimite l a un anumit neam.
la vlahi - numele străvechi al românilor, şi nu un oarecare nume
slav. Să ne aducem aminte că încă de la prima reorganizare
teritorială a ţării de după instalarea comunismului au dispărut - rară
să se explice, bineînţeles! - două judeţe, două toponime exprimând
blazonul şi indicând spiţa neamului nostru, şi anume: judeţele
Romanaţi şi Vlaşca, ale căror lexeme trimit direct la romani
(Romanaţi) şi vlahi sau valahi (Vlaşca), numele dat în Evul Mediu
de către străini românilor de o parte şi de alta a Dunării . . . Evident,
motivele ostilităţii comuniştilor faţă de Vlahuţă mai erau şi altele,
de natură morală şi istorică . . .
Românii însă i-au rămas fideli. Mai puţin, poate, bârlădenii
înşişi, care au dat jos cu mâna lor firma Sala Vlahuţă (Curtea cu
Juri) din clădirea Palatului Administrativ (Teatrul de astăzi), când
puteau să n-o facă . . .
Î n tot acest timp, cititorii de literatură beletristică, trebuind să
se verifice prin raportarea la o critică profesionistă (care rămâne,
totuşi, fatalmente legată de gust), au dat peste critici valoroşi, dar
care şi-au exprimat părerile asupra lui Vlahuţă, formulând aprecieri
negative, şi încă ferme: periculoase inscripţii frivole şi nedrepte,
gravate în marmură . . . Practic, decrete de valoare . . . Astfel, s-a spus
despre Vlahuţă că este epigon eminescian, cu o uşurinţă vinovată
mai cu seamă pentru auzul cititorilor care nu stau prea mult să
· comunicare la reuniunea omagială a Academiei Bârlădene din 1 6 noiembrie
20 19.
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cumpănească . . . În privinţa epigonismului eminescian, să facem un
exerciţiu: să ne închipuim că Vlahuţă n-ar fi scris celebra poezie,
foarte difuzată, Lui Eminescu, care a făcut carieră în manuale şi
antologii, n-ar fi scris nici amintiri despre geniul nostru naţional,
nici nu s-ar fi neliniştit în pragul prăbuşirii lui exprimându-şi
tulburarea în scrisori alarmante despre iminenţa catastrofei sale
biografice - nebunia. Î l durea faptul că nimeni din cei care puteau
nu-i întindea o mână, Vlahuţă exprimând, înacele triste împrejurări,
printre cei dintâi, ideea genialităţii eminesciene.
Cu siguranţă că, în aceste situaţii imaginate, cititorii nu l-ar
vedea „epigon eminescian" pe Vlahuţă. Cititorii îl iubeau pătrunşi
de valoarea lui umană şi estetică . . . Citirea, memorizarea şi, foarte
adesea, recitirea, în circumstanţe adecvate, a unor poezii ca: Din
prag, Unde ni sînt visătorii? Linişte, La icoană sau unele dintre
sonete, au întreţinut dragostea românilor pentru Vlahuţă. Î n
polisemantismul noţiunii de valoare artistică, subconştientul
colectiv desluşea în opera lui o temeinicie aparte, o cinste a gândirii,
un simţal frumosului, un echilibru şi o înţelepciune pe care Pronia
i le conferise ca dar. Căci scrisul lui s-a ivit din necesitate
sufletească, nu din artificiu, nu din gratuitate. În tot ce-a scris,
Vlahuţă a avut ceva de spus. Opera lui are caracterul unui apostolat
purtat cu mij loace artistice şi având adânci determinări morale. Pe
deasupra, era şi un om bun .
. . . Să nu uităm, de asemenea, că poetul nostru a fost scos din
manuale prin decret politic, aşa că întâlnirea omagială a Academiei
Bârlădene, întâlnire care este implicit de omagiere a celui dintâi
Preşedinte al ei, trebuie să ne pătrundă de ideea readucerii lui
Alexandru Vlahuţă în locul în care evoluţia valorică a culturii
române îl aşezase.
Şi să luptăm pentru aceasta!
Prin firea lucrurilor trebuie repetate declaraţiile de dragoste . . .
Aşa cum trebuie reîmprospătată aducerea aminte . . .

Academia Bârlădeană, XXV, 4(77), 20 1 9, p. 1 1 .
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C. D. Zeletin
Elena Popoiu
O raritate bibliofilă:
V. Voiculescu, Amintiri despre Vlahuţă
Academia Bârlădeană înţelege să încheie Anul Vlahuţă cu
publicarea, în ediţie anastatică, a unei rarităţi bibliofile: opusculul
biografic scris de Vasile Voiculescu în anul 1 926/7, în memoria lui
Alexandru Vlahuţă, lucrare pe care o simţim ca având o subtilă
valoare de omagiu adus maestrului. Nimic nu anunţa atunci nici pe
autorul capodoperei „Zahei orbul'', nici al nuvelelor - pe care Tudor
Vianu le aşeza printre cele mai bune proze ale literaturii universale
- nici al sonetelor shakespeariene, frapante până azi prin
originalitate, surpriză şi - s-o spunem - prin geniu: toate, atât de
departe de influenţa lui Vlahuţă aşa cum se vede în primele lui
scrieri. Medicul-poet a scris aceste pagini biografice din pietate şi
admiraţie faţă de scriitorul ajuns la Bârlad în împrejurările
dramatice ale războiului. Devenit axul de foc al mănunchiului de
tineri poeţi grupaţi în jurul lui George Tutoveanu, prezenţa lui a
sporit conştiinţa de sine şi încrederea fragedei Academii Bârlădene,
înfiinţată în mai 1 9 1 5, prestigiul scriitorului, devenit primul ei
preşedinte de onoare, reflectându-se binefăcător asupra fiecăruia şi
asupra tuturor. Meşterul, cum îl numea Victor Ion Popa, Vlahuţă
era bătrânul înţelept al satului de artişti, aşa cum îl priveau tinerii
pe care-i adoptase cu afecţiune părintească şi care-l înconjurau cu
sfinţenie.
E timpul şi locul să menţionăm, aducându-i mulţumirile
noastre, că textul lui V. Voiculescu ne-a fost pus la dispoziţie de
istoricul şi criticul Mircea Coloşenco, neobositul căutător în
arhivele Bibliotecii Academiei, singurul loc unde se putea găsi
cartea, de mărimea unei broşuri, apărută în Slobozia, la Institutul
de Arte Grafice şi Editură „Lumina Poporului", când tocmai
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trecuseră şapte ani de la moartea lui Vlahuţă. Întâmplarea de a fi
apărut la Slobozia, neştiind din ce motiv, ne pare puţin curioasă . . .
D e atunci lucrarea a fost retipărită, mai întâi d e regretata Roxana
Sorescu, cercetător, istoric literar şi profesor universitar, în masivul
volum publicat la Editura Nemira, în 2006, conţinând integral proza
literară a lui V. Voiculescu. Amănunt important: volumul are pe
copertă un portret desenat de Victor Ion Popa, astfel că autorul cărţii
şi cel al admirabilului desen rămân legaţi şi în posteritate de
Academia Bârlădeană. Eseul biografic

dedicat lui Vlahuţă a

reapărut în vara acestui an în Iaşi, la Editura Timpul, în volumul
„Alexandru Vlahuţă. Primul şi ultimul", ediţie îngrij ită şi prefaţată
de scriitorul Mircea Platon.
Academia Bârlădeană a reunit, într-un mănunchi omagial,
importante manifestări consacrate centenarului Vlahuţă: toate cele
patru numere pe

20 1 9

ale revistei

„Academia Bârlădeană", un florilegiu
de poezie, cartea de faţă,

despre

Vlahuţă,

o

dublă

sesiune

1 6- 1 7 noiembrie,

omagială, în zilele de

vAsrLi: voicut r-�cu

Amintiri

AMlrrl'IBI DESPRE

VLAHtrrA

desfăşurată în Bârlad şi în satul natal al
scriitorului,
Vlahuţă.
îndatorirea

Pleşeşti,

Pentru

că

azi

Alexandru

Bârladul

sufletească

a

are

acestui

important act de reparaţie, menit să
sporească aducerea aminte a celui care,
în momente de mare cumpănă ale
întregii ţării, a întărit inimile românilor.
Dorim să revenim la dragostea de
altădată, pe deplin îndreptăţită, atât pentru om cât şi pentru opera
sa. Şi să ne pătrundem de ideea că pentru manualele de şcoală
numele lui Vlahuţă este indispensabil.
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Repetând actul de devoţiune vlahuţiană, la propunerea
Academiei Bârlădene, Primăria şi Consiliul local Bârlad au decis
ca aleile principale ale Grădinii Publice să se numească: Ion
Creangă, George Enescu, Alexandru Vlahuţă.
Astăzi, bârlădenii se pot opri în faţa admirabilei statui a lui
Vlahuţă, opera sculptorului Ion C. Dimitriu-Bârlad, pe aleea care,
începând cu acest noiembrie comemorativ, îi poartă numele.
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Ioan Dănilă
Ultimul meu interviu cu Domnul C.D. Zeletin
Mă bucur de harul evocării, într-adevăr şi
sunt simţitor la totul şi la toate . . .
C.D. Zeletin

Era în anul 20 1 9, în miez de iunie.
Nu mă gândeam că va fi ultimul interviu . . .
l . D : Stimate Domnule Profesor, de la ultima noastră
convorbire (publicată în Revista „ Ateneu " din ianuarie 2016) s-au
adunat şi subiecte, şi.fapte. Bucuria cea mai mare este aceea că aţi
acceptat titlul de Cetăţean de onoare al comunei Răchitoasa,
judeţul Bacău ", primul titlu acordat de comuna natală unei
personalităţi. Destinul a fă,cut ca Dv. să fiţi deschizătorul de
drumuri intr-o procesiune de recunoaştere a meritelor familiei
Dimoftache în configurarea personalităţii zonei Zeletin. Dincolo de
evenimentul in sine se pre.figurează elementele unui proiect de
recuperare culturală a satului Burdusaci, pe care v-aş ruga să le
descrieţi.
„

C.D.Z. : Aş fi fericit să aud că există un proiect de recuperare
culturală a Burdusacilor, dar nu aud ! Asta nu înseamnă că el nu
există, în atenţia spiritelor sensibile ori în vreun document privitor
la viitorul apropiat... Chiar dacă locuiesc în Bucureşti de 66 de ani,
ştirile care mă privesc mă ajung uşor şi, după caz, le caut. De multe
ori căutarea spune mai multe decât găsirea. Oricum, veştile bune
mă ajung, căci eu stau cu faţa spre Bine ! Iar dacă Burdusacii, în
ipostaza de ştire pozitivă, nu vin ei la mine, vin eu - în felul specific
mie - la ei ! . .. Vrând-nevrând, trebuie să vorbesc despre mine.
Ultimele fapte de natură spirituală privitoare la Burdusaci constau
în realizarea a două busturi închinate lui Ştefan Zeletin (Ştefan
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Motăş, 1 882-1 934), creatorul sociologiei ştiinţifice modeme. Unul
în marmură de Ruşchiţa, operă a sculptorului Dumitru Juravle
( 1 946-2005), plasat în faţa şcolii, şi altul de ghips, realizat de
marele sculptor George Apostu ( 1 934- 1 986). Şi iniţiativa, şi
costurile, şi transportul m-au privit pe mine . . .
De asemenea, am publicat mai multe cărţi, urmare a unei
munci de arhivă din ţară şi din străinătate, consacrate câtorva
personalităţi originare din Burdusaci, dar care s-au impus în cultura
română: Contribuţii documentare privitoare la viaţa şi opera
filozofului şi sociologului Ştefan Zeletin ( 1 882-1 934) , profesor
universitar, doctor în filozofie al Universităţii din Erlangen
(Germania). Am retipărit la edituri de prestigiu multe dintre operele
acestui important gânditor român: Din Ţara măgarilor.
Însemnări; Burghezia română; Neoliberalismul. Acestea două din
urmă le-am reeditat împreună şi în preţioasa colecţie a Editurii
„Nemira'', „Cărţi fundamentale ale culturii române" (apărută,
cronologic, între Dimitrie Cantemir şi A.O. Xenopol), şi altele.
În urmă cu câţiva ani, am donat - cu acte în regulă - comunei
Răchitoasa casa mea natală, aflată în Burdusaci, cu tot pământul din
jur (8230 m.p.), pentru a se organiza entitatea muzeală Casa
Memorială C. D. ZELETJN" şi a personalităţilor burdusăcene care
s-au impus în cultura română, asigurându-i exponatele. Aceste
personalităţi care ţin de familia Dimoftache au petrecut perioade
mai lungi sau mai scurte, au elaborat cercetări şi au redactat cărţi
importante. Personalităţile ce vor fi reprezentate în această entitate
muzeală, prevăzute şi în actul de donaţie, născute la Burdusaci,
sunt:
1 . C. D. ZELETIN (n. 1 935), profesor universitar la Facultatea
de Medicină a U.M.F. „Carol Davila'· Bucureşti, doctor în ştiinţe
medicale, membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale,
preşedintele Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti din
România, cetăţean de onoare al municipiilor Bacău, Bârlad şi
Tecuci, precum şi al comunei Răchitoasa, judeţul Bacău, membru
(din anul 1 967) al Uniunii Scriitorilor din România. Medic, scriitor;
„
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filozof şi sociolog,
profesor universitar cu studii şi doctorat ( 1 9 1 2) la Universitatea din
Erlangen, Germania, autor, printre altele, al cărţii Burghezia
română. Originea şi rolul ei istoric ( 1 925), lucrare fundamentală a
culturii române;
3 . ALEXANDRU B RĂESCU ( 1 860- 1 9 1 7), medic psihiatru,
primul profesor universitar de psihiatrie din Moldova, ctitor al
Aşezămintelor Socola din Iaşi. I-am consacrat o carte de 3 00 de
pagini, în anul 2009;
4. N ICOLAE B RĂESCU ( 1 8 80- 1 960), întâi cântăreţ de operă
în România şi în Italia, apoi magistrat la Înalta Curte de Casaţie din
Bucureşti. A contribuit la impunerea creaţiei româneşti de operă;
5 . CONSTANTIN FILIPESCU ( 1 879- 1 949), scriitor, editor,
agronom, filantrop, autor al Marii enciclopedii agricole în cinci
volume, director-fondator al revistei Pagini agrare şi sociale.
Mari personalităţi care au lucrat perioade lungi aici ori au
petrecut multe vacanţe ca rude ale familiei Dimoftache din
Burdusaci:
1 . GEORGE-EMI L PALADE ( 1 9 1 2-2008), savant de
notorietate mondială, creatorul biologiei celulare, primul român
Laureat al Premiului Nobel ( 1 974, Universitatea California din San
Diego, S.U.A.);
2 . TOMEL SPĂTARU ( 1 906- 1 96 1 ), tenor celebru, care a
ilustrat un deceniu Opera din Cluj-Napoca, un deceniu Opera din
Bucureşti şi un deceniu diferite teatre de operă din Italia, printre
care şi în Scala din Milano;
3. I. D. MUŞAT ( 1 898- 1 983), romancier, pe numele real Ioan
Dimoftache, autor, printre altele, al romanului Horea, rex Daciae
(trei volume).
Toţi se vor bucura de vitrine speciale în Casa Memorială, cu
exponate originale oferite de C.D. Zeletin.
2. ŞTEFAN ZELETIN

( 1 8 82-1 934),

I.O. : Implicat total În lumea exemplară dintr-un secol agitat
peste măsură, descopăr În amintirile dumneavoastră culturale
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episodul Grigore Sălceanu. Dezvoltaţi-l, vă rog, in coordonatele
împlinirii unui proiect.
C.D.Z.: Prietenia cu scriitorul Grigore Sălceanu ( 1 90 1 - 1 980)
din Constanţa? Tot din Bârlad a început. . . Poetul George Tutoveanu
( 1 872-1 957), atât de drag inimii mele, îl cunoştea de multă vreme
şi erau în corespondenţă. Părinţii lor erau originari dintr-un sat
tutovean, Pupezenii, un motiv în plus de afecţiune . . .
Terminasem liceul când G. Tutoveanu i-a trimis câteva poezii
pe care tocmai le scrisesem. Sălceanu i"'a răspuns rară întârziere,
asigurându-l că a rămas impresionat de frumuseţea lor. „Autorul dă
dovadă de o sensibilitate sinceră, sănătoasă, de o imaginaţie caldă
şi de o spontaneitate care face să curgă versul firesc, fără poticneli,
îngăduind simţirii să se reverse în sufletul cititorului cu fluiditatea
argintului viu. Limpezimea clasică a formei mă face să mă gândesc
la celebrul vers al lui Boileau: Ce que l 'on pense bien s 'enonce
clairement... Maestrul G. Tutoveanu îmi scrie din Bârlad la
Burdusaci, „raionul Zeletin, regiunea Bârlad" ( ! ) la 4 august 1 953,
comunicându-mi impresiile prietenului său constănţean: „Ai văzut
ce spune şi Sălceanu? Deci, nu pune . . . lira ' n cui ! . . . "
... Şi, bineînţeles, l-am vizitat vara - adică vară de vară, când
veneam la mare. Stătea, de altfel, pe o străduţă aproape de ţărm:
Eroilor, 1 6. Fusese, ca student în Bucureşti, emulul lui Mihail
Dragomirescu, iar după absolvirea facultăţii şi-a completat studiile
la Sorbona. Întors în ţară, a fost o viaţă brav profesor de limba şi
literatura franceză la Liceul .,Mircea cel Bătrân" din Constanţa.
Scrisese şi publicase volume de versuri: Flori de mare ( 1 928),
Fierbea az 'noapte marea ( 1 933) şi Nopţi pontice ( 1 937), după cum
se vede toate având ca subiect marea şi oraşul Constanţa, unde
condusese un cenaclu literar vreme de 20 de ani . . . Scrisese, de
asemenea, poeme dramatice: Întâia sărutare ( 1 93 7), Furtuna
( 1 93 8), Iluzia ( 1 944) etc. În 1 957 a publicat tragedia în versuri
Ovidius, tradusă în limba italiană de Mariana Baffi, în latină de Ilie
Preda Moşic şi în franceză de către autorul însuşi. Am luat parte,
acasă la el, la discutarea, vers cu vers, a variantelor în italiană şi
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latină, iar amintirea acelor după-amiezi şi seri au rămas în sufletul
meu icoane luminoase . . . Î n timpul acesta, scria un roman, Casa din
deal, care a rămas nepublicat. . . De altfel, a suferit mult - adică
toată viaţa care-i mai rămăsese - de interdicţia comunistă de a
publica... Cu toate acestea, a reuşit să impună la Teatrul din
Constanţa tragediile în versuri („poeme dramatice") Hyperion şi
Decebal, după ce i se reprezentase tragedia în versuri Ovidius
( 1 957). Grigore Sălceanu are, de asemenea. marele merit de a fi
tradus admirabil în franceză Mioriţa şi Meşterul Manole
(Malheureux Manole/ Maître en coupoles . . ). Poet solar şi euritmic,
de o excepţională limpezime, acurateţe şi armonie a limbii, a rămas
- ca să folosesc un termen marin un far al clasicismului, luminând
nedescurajat marea agitată a experimentalismului, mai mult sau mai
puţin hazardat, al secolului ce s-a scurs.
Î n anii cât am funcţionat ca medic la Sanatoriul de
Tuberculoză Osteoarticulară de Copii din Mangalia ( 1 962- 1 963),
ne vedeam des. Ştia că traduc din poezia franceză, dar nu. . . grozăvia
numită Les Fleurs du Mal, de Charles Baudelaire! Le transcrisesem
pe un caiet uriaş, de forma dublă obişnuitului, un fel de registru . . .
Şi i l-am dat să-l citească. Vizitându-l după o lună, l-am găsit ca
scos de sub dărâmăturile produse de un cutremur. Parcă mă vedea
întâia oară, parcă se forţa să iasă din mâlul unei narcoze şi nu mă
putea cuprinde cu privirea lui întreagă: reacţiona creştinul,
cuviinciosul, îndrăgostitul de Lamartine şi Victor Hugo:
- Dar bine, Dada, cum ai putut să faci aşa ceva? !
Înfăptuisem o pângărire. Şi mai era şi manuscrisul : mare şi
gros cât terfelogul stării civile de la primărie, căruia îi dădusem un
titlu cam oximoronic: DUR LABEUR. B AUDELAIRE. Nu de multă
vreme, rupându-l, am păstrat câteva din însemnările critice
însângerate ale poetului de la Pontul Euxin, fixându-le cu un bold
în locul cuvenit dintr-un exemplar al Florilor Răului în traducerea
mea ... Scrisul episcopal, în roşu, al domnului Sălceanu printre foile
cărţii atât de abhorate de el... El, pudicul, credinciosul, arhanghelul
în veac al lui Victor Hugo.
.

-
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... lei şi colo nota aşternută apăsat, te şi miri cum nu dăduse
foc hârtiei sub vârful creionului roşu! Alături de sonetul Le
Revenant (Strigoiul). de pildă, a scris: „Bucata e prea
bolnăvicioasă. Gândul lui Baudelaire josnic" .
.. .Josnic era prea mult pentru poetul român şi prea puţin
pentru poetul francez . . .
Mă iubea. Simţeam cum în adânc suferă nu numai pentru că
nu-i împărtăşesc opiniile încremenite în splendoarea lor, ci pentru
că nu i le împărtăşesc total. Simţea, la rândul lui, că ţin la el, dar nu
ca un emul (cum ar fi dorit să ţină şi constănţenii care, voind să-şi
apere independenţa comunistă, căutau să stea departe de el, cu mult
respect, dar tăcându-l să se simtă singur ca într-o rezervaţie. . . ).
Decenii la rând simţeam, când ne aflam împreună, dincolo de
dragostea evidentă pentru scrisul meu, frica de trădare . . .
Dar doamna Constanţa Sălceanu? Şi soarelui dacă ar fi trebuit
să-i schimbe numele, Grigore i-ar fi spus! Era prima lui cititoare,
dar nu şi cel dintâi critic. Era o armonie desăvârşită între soţi, cum
n-am văzut multe. Şi nu pentru că nu aveau copii, ci pur şi simplu
pentru că ţineau unul la altul.Blândă, vorbea cu un vag accent
moldovenesc. Totul era pufos şi diafan în spusele ei şi nu avea nici
un cuvânt în vorbirea blândă care să fie cărăuş al răului. Nu colporta
nici măcar când veneau în discuţie tracasările, jignirile, refuzurile
care întâmpinau demersurile lui Grigore în aria aţâţată a teatrului
ori în cea perfidă a vulcanilor noroioşi ai presei comuniste . . . Nu
sunt sigur, dar mi se pare că numele ei de botez era Alexandrina,
însă poetul Pontului Euxin îi fixase numele Constanţa, parată vie
care să consfinţească dragostea lui pentru oraşul lor de-o viaţă,
aşezare marină căreia îi închinase multe poezii, în care profesase
şi în care trăia, trăia întru spiritul şi tirania ei sublimă. . . Apelativul
Didina prin care i se adresa uneori mă face să mă gândesc la faptul
că, prin botez, era totuşi Alexandrina.
În casa lor se aflau la mare cinste două fotografii în
original: Paulina şi Vasile Alecsandri. Faptul s-ar putea explica şi
prin afinităţi artistice; se explică însă, mai curând, prin faptul că
doamna Sălceanu era înrudită cu Paulina, soţia poetului, născută
Lucasievici (Lucasiewics). Paulina Lucasievici, căsătorită cu
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Vasile Alecsandri, a avut o soră, Ruxanda Lucasiewics, a cărei
fiică, Marghioliţa, a avut-o de fiică pe Maria, căsătorită cu doctorul
Constantin Brăileanu. Maria şi dr. Constantin Brăileanu au mai avut
o fiică - am cunoscut-o bine -, Lucreţia Păsculescu, ale cărei două
fiice, Doina şi Florica, trebuie să aibă - dacă mai trăiesc - în jur de
70 de ani. Locuiau în cartierul Lister din Bucureşti. Am cunoscut
familia Păsculescu în anul 1 963.

I.O: Orice convorbire cu Dv. este inevitabil o întoarcere în
timpul care a construit comunităţi, destine. istorii locale. După ce
închid telefonul, rămân ceva vreme cu proiecţia unui alt tărâm:
miraculos, elevat, parcă de neegalat vreodattz. Care să .fie taina
acestei imagini cu valoare de simbol pentru o lume iremediabil
pierduttz? Cât din consistenţa ei este realitate şi cât vă aparţine ca
.fiinţă nostalgică, pe de o parte, şi înzestrată cu capacitate de înaltă
procesare intelectuală, pe de altă parte ?
C.D.Z: Sunt fericit că, în întâlnirile noastre, vă simţiţi înălţat
pe un tărâm miraculos, elevat, ce iradiază iluzia unicităţii a tot.. .
Probabil că această impresie v-o lasă subtilul grai a l artei, trăirea în
atmosfera ei. Obiectul de artă însuşi este definit, în polisemantismul
lui, prin unicitate. Drumul spre artă e drumul spre unicat; drumul
de la unicat la multiplicitate e drumul spre artizanal, spre fă.cut, nu
spre născut. . . Evident, vorbesc despre entitatea artistică. Bolta
Capelei Sixtine pictată de Michelangelo are preţul pe care-l are;
dacă ar exista, prin absurd, trei Bolţi ale Capelei Sixtine, preţul
tustrelelor ar scădea căci, într-un fel, arta ar fi trecut de la unicat la
multiplu, la artizanal... Concluzia: obiectul de artă e definit de
faptul de a fi Unul, aşa cum Dumnezeu e Unul. („Cred într- Unul
Dumnezeu Tatăl . . . "). Pe de altă parte, moldovean ce sunt, am
vocaţia evocării şi sunt simţitor la totul şi la toate. Dintre Trecut,
Prezent şi Viitor, sunt foarte sensibil la trecut (în optica mea, Mihail
Sadoveanu a creat prin Cântecul amintirii mai întâi o categorie
estetică şi pe urmă o carte . . . ). Trecutul mi-l pot închipui oricum,
fiindcă a existat. El e stabil, valorile lui au fost validate, deci şi
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închipuirea mea se bucură, prin ncoşeu, de validare, ceea ce
prezentul şi viitorul nu-mi oferă.
Dacă rog trecutul să repete o stare, am şanse ca trecutul să
răspundă sufletului meu, căci sufletul i-o cere. Cerându-i-o
prezentului, risc să nu mi-o ofere („Are cordon ombilical scurt! ",
spune doctorul . . . ), iar viitorului - risc să nu mă audă ori să nu-l
intereseze.
În trecut găsesc fiinţe cu nimb şi abstracte rampe ale înălţării,
pe care prezentul nu ştiu dacă mi le poate oferi, iar viitorul nu ştiu
dacă mă ascultă şi dacă îmi răspunde rugăminţii .
. .. Ş i apoi, marea Aprehensiune: prezentul - în care îmi
formulez dorinţele - va avea viitor?
Trecut însă are ...

A teneu, Bacău, serie nouă, anul 56, nr. 598,
iunie 201 9, pp. 4-5 .

C.D. Zeletin la
biroul său,
fotografiat de
autontl interviului,
prof Ioan Dănilă.
Scriitorul are în

mână Diploma de

Cetăfean de
Onoare al comunei
Răchitoasa,
acordată în 2018.
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Mihai Zamfir
Salvarea prin traduceri
A încetat din viaţă C.D. Zeletin: câţi dintre cei care au aflat
trista veste ştiau că dispare odată cu el una dintre marile figuri ale
culturii române contemporane, un poet-traducător şi un moralist
cum n-am avut mulţi?
M-am întrebat deseori care ar putea fi cea mai bună traducere
a dictonului francez Â quelque chose malheur est bon: n-am găsit
una convenabilă. Să fie: Nenorocirea poate face şi bine? Sau: Şi
nenorocirea e bună la ceva? Lipsesc în aceste propuneri atât
cadenţa de octosilab a variantei franceze, cât şi nuanţa ironică ce
însoţeşte enunţul original. Însă adevărul ascuns îndărătul acelor
cuvinte se verifică mai des decât credem. Existenţa lui C.D. Zeletin
a actualizat involuntar vechea zicală.
Dacă scriitorul, născut în 1 935, n-ar fi fost lovit din plin de
cea mai sinistră perioadă a istoriei noastre, de primele decenii de
comunism, poate că viaţa lui ar fi luat alt curs. A trebuit ca
strălucitul elev de nota zece, născut într-un sat sărac de lângă
Bârlad, să nu poată intra la universitate din cauză că tatăl lui era
preot; a trebuit ca, mai târziu, tânărul să se poată strecura la
Facultatea de Pediatrie, să devină medic, ba chiar în cele din urmă
profesor universitar de biofizică; a trebuit ca primele sale poezii,
compuse în anii 1 950, în plină teroare realist-socialistă, să nu poată
fi publicate; a trebuit, în fine, ca poetul frustrat să-şi găsească
scăparea în traducerea de poezie, încercând să răscumpere astfel
interdicţia de a-şi publica propria literatură.
Numai că, traducând poezie în general veche, pentru a ocoli
Cenzura, poetul şi-a dat seama de dificultatea enormă a acestui
exerciţiu: trebuia să fii la fel de poet în două limbi diferite şi pe
amândouă trebuia să le stăpâneşti perfect. Şi atunci, ca o supremă
provocare adresată celor care îl împiedicaseră să fie poet în limba
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maternă, Zeletin a atacat cele mai dificile vârfuri ale poeziei italiene
şi franceze: sonetele lui Dante, Petrarca şi Michelangelo, apoi Les
Fleurs du Mal ale lui Baudelaire. De la primele versiuni româneşti
ale sonetelor italiene s-a văzut că o mână de maestru intrase în joc.
Mai târziu, când teroarea ideologică scăzuse în intensitate,
traducătorul a reuşit să publice două volume de poezie originală,
Călătorie spre transparenţă ( 1 977) şi Andaluzia ( 1 986); ivite în
plină fervoare optzecistă, poeziile sale nu au stârnit nici un ecou:
Zeletin se specializase deja în transpunerea pe româneşte a
versurilor străine. Ingenioase, subtile, poeziile originale nu se
ridicau la nivelul celor traduse.
După primele sonete italiene din epoca medievală, după ce
i-a adus la noi pe Dante şi pe Petrarca, Zeletin şi-a construit un fel
de model secund, din care aproape nu a mai ieşit: tiparul celor
1 4 versuri ale sonetului l-a urmărit toată viaţa, transformându-se
pentru el într-un fel de tipar absolut al poeticităţii.Când apărea în
1 966 volumul Lirica Renaşterii italiene, iar apoi în 1 986
Michelangelo
Poezii. Opera omnia, se petreceau două
evenimente culturale majore, a căror semnificaţie puţini cititori
români ai momentului au sesizat-o. Comparaţia cu traducerile din
italiană făcute până atunci arăta o diferenţă de greutate specifică.
Dincolo de imensul domeniu italian, Zeletin a tradus toată
viaţa, începând din liceu, şi poezie franceză. Pornirea lui, aproape
iraţională, de a epuiza obiectul îmbrăţişat (bunăoară poezia lui
Michelangelo în integralitatea ei), l-a purtat spre performanţe
neobişnuite şi în domeniul francez. Fără să se teamă de concurenţa
unor mari predecesori, Zeletin face un pariu uriaş: traduce toate
poeziile lui Baudelaire, pentru a da astfel Florilor Răului varianta
lor completă în româneşte, transpusă de acelaşi om. Unele mostre
de poezie baudelairiană sunt magnifice, înfruntând de la egal la egal
realizările predecesorilor. Puţin cunoscute faţă de cât ar fi meritat,
extraordinarele traduceri ale lui C.D. Zeletin au fost însă superlativ
apreciate de doi dintre cei mai mari cunoscători de poezie de la noi:
rândurile scrise pe marginea lor de Tudor Vianu şi de Perpessicius
cuprind elogii care pot impresiona pe oricine şi care nu sunt deloc
de circumstanţă.
-
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Dacă sistemul politic instaurat în ţara noastră n-ar fi întrerupt
brutal traseul abia început al unui poet promiţător, l-am mai fi avut
astăzi pe fabulosul traducător? Ne putem întreba. Probabil că un
spirit elevat reuşeşte să depăşească şi cele mai nenorocite
circumstanţe: elevul strălucit, împiedicat să devină student la
Litere, a găsit refugiul în biofizică; iar poetul oprit să publice s-a
refugiat în traducerea de versuri - ecou etern al propriei sale poezii
pe care n-o putea scrie. Iată cum nenorocirea a servit şi la ceva bun;
dar pentru asta, ea trebuia să atingă o făptură excepţională.
Editura Spandugino, prin cele 7 volume de Scrieri ale lui
C.D. Zeletin publicate între 201 2 şi 2020, a făcut culturii noastre un
cadou de zile mari. Aşa cum se întâmplă uneori în cazul destinelor
împlinite, ultimul volum al seriei, al şaptelea, ieşea de sub tipar
acum câteva săptămâni, atunci când autorul părăsea această lume,
închizând astfel cercul de aur al unei vieţi închinate creaţiei.
România literară, 1 312020
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Diana Vrabie
(Bălţi, R.M.)
C.D. Zeletin. Zdrenţe în paradis

*

Cât de simplă, adâncă şi previzibilă ar
fi lumea dacă adevărul s-ar arăta necăutat ori
dacă n-ar trebui extras cu undiţa silogismului
din confuzia realităţi/or!
C.D. Zeletin

Literatura apoftegmatică, prin care înţelegem o scriitură
aforistică memorabilă, asemenea unei sentinţe filosofice, exprimată
simplu şi lapidar, are o istorie milenară, luând naştere odată cu
apariţia scrisului propriu-zis. Filosofii Greciei Antice, dar şi ai
Orientului Antic au optat cu o deschidere surprinzătoare pentru
această formă sentenţiară pentru a face ceea ce se numea în tradiţie
elină paideia, adică o educare a sufletului pentru formarea lui.
O invitaţie la reflecţie în vederea ecologizării spiritului, ne
propune C.D. Zeletin, în volumul Zdrenţe în paradis, apărut la
editura Spandugino, în 20 1 2. Chiar dacă autorul ne avertizează că
„nu este o carte de aforisme, ci mai degrabă de reflecţii care
dezvoltă paradoxuri", volumul răspunde imperativelor prozei
apoftegmatice. Concepute cu nerv şi intensă aplecare filosofică,
suple şi sclipitoare, acestefrângurele , după cum le numeşte autorul
însuşi, reprezintă reverberaţiile unei experienţe profunde de viaţă.
Tatonând registrele filosofice, psihologice, morale, sociale, literare,
autorul denotă sensibilitate contemporană, rară a se acoperi cu
haina moralismului ostentativ: ,,Începe să mă stingherească tot mai

• Text preluat din revista Scriptor nr. 5-6/2020, cu acordul autoarei şi al redacţiei
j unimiste.
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mult vulgaritatea pe care o percep în psihoza părăsirii patriei"
(p. 1 4).
Expresia unei gândiri iscoditoare, bazată pe observarea
nuanţată a omului şi a vieţii, meditaţiile se convertesc în formulări
citabile, chiar memorabile: „Ce dramă ascunde cântărirea firii
complexe de către cântarul firilor simple" (p. 29). Traducând o
profundă nelinişte spirituală, cugetările poartă totodată amprenta
concepţiei despre om, predestinat binelui sau răului: „Lumea se
strică progresiv şi ciclic, anume parcă, pentru ca tot lumea să-i caute
pe oamenii puri. Şi tot aşa... " (p. 33).
Autorul relevă o capacitate nuanţată de a pune Absolutul în
corelaţie cu Adevărul, Destinul, Speranţa, Fericirea, Credinţa,
Păcatul, Absurdul, Vanitatea. Cu o dezarmantă francheţe, autorul
se apleacă asupra naturii duale a fiinţei umane, disociind între spirit
şi suflet („Sunt fericit că, după ce n-oi mai fi, spiritul îşi va căpăta
plenitudinea eternităţii pe care a reprezentat-o în mine, dar mi-e o
frică teribilă, gândind că s-ar putea să piară şi sufletul, în care
totdeauna m-am identificat mai bine decât în spirit'' (p. 1 4 ), între
spirit şi umor („Între spirit şi umor există, totuşi, şi diferenţa dintre
mental şi vegetativ. Oare întâmplător li s-a spus alcoolului spirt şi
fluidelor lumii vegetative umori?" (p. 1 6)) sau virtute şi viciu („Ce
paradoxală maşinărie mai e şi creierul ! Cu aceleaşi structuri,
urzeşte deopotrivă gânduri ticăloase şi gânduri caste, pune la cale
deopotrivă mişelii şi fapte înălţătoare" (p. 63).
Spirit introspectiv, C.D. Zeletin sondează sensul plenitudinar
al virtuţilor: demnitate, înţelepciune, dăruire, iubire, libertate,
credinţă, din care se configurează epopeea sufletului. Observaţii
profunde şi originale, aforismele sale exprimă sensuri,trăiri,
interpretări, ce le apropie de axiomele şcolii ionice, conform cărora,
logosul e principiul unificator al contrariilor, care guvernează totul
şi stă la baza tuturor lucrurilor, dar pe care autorul le reinterpretează
individualizant: .,Limba pe care o vorbim seamănă cu pământul: îi
hrăneşte şi pe cei buni şi pe cei răi'' (p. 24).
Unele din aforismele sale concentrate ca energia unui atom
sunt adevărate poeme într-un vers: „Fericit e sufletul care nu are
nevoie să pledeze" (p. 1 1 ); „Mame răstignite pe crucea propriilor
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copii" (p. 94); „Dreptul negurii e la negură şi al luminii la lumină"
(p. 74).
Bogata informaţie livrescă, observaţia pătrunzătoare şi
echilibrată, moralitatea autentică, dar şi sensibilitatea artistică îl
determină să definească în cheia paradoxului viaţa drept o
„aventură cu care ne obişnuim", fidelitatea „o formă sublimă a
mărginirii", indiscreţia
„conflict minor la graniţa dinspre
imoralitate", onoarea drept „perfecţiunea corectitudinii", elocvenţa
„vibraţia oaselor sufletului" etc.
Emanaţii ale unui lirism în care cerebralitatea discursului se
împleteşte cu rafinamentul delicat al expresiei, aforismele
reprezintă expresia unui spirit clasic şi romantic în acelaşi timp.
Regăsim aici chemarea la o nouă umanitate, în accepţia lui
Piccodella Mirandola („Aşează-te deasupra vieţii lucrurilor. Vei
vedea mai bine, deoarece vei cuprinde mai bine, iar sufletul îţi va fi
mai liniştit. Te vei simţi trăind o subtilă înviere", p. 47), dar şi
infuziunile sceptice referitoare la natura umană, în stilul lui
Blaise Pascal („Nu-l ferici pe niciunul dintre oameni. Nici măcar
pe cel liniştit. Acesta s-ar putea să fie aşa fiindcă Diavolul, sigur de
bietul om, îl lasă în pace o vreme, având altele de tăcut" (p. 25),
condimentate cu subtilităţile paradoxale ale ducelui de La
Rochefoucauld („Pe orgolioşi îi cumperi uşor fiindcă se vând
scump", p. 1 2; „Hrană a ignoranţei: pornirea de a da răspuns la toate
întrebările", p.27). E un ,jurnal" aforistic din care răzbate
profunzimea ideilor conjugate cu supleţea cuvântului. Echilibrul
clasic al frazei se lasă pătruns de patosul unui spirit romantic pentru
a exprima ceea ce nu poate fi cunoscut decât pe propria piele:
iubirea.
Cuceritor florilegiu de reflecţii gnomice şi filosofice, volumul
Zdrenţe în paradis este expresia unei maturităţi artistice, susţinute
de livrescul inspiraţiei şi de profunzimea trăirii. Fondul ideatic
esenţializat, în numele brevilocvenţei, îmbracă haina fervorii
analitice, tatonând virtuţile paradoxului şi ale sugestiei elegante.
Pregnanta percepţie a concretului relevă acel sine înalt, descins
dintr-un spirit ultralucid, aşezat „deasupra vieţii lucrurilor'', a cărui
unică rugăminte este de a fi „citit încet".
-

-

-
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*

Erudit de formaţie ştiinţifică, C.D. Zeletin ( 1 93 5-2020),
poet. eseist, prozator, istoriograf, traducător, medic şi profesor
universitar de biofizică la Universitatea de Medicină şi Farmacie
„Carol Davila' ' din Bucureşti, membru al Uniunii Scriitorilor din
anul 1 967, membru al Academiei de Ştiinţe Medicale ( 1 994) şi
preşedinte fondator al Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti din
România. Dincolo de imensa operăştiinţifică, a publicat peste 40 de
volume de literatură, beneficiind de aprecierea unor importanţi
reprezentanţi ai culturii româneşti, ca Perpessicius, Tudor Vianu,
Ş. Cioculescu, Al. Philippide, Laurenţiu Ulici ş.a. Profund implicat
în promovarea culturii româneşti, C.D. Zeletin a contribuit în chip
decisiv şi la dialogul culturilor europene, traducând din lirica lui
Dante, Petrarca, Leon Battista Alberti, Michelangelo Buonarroti,
Gerard de Nerval, Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Arthur
Rimbaud, Paul Valery ş.a. Autor de proză apoftegmatică,
C.D. Zeletin şi-a relevat plenar talentul artistic şi spiritul eclatant în
Ideograme în nisipul coridei ( 1 982), Adagii ( 1 999) şi Zdrenţe în
paradis (201 2).
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Ar fi trebuit să . . .
Ar fi trebuit să fi e reuniunea festivă C.D. Zeletin 8 5 .
A fost doar un trist mesaj trimis electronic membrilor
Academiei Bârlădene ...
1 3 aprilie 2020
Academia Bârlădeană vă invită să adunăm acum mănunchi
de gânduri luminoase în memoria Preşedintelui ei de onoare,
C.D. Zeletin, pe care, dacă timpul ar mai fi avut răbdare, l-am fi
sărbătorit astăzi la împlinirea vârstei de 85 de ani ... Pe cărturarul de
talie renascentistă, eseistul, memorialistul, traducătorul, poetul
rafinat care scria:

Mi-arfi de-ajuns după viaţă moartea
dar sunt atât de-amestecate, Doamne!
Nici nu mă-ndrept către secunda vieţii
cil mă şi-mpiedic de vecia morţii...
. . . îl vom evoca în numărul I /2020 al revistei noastre, număr
care îi va fi în întregime dedicat.
Să-l citim încet, aşa cum, lară urmă de trufie, ne îndemna
ultimul mare senior al literelor româneşti . . . .
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Helene Bart
Baudelaire în viziunea poetului C.D. Zeletin.
O coincidenţă simbolică
Anul 1 99 1 - 1 992 poate fi considerat anul Baudelaire, prin
împlinirea a 1 70 de ani de la naştere şi 1 25 de· la moartea poetului.
Dimensiunea culturală în evocarea unei personalităţi reprezintă nu
numai un act de fidelitate spirituală ci şi un prilej de autentică
creativitate.
Printr-o semnificativă coincidenţă şi după o îndelungată
aşteptare, apare şi prima integrală a poeziilor lui Charles
Baudelaire, Les Fleurs du Mal, în viziunea unui singur tălmăcitor,
C.D. Zeletin. Acest important eveniment literar a fost semnalat
elogios de toată presa literară şi de mass-media. Poetul
C.D. Zeletin, binecunoscut prin vasta sa cultură renascentistă şi
filologică în domeniul lexicografiei romanistice, ne copleşeşte cu
un dar ale cărui plenitudine artistică şi valoare spirituală ne
transpun în universul fascinant şi atât de complex al personalităţii
poetice a lui Charles Baudelaire.
Traducerea integrală în premieră constituie o adevărată operă
de artă şi un act de aleasă cultură. Exigenţele sunt pe măsura
talentului şi a sensibilităţii traducătorului, care ne împărtăşeşte
într-un interviu din presă („Viaţa medicală") începuturile, fazele şi
implicaţiile incandenscentei Saga a Florilor Răului.
Restituirea spiritului intim al poeziei lui Baudelaire te obligă
la o intensă trăire emotivă şi la o experienţă poetică deosebită,
precum spune şi C.D. Zeletin: „traducând Florile Răului, am avut
întâi revelaţia psihologică şi apoi pe cea plastică". Identificarea
totală duce la acea înfrângere a limbajului ce-i conferă poeziei
traduse o valoare originală. Philippide spunea: ,,O bună traducere
trebuie să dea impresia că a fost scrisă de la început în limba în care
o citim." Î n optica lui C.D. Zeletin, „textul trebuie să aibă statut
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muzical de poezie scrisă în româneşte . . . iar Florile Răului să pară
scrise de . . . un ipotetic Baudelaire român."
Parcurgând această retrospectivă poetică de-o atât de mare
frumuseţe - stăpânirea limitelor devine o stare efuzivă - voi
purcede în mod subiectiv la culegerea câtorva Flori paralele,
sugerând numai unele aspecte din poezia luî Baudelaire. pe care
C.D. Zeletin le intuieşte cu o gravă şi pură autenticitate. Se cuvine
deci să ne reculegem păşind în universul liricii baudelairiene: Sois
sage, o ma Douleur, et tiens-toi plus tranquille./ Tu reclamais le
Soir, ii descend, le vaiei . . . („Recueillement"): Durerea mea, fii
calmă şi-astâmpără-ţi pornirea I Doreai să vină Seara, priveşte-o,
a sosit . . („Reculegere''), sau L 'un t' eclaire avec son ardeur,/
L 'autre en toi met son deuil, Nature !/ Ce qui dit a I 'un: Sepulture !/
Dit a l 'autre: Vie et splendeur !: Natură, unu-ţi dă foc sfânt,/ Jar
altul doliu-i ce te-ngheaţă/ Ce zice unuia Viaţă/ Şopteşte altuia:
Mormânt ! („Alchimie a Durerii").
Cunoscutul sonet „Correspondances'', pe care Baudelaire
pare să-l fi dedicat viitorilor poeţi simbolişti, avea să constituie un
adevărat manifest în arta poetică a acestui curent literar. În metafore
sinestezice, Baudelaire găseşte acea corespundere între sunete,
culori şi parfumuri, ce alcătuiesc o unitate senzorială originară,
uneori cu semnificaţii cosmologice:
La Nature est un temple oii de vivants piliers /Laissentparfois
sortir de confitses paroles.1 L 'homme y passe it travers des jorets
de symboles,/Qui l 'observent avec des regardsjamiliers: Natura e
un templu ai cărui stâlpi sunt vii /Şi-adesea ne strecoară cuvintele-i
confuze,/ Ce-n codrul de simboluri iţi par vechi călăuze /Din
universul unei adânci prietenii. („Corespunderi"). Sau: Lecteur,
as-tu quelque.fois respire /Avec ivresse et lente gourmandise/ Ce
grain d 'encens qui remplit son eglise,/ Ou d 'un sachet le muse
invetere ?: Vreodată, cititor. ai respirat/ Cu lentă şi-ameţită
lăcomea/ăl Un fir de smirnă ce-umple-o catedrală/ Ori moscul
dintr-un săcu/ef uitat? („Parfumul") ...
Relevant în traducerea lui Zeletin este dominanta sunetului
poetic, muzicalitatea baudelairiană obţinută prin exerciţiul sonor al
memorizării şi recitării poeziilor în original şi apoi traduse - ne
.
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mărturiseşte însuşi traducătorul - iar impactul trăirii intense asupra
expresivităţii ideilor „realizează stările crepusculare poetice ale
imaginarului" (emisiunea „Revista literară radio").
Nu întâmplător Baudelaire s-a apropiat de muzica lui
Wagner, aceasta reflectând fluxul emoţiei lirice din poemele
baudelairiene. Un exemplu din „Spleen et Ideal" evocă gravele
accente pasionale din „Tristan şi Isolda": Je t 'adore a I 'egal de la
voute nocturne,/ â, vase de tristesse , 6 grande taciturne!: Te-ador
ca pe cereasca privelişte nocturnă, 10, amforă-a tristeţii, o, mare
taciturnă! De asemenea, frumuseţea poeziei „Harmonie du Soir":
Voici venir le temps ou vibrant sur sa tigel Chaque .fleur s 'evapore
ainsi qu 'un encensoir,/ Les sons et ies parfums tournent dans l 'air
du soir,/Valse melancolique et langoureux vertige ! : E vremea când
pe lujer, uşor tremurătoare,/ Ardfforile ca smirna-n cădelniţi ori
căţui;/Parfum şi zvon pe seară pornesc vârtej haihui/ Elegiace
valsuri, tristeţi ameţitoare! („Armonie de seară'').
Armonia misterioasă, perfecţiunea formei şi gustul rafinat al
rezonanţelor baudelairiene l-au inspirat pe Claude Debussy în suita
celor „Cinq poemes de Baudelaire": „Harmonie du Soir",
„Recueillement", .,Le jet d ' eau", „La mort des amants'' şi „Le
balcon''.
În traducerea poeziilor de iubire baudelairiene impresionează
iarăşi o rezonanţă eminesciană ce le conferă un farmec deosebit,
traducătorul realizând o notă plăcută surprinzătoare şi chiar inedită:
Mon enfant, ma sceur,I Songe a la douceur/ D 'aller lil-bas vivre
ensemble! („L ' Invitation au voyage"): Soră, dulcea mea,/ Ce-ar fi
de-om vedea/ Alt ţărm, pornind-o în colindă! („Invitaţie la
călătorie"). Acest al treilea vers întrece în frumuseţe originalul,
traducătorul găsind o evocatoare sintagmă: pornind-o În colindă.
Sau poezia .,Hyrnne": Â la tres chere, a la tres belle/Qui remplit
mon creur de clarte, I Â l 'ange, a l 'idole immortelle,/ Salut en
l 'immortalite!: Preadragei, preafrumoasei melei Ce-mi umple
pieptul de senin,/ Ei, înger coborât din stele, /În veşnicie mă
închin I (,.Imn"). Şi Eminescu, poate, ar fi tradus-o la fel !
Î n adâncirea şi transpunerea unei atari opere poetice,
considerând şi pasiunea consumată în timp, nu poate fi vorba de
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„meşteşug", talentul şi sensibilitatea traducătorului desăvârşesc o
identitate ideală, realizată doar de un poet consacrat. Fiindcă trebuie
menţionat că poetul C.D. Zeletin are - pe lângă traduceri din lirica
franceză şi italiană - o importantă operă originală: „Călătorie spre
transparenţă", „Andaluzia" (şi câte oare inedite încă?).
La cartea de căpătâi, „Les Fleurs du Mal" a lui Charles
Baudelaire. să alăturăm şi „Florile Răului" ale lui C.D. Zeletin. în
care, printr-o corespundere simbolică, Les couleurs, Ies parfums et
Ies sons se repondent. : Parfum, culoare, sunet se leagă undă-n
undă. Astfel, poezia lui Baudelaire, recreată în traducerea poetului
C.D. Zeletin, apare ca vibraţie a unui ecou, descoperindu-se
imagine din profunzimea unor oglinzi în transparenţă.
Anul Baudelaire coincide, în spaţiul logosului românesc, cu
anul C.D. Zeletin şi prin dubla premiere a poetului traducător. La
Cluj-Napoca, în cadrul celui de-al Ii-lea Salon naţional de carte şi
publicaţie culturală din 1 99 1 , Premiul pentru cea mai bună
traducere a unei capodopere lirice - „Florile Răului'' de Charles
Baudelaire - a fost decernat lui C.D. Zeletin. Iar în cadrul Premiilor
Uniunii Scriitorilor pe anul 1 99 1 , Premiul „Traduceri din literatura
univesaJă·' i s-a conferit lui C.D. Zeletin pentu meditaţia de-o viaţă
asupra cuvântului baudelairian.
Ateneu, 1 iulie 1 993.
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C.D. Zeletin
Viitorul profesor de istorie al Liceului „Codreanu"
din Bârlad, VASILE TRIANDAF,
şi dezvelirea statuii lui G. Asachi din Iaşi,
operă a sculptorului Ion Georgescu
Î n ziua de 1 4 octombrie 1 890 a fost inaugurată, la cinci ani de
la comandă, statuia lui G. Asachi, operă a marelui sculptor înaintaş
Ion Georgescu ( 1 856- 1 898). Artistul nu luase parte la solemnitatea
dezvelirii, pe semne sleit sufleteşte de mizeriile împotriva cărora
avusese de luptat tot timpul elaborării acestei opere întru totul
remarcabile. . . Pentru un tânăr profesor de istorie, aşa cum era în
acea vreme Vasile Triandaf, inaugurarea era un eveniment de
nespusă însemnătate, dacă ţinem seama de rolul uriaş jucat de
Asachi în dezvoltarea învăţământului şi în impunerea limbii
române în toate manifestările intelectuale.
La eveniment presupunem că a luat parte şi Vasile Triandaf,
deoarece oda pe care i-o închină - şi pe care o retipărim după 1 00
de ani - poartă data 1 4 octombrie 1 890", adică exact ziua
inaugurării. Un alt argument care pledează pentru prezenţa
artistului Ia dezvelire este oralitatea poeziei, de un retorism pe care
o astfel de ocazie îl cere şi-l justifică totodată. ..
Autorul acestei însemnări a stat în gazdă la Maria, cea de-a
doua soţie a profesorului, între 1 945 şi 1 946, când era elev în
primele clase ale Liceului Gheorghe Roşca Codreanu din Bârlad.
Blândul şi bătrânul profesor nu mai trăia. Trăia însă cea de a doua
soţie, Maria, cu care se recăsătorise spre bătrâneţe, având un băiat,
Vasile-Paul, chipeş, înalt şi liniştit, absolvent al Şcolii normale din
Bârlad. Un alt băiat al lui Vasile Triandaf, din prima căsătorie, se
afla la Iaşi. Fraţii nu se cunoşteau. . . Casa, mică şi cochetă, răsărea
printre altele pe un tăpşan de deasupra Pompieriei, la numărul 3 al
unei străduţe ce purta numele ministrului liberal Gheorghe Chiţu,
„
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vrăjmaş, în 1 877, al lui Eminescu în procesul privind gestiunea
Bibliotecii universitare din Iaşi... Doamna Maria Triandaf ţinea
între 8 şi 1 O copii în gazdă, în acei ani în care Moldova începea să
sufere de urmările secetei complete din 1 945 şi ale dezastrelor
războiului ... Era o femeie simplă, bună, gospodină, curată şi
harnică, autodidactă. Citea mult, şi numai romane. În casa ei am
văzut pentru întâia oară cărţile scrise de Vasile Triandaf, Ioan Vodă
cel Cumplit, dramă istorică în versuri, două acte şi patru tablouri,
35 p., pe care am citit-o cu înţelegerea mică şi cu simţirea mare a
celor zece ani pe care-i aveam ... Profesorul era şi un poet. Câte
poezii va fi publicat - nu ştiu.
Vasile Triandaf a fost şi autor de manuale şcolare, dintre care
menţionăm: Geografia României şi a ţerilor locuite de români.
Pentru clasa a 3-a primară. Corectată şi adausă. Iassy, Dim. Daniel,
1 89 1 , 48 + VIII p. cu figuri.
Oda pe care i-a închinat-o lui G. Asachi a apărut în
Calendarul Curierului {Th. Balassan), „Foaia intereselor
generale", pentru anul 1 89 1 , Iaşi, Tipografia Curţii Regale,
Pr. Th. Balassan, 1 890, p.80. O publicăm rară a face micile
rectificări ce s-ar cere... Calendarul Curierului mai publică
Zburătorul de I. Heliade Rădulescu, multe poezii de Eminescu,
Alecsandri, C.A. Rosetti, Gheorghe din Moldova, C.Z. Buzdugan
etc.

Lui G. Asaky
A fost o vreme tristă, când ţara noastră scumpă
Zăcea în neştiinţă şi sub un jug barbar,
Când năzuia străinul cu orice preţ să rumpă
Din noi orice simţire, în lacremi şi-n amar.
Î n negura uitării erau rătăcitoare
Virtutea şi curajul eroilor străbuni,
Nu mai găsea resunet nici chiar Ştefan cel Mare,
Ce-a-mpodobit istoria cu vitejeşti cununi.
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Fanarioţii lacomi cătau să ne grecească
Şi limba lor atâta prinsese rădăcini,
Î ncât credea oricine că-n limba românească
Ştiinţa-i ca şi câmpul cel plin de mărăcini.
Un singur om atuncea se ridică puternic!
Şi cel dintăi focarul lumină răspândi
Î n limba românească: iar negrul întuneric
Ce-acoperise ţara, de el învins pieri.
El dete din Moldova semnalul deşteptării
Sîarmând orice obstacol ce-n cale întâlni.
Şi nu cruţă nimica în contra apăsării
Străinelor, ce limba vreau a ne o râpi!
Şi tu ai fost acela ce pentru-al ţării bine,
Ilustrule Asachy, tot timpul te-ai luptat!
Azi patria-ţi ridică, de marmură statuie,
Spre-a remânea tot timpul de veacuri neuitat.
Vasile Triandaf
1 4 octombrie 1 890
A cademia Bârlădeană, 20, 2005, p. 5.
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C.D. Zeletin
Sandu Tzigara-Samurcaş: un poet de expresie
română si franceză cu istorice înrudiri tutovene
'

Sandu Tzigara-Samurcaş
1903-1987
Portret în tempera, 52163, de A . M Ghika Deleni, 1960.
Inedit.
Colecţia C. D. Zeletin.
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Deopotrivă poet de limbă română şi franceză, Sandu Tzigara
Samurcaş ( 1 903-1 987), este fiul lui Alexandru Tzigara-Samurcaş
( 1 872-1 952), istoric şi critic de artă, profesor universitar, creator al
muzeografiei ştiinţifice româneşti - şi al Mariei ( 1 87 5-?), născută
Cantacuzino, fiică a Coraliei Boldur-Kostaki, nepoată de fiu al
fratelui mitropolitului Veniamin Kostaki, înrudire care-l apropie de
meleagurile tutovene .
. În tinereţe, Sandu Tzigara-Samurcaş a cunoscut-o la Paris,
în apogeul gloriei, pe Anna de Noailles, care i-a dăruit mai multe
volume de-ale ei, legate în piele, cu dedicaţii importante. Spun
importante pentru că în ele, Anna de Noailles (a cărei rezervă faţă
de afişarea originii ei româneşti e cunoscută) vorbeşte despre
România numind-o terre paterne/le, iar pe frumosul tânăr poet
Sandu Tzigara-Samurcaş îl numeşte parent (înrudire reală, pentru
că tatăl poetului, Alexandru Tzigara-Samurcaş se înrudea, prin
familiile Creţulescu şi Creţeanu, cu Brâncovenii).
Licenţiat şi doctor în drept, magistrat la Tribunalul Ilfov, apoi
Consilier juridic al Fundaţiei Universitare Carol I, Sandu Tzigara
Samurcaş a fost membru titular al Uniunii Scriitorilor. A debutat cu
poeme în franceză, încă din vremea liceului, publicate în revista
Paris-Bucarest şi, mult mai târziu, în Convorbiri literare de sub
conducerea tatălui său. Pianist. S-a căsătorit în 1 934 cu poeta
bucovineană de limbă germană, Adrienne Prunkul ( 1 906-1 973 ),
autoarea volumului Gedichte, 1 979.
A publicat următoarele volume de poezii: Recital de pian,
1 948; Culesul de apoi, 1 943 ; Preambule, poemes, 1 944; Cartea
sângelui, 1 946; Măştile gândului, 1 947; Răsunete, 1 970;
Invocations, Paris, 1 972; Oglindiri, 1 972.
A colaborat la revistele: Convorbiri literare, Gândirea,
Curentul literar, Vremea, Revista scriitorilor şi scriitoarelor,
Ramuri etc.
Lirica lui Sandu Tzigara-Samurcaş cultivă ideile unei
existenţe profund spiritualiste, ale frumuseţii, prieteniei şi ale
elementului etern din trăirile sufleteşti, ale armoniei generale, în
care problematica umană trebuie să se integreze. Poezia lui se
bucură de strălucirea atributelor ei definitorii, ritmul şi rima, şi de
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o intelectualitate care o ţine la egală distanţă atât de agitaţiile
vitalului cât şi de glacialitatea schelăriilor savante de care mintea
instruită este atrasă.
Pentru Sandu Tzigara-Samurcaş muzica nu este atât un
subiect preferat, aşa cum pare, cât un concept integrator, loc de
întâlnire al gândirii, sentimentelor şi reveriei, al prospecţiunilor în
abisul lăuntric şi, mai ales, al elevaţiei spirituale.
*

Referinţe critice asupra operei lui Sandu Tzigara-Samurcaş:
„„.Toată această producţie, departe de a fi opera unui
capriciu, este, dimpotrivă, dictată de adânci legi lăuntrice şi opera
unei perfecte conştiinţe literare („.) Mi se pare una dintre cele mai
puternice realizări lirice ale timpului din urmă, nu numai prin linia
ei mediană, pe care concepţii se dezvoltă simetric, sau prin tonul
elevat, tot timpul susţinut, dar şi prin emoţia care încălzeşte fiecare
cuvânt şi fiecare strofă până la izbăvirea finală . . . "
Perpessicius, Acţiunea, august 1 94 1
„Apele lirismului domniei tale mă prind şi mă depăşesc
iarăşi„. Versuri de aur în fuziune ! "
Ion Barbu, Ramuri, VI, 9 (63), p. 2 , 1 5 septembrie 1 969
„Simpatia sa umană, elanul de pătrundere şi participare la
mizeria universală ni-l aminteşte pe alocuri pe Rilke, însă nu pe
bază de influenţă, ci numai de afinitate nativă între două spirite
generoase. „ Numai prin propria ei putere şi rară niciun artificiu, o
sinceră şi adânc atingătoare coardă etică poate deveni cântec, cu
accesul deschis către cerul Frumuseţii („.). Frumuseţea nu-l poate
părăsi, fiindcă se află înlăuntrul lui, în însăşi rănile conştiinţei
sale„ .'"
Egdar Papu, Cuvânt înainte la volumul Răsunete, 1 970

298
https://biblioteca-digitala.ro

„Fermecat de Şoptirea cuvântului, el caută în fond puritatea
şi existenţa «artistă» sau, mai exact, elineasca «kalokagathia», fiind
un estet cu faţa către viaţă, deschis câtorva probleme fundamentale
ale existenţei, asupra cărora insistă cu rezultate poetice indiscu
tabile. Pentru a reliefa şi mai pregnant «stelarul avânt I al duhului
ascuns în negrăit cuvânt», poetul experimentează felurite forme de
versificaţie, ascultă cu mare grijă sonorităţile verbale şi
împerechează cu atenţie cuvintele, fără însă a-şi face un scop
primordial din asta. . .
"

George Muntean, Contemporanul, 4 martie 1 973.

Academia Bârlădeană, XIX, 3(48), 20 1 5, p. 2 1 .
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Alexandru Popescu Prahovara
C.D. Zeletin - Diamantul smerit
Ne-am adunat azi, la Mănăstirea Samurcăşeşti. lângă
paraclisul dedicat Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, pentru a
conduce pe ultimul drum şi a celebra viaţa şi opera iubitului şi
neasemuitului nostru Constantin Dimoftache (d. 1 8 februarie 2020).
Dada, cum îl mângâiau familia şi cei apropiaţi, s-a născut în satul
Burdusaci, comuna Răchitoasa, în fostul judeţ Tecuci, pe 1 3 aprilie
1 935, zi când, în sinaxarul ortodox, e pomenit Sfântul Mucenic
Dada. În timpul şcolii primare din satul natal, mama sa, Maria, i-a
fost învăţătoare; iar tatăl preot, Nicolae, i-a dat o frumoasă educaţie
muzicală. A urmat Colegiul Naţional „Gheorghe Roşca Codreanu"
din Bârlad ( 1 945-1 952). În ciuda nedreptăţilor şi persecuţiilor
staliniste, justificate prin „lupta de clasă", care I-au împiedicat, ca
fiu de preot, să poată urma studii universitare, reuşeşte să absolve
între primii Facultatea de Medicină din Bucureşti, secţia Pediatrie
( 1 959), cu specializare postuniversitară în biofizica celulară,
biofizica radiaţiilor, criobiologie şi biocibernetică. A fost membru
al Academiei de Ştiinţe Medicale ( 1 994) şi al Uniunii Scriitorilor
din România ( 1 967), Preşedinte fondator al Societăţii Medicilor
Scriitori şi Publicişti din România, Preşedinte de Onoare al
Societăţii literar-culturale „Academia Bârlădeană", autor a zeci de
volume de literatură, distins cu premii naţionale şi internaţionale,
decorat de Preşedenţia României. Am venit, deci, să ne luăm rămas
bun de la Nanu Dada, cum îl numim cei cărora ne este naş de botez
sau cununie (iar în cazul meu, şi naş literar 1 ).
Î nainte de toate, mulţumim lui Dumnezeu pentru viaţa
minunată şi roadele nestemate ale vieţii acestui luminat christofor,
purtător harismatic şi harnic al credinţei în Hristos, aflat în
1 Vezi nota 7.
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Călătorie spre transparenţă (titlul primei sale cărţi de poezii), la
răscrucea tragică a primelor două milenii ale erei creştine. Sub
comunismul instaurat, în secolul trecut, în Uniuniea Sovietică - şi
continuat, în formele lui corupt-metastatice, în China, Rusia,
Coreea de Nord, sau România de azi - au suferit şi pierit, martirizaţi
într-o formă sau alta, mai multe zeci de milioane de oameni decât
în toate perioadele de persecuţie a creştinilor de pretutindeni.
Acesta este contextul în care a trăit şi şi-a desăvârşit lucrarea de
medic-scriitor Prof. Univ. Dr. Constantin Dimoftache şi poetul
savant C.D. Zeletin, Vomo Universale al Neamului Românesc, pe
care l-a slujit rară rest.
Dada detesta laudele şi lenea; dar superlativele l-au însoţit
permanent, ca intelectual multi-disciplinar şi savant vizionar, de
geniu: cercetarile lui citospectrofotometrice, după o metodă
originală, asupra diferenţierii limfocitelor din sângele periferic
(care, pe frotiu, au toate aceeaşi morfologie) I-ar fi îndreptăţit, poate
- dacă ar fi trăit şi ar fi fost sprijinit într-o ţară avansată - să aspire
la o recunoaştere similară cu cea a ilustrului său unchi şi înaintaş,
George Emil Palade, Laureat al Premiului Nobel pentru Medicină,
părintele biologiei celulare. În anii 1 964- 1 965, utilizând un
citospectrofotometru construit în România, Dimoftache Zeletin a
sugerat - înaintea confirmării prin microscopie electronică existenţa limfocitelor T (cele care asigură imunitatea celulară şi
despre care ştim azi că se diferenţiază de limfocitele B, care produc
anticorpii şi imunitatea umorală).
Î naintea publicării celor şapte volume de Scrieri alese ale lui
C.D. Zeletin la editura Spandugino, Acad. Solomon Marcus
propunea editarea unui al optulea volum cu Scrierile ştiinţţfice ale
Prof. Univ. Dr. Constantin Dimoftache - o datorie care sper să se
împlinească postum, prin grija colaboratorilor savantului.
Eminentul om de ştiinţă este unul şi acelaşi cu poetul original,
traducătorul de poezie, eseistul, istoriograful, genealogul, criticul
literar şi de artă, muzicologul, cărturarul erudit şi prolific
C.D. Zeletin, pe care l-au apreciat şi cultivat personalităţi de prim
rang ale culturii româneşti şi europene. Monumentala lui serie de
Scrieri alese şi Crestomaţia de familie, publicată cu prilejul
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Centenarului George Emil Palade tot la editura Spandugino, se
impun în cultura română ca izbânzi editoriale de după 1 989.
Nu-l poţi judeca pe poet, o spune el însuşi: „Singurul om
drept cu mine nu pot fi decât eu." (Aşternutul insomnicului, sub
tipar). „De la început trebuie să spun că am fost şi sunt poet care
traduce şi nu traducător care scrie poezii", mărturiseşte
C.D. Zeletin într-un interviu pentru Radio România. „Adică, am
scris poezii de mic şi la un moment dat s-a maturizat o anumită
structură psihomentală şi culturală care m-a făcut pe mine însumi
să spun că sunt poet. Şi după aceea m-am apucat să traduc, fără să
mă îndemne nimeni; încă de când eram elev la liceu, am tradus din
Baudelaire, din Helene Vacaresco, din Anna de Noailles, din Victor
Hugo, din Leconte de Lisle, din parnasieni. Am tradus 'la patru
mâini', cum se spune, Espoir en Dieu de Victor Hugo, cu Moş Emil
Palade, tatăl savantului, când venea la Burdusaci, pe care am
publicat-o după aceea."
Pentru criticul literar Theodor Codreanu, „cea dintâi impresie
pe care o produce opera lui C.D. Zeletin este armonia. Izvorul
acesteia nu este altul decât vocaţia primă, pe care el însuşi şi-o
recunoaşte, poezia. Un aforism o defineşte astfel: 'Poezia rămâne
muzica actului de gândire.' C.D. Zeletin este poet în fiecare pagină
pe care o scrie, chiar şi în aceea care se arată mai strict erudită, deci
ameninţată de uscăciune. În felul ei, această operă musteşte de
moldovenitate, ridicată pe treapta de sus a universalităţii."2
Întocmai, sau pe aceeaşi lungime de rază, ca Eminescu, m-aş
încumeta să adaug, pentru care poezia este: „Strai de purpură şi aur
peste ţărâna cea grea". Dincolo de armonia operei şi a personali
tăţii, pentru C.D. Zeletin comandamentul suprem, deasupra celui
estetic, rămâne însă iubirea: „Nu pot urî. Am alte păcate, dar pe
acesta cred că nu. Când voi trece dincolo, va trebui să născocesc
ceva împotriva urii, încredinţându-mă că, totuşi, e cu putinţă să fi

Theodor Codreanu, Scriitori vasluieni, Ed. Tritonic, Bucureşti, 20 1 9, pp. 1 591 60. Vezi, în volumul de faţă, p. 3 1 1 , Manuscris inedit: Prefaţă de CD. Zeletin
pentru Daniel Daniel, Bucureşti, 1 4 iulie 1 981.
2
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urât. Dar cwn să fac lucrul acesta fără riscul păcatului celuilalt, al
minţirii? ! "3
„Un asemenea om", continuă criticul amintit, „nu putea fi
decât întruparea arhetipală a delicatefii, pe care el o transformă în
suprema normă de viaţă, condiţia însăşi a respectării creştine a
libertăţii celorlalţi: Văd in delicateţe o religie a libertăţii
celor/a/ţi."4 L-am întrebat cândva pe poet, în timp ce peripatetizam
pe malul Mării Negre la Eforie, ce epitaf şi-ar alege din literatura
universală tradusă de el. Mi-a recitat spontan primul catren din
„Fetes de la Patience" de Arthur Rimbaud:

Oisive jeunesse
Â tout asservie,
Par delicatesse
J 'ai perdu ma vie.
C.D. Zeletin nu şi-a irosit viaţa, ci a fructificat-o creator,
refugiindu-se în munca ştiinţifică şi literară, depăşind cenzura
proletcultistă, cultul personalităţii şi represiunea politică, prin
răbdare statornică întru bucuria mântuitoare a sufletului (Luca
2 1 : 1 9). Theodor Codreanu descrie o „euharistie estetică" în
paginile poetului, care îmbină „savoarea miezului cu tăria de
caracter, pe care a pariat şi Eminescu. ( . . . ) În definitiv, farmecul
personalităţii lui C.D. Zeletin vine din punerea în ecuaţie a rigorii,
cu tăria de caracter, şi a blândeţii creştine venind direct din omenia
mioritică. De-aici, probabil, şi afinitatea lui cu formele fixe ale
liricii, pasiunea cu care a tradus sonetele italiene ale lui
Michelangelo şi ale altora, dar şi marea poezie a lui Baudelaire."5
Această „euharistie artistică' ', numită astfel de chiar Zeletin, co
există cu o euharistie etică şi etno-genetică extinsă din adâncurile
poeziei şi cântecelor noastre strămoşeşti - pe care le-a cules cu

3

C.D. Zeletin, Zdren/e în paradis, Ed. Spandugino, Bucureşti, 20 1 2, p. 39.
Theodor Codreanu, op. cit„ p. 1 60.
5 Idem, p. 1 67.

4
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abnegaţie şi interpretat cu rafinament - la întreaga viaţă şi operă a
poetului-savant.
Sintetizând. în manieră nietzscheană: viaţa apolinic-ascetică
şi opera armonios-luminoasă a poetului-savant C.D. Zeletin îl
disting - între heralzii .,sumei lirice de voievozi", cum îl numea
Petre Ţuţea pe Mihai Eminescu (deschizătorul de drumuri multi-,
inter-, şi trans-disciplinare în cultura şi spiritualitatea românească)
- de boema dionisiac-aventuroasă şi opera ermetic-iniţiatică a altui
poet-savant de geniu, matematicianul Dan Barbillian alias Ion
Barbu.
Mihai Eminescu, Ion Barbu, C.D. Zeletin: triada diamantină
de poeţi-savanţi ai liricii româneşti. Dintre ei, C.D. Zeletin are tăria
diamantului smerit, topit la punctul de incandescenţă transparentă
al rugăciunii neîncetate (Luca 1 8 : 1 ): un diamant smerit în Iisus
Hristos Mângâietorul ! Î n spiritul grecescului 1tap11yopui (i.e.
mângâiere) şi în replică diafană la .,sufletul nemângâiet"
eminescian, poetul dorea să mai scrie o carte de poezii intitulată
„Parigorii" . . .
*

Î ndrăznesc să gândesc destinul exemplar al lui C.D. Zeletin
ca om nepereche, în rodnică rezonanţă cu ceea ce Sfinţii Părinţi
numesc chenoza Fiului lui Dumnezeu prin Întrupare şi Cruce şi
îndumnezeirea firii Sale omeneşti. Fiul lui Dumnezeu s-a făcut Om
pentru a umple firea omenească de slava Sa, de Logos întrupat: „Şi
Cuvântul trup S-a făcut şi S-a sălăşluit întru noi; şi noi văzutu-I-am
slava ca pe slava Unuia-Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr"
(Ioan 1 : 1 4). Fiul lui Dumnezeu se smereşte prin Întrupare ca Fiul
Omului. Iisus Hristos, prin pătimiri şi minuni, desfiinţează păcatul
şi ne dăruieşte îndumnezeirea la care suntem chemaţi cu toţii: „Fiţi
voi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru cel Ceresc desăvârşit este ! "
(Matei 5 :48).
Mai presus de inteligenţa strălucitoare, geniul formulării liric
apodictice şi neobosita lui putere de muncă, Nanu Dada
întruchipează pentru mine răspunsul viu la îndemnul divin spre
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desăvârşire în lumea de aici. Pentru contemporaneitate, viaţa lui
ilustrează oximoronul folosit de Walter Pater, exforti dulcedo6 (în
sensul de blândeţe ca sevă a puterii spirituale), pentru a desemna
„adevărata gingăşie şi forţă", „adevăratul tip al Michelangio
lescului" ( the true type of the Michelangelesque ").
Dada rărnane exemplar, cred, şi prin vocaţia lui profesorală,
dincolo de memoria fotografică şi dotarea intelectuală excepţio
nală, de răbdarea imună la adversitatea în mijlocul căreia a trăit nu doar la nivel socio-politic, dar şi la cel biologic, prin suferinţa
somatică din ultimii ani şi insomnia nemiloasă de aproape o viaţă
(alături de Emil Cioran, C.D. Zeletin este unul din insomnicii
emblematici ai literaturii române, aşa cum va confirma, vai,
volumul postum de poeme gnomice în proză, Aşternutul
insomnicului).
A fost un om bun şi blând, luminos şi delicat, înzestrat cu
dreapta măsură a diamantului smerit, cristalizându-şi viaţa cu
eleganţă şi încrustându-şi opera doxologic, aducând - prin chiar
fiinţa lui inspirată şi harnică - laudă lui Dumnezeu. Ca părinte
spiritual şi-a vărsat văz-Duhul în cei care au avut privilegiul de a-i
fi în preajma mirifică, cu iubire de sorginte chenotică,
împlinindu-se jertfelnic în ceilalţi - fie că erau rude sau prieteni,
cunoscuţi sau persoane străine, creştini sau de alte credinţe,
agnostici sau atei, pacienţi, cititori, ascultători, spectatori. A dăruit
pur şi simplu, fără rezerve, chiar arhive rare şi rodul propriei munci
istoriografice sau de critic de artă (ca să dau doar două exemple
generice, lară a specifica numele unor specialişti din Basarabia şi
România care i-au solicitat sprijinul şi l-au primit din toată inima).
Personal, am fost mereu uluit, îndrăgostit şi îmbunătăţit de
disponibilitatea sa necondiţionată de a-l întâlni cu bucurie pe
celălalt, indiferent de nivelul social, rangul profesional, forţa
intelectuală, sau circumstanţele neprielnice. O spune el însuşi într-o
reflecţie anagogică, în spiritul Predicii de pe Munte: „Treci pe lângă
un suferind şi nu-l vezi: se poate. Treci şi-l vezi : e ceva. Treci, îl
„

6

Walter Pater, Renaşterea, trad. Iolanda Mecu, Ed. Univers, Bucureşti, 1 982,
p. 68
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alini şi-l miluieşti : e foarte bine, dar nu-i de-ajuns: ideal ar fi să ţi-l
asumi. Aici stă cheia! Aici să te văd ! "
În intimitatea sa nespusă, Dada a fost ceea ce Părintele
Arsenie Boca numea un ... călugăr alb " - substitutul secular al
preoţiei celibatare - care urma axiologia jertfei în mijlocul
societăţii atee înainte de 1 989, în mijlocul lumii adesea declarat
anti-creştine după 1 989. În timpul studenţiei mele, Dada discuta
chiar despre „călugarii încinşi cu vânt" ai isihiei cu Profesorul
Sergiu Emil Demetrian, distinsul indianist împreună cu care a
tradus Ramayana în româneşte (după o repovestire a lui
C. Rajagopalachari).
Î n 2002, când l-am invitat la Oxford (pentru a participa la
decernarea doctoratului meu), am fost oaspete - împreună cu Dada
şi Mama mea - la Hugh Trevor-Roper, Baron Dacre of Glanton, fost
regius profesor de istorie modernă la colegiul Christ Church, ex
ofiţer MI6 şi participant la Procesul de la Ni.irnberg (unde îl
intervievase, între alţii, pe Joachim von Ribbentropp). La câteva
minute după ce am intrat în salonul său, Baronul Dacre, unul dintre
cei mai redutabili şi idiosincratici intelectuali oxonieni ai secolului
trecut, conversa volubil în franceză cu Dada, pentru care arăta un
deosebit interes (în timp ce se întreţinea în rusă cu Mama şi în
engleză cu mine). După o jumătate de oră, conversaţia lor atinsese
un grad de intimitate de necrezut, până acolo unde Lordul - ce nu
părea să ştie că avea cancer, întins ca pe-un altar pe divan - şi-a
lăsat abdomenul examinat şi adenopatiile inghinale palpate de
oaspetele român: atâta încredere inspira harismaticul Dada,
călugarul-doctor fără de arginţi, în timp ce alina suferinţa unui om
discret şi dificil, pe care abia îl cunoscuse . . .
*

Î naintea înmormântării, l-am întrebat pe fiul meu Mihail
Nestor (elev de şcoală primară în Oxford, venit în vacanţă să
schieze la Poiana Braşov), ce i-a plăcut lui mai mult din timpul
petrecut împreună cu Nanu Dada. Copilul mi-a răspuns, cu inocenţă
sfântă:
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,,Mi-a plăcut că m-a îmbrăţişat cu dragoste, mi-a spus că port
numele lui Mihai Eminescu şi m-a rugat să nu uit strofa a doua din
Somnoroase păsărele" . De atunci feciorul meu nu uită să includă,
în poezia eminesciană pe care o spune la rugăciune înainte de
culcare, strofa învăţată de la Nanu Dada:
.

.

Doar izvoarele suspină,
Pe când codrul negru tace;
Dorm şi florile-n grădină Dormi în pace!

Dormi în pace, iubite Dada!
Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească în pace, iar pe noi să
ne învrednicească a-l pomeni şi a ne ruga pentru odihna sufletului
lui !
Alexandru Popescu Prahovara 7
Mănăstirea Samurcăşeşti, 23 Februarie 2020

7 Pseudonim sugerat de C.D.

Zeletin în I 989. Înainte de 1 989, în anii de liceu şi
studenţie, Dr Alexandru Daniel Popescu (azi medic psihiatru şi Pastoral
Associate la Colegiul Balliol, Universitatea din Oxford) a folosit pseudonimul
literar Daniel Daniel - vezi Appendix, Mss I & 2.
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Appendix

Manuscris inedit: Prefa/ă de C.D. Zeletin pentru un florilegiu din lirica
aforistică a lui Daniel Daniel, Bucureşti, 14 Julie 1981. Defini/ia poeziei ca
m uzica actului de gândire ·· apare pentru prima dată in scrisul poetului-savant.
Maestrul îşi recomanda discipolul student, pentru a publica în volum, după
debutul editorial cu un Dixionar de buzunar ·· În Caietul debutanţilor 1 980 &
1 9 8 1 (volum colectiv, Editura Albatros, Bucureşti, I 983).
„

„
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Manuscris inedit: „ Cântec de sferă " dedicat de Daniel Daniel - în cheia
simbolismului pitagoreic - Poeziei înseşi, ca musica universalis, armoniei
celeste ca amprentă a divinităţii creatoare. Scrisă în 1 980, anul întâlnirii
studentului medicinist Alexandru Daniel Popescu cu Dr. Constantin Dimoftache,
asistent universitar la Catedra de Biofizică a institutului de Medicină şi
Farmacie Bucureşti, poezia nu a trecut de „ zbirii '· cenzurii materialist
dialectice (şi a hibernat, „ înghefată ·· în sertar, până azi).
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IV. IN MEMORIAM
Extrase din Academia Bârlădeană, 1 (78), 2020,
număr comemorativ.

https://biblioteca-digitala.ro
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Când o aniversare se preschimbă în comemorare . . .
C. D. ZELETIN s-a stins din viaţă, cu 2 luni înainte de a
împlini 85 de ani.
Noi aşteptam ziua de 1 3 aprilie. Ne pregăteam să-l felicităm
la rotundă aniversare. Se aflau în pregătire caseta închinată
evenimentului în paginile revistei, dar şi un nou volum omagial:
CD. Zeletin 85. Şi chiar vor apărea: revista şi volumul . . .
Ştiam de luni de zile, ba chiar de ani, că era suferind. În
convorbirile noastre nu ocolea subiectul, dar îl depăşea aparent fără
efort, revenind la preocuparea sa de căpătâi - cărţile aflate în lucru
în lunile din urmă: corecturile la volumul 7, ultimul, al Scrierilor,
la o nouă carte, predată şi ea la Editura Spandugino, cu titlul
Aşternuturile insomnicului, iar, pe biroul său, în manuscris, dar în
fază finală, Dada & Dada. Fulguiri din copilărie. Şi, desigur, aflată
în grija şi îngrij irea sa necontenită, ceea ce a numit, într-un titlu de
rubrică a revistei, Viaţa Academiei Bârlădene.
Acum, la aproape două luni de la neaşteptata plecare, suntem
încă în stare de cumpănă şi ne adunăm cu greu în jurul gândului că
nu avem dreptul să ne oprim, că trebuie să mergem mai departe ...
Pornind chiar cu numărul 1 al revistei pe anul 2020, la care lucram,
de prin ianuarie, împreună cu mentorul nostru, număr care a fost, în
bună măsură, conceput, pe calea obişnuită a comunicării telefonice,
de-a lungul zilelor de început ale lunii februarie. Atât cât i-a
îngăduit şi ne-a îngăduit Domnul...
Pentru buna ţinută a revistei - substanţă, idei şi formă de
prezentare -, sfetnicul nostru ne-a oferit biblioteca, arhiva de
documente şi imagini unicat, disponibilitatea de orice clipă, erudiţia
de neegalat şi memoria de martor. Toate transpuse în idei, sugestii,
titluri, pagini scrise şi, mai presus de orice, grijă estetică.
Domnul Zeletin a încuviinţat foarte târziu să-i înscriem
numele în caseta tehnică a revistei, acceptând doar titulatura de
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consultant; din motive, pe care nu ne îngăduiam să le comentăm şi
în care intuiam atitudinea de reţinere a valorii ce nu are nevoie de
înscrisuri doveditoare. La curent cu ce plănuiam pentru primul
număr pe 2020 al revistei, ştia că îi vom dedica pagini la aniversare,
rară să protesteze prefăcut, lăsând să-i transpară în voce inefabilul
amestec de consimţire încântată şi (auto)ironie. (Ei, dacă voi
socotiţi că sunt vrednic ... ! )
Aşa facem.
Atâta doar că nu-i mai putem ura Preşedintelui nostru de
Onoare mulţi ani cu sănătate ... Î ncepând din 1 8 februarie, ziua
trecerii sale la Domnul, a trebuit să împlinim dureroase ritualuri şi,
cel mai greu dintre toate, să trecem la timpul trecut verbele
propoziţiilor avându-l ca subiect. ..
C.D. Zeletin, cărturarul poet care a dăruit românilor atâta
frumuseţe scrisă, în poeziile, eseurile, memorialistica, paginile
apoftegmatice, traducerile, între care, izbânzi rară egal, integrale în
limba română: Sonetele lui Michelangelo şi Florile Răului de
Charles Baudelaire.
C.D. Zeletin, care socotea dragostea pentru limba română
drept cea mai grea, fiind cel mai greu de dovedit, intră, spre a
rămâne, în prezentul nostru continuu . . .
Să-l citim încet, aşa cum, rară urmă de trufie, ne îndemna.
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Alexandru Popescu Prahovara *
C. D. Zeletin - „Cu faţa spre bine"
Ultima oară l-am întâlnit pe C.D. Zeletin la el acasă lângă
Arcul de Triumf. a doua zi după Anul Nou 2020, cu puţin înainte
de a mă întoarce de la Bucureşti la Oxford. A fost o întâlnire
fructuoasă, mi-a oferit chiar un interviu neaşteptat pentru un om de
o nobilă delicateţe şi rezervată distincţie (căruia nu-i plăcea să
vorbească în faţa reportofonului sau a aparatului de filmat). Am
stabilit data revederii în Februarie, iar la plecare eram fericit - dar
puţin îngrijorat să nu întârzii la aeroport. M-a oprit în pragul uşii,
solemn şi premonitoriu cumva, să-mi enumere „cele trei forme
ontologice ale răului", după păcatul originar: durerea somatică,
neliniştea psihologică şi moartea.
„Este important de ştiut că neliniştea - un simptom
neuropsihologic, dintre mii de simptome! - e tocmai una din aceste
trei forme ale răului. N-o spun ca să fac teorie, ci ca să ne luptăm
împotriva neliniştii prin care ne cuprinde răul, a 'duhului grijii de
multe' asupra căruia ne previne Sfântul Efrem Sirul, într-o
rugăciune care se citeşte în Postul Mare. Să fim liniştiţi şi să ne
întărim credinţa. Ne luptăm după putinţele fiecăruia şi după
împrejurări. Important este spre ce stai cu faţa: dacă stai cu faţa spre
lumină, spre credinţă, spre bine - Binele înfrânge răul. Fie ea durere
sau nelinişte, suferinţa trebuie trecută prin grila credinţei, a
teologizării chiar, pentru a fi anihilată. Toate relele, prin care
Dumnezeu ne încearcă, pot fi înfrânte cu Binele." A fost ultimul
sfat al naşului meu literar, înregistrat pe reportofon.
Î n intimitatea lui nespusă, C.D. Zeletin a fost ceea ce
Părintele Arsenie Boca numea un ,,călugăr alb" - substitutul secular
• Medic psihiatru de copii şi adolescenţi şi Pastoral Associate la Colegiul Balliol
din cadrul Universităţii din Oxford. Finul spiritual al lui C.D. Zeletin.
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al preoţiei celibatare - care urma axiologia jertfei în mijlocul
societăţii atee înainte de 1 989, în mijlocul lumii adesea declarat
anti-creştine de după 1 989. Dincolo de inteligenţa strălucitoare şi
neobosita lui putere de muncă, Dada întruchipează pentru mine
răspunsul viu la îndemnul divin spre desăvârşire în lumea de aici:
„Fiţi voi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru cel Ceresc desăvârşit
este! " (Matei 5 :48). Ca părinte spiritual, s-a vărsat chenotic în cei
care am avut privilegiul de a-i fi în preajmă, împlinindu-se jertfelnic
în ceilalţi. Comandamentul suprem, deasupra celui estetic, i-a fost
totdeauna iubirea: „Nu pot urî. Am alte păcate, dar pe acesta cred
că nu. Când voi trece dincolo, va trebui să născocesc ceva împotriva
urii, încredinţându-mă că totuşi e cu putinţă să fi urât. Dar cum să
fac lucrul acesta fără riscul păcatului celuilalt, al minţirii? !''
Devenit cercetător ştiinţific prin concurs în 1 962, la Catedra
de Biofizică a Institutului Medico-Farmaceutic din Bucureşti,
Dr. Constantin Dimoftache absolvă în 1 965 un curs internaţional de
histochimie, ţinut la Facultatea de Medicină din Bucureşti de
profesorul Raymond Wegmann de la Institutul de Histochimie
Medicală, de pe lângă „Nouvelle Faculte de Medecine" din Paris,
care-i oferă o bursă de studii, pentru a lucra în laboratorul său, cu
scopul perfecţionării în microspectrofotometrie şi microscopie
interferenţială. Autorităţile române nu-i aprobă însă viza de
călătorie în Franţa, urmare a refuzului său de a colabora cu
Securitatea. Cercetările lui citospectrofotometrice din acei ani,
după o metodă originală, asupra diferenţierii limfocitelor din
sângele periferic (care, pe frotiu, au toate aceeaşi morfologie) l-ar
fi îndreptăţit, poate - dacă biofizicianul vizionar ar fi trăit şi ar fi
fost sprij init într-o ţară avansată - să aspire la o recunoaştere
similară cu cea a ilustrului său unchi, George Emil Palade, Laureat
al Premiului Nobel pentru Medicină.
Eminentul om de ştiinţă a fost totodată poet original, eseist,
traducător de poezie, istoriograf, genealog, critic literar şi de artă,
muzicolog, cărturar erudit şi prolific. Publicate la Editura
Spandugino, monumentala lui serie de Scrieri şi Crestomaţia de
familie marcând Centenarul George Emil Palade, se impun în
cultura română ca izbânzi editoriale postdecembriste. Într-un
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interviu, poetul-savant C.D. Zeletin mărturiseşte: ,.De la început
trebuie să spun că am fost şi sunt poet care traduce şi nu traducător
care scrie poezii". Pentru el, „poezia rămâne muzica actului de
gândire" întocmai, sau pe aceeaşi lungime de rază, ca Eminescu,
pentru care poezia este Strai de purpură şi aur peste ţărâna cea
grea ".
C.D. Zeletin şi-a fructificat viaţa într-o Călătorie spre
transparenţă (titlul volumului de debut), desăvârşindu-şi creaţia
artistică fără a accepta compromisuri, iubind neamul românesc fără
rest şi împlinindu-se spiritual în relaţie cu Dumnezeu şi aproapele.
Imunizat prin răbdare la adversitatea în mijlocul căreia a trăit sub
comunism, Dada rămâne exemplar prin vocaţia profesorală şi
disponibilitatea necondiţionată de a-l întâmpina cu bucurie pe
celălalt, indiferent de nivelul social, rangul profesional, forţa
intelectuală sau circumstanţele neprielnice. O spune el însuşi într-o
reflecţie anagogică - .,cu faţa spre bine" - în spiritul Predicii de pe
Munte: „Treci pe lângă un suferind şi nu-l vezi : se poate. Treci şi-l
vezi: e ceva. Treci, îl alini şi-l miluieşti: e foarte bine, dar nu-i
de-ajuns: ideal ar fi să ţi-l asumi. Aici stă cheia! Aici să te văd!''
„

Oxford, Postul Mare, 1 3 Aprilie 2020
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Sergiu Coloşenco
Ultima convorbire . . .
. . .telefonică am avut-o cu dl. C.D. Zeletin după ce i-am trimis
prin poştă placheta dedicată lui Alexandru Vlahuţă, apărută în
colecţia „Biblioteca rebus" a Editurii Sfera. Am tipărit-o cu prilejul
centenarului Vlahuţă: 1 9 1 9-20 1 9. C.D. Zeletin a avut un cult
pentru creaţia literară a scriitorului Vlahuţă. S-a bucurat nespus de
omagiul meu adus primului Preşedinte de onoare al Academiei
Bârlădene.
La telefon a mulţumit pentru gestul meu şi a început să-mi
prezinte placheta, numărul 1 58. I-a plăcut hârtia, aranjamentul în
pagini, coloristica enigmelor, tema fiecărui careu, insistând asupra
„Profilelor". I-au mai plăcut evocările, iar, în final, m-a întrebat
cum de a rezultat enigma despre Valeriu Râpeanu, ştiindu-l ca pe
un exeget al scriitorului.
A rezolvat, cred, singura enigmă din „viaţa lui de rebusist",
de la p. 27 pentru că asteriscul de la titlul ISTORIC LITERAR l-a
dus la notiţa de la subsol : „.este autorul monografiei „Al. Vlahuţă",
apărută în 1 964, scrisă „pe baza unei largi documentări" (Marian
Popa).
Redăm enigma din plachetă:
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M-a întrebat cum de a rezultat numele lui Valeriu Râpeanu
din cele trei imagini color. I-am explicat ce este biverbul
meta-anagramat, ţinând cont de cheie: 6 + 5 + XEX 7, 7.
L-am rugat să scrie pe o hârtie ce reprezintă imaginile:
IEPURE, VARAN şi LEU. La leu să înlocuiască litera E cu A, şi
apoi să încercuiască fiecare literă pronunţând numele istoricului
literar. A înţeles şi s-a bucurat că a rezolvat enigma. l-am spus că
l-am inclus în rândul dezlegătorilor de enigme . . .
=
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Ioan Dănilă
Un renascentist inegalabil :
C. Dimoftache Zeletin
A plecat dintre noi, în 1 8 februarie. un om cu adevărat special :
atâta erudiţie, eleganţă a spiritului, civilitate ori altruism întrupate
într-o singură fiinţă nu cred să mai fi cunoscut naţia noastră în
ultimele decenii. C.D. Zeletin (Dada, cum îi spuneau apropiaţii) s-a
născut la 1 3 aprilie 1 935 într-un cătun pe care l-a venerat:
Burdusaci, comuna Răchitoasa, judeţul Bacău. Casa părinţilor săi
(preotul Nicolae Dimoftache şi învăţătoarea Maria Ţarălungă) este
legată de alţi oameni de seamă ai locului, între care filozoful Ştefan
Zeletin. Şcoala a urmat-o în sat şi apoi la Colegiul „Gheorghe Roşca
Codreanu'' din Bârlad. A absolvit - ca unchiul său, George-Emil
Palade - medicina şi s-a afirmat ca un desăvârşit profesionist şi
prolific cercetător ştiinţific. A fost membru al Academiei de Ştiinţe
Medicale.
Cu un plus de pasiune s-a aplecat asupra literelor, devenind
unul dintre cei mai rafinaţi eseişti şi poeţi. A semnat
memorialistică, traduceri, critică şi istorie literară pe teme din sfere
opuse geografic: de la personalităţile de pe Valea Zeletinului, la
cele din Franţa ori Italia. Între învăţaţii români, a fost unul dintre
cei mai străluciţi. Î ntre traducătorii din franceză (Charles
Baudelaire, Florile Răului; Paul Verlaine, Poezii) ori italiană
(Michelangelo, Sonete; lirica Renaşterii italiene), unul dintre cei
mai pricepuţi. Î ntre memorialişti, poate cel mai prolific, raportat la
spiritualitatea băcăuană, iar între medici, unul dintre cei mai
devotaţi jurământului lui Hipocrate. De fapt, însăşi fiinţa sa a slujit
deopotrivă ştiinţa şi spiritualitatea, cu vădită aplecare spre cea de-a
doua componentă a gândirii şi simţirii umane.
I-au recunoscut meritele foruri ştiinţifice şi culturale, iar
preşedinţii României i-au acordat înalte distincţii (Ordinul Naţional
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,,Meritul cultural în grad de Cavaler", respectiv ,,Serviciul
credincios în grad de Ofiţer"). Local, i-a fost acordat titlul de
Cetăţean de onoare al comunei Răchitoasa (20 1 8) . . .
Î i vom reciti cărţile şi vom medita la cât de labile sunt pragurile
dintre fiinţă şi nefiinţă: Mi-ar fi de-ajuns după viaţă moartea,/ dar
sunt atât, atât de-amestecate, Doamne!! Nici nu mă-ndrept către
secunda vieţii,/ că mă şi-mpiedic de vecia morţii... (Musica aperta,
1 977)
A rămas să-i împlinim un vis: transformarea proprietăţii sale
(donată Primăriei Răchitoasa) în „Casa Memorială C.D. Zeletin şi
a personalităţilor burdusăcene care s-au impus în cultura română".
Să contrazicem pesimismul din versu-i: „Atâta memorie astăzi;/
mâine, atâta uitare" şi să ne propunem a-i aprinde o lumină la
Mănăstirea Samurcăşeşti.
(Extrase din articole apărute în Deşteptarea, Bacău, {anul
XXXI], nr. 8588121 febr. 2020, p. 24; Ateneu, nr. 606, februarie
2020, p. 5.)
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Radu Serban Palade
'

O minune de om . . .
Medic, biofizician, profesor universitar, cercetător ştiinţific,
C.D. Zeletin a fost şi un scriitor cu o operă de anvergură, un cărturar
doct şi prolific, un poet original, care a cultivat cu talent şi
rafinament muzicalitatea incantatorie a versului şi armonia poeziei,
atât în lirica proprie cât şi în poemele traduse.
Dorinţa neţărmurită de cunoaştere, ajutată de o memorie
formidabilă, o putere de muncă ieşită din comun şi o deschidere
spre un orizont larg şi divers l-au zidit ca intelectual multi
disciplinar, cu spirit enciclopedic şi o personalitate fascinantă.
Modest, reţinut şi diplomat a trecut cu bine peste obstacole
aparent insurmontabile, care i-au ameninţat, de mai multe ori în
viaţă, cariera şi viitorul (pericolul repetat de a fi exmatriculat din
şcoală ori facultate fiindcă era fiu de preot, refuzul de a fi publicat
din partea cenzurii comuniste, tendinţa de a fi marginalizat în
societate, înainte de 1 989, fiind vulnerabil pentru că nu era membru
de partid, intrigi izvorâte din invidie etc.).
„Rob fericit al bunei cuvinţe'", cum singur mărturiseşte, cu un
comportament nobil şi civilizat, de o politeţe perfectă, de o
moralitate exemplară, cunoştea foarte bine în acelaşi timp şi
adevărata lui valoare umană.
Şi-a iubit ca nimeni altul părinţii, fraţii, rudele, prietenii, a
iubit oamenii, ţara, limba română, istoria şi cultura naţională.
Manifesta o afecţiune necondiţionată şi plină de tandreţe pentru
copii, vârstnici, bolnavi, semeni aflaţi în nevoi şi suferinţă. Nu a
refuzat niciodată pe nimeni. A ajutat, a oferit, a sprijinit şi a
mângâiat, asumându-şi responsabil rezolvarea cât mai corectă şi
rapidă a situaţiilor critice în care se aflau cei cunoscuţi.
Om stuctural bun, delicat şi discret, cu un suflet luminos,
înzestrat cu o sensibilitate vibrantă particulară, înclinată spre
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meditaţie şi transcendent şi cu o raţiune modelată de înţelegere,
blândeţe şi iertare, C.D. Zeletin a fost un magistru de vocaţie, care
a dăruit, cu altruism şi bucurie, fără nicio reţinere, cu timp şi fără
timp, tuturor discipolilor săi sau celor care-i cereau ajutorul, din
tezaurul inestimabil al cunoştinţelor sale fabuloase.
A avut conştiinţa lucrului bine făcut, pentru care, cu o voinţă
de fier, artă de bij utier şi răbdare de benedictin, a muncit zi şi
noapte, cu o neobosită hărnicie şi o concentrare mereu sporită, atent
la adierea perfecţiunii.
Farmecul personalităţii sale, sufletul lui pururea incandes
cent, opera sa amplă şi diversă, de înaltă valoare spirituală, îl
singularizează pe C.D. Zeletin în lumea noastră ştiinţifică şi
culturală, ca intelectual erudit şi rafinat, de statură renascentistă.
S-a stins o minune de om!
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Gabriela Dimoftache Sfinţeanu
Fratele meu, C.D. Zeletin
Nu găsesc cuvintele potrivite spre a-mi exprima admiraţia şi
iubirea fără de sfârşit pentru fratele meu, C.D. Zeletin - Dada. Dacă
aş avea talent literar, i-aş dedica un imn de slavă ori aş compune o
elegie cum este celebra Nănie de Schiller, transpusă în muzică de
Brahms, în care poetul deplânge deşertăciunea frumosului şi
zădărnicia vieţii (şi zeii şi oamenii sunt muritori).
Pentru mine, Dada nu a fost numai un minunat frate, a fost şi
părintele care m-a ocrotit, sprijinit şi încurajat în toate momentele
importante şi grele ale vieţii mele, cum au fost admiterea şi licenţa
la Facultatea de Medicină „Carol Davila'', precum şi examenul de
medic primar.
Dada a fost naşul de botez al fiicei şi al nepoatelor mele.
Casa sa este ticsită de cărţi, multe cu dedicaţie de la cei mai
importanţi cărturari romani: Tudor Vianu, Edgar Papu,
Perpessicius, Ştefan Aug. Doinaş, mape şi manuscrise care aşteaptă
să fie cercetate şi publicate. Cum a putut munci atât ? Cât a trudit
pentru fiecare pagină ! Şi sunt mii !
Ultima bucurie a vieţii lui a fost volumul 7, ultimul din seria
de Scrieri, editate în condiţii grafice excepţionale de către distinsa
doamnă Lavinia Spandonide, directoarea Editurii Spandugino,
carte apărută la două zile după ce Dada a plecat pe drumul către
odihna cea mare. Nu a mai apucat s-o strângă în braţe ca pe un copil
iubit.
Fratele meu, C.D. Zeletin, a fost un eminent profesor de
biofizică la Facultatea „Carol Davila'' din Bucureşti, poet, eseist,
traducător de poezie şi un prinţ al spiritului care înnobila tot ce
atingea.
Dormi în pace, suflet scump şi nobil !
4 martie 2020, Bucureşti
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Despina Kelly
Nepoată

Nanu' Dada
Cu mare tristeţe mă simt acum şi cu un gol deplin că s-a stins
din viaţă unul dintre cei mai scumpi, inegalabili şi geniali oameni
care au trăit: C.D. Zeletin, sau Dada, sau nanu Dada, cum îi ziceam
eu, pentru că îmi era naş şi în acelaşi timp unchi, ca frate al mamei,
Gabriela. Om de imensă cultură, profesor universitar şi medic
pediatru. Şi scriitor de stirpe eminesciană. Fire blândă, cumpătat şi
atent la suferinţa umană, prea modest pentru înălţimea sa
intelectuală, iubitor de rude, prieteni, neam şi ţară.
Mi-l amintesc din copilărie, cum venea la noi în Dorobanţi,
plin de zâmbet şi îmbrăţişări. Când pleca, îi umpleam buzunarele
de la costum cu prăjituri. Odată, când eram în clasa întâi, am făcut
amigdalită; mama şi tata erau în Siria cu serviciul, mama medic şi
tata inginer, nanul Dada a fost singurul care mi-a stat alături şi m-a
înţeles. A trebuit să îmi facă injecţii „ . Eu fugeam de frică şi el
venea calm <lupa mine până când îmi făcea injecţia, grijuliu, dar
ferm, cum trebuie să fie un doctor. După plecarea mea la liceu în
America, ne-am văzut mult mai rar, dar nu a trecut un minut, o
secundă în care să nu ne simţim alături, cu inima aproape. Tot
timpul îmi spunea: .,De ce te-ai dus la capătul pământului şi ai
părăsit ţara? !'' A fost mare iubitor de ţară, a venerat monarhia,
dărâmată de comunismul care a ars România timp de peste 50 de
ani. Mi-a fost naş de botez, în satul său natal, Burdusaci, şi a fost
naşul celor două fetiţe ale mele, Carmen şi Gianna, pe care le adora.
Cea mai dragă amintire, care îmi va rămâne nestinsă în inimă,
se leagă de dimineţile copilăriei, când stăteam în casa lui, de pe
Str. Delavrancea, atunci când mă sculam dimineaţa şi mergeam în
pat la el să vorbim despre neamuri. Din partea bunicului, preotul
Nicolae Dimoftache, se trăgea din neam harnic de podgorean, Ioan
Dimoftache de la Nicoreşti, care avusese 1 3 copii, din care s-au tras
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şi bunicul şi rude ca l.D. Muşat, scriitor, savantul George Emil
Palade, laureat al premiului Nobel pentru medicină în 1 974, despre
care nanul a scris mult şi pe care l-a venerat - pe el şi familia lui,
bun prieteni cu toţi, în special Radu Şerban Palade, care l-a ajutat
până la stingerea din viaţă. Şi latura Cârlan, provenită din răzeşi
frumoşi, din care s-a tras bunica mea Maria, mama mamei şi fata
Aglaiei Cârlan, căsătorită cu Gheorghe Ţarălungă, primar, care spre
sfârşitul vieţii a fost întemniţat de comunişti pentru gândirea şi
atitudinea lui. A murit în 1 963 , la aproape 80 de ani, în închisoarea
Jilava. Spunea nanul că nu a fost Paşte sau Crăciun în care mama
lui, Maria, bunica mea, cu lacrimi în ochi să nu se gândească la
părintele ei, întrebându-se dacă mai era în viaţă şi în ce închisoare
zăcea. Aglaia a avut şase copii aproape toţi cu două facultăţi. Unul
dintre cei mai apropiaţi veri este Mircea Jalbă, pe care nanul îl
admira pentru spiritul său întreprinzător, isteţimea şi deşteptăciunea
sa . . . Tot timpul îmi vorbea aşa frumos despre neamuri. Dintre ei
mi-a povestit şi despre colonelul Dumitru Cârlan, ofiţer de carieră,
luptător în ambele războaie mondiale şi de două ori Cavaler al
Ordinului „Mihai Viteazul"', licenţiat în matematică, prin care ne
înrudim şi cu Ştefan Zeletin. Ileana Condurachi, căsătorită
Dumitru, fiica răzeşului Mihai Cârlan, a fost căsătorită cu Ioan
D. Condurachi, profesor specialist în dreptul medieval românesc,
secretar ( 1 9 1 9) al Comisiei de pace de la Trianon, care a făcut
România Mare . . . Şi aşa trecea dimineaţa pe Str. Delavrancea.
Le-am adus în 20 1 8 pe fetiţele mele la nanul Dada, în
concediul meu neobişnuit de lung pentru stilul muncii în America,
înainte de a-mi schimba serviciul. Am stat trei săptămâni în
România, şi Gianna, care avea şapte ani, zburda prin casă cu
costumul lui nanu şi spunea că ea este George Enescu, iar el râdea
cu poftă. Carmen, mai cumpătată, şi cu doi ani mai mare, admira
miile de cărţi din bibliotecă şi îi cânta un cântec în engleză, iar nanul
îi admira vocea frumoasă şi ne vorbea despre ruda noastră, tenorul
Tomel Spătaru, care a cântat la Scala din Milano, şi de bunicul meu,
preotul Neculai, care avea şi el o voce de aur. Am fost cu toţii la
Muzeul Naţional de Artă, la o expoziţie de Ştefan Luchian. Am
admirat lucrările marilor pictori şi am vorbit despre ei. Dada ştia să
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vorbească pe limba tuturor: a celor mai înalte spirite, dar şi pe limba
mea şi a copiilor, cu o bunătate şi o blândeţe care îmi lipsesc atât
de mult.
Anul trecut am fost la Bucureşti de două ori, într-alt concediu
neobişnuit de lung. Când ne-am văzut ultima dată, în iunie, era
slăbit de boală, dar tot avea acelaşi zâmbet bun şi înţelegător. Tot
timpul îmi spunea ce frumoasă sunt, iar eu îi spuneam că numai el
şi mama mă alintă aşa, şi în clipele acelea mă simţeam ca un copil
în faţa părintelui drag, în siguranţă şi cu iubirea lui . . . şi uitam de
toate„. Am vorbit ultima oară pe 1 7 februarie, Dada din spital, eu
din Los Angeles, unde eram cu fetiţele, care i-au spus „te iubesc"
pentru ultima dată în acea dimineaţă. Iar el mi-a spus că vrea să vină
acasă . . . Şi a venit înapoi, lângă Cel de sus, Dumnezeul bun pe care
L-a slăvit toată viaţa cu veneraţie.
Este şi va fi o mare pierdere pentru neamul românesc şi
cultura noastră, iar pentru familie, cea mai de preţ amintire. Închei
cu această cugetare din „Ideograme în nisipul coridei": Lumina
orbilor e gândirea, orbirea lor desăvârşită e somnul.
Dormi în pace, nanu Dada !
4 martie 2020, San Jose, California
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Raluca Ioana Mafiei
DADA - Omul care mi-a dat încredere
Î l ştiu pe Dada de când mă ştiu pe lume. Chiar dacă nu ne
vedeam des, era deseori prezent în conversaţiile noastre de acasă.
Bunica mea, Niculiţa, care m-a crescut. era foarte apropiată de el şi
de tatăl lui, Culai Dimoftache, vărul ei primar, iar mama mea, Rita,
care lucra foarte aproape de locuinţa lui de pe Delavrancea, îl vizita
uneon.
La noi în casă Dada nu era elogiat atât pentru realizările lui
ştiinţifice sau literare, cât mai ales pentru pasiunea de a merge pe
firul timpului şi de a închega o istorie a familiei noastre. La vremea
copilăriei mele, a fi descendentul unei familii vechi, cu atestare de
câteva sute de ani şi care, mai ales, provenea dintr-o altă zonă
geografică a lumii (Macedonia), părea un basm excepţional, care
îmi stârnea creativitatea proprie copilăriei şi ţesea poveşti
aventuroase în mintea mea de copil.
Dada împreună cu un alt unchi, Ioan Dimoftache, lucraseră
ani de zile la redactarea arborelui genealogic al familiei, iar pentru
mine asta reprezenta o muncă excepţională (cu atât mai mult cu cât
la vremea aceea nu existau arhive digitale, iar culegerea
informaţiilor presupunea un efort titanic).
Peste ani şi ani, când am început să cochetez cu ideea de a
scrie un roman inspirat din viaţa bunicii mele, Niculiţa, şi a altor
membri ai familiei, am mers de câteva ori la Dada acasă pentru a
sta de vorbă despre istoria familiei noastre, despre înrudirea cu
multe minţi luminate ale secolului trecut sau despre alianţa cu o
anumită familie grecească ce deţinea multe proprietăţi în România.
Dada era o enciclopedie de informaţii şi îmi răspundea cu calm şi
cu accentul lui dulce-moldovenesc la întrebările mele intempestive.
El şi cu bunica mea îşi aduceau aminte numele tuturor rudelor,
legăturile de rudenie dintre toţi şi zilele de naştere ale majorităţii
membrilor extinsei noastre familii.
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Am structurat povestea în episoade pentru un roman foileton
şi am început să le public într-o revistă online, prin amabilitatea
unui prieten scriitor şi traducător, Constantin Lupeanu. revistă ce
era distribuită online către câteva mii de cititori din România şi din
afara graniţelor ţării. Presiunea pentru mine era uriaşă, mai ales că
în revistă apăreau numele unor scriitori cunoscuţi ai momentului,
ceea ce mă făcea să mă simt «minusculă» în modul meu de
exprimare. Mi se părea că scrisul meu e pueril. că firul poveştii mele
e prea <mşurel» în comparaţie cu greutatea slovei şi seriozitatea
celor scrise de ceilalţi scriitori publicaţi. Aşa că, înainte să trimit în
continuare următoarele episoade. le-am printat şi m-am dus cu ele
la Dada. I le-am lăsat şi m-am gândit că, ocupat cum era, va uita cu
siguranţă de ele. Casa lui era un sanctuar al studiului şi cuvântului
scris, însă am îndrăznit să sper că se va uita şi pe cele scrise de
mme.
Am fost deosebit de bucuroasă când, după câteva zile, Dada
m-a sunat şi mi-a spus că a citit materialele pe care i le-am lăsat şi
că . . . i-au plăcut foarte mult ! Î şi făcuse notiţe pe text la fiecare
episod şi le-am luat şi discutat pe rând. A remarcat câteva
neconcordanţe ale timpurilor verbelor pe care le folosisem un pic
forţat în aceeaşi frază, dar în afară de câteva detalii mărunte, m-a
lăudat şi a subliniat cât de mult i-a plăcut scrierea mea şi cum ar
trebui să nu irosesc acest talent pe care îl am şi să continui !
Pentru mine a fost cel mai frumos compliment pe care l-am
primit vreodată, iar faptul că un om de anvergura lui intelectuală m
a lăudat, tratând scrierea mea fără niciun pic de indulgenţă, mi-a dat
nişte aripi pe care nu ştiu să le fi crescut vreodată până atunci.
Am scris 1 8 episoade din acel roman foileton şi povestirea
încă nu s-a terminat. Am făcut o pauză de câţiva ani, clătinată de
valul tumultuos al vieţii. Acum însă a venit momentul să îl ascult
pe Dada şi să continui. Deci . . . povestea merge mai departe.
Mulţumesc, nenea Dada !
Bucureşti, 05. 03.2020
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Adrian Georgescu *
Gânduri la moartea lui C.D. Zeletin
Este peste putinţă să comprimi viaţa unui om în câteva
fraze . . . Cu atât mai mult când această viaţă a fost extrem de plină,
pe multiple şi variate planuri, aşa cum a fost viaţa celui de care
tocmai ne-am despărţit!
Ca atare, mă voi mărgini la câteva gânduri . . .
Un străvechi dicton, De mortuis nihil nisi bene, cere ca despre
morţi să se vorbească numai de bine. C.D. Zeletin (Dada
Dimoftache) nu are nevoie de această concesie postumă pentru că
despre viaţa lui nu se pot spune decât lucruri de bine! Sunt conştient
de faptul că nimeni nu este înger, dar dacă unii oameni sunt mai
aproape de acest har al cerului decât alţii, cu siguranţă Dada era
unul dintre aceştia.
Înţelepciunea populară spune că, odată cu fiecare om care
moare, dispare o întreagă lume. Viaţa lui C.D. Zeletin o confirmă
din plin. Odată cu el mor: un medic, membru titular al Academiei
de Ştiinţe Medicale; un om de ştiinţă (Profesor Universitar la
catedra de Biofizică a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol
Davila" din Bucureşti); un om de litere (scriitor, tălmăcitor al lui
Baudelaire şi Michelangelo); un erudit; şi, mai presus de orice, un
Om!
Se spune că un om moare de două ori: o dată atunci când îşi
sfârşeşte existenţa pământească, a doua oară, când nimeni nu-şi mai
aminteşte de el. Despre C.D. Zeletin este foarte greu să concepi
această a doua moarte !
Cu rezervele de rigoare pentru inerenta subiectivitate a unei
rude (eram veri de gradul al doilea), încerc să creionez câteva
trăsături complexe ale personalităţii care a fost Dada Dimoftache.
Un amănunt: numele de Dada provine de la Sfinţii celebraţi
la momentul naşterii lui în ziua de 1 3 aprilie: Sf. Maxim, Cvintilian
• Profesor doctor la U.M.F „Carol Davila", reputat medic pediatru.
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şi Dadas din Ozovia, sărbătoare mutată ulterior pe data de 28 aprilie
în calendarul creştin ortodox.
O caracteristică definitorie a celui dispărut a fost extrem de
puternicul spirit de familie. Dragostea şi respectul (de-a dreptul
evlavios) pentru ai săi (părinţii, un frate mai vârstnic şi o soră mai
tânără) erau neţărmurite şi se extindeau la întreaga familie.
Pe linie maternă se înrudea cu marele savant român George
Emil Palade, iar pe linie paternă - împreună cu un alt văr, ing. Ioan
Dimoftache - au elaborat un amplu şi temeinic documentat arbore
genealogic al familiei Dimoftache, a cărei obârşie au aflat-o către
sfârşitul secolului al XVIII-lea, începând cu un oier macedo-român.
Cred că ceea ce îl caracteriza pe C.D. Zeletin era bunătatea,
blândeţea, îngemănate cu o exigenţă nestrămutată. De exemplu,
detesta greşelile de vorbire românească. Prin toată ţinuta lui morală,
descuraja orice încercare de a i se „pune pile'' pentru vreun student
la examene, totul exteriorizându-se printr-un comportament de o
eleganţă impecabilă: avea oroare de a jigni pe cineva sau a-1 pune
in situaţii neplăcute.
Fizic, întrunea trăsăturile tipic „dimoftăcheşti"': mai plinuţi,
faţa rotundă, roşii în obraz, ochi relativ mici dar scrutători.
Profund patriot, se mândrea cu faptul de a fi român.
Îl definea dragostea profundă pentru „Luceafărul poeziei
româneşti".
O altă coordonată definitorie era seriozitatea. Aceasta nu
excludea însă în niciun caz remarcabilul simţ al umorului care-l
făcea să savureze umorul de calitate.
Îmi amintesc succinta dar cuprinzătoarea caracterizare făcută
unui apropiat: ,, . . . este lipsit de simţul de reprezentare: când te afli
în faţa lui, este în stare să-ţi dea şi cămaşa de pe el, dar, de îndată
ce ai dispărut din raza sa vizuală, a uitat de tine !".
O importantă trăsătură prezentă în general la spiritele mari era
modestia: firească, naturală, care cu greu te lăsa să-i descoperi
erudiţia năucitoare.
23. 02. 2020

333
https://biblioteca-digitala.ro

C.D. Zeletin prin el însuşi

Am reunit răspunsuri la întrebări şi confesiuni făcute de
scriitor de-a lungul anilor din urmă în varii convorbiri şi
interviuri, prilejuri pentru interlocutori să-şi completeze
impresiile de lectură, să încerce căi de aprofundare a cunoaşterii,
de confirmare a imaginii sau, pur şi simplu, să se lase cuceriţi de
personalitatea celui care îşi plasa orice partener de comunicare
într-o stare de fascinaţie. . .
Vorbind /scriind despre cele trei suferinţe ale sale:

Medicii mă iau în consideraţie ca scriitor, iar scriitorii ca
medic; şi eu mă simt în prăpastia dintre ele . . .Noroc de deliciile
arheologice ale surpăturii (v. poezia La râpa mirifică!).
Sunt poet înainte de toate, apoi traducător sau eseist. Şi, în ochii
lumii cărturăreşti, trec de-a-ndoaselea... S-a spus chiar de oameni
luminaţi că experienţa de traducător se reflectă în poezia mea
originală; că sunt poet datorită vastei experienţe de traduceri din
poezia italiană şi franceză, ceea ce nu e adevărat.
Probe: Ca să poţi să traduci poezie universală, trebuie, de la
început, să fii poet original. Eu am început să traduc din lirica
italiană după ce am scris multă poezie originală şi m-am dedicat
traducerilor din poezia universală ca să pot exista ca poet, deci ca
nume. (Asta nu înseamnă că nu am tradus poezie universală chiar
de timpuriu: Leconte de Lisle, Baudelaire, Verlaine, Anna de
Noailles, Helene Vacaresco ).
O altă nemulţumire: în ochii lumii, în cazul meu a prevalat
eruditul şi apoi creatorul, ceea ce iarăşi nu e adevărat. În pagina pe
care mi-o imaginez, locul erudiţiei este fie la subsol, fie fără spaţiu
grafic: o presupun în spaţiul spiritului.
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Probă: o inteligentă şi frumoasă doamnă (A.Ţ.), figură foarte
cunoscută în publicistica medicală, a scris despre mine (îmi cer
iertare pentru exemplul prezumţios!) că sunt „cel mai cultivat
intelectual din lumea medicală românească". Am sărit arsa, cum
zice moldoveanul . Pur şi simplu ne-am tocmit şi, cum nu-mi place
să supăr doamnele - mai ales când sunt şi frumoase - am ajuns la
formula „unul dintre cei mai ... "
(Convorbiri telefonice din 20 1 4, în pregătirea volumului
C.D. Zeletin 80)
Între admiraţie şi speranţă:

Admiraţia? Este primul impuls care îmi iese în întâmpinarea
speranţei. Amândouă - şi admiraţia, şi speranţa - coexistă în
sufletul meu... Spre sursa de admiraţie speranţa mea se îndreaptă ca
înspre cupa unei flori gata să se deschidă. Ea îmi pare că mă
aşteaptă, cu altarul ei deschis pe jumătate, unde staminele cu
polenul lor - elementul mascul - sălăşluiesc, însă izolate, împreună
cu pistilul. Trebuie doar un dedic, declanşarea unui arc voltaic . . .
Speranţa e albina în căutarea florii care o aşteaptă. Aşadar
admiraţia, pentru mine, e o creaţie. E un fel de răpire, ce mă urcă în
zona sublimului, o formă a înălţării în faţa unor însuşiri de excepţie.
O părăsire lipsită de nostalgie. Descartes scria că admiraţia este
pasiunea fundamentală a filozofului. Admir întâi de toate Binele şi
Frumuseţea. Înălţându-mă, întorc spatele Răului, mijlocul cel mai
la îndemână de a deveni invulnerabil. . .
Între singurătate şi sociabilitate (rară cusur):

Sunt unul şi acelaşi. Nu am dedublări. Secretul existenţei mele
într-o cheie sau alta stă în a-mi spune cuvântul trebuie. Atunci mă
activez, în orice stare precară m-aş afla. Dacă trebuie - trebuie! Simt
când trebuie şi când nu . . . Totuşi, starea mea fundamentală înclină,
cert, spre singurătate . . . De altfel, nici n-ar fi recomandabil să i se
ceară viaţă socială unui intelectual care practică, în acelaşi timp,
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două profesii - ca să nu spun trei. Şi căruia, în artă, nu-i place să se
sprijine pe improvizaţii, chiar dacă le numeşte inspiraţii. Nu-i cu
putinţă şi nici nu trebuie . . . Firea mea nu înclină spre singurătatea
absolută, ci spre singurătatea petrecută în mijlocul semenilor: ceea
ce mi-e propriu este distanţa şi gradul de amestec. Dar aceste
înclinaţii sunt înnăscute, dicteuri ale firii, nu le hotărăsc eu.
Trecerea timpului, care e viaţa, n-o măsor aritmetic, n-o apreciez
raţional, ea e mai mult o stare sufletească.
Cum răspunde asocierii cu Borges:

Mă asociaţi şi prin vreo reverberaţie ce nu e legată de mine,
pentru că eu prefer cărţii cuminţi în raftul ei, sau chiar în stalul unui
spaţiu spectacol, cartea rufă, ca-n vremile primare ale proorocilor,
cartea citită, cartea răscitită, întunecată de sublinieri şi adnotaţii,
cartea care te cheamă, cartea care îţi priponeşte viaţa, dar care nu e
geloasă pe suratele ei. Cartea căreia, totuşi, nu-i rămân sclav. Ador
recitirea cărţii care mi-a plăcut. Se înfiripă, progresiv, un pact secret
între noi. Pe de altă parte, deşi iubesc deopotrivă viaţa trăită şi viaţa
reprezentată, mă întorc şi zic: de ce iubesc eu cărţile, totuşi,
substitute de viaţă, de unde sensibilitatea respectuoasă, ca faţă de
părinţi, şi chiar tactilă? ! Răspunsul e contradictoriu, căci nu le
iubesc numai pentru a afla. De aflat, afli şi de pe internet. Este, cred,
o formă specială de iubire, o Afroditi Urania. Aş fi în stare să le
citesc şi cu buricul degetelor şi, la urma urmei, credeţi/nu credeţi,
chiar o fac. Şi iarăşi fiindcă aţi început întrebarea cu Borges: am
aflat că, de la o vreme, orbise! Când mă cotropeşte o durere, mă
gândesc la faptul că pe semenul de alături l-au cotropit trei . . .
Marele proiect existenţial ?

Să trăiesc ! Dar nu era proiect, căci de mic nu mă gândeam la
el, cum nu mă gândeam la aer! Dar nu a fost, cred, niciodată proiect,
ci instinct. Probabil, proiectul cel mai însemnat constă în a face
Binele, de a vedea cât mai temeinic ceea ce văd; şi să văd, cu ochii
minţii, cât mai just ce este Dincolo. Deci, scopul vieţii mele e legat,
oricum, de înălţime. Chiar de înălţimea de dincolo de spaţiu şi timp,
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unde cuvintele noastre îşi schimbă ori îşi pierd sensul. Spunea,
într-o rugacmne-poezie, scriitorul medic V. Voiculescu,
adresându-se lui Dumnezeu: De-alunec în prăpăstiile-Ţi sfinte,/
Ce-mi pasă, tot în tine cad!
Reflectând - probabil, de milenii - la scara vârstelor, bătrânii
noştri spuneau: 60 de ani sunt cuveniţi;/ 70 de ani sunt dăruiţi;/
80 de ani sunt chinuiţi;/ 90 de ani sunt miluiţi.
Aşa că şi ,,marele proiect existenţial" suferă modulaţii. după
caz. Citiţi-mă în răbojul de mai sus, la locul cuvenit. „Numai
tăcerea-i mare, restul e slăbiciune" - vorba lui Alfred de Vigny din
Moartea lupului - sau, dacă vreţi, aplatizare sonoră . . .
(Din interviul luat de Alice Ţuculescu, Codul lui Zeletin, în
C. . D. Zeletin 80. Omagiul Academiei Bârlădene, Editura Sfera,
Bârlad, 20 1 5, pp. 427-436).
Despre o anume iubire. . .

M-am născut în anii României Mari. Am avut părinţi minunaţi,
încrezători în copiii lor, lăsându-i liberi şi trecând, tocmai din acest
motiv, peste relativa lor neascultare. Desigur, existau excepţii, şi în
acest caz, puniţia era dură, mai ales din partea tatei, tocmai fiindcă
era un sentimental. Mama era foarte egală cu ea însăşi. Sobri şi
îngrijoraţi de iadul comunist care-i înconjura, încercând să-i
absoarbă. Eu i-am găsit desăvârşiţi.
Am fraţi iubitori cum nu se mai poate.
Ici şi colo, în şirul verilor mei, există câte unul înnobilat de
geniul dragostei faţă de vărul ce-i sunt.
Am prieteni, nu mulţi, care sunt lumină pentru viaţa mea, aşa
cum sunt şi finuţele şi finii pe care i-am trecut în braţe prin faţa
icoanelor la botez şi care-mi spun Nanu, cel mai frumos cuvânt al
bogatei limbi române - şi eu cunosc foarte bine limba română !
Ce să mai vreau ? ! L-aş mânia pe Cel de Sus . . .
(Din eseul D e senectute, în CD. Zeletin 80, Editura Sfera,
Bârlad, 20 1 5, p. 1 2.)
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Elena Popoiu
Confesiunile unui înţelept
Am ajuns la vârsta la care
am ajuns şi n u mă mai satur să
admir ceea ce e de admirat.
Şi am ce admira . . .

Întârziat, dar n u tardiv semn d e omagiu adus memoriei marelui
cărturar, om de ştiinţă şi scriitor Constantin Dimoftache/C.D.Zeletin,
„Profesioniştii", preţuita emisiune televizată a Eugeniei Vodă, care îl
avusese

ca

invitat

în

ianuarie

20 1 5,

a

fost

reprogramată

în

seara/noaptea de sâmbătă, 22 februarie 2020. Era ajunul ceremoniei de
rămas bun de la cim itirul mânăstirii Samurcăşeşti . . .

Am transcris, acum, m i nut

cu m inut, documentul video, în
completarea portretu lui început în
martie

( cf. Academia

20 1 8

Bârlădeană, 1 (70) I 20 1 8, p .30), în fapt, un autoportret alcătuit din

confesiuni

şi

reflecţii

în

care,

răspunzând tirului de întrebări ale
rea l izatoarei ,

C.D. Zeletin

s-a

arătat interlocutorul afabi l, atent, reflexiv şi confesiv pe care îl
cunoaştem, mereu egal şi fidel sieşi. Vă oferim, grupate tematic,
extrase din documentul menţionat.

POVESTEA PSEUDONIMULUI
Studenţii îl ştiau cu numele de-acasă, Dimoftache. Pseudo
nimul Zeletin l-a adăugat în 1 960: când am debutat în presă,
consultându-mă cu Perpessicius, cu Tudor Vianu Nu ocoleşte să
declare de ce Dimoftache n-ar putea fi un nume de poet. Fiindcă
are -of- în el (eu disec un cuvânt când fi vorbesc) . Şi-l are de două
...
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ori: di. Şi În afară de asta, îl are şi pe -moft. Şi-l are şi pe -ache,
care la noi este augmentativ. în timp ce la greci este diminutiv„ .
Mie Dimoftache 1m1 sună ca o. . . locomotivă sau ca
Nabucodonosor! În schimb, Zeletin sună alţfel: în primul rând, Z-ul
este o literă vibrantă. are eleganţă. În alegere a contat, desigur, şi
raportarea la unchiul său, Ştefan Zeletin, marele sociolog şi filozof
interbelic, autorul Burgheziei române ...
„NU VĂ AJUNGEA MEDICINA", i se spune, „voiaţi altceva, anti
proza vieţii."

Mărturiseşte: poezia mă trage înainte şi medicina mă trage în
proza realităţii problematizate, uneori acut, uneori tragic . . Cum
şi-a trăit vocaţia renascentistă în plină epocă proletcultistă? Prin
concentrare, prin muncă în special şi prin abstragere de la alte
tentaţii. Cum s-a îndrăgostit de Michelangelo? Învăţând limba
italiană - studiu început în adolescenţă, la Liceul Codreanu din
Bârlad (înfiinţat testamentar, existent din 183 7, cu o condiţie: să se
predea latina şi italiana; şi în 1948, brusc s-a tăiat italiana şi s-a
înlocuit cu limba rusă. . .profesoara de italiană afost transferată, de
la o zi la alta), şi continuat în studenţie, când a luat lecţii de italiană
cu sora lui Pamfil Şeicaru„. Explică, revenind insistent asupra
condiţiei traducerii : Dar nu e vorba să ştii o limbă, problema e să
traduci. Uneori traduci un sonet, 14 versuri, În 3 luni. A ici e vorba
de italiana veche, dură, şi să ştii şi tehnica traducerii... Traducerea
de poezie nu o poate face decât un poet: probă că următoarele
volume de Scrieri vor fi dedicate, unul, de vreo mie de pagini,
tălmăcirilor de poezie din italiană şi următorul. tot de vreo mie, din
poezia .franceză. (n.n. volumele 6 şi 7, deja apărute).
.

CUM S-A ÎMPLINIT, atât de rotundă, de amplă şi de
cuprinzătoare, opera sa care a atins, în eleganta, rafinata ediţie de
Scrieri scoasă de Editura Spandugino, treapta de sus, simbolica
treaptă a 7-a? E sigur că nu a gândit-o în număr de pagini (peste
7500, am socotit noi, în ediţia amintită).
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Eu n-am trăit inplanuri, ele au venit la mine. . . M-a Împins viaţa
colo-colo, cineva nevăzut. care mă urmăreşte şi-acuma, continuă
confesiunea. Ce-i spune acel cineva? Să nu faci pe alţii să sufere
sau să-şi aducă aminte de vinovăţiile lor. Căci szţferă. Că
dreptatea-i una şi suferinţa-i alta. Poţi să n-ai dreptate, poţi să fii
un tip delictual, şi să suferi adânc. . . Eu nu sunt un spirit justiţiar.
Afectul meu nu-i cu faţa spre justiţie, mintea mea-i cu faţa spre
justiţie. Asta-i contradicţia mea. . . Între ele, aş alege echilibrul. Dar
valoric, eu pun sufletul deasupra mentalului. Şi mă interesează mai
mult oamenii buni decât oamenii inteligenţi ...

DACĂ A AVUT PARTE - într-o viaţă dominant retlexiv
contemplativă - de EPIC4 FRAPANTĂ, cum o numeşte?
I se pare îndestul să amintească de înfierea forţată, la care
familia a fost nevoită să recurgă pentru „curăţarea dosarului" celor
trei copii, între care băieţii, Lulu şi Dada, riscau să nu poată rămâne
în facultate. Aşa s-a făcut ca, pe parcursul unui an, toţi trei fraţii să
fie înfiaţi, iar părinţii să-şi piardă, doar în acte, evident, copiii. În
1955. A fost anul in care am luat cel mai bine toată sesiunea. Eram
student in anul III.. . . Fraţii mai mari au putut lua înfierea ca pe o
simplă hârtie. Dar o aveam pe sora noastră, cu zece ani mai mică,
pentru care a fost o traumă, ea a luat-o in serios. . . era un copil,
avea zece ani . . .
F AMILIA , AŞADAR ...
. .. cei doi fraţi şi sora lor foarte iubită, Gabriela, tot medic, care
a ajuns în America: după revoluţie, a plecat soţul şi a vrut să vină
şi ea cu fata, Despina. căsătorită Kelly, care este americancă
acuma. Lucrează în informatică. Şi are 2 fetiţe. Le-a botezat unchiul
Dada. Pe amândouă. . .pe amântrei, şi pe mama! Sunt un naş. . .
profesionist: am o fotografie mare cu vreo I 0-15 fini de-ai mei, de
când eram mic. Mama fiind învăţătoare soţie de preot, asista la
anumite botezuri urgente (că murea copilul!) Şi-atunci ţineam eu
copilul, ii duceam la icoane În braţe, deci eu eram naşul lor. Opera
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mea atunci s-a petrecut mai mult decât acuma. Eu ştiu? Pe la 6, 7,
8 ani. . . Faptul cătata i-a fost duhovnic, iar marna, învăţătoare nu a
însemnat deloc un privilegiu şi nici vorbă nu putea fi de cocoloşire.
Mama a spus la un moment dat, într-o discuţie cu tata: <Copiii
ăştia nu sunt destul de ambiţioşi>. Şi nu îmi dădea premiul întâi, ci
II: <Mor că n-am copii ambiţioşi! I-am dat premiul întâi lui
Filipescu Puiu>, declara marna.
S-a înşelat ea? Din fericire. da. pentru că neambiţiosul Dada
chiar a avut un tip de ambiţie. cu zâmbetul pe buze. Şi curaj . Şi
fermitate. Î n a nu face pactul cu diavolul. în anii ' 50 şi mai târziu.
Î n vremea când atâţia s-au întrecut în a produce poezii sau proze
proletcultiste, tânărul medic scriitor nu a făcut absolut niciun
compromis. A rezistat, în tăcere şi cu discreţie, cântecelor de sirenă:
Aveam treburile mele pe care le ştiţi. . . Nu-i uşoară abţinerea.

LOCUL LUI G EORGE EMIL PALADE ÎN DESTINUL SĂU
Ce s-ar fi întâmplat dacă savantul ar fi rămas în ţară, ar mai fi
luat premiul Nobel?
Răspunsul e ferm: Cu siguranţă, nu. Nici nu m-aşfi gândit, nici
nu m-am gândit la lucrul acesta. . . M-am gândit dacă mai putea
lucra şi dac-arji trăit, dac-arfi supravieţuit.. Oricum, a plecat din
ţară cu predicţia miraculoasă făcută de socrul său, Nicolae Malaxa,
celebrul inginer, miliardar, întemeietorul industriei, un geniu, cum
îl consideră C.D Zeletin. Care povesteşte: De Crăciun 1958, i-a dat
o carte. Şi ce carte ? Că şi asta spune ceva: o carte defilozofie a lui
Heisenberg, Nobel din 1932. (n.n. Cu dedicaţia): Doctorului
George Palade, anticipare la premiul Nobel. Crăciun, 25
decembrie 1958. New York. N M : Nicolae Malaxa. Câtă
modestie!. . . Când a luat premiul Nobel, în 1974, la Stockholm, a
avut în discurs o expresie care m-a mişcat: Să aud sunetul
întunecimii cum se prăbuşeşte... Laureatul premiului Nobel în
aceeaşi specialitate (1 999), Giinter Blobel, a spus despre George
Emil Palade că reprezintă pentru biologia celulară ceea ce
Einstein a reprezentat pentru fizică. Sunt câteva universităţi În
.
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Statele Unite care se numesc George Emil Palade. Jar noi
românii....
După ' 89, savantul a vrut să doneze premiile. diplomele către
Facultatea de Medicină. A scris în acest sens o scrisoare, în 8
ianuarie 2002. Răspunsul a venit în aprilie. că vom face, că vom
drege. . . Şi de atunci tot.facem şi tot dregem. . . Nu eu trebuia să .fac
asta, trebuia s-o facă ţara, care trebuia s-o facă şi cu Enescu şi cu
Brâncuşi.. . Trofeele se qflă la copiii lui. Împreună cu fata lui,
Georgia, care-a murit în 2015, era nepotul lui, care-i mai apropiat
ca rudenie, Radu Şerban Palade, profesor de chirurgie, era Anca,
sora lui Radu, şi eram eu.Am purtat o corespondenţă lungă. Şi nu
s-afinalizat în niciun .fel. Revoltător? Mie mi se pare delictual. . . Cu
ce mă alin? Cu ideea că e ceea ce i s-a întâmplat şi lui Brâncuşi şi
lui George Enescu. Dacă se poate .!>pune că mă alin! Într-ojumătate
de secol, a tot crescut sentimentul meu de nedumerire dureroasă
faţă de ce se întâmplă cu valorile noastre, într-un moment în care
valori nu prea avem !
Ce-ar face dacă ar putea decide? În cazul acesta, aş face un
muzeu George Emil Palade.
Iar în cazul lui Enescu? Aş face ceea ce trebuie făcut. Nu, nu e
vorba de strămutarea din cimitirul Pere Lachaise: Mi-ar fi ruşine!
Enescu a .făcut cel puţin două testamente. Şi-n amândouă scrie să
fie Înmormântat În (ară şi să fie adus la Tescani. I s-a refuzat
contactul cu ţara. A-l aduce acum. ar însemna să repari postfactum
un act ruşinos care ne coboară chiar ca români!
Cu privire la sîarşitul lui George Emil Palade:
El a su.ferit foarte mult, a şi trăit mult, peste 95 de ani . . . În
testament a lăsat ca jumătate din cenuşă să fie în Colorado într-un
loc anumit, În munţii Aspen, unde se ducea şi îşi .făcea vacanţele.
Şi jumătate, În Munţii Carpaţi, pe Vâr.ful cu Dor. De ce acolo? Nu
s-a explicat. A fost de mai multe ori la Vâr.ful cu Dor, dar părerea
mea este că l-a ales ca simbol... Copiii lui, adică cei doi din
America: George, de care vorbeam, Philip, băiatul, profesor şi el
de biologie la universitate, şi Georgia cu fetele ei. Şi cei trei, pe
rând, au luat sacoşa cu cenuşa. Era ca o făină de grâu . . . Era ceaţă
şi Vârful cu Dor era puţin umed...
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Aşa ne-am despărfit de pulberea lui astrală, scrie într-o
emoţionantă evocare cu titlul O mână de cenuşă pe Vâr.ful cu Dor
(cf. CD. Zeletin 80, pp. 4 1 5-422).

Ş TIINŢĂ

VS.

HAOS

Faptul că apar boli în diverse organisme este rezultatul unei
loterii a celulelor?
E haosul, da. . . După mine, cancerul e o altă .formă de viaţă în
viaţă, altă formă de trup în trup, de celulă în celulă. Şi ce le
diferenţiază? În timp ce celulele noastre, pe măsură ce cresc şi se
înmulţesc, se despart pe funcfii diferite - celula tiroidiană produce
tiroxină, celula pancreatică produce insulină ş.a. m.d. - deci se
maturizează şi au funcţii diferite, cuibul acesta de celule maligne
realizează o tinereţe veşnică, nu îmbătrânesc, deci nu se
specializează şi nu-şi fac treaba pe care sunt menite s-o facă în
federaţia celulară. Când se-mprăştie în tot organismul, ele slujesc
principiul haosului, al creşterii entropiei. Asta-i biruinţa
dezordinii. . . Lupta medicului împotriva bolii este lupta împotriva
acestei dezordini, a haosului ...
MEDICINA ROMÂNEASCĂ
Şi o întrebare care nu putea lipsi : „Privind de la înălţime
peisajul medicinei româneşti aşa cum l-a perceput într-o jumătate
de secol, care-ar fi diferenţele majore între generaţiile de studenţi şi
între cele de profesori?"
Trebuie să compar două universuri care sunt astăzi diferite
unele de altele ...
Da, a prins mari profesori, rămaşi dinainte de război, dar nu
ascunde că i-a fost dat să fie coleg cu profesori agramaţi, făcuţi pe
puncte, unii chiar fără bacalaureat: era vremea când - vorbesc de
epoca din mijloc, adică de cea comunistă, dinainte de revoluţie toată literatura de specialitate venea obligatoriu pe filieră
sovietică şi tradusă din ruseşte. . .
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Iar generaţiile de studenţi? Erau mai studioşi cei dinainte,
fiindcă erau mai înfricoşaţi de rigorile sociale, erau maturizaţi un
pic mai devreme, nu aveau alte tentaţii, alte drumuri deschise şi
învăţau mai mult. A scăzut pofta de a-nvăţa, a sporit simplificarea
lucrurilor, prin eliminarea aşa-ziselor inutilităţi. . . Sigur, ce ai
învăţat când erai student ai mai uitat de-atunci. . . se uită. Dar acum
găseşti când citeşti ceva ce-ai ştiut odată. Spiritul lucrurilor îţi
rămâne. Ăsta-i avantajul memoriei excesive pe care o solicită
medicina. Uiţi cantitativ foarte multe lucruri, dar reţii spiritul
lucrurilor. Şi asta se transferă unei anumite intuiţii: pun bisturiul
aici, nu aici, că nu-i bine-aici... Dar nu ştii de ce. . . E o intuţie
bazată pe experienţă...
V IITORUL MEDICINII ROMÂNEŞTI?
Noi ne integrăm în lume, in Europa. Şi-l văd foarte bun. Cu
suferinţă însă. . . Dau un exemplu, nu ştiu dacă-i fericit. Am fost
invitat la universitatea cutare, din Ocnele Mari, să zic, la o
facultate care-a apărut peste noapte, eu, profesor de biofizică, să
predau ORL. Şi sunt invitat de decan ... O devălmăşie. . .

U MILINŢA MAXIMĂ, în 4 7 de ani de profesie universitară?
N-aş spune un moment, ci au fost momente, au fost ani de
umilinţă. Şejitl nostru de catedră era un globe-trotter, adică de
două ori pe an mergea in Franţa, in America şi lua aproape toată
catedra, la congrese, la cutare . . . În .:/O de ani, niciodată n-am plecat
din ţară, nu mi-au dat voie să ies ...

Ş I BUCURIA MAXIMĂ ?
Poate când mi-am dat doctoratul. . .
Cum de a fost lăsat s ă şi-l dea, nefiind membru d e partid?
Nu era voie, dar ştiu eu? Nişte oameni providenţiali mi-au ieşit
in cale. În privinţa doctoratului, regretatul acad. Grigore
Benedetto. . .
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Spune într-un aforism că, uneori, când are o bucurie, şi-ar dori
ca toţi cei iubiţi, de pe lumea cealaltă, să-i vadă bucuria, succesul,
momentul de împlinire ... Dar alungă gândul: mai bine să nu vadă,
că atunci ar trebui să-i vadă şi tristeţile, care sunt mult mai multe.
V IAŢA CA O TRAUMĂ ?
Viaţa este o bucurie. Cei pentru care e destinată bucuria. să
se depăşească pe ei, să se înalfe. să meargă, să se sacrţfice, să
sufere dureri, traume şi să ajungă la ea. s-o trăiască. Şi bucuria să
aibă un caracter de ordin înalt!

SUPREMA ÎNŢELEPCIUNE ?
Să iubeşti necondiţionat. Î şi declară incapacitatea de a urî. Eu
nu pot urî. Sau da, urăsc, dar nu mai mult de douăzeci de minute!
Răutatea este extrem de complexă, în timp ce bunătatea e simplă,
două-trei linii şi gata! . . Şi mai departe: E clar că viaţa e dată
pentru ceva şi omul se ascute în bunele lui însuşiri încercând să
afle un răspuns la această întrebare: care îmi este menirea? Unde
sunt mai bun? În ce excelez? Cu ce împing un pic lumea mai
înainte, existenfa, omul . . . Vorbeam cu Emil Palade: cam cât la sută
cunoaştem din volumul de cunoştinfe posibile asupra existenţei?
Dacă 3%. Şi a doua întrebare a fost cu privire la proliferarea
malignă a celulelor . . . Eu credeam că o să spună: cinci ani, zece
ani . . . Nu, a spus, o să mai treacă 25 de ani. Asta dacă intră
i11formatica În genetică. A u trecut de atunci cam 30 de ani. „
.

NIMICURILE ACESTEI LUMI Ml-A U RĂPIT TIMPUL CE Ml-A FOST DA T

s.4-L CONTEMPLU PE DUMNEZEU,

se plângea Michelangelo.

El a fă,cut-o prin viaţa lui. Ştiţi, epica vieţii. . . Pieta din Domul
din Florenţa, la un moment dat, a luat ciocanul şi-a sfărâmat-o.
Noroc de un ajutor de-al lui, Tiberio Calcagni, care a strâns
bucăţile, le-a pus deoparte şi după aceea le-a lipit. La un moment
dat, Michelangelo a spus: Nu, e o cale care nu este eficientă. La
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Dumnezeu, vreau s-aJung pe altă cale. calea rugăciunii şi-a
contemplării . . .
Mă regăsesc în versurile lui: am senzaţia că. aflat în slujba
nimicurilor vieţii, îmi scapă contemplaţia şi rugăciunea. Ceea ce
nu ştiam nici eu, şi mulţi nu ştiu, şi care spun cam aşa: lasă. când
o să-mbătrânesc, o să am timp şi o să mă rog mai mult la
Dumnezeu. Dar cu cât avansezi în vârstă, cu atât nu mai ai puterea
să te rogi, asta-i nenorocirea. Simt ameninţarea asta. Trebuie să te
rogi cât eşti tânăr şi ai putere. . .
Din păcate. între amânările vieţii sale, mereu î n faţă află poezia
şi rugăciunea . . .
De când n-a mai scris o poezie? De când m-am îmbolnăvit, de
doi ani jumate (n.n. deci, din 20 1 2). Şi nici măcar o scrisoare.
Dar, i se aminteşte, aţi învins mai multe crize de pancreatită
acută...
Patru. . O minune dumnezeiască. . .
Am ajuns la vârsta la care am ajuns şi n u m ă mai satur să
admir ceea ce e de admirat. Am ce admira. Atâtea lucruri! Asta nu
înseamnă că nu văd răul, că nu plâng răul, cu lacrimi ii plâng. . .
.

AMĂRĂCIUNI ?
Trăiesc sentimentul de nedumerire dureroasă faţă de ce se
întâmplă cu valorile noastre.
A plecat cu imensa amărăciune, trăită ca o neîmplinire
personală: România nu a înfiinţat şi pare că nu-şi doreşte un muzeu
George Emil Palade!
A plecat şi cu gândul la casa părintească din Burdusacii
copilăriei ...

TEAMA CEA MAI MARE ?
Ca să fiu sincer, durerea jizică. . . Mi-a fost frică de-ntuneric.
Mi-a fost frică de-nălţime. . . Dar în acelaşi timp aveam forme
de-ndrăzneală, foarte ciudat...
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TEAMĂ DE UITARE, DE AMNEZIE?
Acuma, când am început să uit. Trebuie să .fac un efort pe care
nu îl făceam altădată. îmi veneau automat, acuma trebuie să mă
gândesc. . . Vă rog să credeţi, să-mi promiteţi că n-o luaţi drept
laudă: tot ce-am scris am ştiut pe dinafară. Tot ce-am tradus am
ştiut pe dinqfară, am cântat pe dinqfară, am dansat ritmul respectiv
în intimitatea mea şi după aceea m-am apucat să lucrez. . . Da, totul
pe de rost . . .
Se consideră un .,herald defazat", cum îl caracterizează
Gheorghe Grigurcu?
Defazat, dar nu demodat. . . în timp ce-nseamnă-un pic şi asta.
Anacronic, adică alături de timp, alături de epoca noastră? Şi asta
înseamnă un pic.

ÎN CE EPOCĂ AR FI ALES SĂ TRĂIASCĂ?
Într-unul din primele patru secole de până la ivirea lui Iisus.
Sau în a doua jumătate a secolului al XIX-iea. În România.
cu CINE AR FI FOST PRIETEN? Cu Eminescu, Creangă,
Caragiale?

L-ar fi ales pe Creangă. În niciun caz pe Caragiale: era un
zeflemist, ori eu nu pot lua nimic în zeflemea. Nici pe Maiorescu:
era un hiper raţional, obsedat de ideea valorii şi de ideea că el
posedă valoarea. . . Îl admir, dar nu e din materialul meu. Ura, eu
nu urăsc. Urile lui erau teribile !
D ACĂ AR FI SĂ UITE TOT, afară doar de un vers sau de câteva
cuvinte, ce-ar alege?
Căutând în profunzimi de memorie, de necuprins pentru minţi
obişnuite, C.D. Zeletin poate oricând da la iveală, pe lângă o
enciclopedie de referinţe, nume şi date ştiinţifice, istorice, artistice,
toate poeziile pe care le-a scris sau tradus.
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Ce ar alege din opera proprie? În em1smne, răspunzând
preferinţei realizatoarei, a recitat prima strota din poezia
„Trecutul", care încheie ciclul „Călătorie spre transparenţă":
Trecutul se clădeşte strat cu strat,/prin ce-a răpit şi nu prin ce
mi-a dat. ../ Mi se răsfrânge-n suflet, ca-ntr-o apă.I şi se înalţă,
invers, prin ce sapă, I încât zidirea lui sub adiere/ e-o veşnică
scădere din scădere,/ mereu mai vastă, niciodată-ntreagă,/
legându-mă prin ceea ce dezleagă ...
50:

Din opera lumii, s-a oprit, !ară ezitare, la un verset din Psalmul
Bucura-se-vor oasele mele cele smerite ...

Neîmplinirea noastră? Că nu am mai putut să-i oferim acest dar
de aniversare pe 1 3 aprilie!
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Caseta gândurilor gnomice

•

Ce alta e viaţa decât geniul clipei?

•

Faţă de repeziciunea trecerii noastre prin viaţă,
putem socoti fără grijă provizoriul ca definitiv.

•

Câtă apă a trebuit să curgă în fluviile, râurile şi
pâraiele graiului până să se şlefuiască nestematele
din cuarţ pe care le strâng poeţii de pe prunduri!

•

Fericită cartea care se naşte în văzduh, fiica
gândului pur, ce nu-şi găseşte reazim decât în
spaţiul gândului, lară să aibă nevoie de masa ce-i
prefigurează, chiar din momentul venirii ei pe lume,
mormântul !

•

Toată viaţa am fost încredinţat de neînsemnătatea
persoanei mele şi totuşi toată viaţa m-am simţit
centru al Universului.

•

Sunt mic, un fir de nisip, dar pe care nicio talpă
omenească, pe toate plajele lumii, nu-l striveşte.

•

Mă îngrozesc dacă mă va cere într-o zi pământul
cât m-a cerut o viaţă cerul...

349
https://biblioteca-digitala.ro

POEZII
De-un timp, de pretutindeni

Anii trec
anii mei trec
şi sufletul de-un timp
de-un timp aleargă spre trup,
de pretutindeni aleargă spre trup,
ca un ocean ce s-ar salva de el însuşi
sărind într-o barcă. . .
Memorie

Atâta memorie astăzi,
mâine atâta uitare ...
Printre salcâmi,
în mierea
apusului,
turuie turturica
după calul timpului,
turuie în van turturica
după calul nevăzut al timpului . . .
Arpegii de primăvară

Î n filigran de arbori, giuvaier,
cade-ameţită ţandăra de cer.
O prind în braţe codrii şi-o sărută,
cu ochi închişi, în nebunie mută.

Rămân uitaţi şi n-aud că-împrejur
Au fecundat universal murmt'.i.r. . .
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Trecutul
Închinare Gabrielei

Trecutul se clădeşte strat cu strat,
prin ce-a răpit şi nu prin ce mi-a dat. . .
Mi se răsfrânge-o suflet, ca-ntr-o apă.
şi se înalţă, invers, prin ce sapă,
încât zidirea lui sub adiere
e-o veşnică scădere din scădere,
mereu mai vastă, niciodată-ntreagă,
legându-mă prin ceea ce dezleagă . . .
Î mi simt, o dună în pustiu, trecutul,
sub vânt mutându-şi călător avutul,
luând, după furtuni, mereu alt chip,
dar nepierzând o boabă din nisip . . .
Mereu mai limpezi straie înveşmântă
şi tot ce-aştept s-aud că plânge - cântă !
Doar are şi trecutul, are-o viaţă,
râvnind, ca orice nopţi, o dimineaţă.
Printre cuvinte

Viaţa se scurge printre cuvinte,
ca printre pietre apa din ploi.
Mereu e viaţa mai înainte,
cuvintele veşnic mai înapoi.
Mă uit la pietre, ascult cuvinte
şi cum să spun, Doamne, că ele-am fi noi,
când eu simt viaţa mereu înainte
şi pururi cuvintele mai înapoi ? !
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A equo anima

Curg arborii din cer pân' la pământ,
pW1 răni pe stâncă, valea o alină,
se prăbuşesc în ei cu legământ
să urce iar lumina în lumină.
Fug arborii, cad arborii fugind
şi liniştea universal auie,
ţes veşnicia frunzei şi o prind
în tot ce e, de parcă totul nu e.
Şi fug în cer şi se reped în lut,
mă rup în două-n fuga spre sorginte,
rămân cu frunzele care-au căzut
şi-alerg pe vântul ce le ia-înainte . . .
Musica aperta

Mi-ar fi de-ajuns după viaţă moartea,
dar sunt atât de-amestecate, Doamne!
Nici nu mă-ndrept către secunda vieţii,
că mă şi-împiedic de vecia morţii ...
Î mi trebuie W1 cântec dinspre toate
şi peste tot îmi trebuie-o lumină,
să nu aud aripi precipitate
şi să nu văd ce trebuie să vină.
Mai trebuie un cântec dinspre toate,
spre-a da îndeplinire slăbiciunii
prin care nu cutez cu gheaţa minţii
să tai cărări în codrul des al vieţii,
ca să privesc ce pururi nu se vede.
Mai trebuie W1 cântec dinspre toate
şi peste tot mai trebuie-o lumină.
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Crăciun, 1 938, Burdusaci. Dada în braţele mamei, Lutu în braţele tatei,
împreună cu bunica Maria Ţarălungă şi unchiul Ştefan Ţarălungă, mai
târziu (1 943) Cavaler al Ordinului Mihai Viteazul şi apoi general.
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Dr. Alexandru D. Popescu Prahovara

Balliol

College, University of Oxford

Obituary
Constantin Dimoftache Zeletin
Biophysicist and writer
whose work in the field of Renaissance poetry gave him a
freedom he wouldn't have had otherwise in communist Romania

A member of the Romanian Academy of Medical Sciences
and the Founding President of the Society for Physician Writers and
Publishers in Romania, Constantin Dimoftache, alias writer and
translator C.D. Zeletin (who <lied on l 8th February 2020), lefi his
native village in Moldova region, to study medicine in Bucharest
after the death of Stalin in 1 953. The son of a priest considered
under Soviet rule an 'enemy of the people', he had to be adopted
by a poorer ' non-bourgeois' relative with the same family name in
order to be allowed to sit university admission tests în the
Romanian Proletcult capital. In 1 959 he graduated with highest
honors from the Pediatric Department of ,,Carol Davila" University
of Medicine and Pharmacy in Bucharest, with a postgraduate
specialization in cellular biophysics, radiation biophysics,
cryobiology, and biocybernetics. In 1 965 he won a scholarship to
specialize in histochemistry at the Sorbonne, but was unable to take
up the offer, as communist authorities did not issue his passport
until 1 972 (when he was no longer eligible due to age limit).
As a medical student he had been unable to publish his own
original poetry for similar politica} reasons and began to translate
from poets of the Italian Renaissance under a pseudonym.
C.D. Zeletin's translation of Michelangelo Buonarroti's Sonnets
won the 1 965 Edinburgh Book Award and Gold Medal, but he was
not permitted to travel abroad to collect them. In the same year 355
https://biblioteca-digitala.ro

before their discovery by Western scientists through electron
microscopy - he suggested, by using a cytospectrophotometer, the
existence of T lymphocytes (those that assure cellular immunity
and that we now know to differ from B lymphocytes, that produce
antibodies and humoral immunity), thus challenging the idea that
lymphocytes consisted of a single, uniform, homogeneous
population.
This is the context in which Constantin Dimoftache,
Professor of Biophysics at his alma mater in Bucharest, - one and
the same with the original poet-scholar C.D. Zeletin, Vomo
Universale of contemporary Romanian culture - lived and
completed his work.
He was horn in 1 935 in the village of Burdusaci, Răchitoasa
commune, in Bacău County, Romania. He detested boasting and
laziness, but superlatives permanently followed him as a
multidisciplinary intellectual and visionary savant: his research in
cytospectrophotometry, by an original method, on the
differentiation of lymphocytes in the peripheral blood (that, on a
smear, have the same morphology) would have justified him,
perhaps - had he lived in and been supported in a developed country
- to aspire to recognition similar to that of his illustrious unele,
George Emil Palade, Nobel Laureate for Medicine (described as
„the mast influential cell biologist ever").
His monumental series of Selected Works and Crestomaţia de
familie (Family Crestomacy), published with the occasion of
George Emil Palade's centenary, are some of the finest examples
of editorial work to he published in post- 1 989 Romania.
"To begin with I must say that I was and am a poet that
translates and not a translator that writes poems," C.D. Zeletin
confessed in an interview for Radio Romania. "More precisely, I've
written poems since I was small and at a certain point, a certain
psycho-mental and cultural structure that made me call myself a
poet matured within me. After this I began to translate, without
anyone encouraging me; since I was in secondary school I 've
translated Baudelaire, Helene Vacaresco, Anna de Noailles, Victor
Hugo, Leconte de Lisle, the Parnassians. I co-translated Espoir en
356
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Dieu by Victor Hugo with Unele Emil Palade, the savant's father,
when he came to Burdusaci, and soon after published it."
I asked him once, on a peripatetic stroll on the shores of the
Black Sea, what epitaph he would choose for himself out of world
literature. He spontaneously recited the first quatrain of "Fetes de
la Patience" by Arthur Rimbaud: „Oisive jeunesse I Â tout asservie.
I Par delicatesse I J 'ai perdu ma vie. " C.D. Zeletin did not squander
his life, but rather fructified it throughjoyful and patient endurance.
According to literary critics, the charm of C.D. Zeletin's
personality comes from the combination of rigour and strength of
character with Christian gentleness stemming directly from
Romanian humaneness. It is from this latter space that his affinity
for fixed lyric forms stems, the passion with which he translated the
Italian sonnets of Michelangelo and of others, but also Modem
French lyric, including Baudelaire's Les Fleurs du Mal, and The
Ramayana.
As a historian of medicine, he discovered that Leonardo da
Vinci's sole sonnet, "'Se voi star sano osserva questa norma ... " is
in fact the prologue of the Latin medical poem Regimen Sanitatis
Salernitanum (also named Flos medicinae, 1 3th c.) translated into
Italian as an adapted sonnet.
In 2002, when I invited him to Oxford to participate in the
graduation ceremony for my O Phil, I was the guest - together with
Constantin and my mother - of Hugh Trevor-Roper, Baron Dacre
of Glanton, ex-Regius Professor of Modem History at Christ
Church College, former MI6 officer and a participant at the
Nuremberg Trials (where he had interviewed, among others,
Joachim von Ribbentropp). A few minutes after we'd entered his
salon in The Old Rectory, Didcot, Baron Dacre, one of the most
redoubtable and idiosyncratic Oxonian intellectuals of the last
century, conversed volubly in French with Constantin, for whom
he showed a particular interest (while he spoke to my mother in
Russian and in English to me). After half an hour, their
conversation had touched an unbelievably intimate levei, up to
where the Baron - who seemed not to suspect that he had cancer,
stretched out as if on an altar on the sofa - allowed his abdomen to

357
https://biblioteca-digitala.ro

he examined and his inguinal adenopathy he palpated by the
Romanian guest: that is how much trust Constantin's charisma
inspired to quench the suffering of a discreet and difficult man, who
he had just met. . .
Beyond his formidable intelligence, the genius o f his
apodictic lyrical formulations and his tireless stamina,
C.D. Zeletin's life illustrates the oxymoronic motto used by Walter
Pater, ex forti dulcedo (in the sense of gentleness as the sap of
spiritual power), in order to describe "the true type of the
Michelangelesque".
He remains exemplary for his didactic vocation as arbiter
elegantiae, beyond his photographic memory and exceptional
intellectual endowment, for the patience with which he responded
to the adversity in which he lived - not just on a socio-politica!
level, but also a biologica! one, if we are to recall the somatic
suffering of his last years, but also the merciless insomnia that he
suffered from almost all his life.
His unconditional availability to meet others joyfully regardless of their social status, professional rank, or intellectual
ability - was legendary. He himself says it in a retlection: ··you
pass by a sufferer and don't see him: it' s possible. You pass and see
him: it' s something. You see him, you comfort and pity him: it' s
very good, but it' s not enough, ideally you would make him yours.
This is the key! This is what I want to see ! "
Romanian J. Biophys. , Vol. 30, No. 2 , pp. 69-7 1 ,
Bucharest, 2020
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Vedere împăienjenită de un asfinţit avansat a casei
de la Burdusaci, mai exact a terasei.
De la stânga, rândul întâi: copil neidentificat; cei
trei veri primari: Virginia Vasiliu, Nicolae Dimoftache
- tatăl lui C. D. Zeletin - şi Clemansa Vasil iu. Î n rândul
al doilea: Safta Vasiliu, n. Brăescu ( naşa de botez a
lui C. D. Zeletin), Natalia Dimoftache, n. Palade şi
înv. Constantin D imoftache, bunicii dinspre tată ai lui
C. D. Zeletin.
Anul (aproximativ) 1 928.
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Vara anului 1 943.

Pe treptele şcolii din Burdusaci,
judeţul Tecuci.

Băieţelul din faţă cu mâinile în buzunar este cel ce
scrie aceste rânduri ! Timid, rămăsese în ultimul rând
şi nu vedea nimic. Moş Doniţă Petriman împreună cu
tânărul învăţător Zamfir Motăş l-au scos şi l-au adus în
primul rând ...
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29

iunie

1 943,

Burdusaci,

judeţul Tecuci. în plin Război
Mondial.
În curtea şcolii, cantina elevilor nevoiaşi

De la stânga: învăţătoarele Virginia Popa şi Maria
Dimoftache (marna lui C. D. Zeletin). Î n dreapta, cu
cisme, învăţătorul Gh. Vasilache.
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Bucureşti, 1 954

C. D. Zeletin, student în anul întâi,

Facu l tatea de Medicină, Cotroceni.
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Laz.
Se simte rarefierea adusă în vechile gospodării de începuturile erei
comuniste. . .
Casa bunicilor dinspre mamă, Gheorghe Ţarălungă, a bunicului, străbunicului
şi, poate, a răsstrăbunicului meu, satul Laz, comuna Onceşti, fostul judeţ Tecuci,

azi Bacău. Răsstrăbunicul, preotul Enache Ţarălungă, a murit în 1 8 1 5 ... Casa,
cu toate atenansele, avea să fie neantizată de către comunişti,
bunicului, în ziua de

11

după uciderea

martie 1 963, în închisoarea Jilava, ca deţinut politic ...

După câţiva ani, fratele meu, Paul, ne-a propus într-o după-amiază să tragem
o raită la Onceşti: seara, într-o pustietate, nu atragem atenţia nimănui. A fost
o încercare grea pentru biet sufletul mamei... Mută şi nemişcată, învăluită în
înserarea care creştea ca pentru a o împiedica să vadă ceea ce vedea. Un vânticel îi
clătina suava eşarfă de ametist de parcă voia să-i revendice culoarea ... Luna ne-a
arătat ce mai rămăsese din casă: un imens dreptunghi alcătuit din patru stejari
uriaşi, ciopliţi uşor, care nu putreziseră deloc vreme de două veacuri... Mi-am
spus pe loc, în minte, că au fost contemporani cu Napoleon Bonaparte ... Aş mai
fi spus eu câte ceva, dar nu puteam câtă vreme mama tăcea. Se îngrămădiseră la
uşile sufletului ei prea multe trăiri ca să mai poată intra vreuna ...
Modestă, fotografia a fost făcută cu aparatul simpluţ al fratelui meu, în vara

anului 1954, probabil de Sântă Măria Mare. Eram în anul doi al Facultăţii de

Medicină din Bucureşti. Mă fascina hulubăria, de care se leagă mai multe poveşti.
Eu, aşezat pe troscotul curţii, o

am

în dreapta pe sora mea, Gabriela, şi în stânga

pe vara mea primară, Carmen Ţarălungă. Bunicul o are în dreapta pe bunica
Maria şi în stânga pe mama, tot Maria.
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Bucureşti, Calea Victoriei, decembrie 1 955.

Student medicinist, Dada în procurarea darurilor de Crăciun
(deja primul se afla în servietă!), pe care să i le trimită Gabriel ei la
Burdusaci. Vacanţa de Crăciun („de iarnă") fusese anul ată„.
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C. D. Zeletin
Slănic Moldova, 1 957.

Gabriela, Gabi, Găbiţa.
Sora iubită,
Unică oricum aş privi-o„ .
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C. D. Zeletin, cu pluta pe Bistriţa.
28

august 1 958.

1 5 iulie 1 96 1

C. D . Zel etin pe Muntel e Găina, cu
prietenel e ad hac Pau l a Aurica ş i verişoara
ei . . .
368
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1 5 iulie 1 961

Trei tineri medici din Hunedoara în drum spre Muntel e
Găina. Primul din stânga, C. D. Zeletin.

Mangalia, primăvara anului 1 962

Imaginea de mai sus deţine o atât de mişcătoare însemnătate
în modularea sufletească a vieţii mele profesionale, de medic
pediatru (aici şi chirurg), încât trebuie negreşit însoţită de o
369
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explicaţie mai amplă. Fotografia este făcută în anul 1 962, dar istoria ei
este legată de anul 1 959. Eram, în acel an, intern prin concurs la Clinica
de Chirurgie infantilă de la Spitalul de copii Grigore Alexandrescu din
Bucureşti, avându-l ca şef direct pe doctorul Alexandru Pesamosca.
Aveam în grijă saloanele de infecţii osoase. Unul dintre copiii cu cele
mai grave probleme era Sfranciog Ion, în vârstă de vreo 6 ani, suferind
de osteomielită a genunchiului. Îi făceam zilnic infiltraţii cu o atenţie de
ceasornicar, infiltraţii care ar fi impresionat şi pe adulţi, dar Ion al meu
tăcea mâlc. Cât ţinea infiltraţia, îi povesteam fel de tel de drăcii din afara
spitalului de bolnavi cronici, promiţându-i că, după vindecare, vom merge
să le vedem. I-ar fi spus aceleaşi lucruri şi tatăl lui, avocat din Câmpina,
în vizitele pe care i le făcea, dacă ar fi putut ieşi din marasmul şi tensiunea
momentului.„ Subconştientul copilului era însă maturizat de o suferinţă
atât de precoce şi prea tenace pentru răbdarea unui copil, care învăţase
devreme abţinerea de la plâns.„ Înzestrat cu bun simţ, se deprinsese să
îndure insuportabilul...
Mă apropiasem de sfârşitul stagiului, când bolnavul a făcut brusc o
afazie (şi-a pierdut posibilitatea de a vorbi), probabil printr-un embolus
pornit din rănile genunchiului atât de zgândărât... În situaţia aceasta, a
fost mutat într-un salon din mansarda clinicii, căruia i se spunea, cu o
locuţiune urâtă, „la irecuperabili". Urâtul nu mai păsa, atâta vreme cât
relativul dăduse locul absolutului„. La ora infiltraţiei, intram la el şi-i
făceam tratamentul, ca şi cum nu ar fi intervenit nimic grav. Nu putea
vorbi, dar în timpul infiltraţiei mă privea cu lacrimi în ochi. Eu mormăiam
cântece, mimând oarecare indiferenţă pentru a-i da curaj . „
A trebuit, însă, l a timpul cuvenit, s ă plec l a Hunedoara. Clasificarea
îmi permitea să aleg primul, aşa că am ales o circumscripţie etichetată
„ grea". Plecam dimineaţa şi mă întorceam seara - asta spune tot... Nu mai
aveam timpul şi odihna cerute de pregătirea concursului ce-l aveam în
vedere. Aşa se face că am obţinut - treabă foarte grea! - transferul de la
Hunedoara tocmai la Mangalia, la Sanatoriul de chirurgie osteoarticulară
de copii. Acesta era o „staţie orbitală': ca să mă exprim în limbaj
astronautic, deoarece eu vizam Facultatea de Medicină din Bucureşti.
Întors de la Bucureşti la Sanatoriu, freamăt printre copii, gânduri ascunse
printre colegi şi altele. Eu nu vedeam decât marea, la 8- 1 0 metri de clădire,
şi bolnavii„. Mi s-a încredinţat un salon imens, cu două rânduri lungi de
p aturi, separate printr-un interval - „şoseaua", cum îi spuneam eu.„
Copiii au fost preveniţi că le vine un nou doctor, tânăr, blând etc. etc.
Exaltau, curioşi să mă vadă. Cei cu capul spre perete şi, deci, cu picioarele
3 70
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spre in terval şi cei stingheriţi în vreun fel de carcasele de gips au rugat
asistentele să-i întoarcă 1 80°, încât să ajungă şi ei cu trunchiul spre cărarea
din mijlocul salonului prin care va trece noul doctor.
- Bine v-am găsit! le-am spus, şi deodată puzderii de mâini s-au întins
printre zăbrelele patului spre aleea pe care aveam să trec. Astfel, înaintam
efleurându-le din mers mâinile şi spunându-le suave cuvinte de bun venit.
Deodată, din mulţimea mâinilor - haţ! - mă apucă de braţ unul dintre
ei. Era Sfranciog Ion!
- Domnul doctor Dimoftache!
- Dar cum, Ionică, de când vorbeşti? îl întreb eu uluit, fiindcă îl lăsasem
afazic la Spitalul Grigore Alexandrescu. Şi mă trezesc, după doi ani, cu el
la Mangalia.
- Mi-a revenit aşa, deodată, sau nici eu nu ştiu cum ... S-a dus muţenia,
dar a venit altă nenorocire: am crize de epilepsie! Seara, când mă culc, trag
patul vecinului meu, Iliescu, lângă al meu, ca să nu cad pe ciment. ..
... Asta a fost prima permanenţă a mea într-un aşezământ spitalicesc
unde totul e permanenţă! Grijă specială pentru Ionică: stăteam mai mult
de vorbă cu el - era în plină pubertate, deci formare, şi el un sechestrat.
Cum faceau cursurile şcolăreşti în salon, veneam după amiaza să-i văd
caietele - las de o parte faptul că el îşi dorea aceasta - iar noaptea, uneori,
urcam la etajul III, obsedat de faptul că s -ar putea să fi uitat să unească
patul cu al vecinului.
Dar a venit şi ziua, acea zi de iunie, când a trebuit să părăsesc Mangalia,
întrucât mi s-a comunicat rezultatul (pozitiv) al concursului pentru
Facultatea de Medicină din Bucureşti.
Ce mai freamăt, ce mai zbucium!

Sfranciog Ion a rugat sora şefă să-i trimită frizerul, să-i scoată costumul
la
de magazie şi să cheme fotograful! A plâns, apoi a zâmbit - cum a cerut
fotograful, care ne-a scos pe terasa dinspre răsărit, încât soarele matinal
să ne lumineze, iar lui Sfranciog să-i zvânte lacrimile ... Binecrescut cum
era, le-a invitat şi pe cele două surori ale imensului salon, ca să intrăm mai
mulţi în veşnicia fotografiei...
În momentul despărţirii, imobilizaţii în pat au început să bată în
corobanele lor de gips, cu obiectele ce le aveau la îndemână, despărţire
unică în felul ei...
... Privesc fotografia de mai sus ca pe amintirea frângerii unor pâini
calde.
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Radu D. Rosetti
1 874 - 1 964

Bătrânul scriitor frecventat în
anii studenţiei de către C. D. Zeletin.
Foto: poetul Ion Larian Postolache
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Bucureşti,

1 966

C. D. Zeletin (dreapta) şi fratele său, Paul (Luiu) Dimoftache,
acasă la vărul lor, Radu Şerban Palade, strada Barbu Delavrancea
6 1 , etaj .

De la stânga: C. D. Zeletin,
Maria Dimoftache, n. Ţarălungă
(mama), Gabriela Dimoftache
(soră-mea, 1 0 ani), bunica
Maria Ţarălungă, n. Năforniţă,
Carmen V. Ţarălungă (vara
mea primară, 9 ani), bunicul
Gheorghe Ţarălungă . . .
„ . Şi
scara,
degradată
progresiv spre ultima treaptă.
.. . Cine s-o mai fi reparat şi,
dacă ar fi ştiut stăpânul cum vor
fi vremurile, pentru ce, pentru
.
cme 7. 1
. „.
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Sus, de la stânga: C. D. Zeletin ( Dada); Maria Dimoftache,
n. Ţarălungă (mama); Maria Ţarălungă, n. Năforniţă (bunică);
bunicul Gheorghe Ţarălungă; Paul Dimoftache (Lulu, fratele
lui Dada) .
Jos, aşezate pe treapta de sus, fetiţele Carmen Ţarălungă şi
Gabriela Dimoftache, vere primare.
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Toamna anului 1 966, în parcul Herăstrău, Bucureşti.
Copilul Florin Turcu, născut în 1 963, a copilărit cu întreaga
familie în casa noastră de pe strada Barbu Delavrancea 6 1 , Bucureşti,
prim născut al Despinei şi al lui Grigore Turcu, biochimişti de talie,
fiind iubit de toată lumea. Iată-l aici, luat la plimbare în Herăstrău,
împreună cu Liana Ţarălungă, soţia vărului meu, pictorul Ion Ţarălungă
(care a şi îacut această fotografie) şi cu fraţii Paul (Lulu) şi Constantin
Dimoftache (C. D. Zeletin).
Florin va urma Facultatea de Medicină din Bucureşti şi se va
specializa în chirurgie. Este conferenţiar. Toţi cei trei tineri din această
fotografic aveau să treacă prin încercări chirurgicale rezolvate prin
competenţa lui Florin.
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C. D. Zeletin
1 968

Verona, 20 mai 1 971

Sprijinit de parapetul râului Adige, întorc o
clipă spatele bătrânei coline ce parcă ar vrea să fixeze
curgătorii nouri cumulus în cuiele neputincioşilor ei
chiparoşi„ .
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În pornirea de a reface la nesfârşit manuscrisul stă una
din bucuriile mele scriitoriceşti. Iată aici o variantă a poeziei
Le Crepuscule du Matin de Charles Baudelaire, tradusă de-a
lungul vremii de mai multe ori şi niciodată socotită a fi
definitivă.
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28 mai 1 972

Catedra de Biofizică a Institutului de Medicină
şi Farmacie Carol Davila, Bucureşti. Simpozion
internaţional.
Colegi şi prieteni: C. D. Zeletin şi Ioana Aricescu.

Banca merovingiană

Pe banca aceasta a stat Eminescu în serile când
şedinţele Junimei se ţineau în casele lui Nicu Gane din Iaşi.
Desen de C. D. Zeletin, deţinătorul ei.
378
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În vara anului 1 973, la Burdusaci, adunată întreaga
familie (de la stânga): Lulu, Tata, Mama, Gabi, Dada.

Zeletin
1 977

C. D.
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18 august 1 978
În Corintul antic. . .

„Umbrit d e rozee ce-au fost,
Visând sub rozele de-acum ...

"

Alexandru Macedonski
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Sus: prietenul meu, pianist şi poet de limbă română şi franceză,
Sandu Tzigara-Samurcaş ( 1 903- 1 987). Jos: întâmpinându-l la sosirea în
Bucureşti pe marele pianist Sviatoslav Richter. La mijloc, translatoarea
oaspetelui.
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1 986
Lângă bustul în marmură al lui Ştefan Zeletin, imaginat, comandat
şi executat de sculptorul D. Juravle ( 1 945-2005), remunerat de
C.D. Zeletin (în fotografie, la dreapta).
În stânga, vărul meu, Cezar Popa, care a asigurat transportul, cu
un camion, din Bucureşti la Burdusaci, al statuii, fixată într-o structură
din şipci de brad, pentru a putea fi manevrată şi transportată.
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Septembrie 1 994
La colţul străzii Petofi cu Barbu Delavrancea,
fraţii Dada şi Lulu.
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29 noiembrie li 996
Sescvicentenarul ( 1 50 ani) Colegiului Naţional Gheorghe Roşca
Codreanu din Bârlad. Vorbeşte prof. w1iv. dr„ C. Dimoftache Zeletin.
In spate, prof. Traian Nicola (cu ochelari, priveşte în jos) şi
Dr. C. Teodorescu (cărţi sub braţ.)

Paris, iunie 1 999
Despina Maria, Dada şi Gabi:
nepoata, unchiul şi mama.
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17 aprilie 2002
La Burdusaci, case închise, adică pustii, vizitate din
când în când de urmaşi: aici, casa domnului Alexandru
Milea, vizitată de către doi dintre copii: Didi (Alexandru)
şi Artemiza. Primul din stânga, Paul Dimoftache, iar
ultimul, C. D. Zeletin.

Venind de la Spria, 1 8 noiembrie 2002.
Pe urma urmelor mamei, coborând - după 25 de
ani - spre Izvorul Berheciului... Era 2 mai 1 977.

Aici şezum şi plânsem . . .
386
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Bucureşti, 30 decembrie 2002,
strada Barbu Delavrancea 6 1
D e l a stânga: fraţii Paul Dimoftache ş i C . D. Zeletin
împreună cu verii lor primari, Gabriel Mircea Jalbă şi
Laura Jalbă.

2002
C. D. Zeletin, în Grădina Publică din Bârlad, lângă
statuia lui Alexandru Vlahuţă, operă a sculptorului
I. Dimitriu- Bârlad. Comanditari principali: Academia
Bârlădeană şi Liga pentru drepturile şi datoriilefemeii.
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Bucureşti, 28 mai 2004,
strada Barbu Delavrancea 6 1
Marea regizoare Sorana Coroamă Stanca î n vizită la
C. D. Zeletin. În cămaşă albă, Paul Dimoftache.

Prietenă de vastă intelectualitate şi inimă de aur, doctor
Florica Dijmărescu. Bucureşti, 1 6 martie 2003.
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Bârlad, 25 martie 2006
Academia Bârlădeană
Bulevardul Epureanu 26, Bârlad
De la stânga: - pe bancă: Virgil Chiriac
Elena Nicola
Ion Hobana
- în picioare: Paul Dirnoftache
C. D. Zeletin
Corneliu Vasilescu
Traian Nicola
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2007. Casa preotului Gheorghe Palade (1850- 1 928)
din satul Şendreşti, cătunul Vărateci, comuna Motoşeni, judeţul Bacău, altădată
ţinând, încă din vremea lui Cuza, de judeţul Tutova cu capitala Bârlad. Tipică
pentru o casă răzăşească de la începutul secolului al XIX-iea, depăşind vârsta de
1 50 de ani, poate chiar 200, de unde importanţa ei etnografică şi iatroistoriografică,
deoarece aici s-a născut profesorul Emil Palade ( 1 885- 1 952), tatăl savantului
George Emil Palade ( 1 9 1 2 -2008), primul român laureat al Premiului Nobel.
Înălţată de notarul Şendreştilor, Ioan Diaconu (n. 1 8 1 5?), casa a fost dată ca
zestre fiicei sale Chiriachia, viitoarea soţie a preotului Gheorghe Palade. Acesta s-a
născut în satul Făghieni, judeţul Bacău şi după o ucenicie empirică la Mânăstirea
Răchitoasa, judeţul Bacău, a slujit la mănăstirea şi satul Şendreşti. Foarte gospodar,
preotul a adus îmbunătăţiri casei, a plantat brazi în curte şi în grădina plină cu
pomi fructiferi altoiţi de el cu varietăţi rare şi a înzestrat-o cu prisacă. Foarte înalţi
şi groşi, câţiva brazi încă mai existau în anul 1 962.
lntre 1 920 şi 1 935, George Emil Palade îşi petrecea parte din vacanţă aici
şi la Burdusaci, sat peste dealul de la apus, la sora tatălui său, Natalia, soţia
învăţătorului Constantin I. Dimoftache, bunicul meu. în casa de la Şendreşti
locuia preotul Gh. Mihalache („Părintele Ghiţă"), nepot de fiică (Lucreţia) al
bătrânului preot Gh. Palade. „.Se observă uşor că în familie exista un cult pentru
numele Gheorghe.„ Părintele Ghiţă avea şapte copii, toţi interesanţi şi voioşi:
Ghiţişor, Neculai, Mărioara, Ileana, Constanţa, Mihai şi, după plecarea mea la
facultate, Emil. Noi treceam dealul spre răsărit şi mergeam la ei, ei treceau, în sens
invers, dealul şi veneau la Burdusacii noştri„.
Astăzi, nelocuită, lipsită de viaţa ogrăzii de la ţară, casa este dezolantă, tristă,
părând că aşteaptă pe cineva„.
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24 martie 2008
Vorbind la cea de
a 85-a aniversare a
muzicologului
Viorel
Cosma,
la
Palatul
Cantacuzino de pe Calea
Victoriei.

28 iunie 2009.
C.D. Zeletin cu A. Popescu Prahovara şi Alexandra Noica-Wilson.
39 1
https://biblioteca-digitala.ro

California, Muntele Hamilton,
C. D. Zeletin şi sora sa Gabriela.

15 octombrie 2009
Peninsula Monterey, California: cei trei fraţi.
De la stânga: Dada, Gabi şi Lulu.
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Octombrie 2009.
Cei trei fraţi, la
Mânăstirea Carmeb,
California.

C. D. Zeletin

1 ianuarie 201 0.
doamna Lavinia Spandonide.

cu
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31 ianuarie 201 0. Fraţii Dimoftache şi fraţii Popescu.

Lângă bătrâna biserică de lemn din Răchitoasa, într-o
privelişte admirabilă, sculptorul Patriciu Mateescu (n. 1 927
în Răchitoasa, dar plecat din ţară în S.U.A.), a plasat Columna
dorului de ţară., coloană torsionată alcătuită din moduli de
ceramkă.
Pe celălalt versant al văii împădurite se întrezăreşte
Mânăstirea Răchitoasa, ctitorită în 1 697 de către marele spătar
Bie Ţifescu şi soţia lui, Teofana, sora domnitorului Mihail
Racoviţă.
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Academia Bârlădeană, 201 1
De la stânga: Elena Monu, preşedinte; C. D. Zeletin,
preşedinte de onoare, Elena Popoiu, vicepreşedinte. Lansarea
Florilor Răului de Charles Baudelaire, ediţia a treia, în româneşte
de C. D. Zeletin, apărută la Bârlad, Editura Sfera. îngrijirea
ediţiei: prof. Elena Popoiu.

30 mai 2012.
Frumoasa Laura Jalbă, soţia
vărului meu primar, Gabriel
Mircea Jalbă, mă onorează la
Bookfest.
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Dada şi Lulu - fraţii Constantin şi Paul Dimoftache.

22 aprilie 201 2, Mănăstirea Samurcăşeşti.

4 octombrie 2012, str. Barbu Delavrancea 6 1 .
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4 octombrie 2012
Cătălin Teodoru şi C. D. Zeletin,
în curtea casei din str. Barbu Delavrancea nr. 6 1 .

1 6 octombrie 2014,
în faţa casei de pe
str. Barbu Delavrancea
nr. 6 1
397
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Sărbătorirea Academiei Bârlădene la Centenar
20-22 mai 2015

20 mai 2015.
Comemorarea patronului spiritual al Şcolii nr. 5
„Principesa Elena Bibescu".
Iniţiatorii şi organizatorii comemorării: Neli Dumitraşc, directorul
şcolii, Elena Monu, Maricela Popa, directoarea şcolii în anul 2002,
C. D. Zeletin.

Elena Monu, Cezar Crăescu, C. D. Zeletin.
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21 mai 2015. Foaierul Teatrului „Victor Ion Popa":
„spaţiu aerat, luminos, de o nobleţe neostentativă";
şi un public pe măsură.

399
https://biblioteca-digitala.ro

Doamna Mihaela Popa, nepoata prin alianţă
a lui V. I. Popa, în discuţie cu C. D. Zeletin.

Prezidiul festivităţii: de la stânga la dreapta: Dumitru Buzatu
preşedintele Consiliului Judeţean, C. D. Zeletin Preşedintele de
Onoare al Academiei Bârlădene, Cătălin-Andrei Teodoru, autorul
albumului Victor Ion Popa, Nicoleta Arnăutu, preşedinta Academiei
( 1 990- 1 992), Elena Monu, preşedinta actuală.
-

-
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Pe peluza Academiei Bârlădene: Eliza Artene,
C.D. Zeletin, Elena Monu, Mihaela Tudor
şi Cezar Crăescu.
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2015
Burdusacii văzuţi de pe vârful dealului Hăghiac de la
apus, motiv pentru care valea Zeletinului pare mai largă.

201 5
Pădurea Sohodol din Burdusaci
Fotografii de ing. Gelu Blănaru, Bârlad.
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VIOREL COSMA

FLORILEGIU ENESCIAN (1946-2016)
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21 februarie 201 7. Participanţi la Masa rotundă Ştefan Petică
140. De la stânga la dreapta: Alexandru Petică, Nicoleta Presură
Călina, C. D. Zeletin, Viorel Burlacu, Amalia Presură.

Ana Blandiana vorbind despre poezia lui Ştefan Petică.
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21 mai 201 7. Reuniune festivă.
Invitaţi de seamă: C. D. Zeletin
şi sora domniei sale, dr. Gabriela Dimoftache Sfinţeanu.

C. D. Zeletin semnând
autografe, înconjurat
de Elena Popoiu,
Elena Monu şi Ştefan
Constantinciu.
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22 mai 201 7.
Pe locul fostei grădini
a lui G. Tutoveanu:
Gabriela Dimoftache
Sfinţeanu,
C.D. Zeletin,
Elena Monu.

Plantată în onoarea Centenarului Academiei Bârlădene,
salcia a crescut plângătoare, dar mândră ...
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28 decembrie 201 7
în biblioteca scriitorului:
Nicoleta Presură-Călina şi Amalia Presură.
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Bucureşti, 31 octombrie 201 8.
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DESTĂINUIRE

Gardul-spalier din faţa luminoasei mele biblioteci, pe care-I văd prin
două ferestre mari, articulate în unghi drept, deci din colţul odăii. Fotografie
făcută în ziua de 26 septembrie 20 1 9 de către sora mea, Gabriela, venită din
S.U.A. ca să mă vadă.
Sus, o floare de trandafir galben orchestrează ansamblul verde. Sub el,
tot galbene, apar şi luminiţele nopţii („Oenothera biennis"}, al căror boboc,
pliat în sepale ca o paraşută, se deschide spectacular sub ochii tăi într-un
minut, cel mult două, seara la ora 8, atrăgând un fluturaş mic şi cu puf galben,
pare-se agentul ei personal de polenizare. Sub aceste câteva flori galbene,
de un roşu tandru, e o plantă agăţătoare, fascinantă şi tainică, pe care am
botezat-o „floarea de la Tekirghiol", întrucât de aici mi-a dat câteva seminţe,
acum vreo 30 de ani, soţia unui aviator, care o adusese de undeva din largul
lumii. Numele ei ştiinţific este „Ipomoea Sloteri': creată, între 1 897 şi 1 908,
prin hibridare de către Logan Sloter, din Columbus, statul Ohio, S.U.A.
Nu mă sfiesc să mărturisesc faptul că e una din grijile şi bucuriile vieţii
mele„.
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Decembrie 201 9.
Amalia Presură, C. D. Zeletin şi Nicoleta Presură-Călina
în faţa casei din str. Barbu Delavrancea 6 1 .
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30 octombrie 201 9.
C. D. Zeletin cu A. Popescu Prahovara.

2 ianuarie 2020.
Ultima fotografie: C. D. Zeletin cu A. Popescu Prahovara!
411
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Fundaţia Spandugino
FUNDA ŢIA SPANDUGINO promovează un model cultural al
calităţii şi al responsabilită/ii care are în vedere principiul Educaţie
şi Cultură pentru un Viitor mai bun ". Programele educaţionale
vizează creşterea gradului de conştientizare a diversităţii culturale şi
consolidarea dialogului intercultural. Programele din domeniul
medical urmăresc cu precădere creşterea gradului de conştientizare a
rolului patologiei infecţioase în bolile cronice precum şi facilitarea
schimbului de informaţii, perspective şi experien/ă între specialişti,
pentru găsirea de noi metode mai performante de diagnostic şi
tratament în domeniu.
„

Preşedintefondator: Lallinia Spandonide

412
https://biblioteca-digitala.ro

C. D.

Z<l<tln

RIERI

, „„ „

EXEGI MONUMENTUM...

SCRIERI

c -„ �

..,.

413
https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

CUPRINS
ÎNTÂMPINARE
Cuvânt înainte

.... ........ ..... .................... .......................................................

Ca un testament: C.D. ZELETIN, De Senectute . . . . . . . .
...

.

.

.

. .

.

..... ......

7

.. . 9
.

..

.

Curriculum vitae 201 9:
I. Pr�f Un iv. D1: Constanli11 Dimoftache

...

.

....

.

.........

..

. . . . . . . . .

I5

II. Scriitorul C D. Zeletin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 I

I. IN HONOREM
Radu Şerban PALADE
Prof. Univ. Dr. Constantin Dimoftache/ Scriitorul C.D.Zeletin 47
Theodor CODREANU
C.D. Zeletin, Arderea manuscriselor . . . . . .
.

.

.

.

..

.... ....

.. .... . . . . . . . . . . 60
.

.

.

.

.

.

Tl. DIACRONIE 2015 - 2020
2015

C.D. ZELETIN:
Exordiu la Centenar. Academia Bârlădeană
la 1 00 de ani . . ........ . . . . . . . . . . . ... . ... . ... . . .. . . . . . . . .. . . . . . . ... . . 73
Post-scriptum la Centenar .
. . . . . . .. .. . . .
. . . . . .. . . . . . ... . 81
Un înţelept, un învăţat. Şi un artist
. . .. . .
... 83
Atanasie Mândru . .. . . .... .. . .. . . . . . .. . .
.. .. . .. . . . . 87
.

.

.

.......

...

.

. .

..

..

. . .....

.

..

...

.....

.

.

.

.

..

.

.....

.

.

....

.

......

....

.

.

.

.

..

.

.

.................

........

.

..

.

.

.

..

..

..

415

https://biblioteca-digitala.ro

Gheorghe GRIGURCU
C.D.Zeletin 80 . . . . . . . . . ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . ............................ 89
-

Sorin LAVRIC
Sindromul de „ţipenie" .
.

George BĂLĂIŢĂ
La un amic

........

.

....

.

.........

.

. . ................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....

. . .. . . . . . . . . . ................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..........

.

Grigore BUŞOI
ln Honorem. C.D. Zeletin 80, într-o suită de tablouri
aniversare
.
. . .
. . . . . . . . . . . . . . ..............

............ ....................

Cornel GALBEN
C.D. Zeletin -80 (fişă de dicţionar) . .
..

..

......

. .
. .

.....

...

............

..........

.

. 96
.

............

. .. . .
.

Mihai GHIUR
Om de ştiinţă şi prestigios scriitor, la împlinirea vârstei
de 80 de ani: poetul C.D. Zeletin
.
. . . . . . . . . . . . ......... . . . . . . . . . . . . . . . . .

...

...

.......

92

98

1 03

1 13

Elena POPOIU
O nouă carte (de)spre C.D. Zeletin la Academia Bârlădeană 1 1 8

201 6
C.D. ZELETIN:

În întâmpinarea primăverii
Scrisoare de bucurie
O nouă Sală C.D. Zeletin

............ ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......

...... ............... . . . . . . . . . . . .

.............................

. 129
..

..... . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .............

Scriitorul Virgil Chiriac

........... . . ............ ..................... ............

Tudor Dorin, fiu al plaiurilor tutovene
Mady

.

........ ..................

.

127
131

. 1 32
.

..........

. . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

1 36
1 43

Elena Monu: Familia Kostaki. Studii, memorii, documente.
Noi file de cronică
. .
1 45
...... . . . . . . . . . . . . . .

Scriitorul Simion Bogdănescu .
.

....

....... .............

. . ......... ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Poezia italienească a lui Petru Cercel

...........

.

.........

.

............

.

. 1 47

....

1 49

Nicoleta CĂLINA
Le Prime Antologie del sonetto medioevale e rinascimentale
italiano in Romania ..
.
. .. .
.
157
. .

.........

........

....

.

.....

416
https://biblioteca-digitala.ro

.... ........

........... . . . . .

Raluca BULEA
Antidot la uitare

. . . . . . . . . . . . . . . „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . „ .. „ . . . „ • . . • . . „ . . . . • . . • . . .

De recunoaştere şi recunoştinţă
Noutate editorială

. . .......... . . . . . . . . . . . . .................... . . . . . . . . . . . . . .

.......................... ..................... .............. ...................

1 73
1 76
1 77

201 7
C.D. ZELETIN:

Ştefan Petică

.......

.

............. . . . . . . . . . ......... . . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...........

Virgil Caraivan. Note biografice.fugare
Poetul Simion Bogdănescu

.... ...........

.

....

.

...............................

....................... .................

Magistru al caleidoscopului literaturii. Serghei Coloşenco
sau despre ascuţirea minţii prin enigmistică

....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Elena POPOIU
O surpriză ne vine din Bucureşti.
La telefon cu domnul C. D. Zeletin

. . . . . . . . . . . ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C.D. ZELETIN
La arderea manuscriselor. Epilog (fragmente)
Simion BOGDĂNESCU
Odată, ca zeii

. . . . . . . . . . . . . . . . .....

.

....

.

. . . . . . . . . . . . . ............

..........................

.

.......................

Doina CERNICA
Ştefan Zeletin, pe care-l socoteam fratele meu "
„. . .

Carmen MIHALACHE
Nimic nu e nou, totul a mai fost

... ...............

. . . . . . . . . . . . . . . . ................ . . . . . . . . . . . . . . .

Raluca BULEA
Medici-scriitori la „Gaudeamus"

.............

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .......

181
1 84
1 88
1 90

1 96
201
205
208
21 1
213

201 8
C.D. ZELETIN

Până în pânzele albe. Mircea Coloşenco 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 2 1 9
Populus nigra, populus alba

..................... . . . . . ................... . . . . . . . . .

222

417

https://biblioteca-digitala.ro

C.D. ZELETIN:

Prin caietul de histologie, în voia condeiului
Caseta gândurilor gnomice
Din viaţa Academiei

.... .......

.

.......... ....

.

......... ..... .............

. . . ......... . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C.D. ZELETIN
Cuvânt de întâmpinare

........... . . . . . . . . . . . . . . .

.

. .
...

.........

. .................................

Mihail M I HAILIDE
Erudiţie şi stil

........... . . . . . . . . . . . . . . . . ................... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ...........

Redacţia
O precizare necesară

........... . . . . . . . . . . . . . . . .............

Marius MANTA
C.D. Zeletin - „Domnu-i domn şi lerui Ier"
Ioan DĂNILĂ
Un genius loci al judeţului Bacău

.

.........................

.......

........ .........

.

....

.

.

. . . . . .. . . ......

.

....

.............. . . . . . . .

228
231
233
235
237
244
245
249

201 9
C.D. ZELETIN:

„ Viaţa literară". Ion Valerian şi Academia Bârlădeană
Născută odată cu Academia
Bârlădeană: Anadina Chiricuţă Lungu
Împrospătând aducerea aminte

.............

..........

. . . . . . . . ....... . ......... . . . . . . . . .

.

..................

.

...............

257
260
264

O raritate biblia.filă: V Voiculescu, Amintiri despre Vlahuţă 266
Ioan DĂNILĂ
Ultimul meu interviu cu Domnul C.D. Zeletin

................ .......

269

2020
Mihai ZAMFIR
Salvarea prin traduceri

.....................................

.

.......................

Diana VRABIE
C.D. Zeletin. „Zdrenţe în paradis"

......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................

Redacţia
Ar fi trebuit să

. . . . . . „ .. „ . „ „ . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . „ „ . „

418
https://biblioteca-digitala.ro

.

. . . . . . . . „ . . . . . „ .. „

279
282
286

III. SPICE DIN URMĂ
Helene BART
Baudelaire în viziunea poetului C.D. Zeletin.
O coincidenţă simbolică

289

C.D. ZELETIN:
Viitorul profesor de istorie al Liceului „Codreanu"
din Bârlad, Vasile Triandaf, şi dezvelirea
statuii lui G. Asachi din Iaşi

293

„ „ „ „ . . „ „ „ „ . „ •. „ „ „ „ „ „ „ „ . „ .. „ „ „ „ .. „ .. „

. . . „ . .„ . „ . . „ „ „ „ . „ „ „ „ „ „ „ „ . . „ „ „ „ „ „

Sandu Tzigara-Samurcaş: un poet de expresie
română şi franceză cu istorice înrudiri tutovene

„ „ „ „„ „ .. „ „ „ .

296

IV. EXCELSIOR !
Al exandru POPESCU PRAHOVARA
C.D. Zeletin - Diamantul smerit

„ . „ .. „ . . . „ . „ . . . „ . „ „ .. „„ .. „ „ „ .. „.

303

V. IN MEMORIAM
(extrase din numărul comemorativ al revistei

Academia Bârlădeană, 1 ( 78)/ 2020)
Când o aniversare se preschimbă în comemorare„
Alexandru POPESCU PRAHOVARA
C.D. Zeletin - „Cu faţa spre bine"
Sergiu COLOŞENCO
Ultima convorbire

. . „„ ... „ . „ „ „ . „ „ „ „ .

. „ .. „ „ „ „ „ „ . „ . . . „ „ „ . „ „ „ „ . „ „ .

„ „ „ „ „ „ „ „ . „ „ „ „ „ „ „ „ . „„ „ . . . „ „ „ . „ „ „ .. „ „ . . . . „.

Ioan DĂNILĂ
Un renascentist inegalabil: C. Dimoftache Zeletin

„„.„„„„„„.

315
317
320
322

C.D. Zeletin în familie :
Radu Şerban PALADE
O minune de o m

„„„„„„„„„.„„„.„„„„ „ „ „ „ „ „ „ „ ....„„„.

Gabriela DIMOFTACHE SFINŢEANU
Fratele meu, C.D. Zeletin

„„„„„ „ „„ „„„„.„„„„„„.„„„„.

324
326
419

https://biblioteca-digitala.ro

Despina KELLY
Nanu' Dada Dimoftache Zeletin
Raluca Ioana MAFTEI
Dada - omul care mi-a dat încredere
Adrian GEORGESCU
Gânduri la moartea lui C.D. Zeletin

C.D. Zeletin prin el însuşi . .
. .

.

....

..
.

....

Elena POPOIU
Confesiunile unui înţelept .
..

C.D. ZELETIN:
Caseta gândurilor gnomice

Poezii

. . .
...

........

..

. . . . . . .. . . . . . ......

. . . . ...

. .
..

.

..

.

......

................. ...........

. . . . . . . . . . . . ............................

............... . . ............

. .

........

.

...............

..........................................

. . . . . . . . ........ ........

.

.....

.

...... ....... ...........

. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . . . . . . . . .

Pagini de pe urmă

...

.

...... . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . . . . . . . . . . . . . . . ...............

Dr. Alexandru POPESCU PRAHOVARA
C. D. Zeletin - Obituary
.
............ ......

VI. ICONOGRAFIE

. . . . . .. . . . . . . . . . .

.

. . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........

........ . . . . . . . . . . . . . ...................... . . . . . . . . . . . . . . . .

420
https://biblioteca-digitala.ro

327
330
332
334

338
349
350
353

355

359

https://biblioteca-digitala.ro

