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ÎNSEMNARE ASUPRA EDIŢIEI

1. Academia Bârlădeană a luat iniţiativa de a omagia, prin
crestomaţia de faţă, personalitatea creatoare a domnului C. D.
Zeletin, prestigios scriitor şi om de ştiinţă, cu prilejul împlinirii
vârstei de 75 de ani, la 13 aprilie 2010.
În anul 2005, Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi
Patrimoniu Cultural Naţional Bacău, împreună cu Centrul
Internaţional de Cultură „George Apostu”, consacrau lui C. D.
Zeletin un volum omagial, la aniversarea a 70 de ani, cuprinzând
570 de pagini, dat fiind şi faptul că domnia sa a văzut lumina zilei
în satul Burdusaci, fostul judeţ Tecuci, astăzi judeţul Bacău. Cum
însă copilăria şi adolescenţa, adică anii formării sistematice, C. D.
Zeletin şi le-a petrecut la Bârlad, unde a urmat cursurile Colegiului
Naţional „Gheorghe Roşca Codreanu”, Academia Bârlădeană, al
cărei preşedinte de onoare este de la reînfiinţarea ei în 1990, are
astăzi bucuria de a da continuitate iniţiativei de acum cinci ani,
publicând volumul de faţă, rezervat anilor 2005-2010. El cuprinde
alte texte, alte documente şi alte ilustraţii decât cele publicate la
Bacău. E un miscelaneu care adună între copertele lui studii,
cronici, eseuri, interviuri, note etc., referitoare la opera originală şi
la cea de tălmăcitor din lirica italiană şi franceză, scrisori legate de
un moment sau altul al biografiei sale, fotografii şi facsimile
inedite. Multe din ele privesc personalităţi importante ale culturii
române, de la Tudor Vianu la Perpessicius ori la George Emil
Palade, laureat al Premiului Nobel pentru Medicină.
Apariţia de astăzi omagiază şi faptele de ctitor ale domnului
C. D. Zeletin, în sensul înzestrării Societăţii noastre cu peste 2.000
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de cărţi, dintre care o parte destinată Fondului Cartea Rară, cu
manuscrise, obiecte muzeale, colecţii de reviste din perioada
interbelică, unele chiar publicaţii ale Academiei Bârlădene, şi o
colecţie de picturi şi gravuri.
2. Conţinutul volumului sperăm să fie util viitorului biograf al
lui C. D. Zeletin, scriitor în care Tudor Vianu vedea un poeta
doctus care-l uimise, la 23 de ani, prin „netăgăduita siguranţă în
stăpânirea versului clasic”, în timp ce Perpessicius vedea un „poet
original de largi perspective, iar, mai târziu, Ovidiu Drimba o
„personalitate poliedrică”.
3. La solicitarea noastră, domnul C. D. Zeletin ne-a înmânat
câteva dosare cu tăieturi din publicaţii, din care am selectat textele
de faţă, dispunându-le în ordinea cronologică a apariţiei. Am
căutat să nu reproducem, oricâtă însemnătate au, texte din volumul
oferit şi editat de Bacău, ci numai cuprinsul lui. Prin urmare,
conţinutul cărţii de faţă este cu totul altul. Pe parcursul alcătuirii
volumului, m-am consultat necontenit cu domnia sa.
4. Structura de miscelaneu, prin definiţie heteroclită, implică
unele inerente repetiţii. Nu am intervenit cu suprimări care să
altereze integritatea textului.
5. Am ţinut, ca istoric, să alcătuim o Cronică a oralităţilor, în
care să fie menţionate, atât cât ne-au permis semnalările din presă,
conferinţele libere, prezentările de cărţi, vernisajele etc. susţinute
în ultimii zece ani de către C. D. Zeletin, şi pierdute prin însuşi
caracterul oralităţii lor. Ea se găseşte spre sfârşitul volumului.
6. Personalitatea artistică şi ştiinţifică a lui C. D. Zeletin a
făcut subiectul unor sinteze publicate în importante enciclopedii,
dicţionare sau reviste. Oprindu-se cu informaţiile la anul apariţiei
lor, ele rămân, prin firea lucrurilor, incomplete şi, de la una la alta,
conţinând date ce se repetă. A trebuit, de aceea, să renunţăm la
aceste izvoare biobibliografice, deşi valoroase şi cuprinzătoare, cu
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atât mai mult cu cât informaţiile lor s-ar reîntâlni toate, ici şi colo,
în volumul de faţă.
Aceste lucrări sunt: Marin Bucur, C.D. Zeletin (Literatura
română contemporană, I. Editura Academiei R. S. Română,
Bucureşti, 1980, p.537); Dicţionarul specialiştilor. Un „who’s
who” în ştiinţa şi tehnica românească”, vol. I (cap. Constantin
Dimoftache), Editura Tehnică, Bucureşti, 1996, p.116; Gh. Clapa,
Prof. univ. dr. Constantin N. Dimoftache Zeletin şi societatea
literară (culturală) „Academia Bârlădeană” (Pagini medicale
bârlădene, II, 21, pp.10-11, decembrie 1999; III, 22, pp.10-11,
ianuarie 2000; III, 23, pp.22-25, februarie 2000; III, 24, pp.10-11,
martie 2000); Nicolae Ursea (sub redacţia lui...), C. D. Zeletin
(Enciclopedia medicală românească. Secolul XX. Universitatea de
Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti, Fundaţia română
a rinichiului, Bucureşti, 2001, pp.1433-1455); Cornel Galben,
C. D. Zeletin (Personalităţi băcăuane, II, Editura Corgal Press
Bacău, 2003, pp.250-257); C. D. Zeletin, în: Măndica Mardare,
Liliana Cioroianu, Geografie spirituală băcăuană, Editura
Studion, Bacău, 2001. Ediţia a II-a, 2003, p.80; Mihail Mihailide,
C. D. Zeletin (Medici scriitori şi publicişti români. Dicţionar
biobibliografic. Cu un compendiu în limba franceză. Editura Viaţa
medicală românească, Bucureşti, 2003, pp.290-292); Traian
Nicola, C. D. Zeletin (Valori spirituale tutovene. Biobibliografii.
Volumul 6. Primăria Municipiului Bârlad, 2004, pp.702-732);
C. D. Zeletin, în Enciclopedia marilor personalităţi din istoria,
ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului. Vol. VI.
Contemporanii de ieri şi de mâine. A-Z. Editura Geneze, 2004,
Bucureşti, Fundaţia Realitatea Românească C.Ţ., pp.465-466;
C. D. Zeletin, în: Eugen Budău, Bacăul literar, Editura Universitas
XXI, 2004, pp.445-449; Carlos Vieira Reis, U.M.E.M. Union
Mondiale des Écrivains Médecins. A História possível. L’Histoire
possible. The possible history, Serpis, Portugal, 2004, pp.113-116;
Serghei Coloşenco, C.D. Zeletin, „Biblioteca Rebus”, nr.34,
Editura Sfera, Bârlad, 13 aprilie 2005, 16 pagini. Cu un medalion
de Gh. Adoc; Serghei Coloşenco, „O viaţă, un om: C.D. Zeletin,
70 de ani”, „Bârladul”. Săptămânal de opinie, informaţie şi
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cultură, fondat în 1887, nr.69, pp.6-7, 5-11, mai 2005; Elena
Monu, Alocuţiune..., în revista „Academia Bârlădeană”, nr.19,
trimestrul II, 2005, p.2; Nicolae Botezatu, Personalităţi medicale
din Ţara de Jos a Moldovei. Portrete biografice şi biografii
comentate. Ediţie îngrijită de Gruia Novac. Pagini medicale
bârlădene. Editura Sfera, Bârlad, 2005, pp.108-111, (cu
fotografie). Capitolul Constantin C. Dimoftache Zeletin, în: Ion
Rotaru, O istorie a literaturii române de la origini până în prezent,
Editura Dacoromână T D C, Bucureşti, 2006. Reia textul C. D.
Zeletin, cu mici modificări şi adăugând fotografii, din O istorie a
literaturii române, 5, Bucureşti, 2000, Editura Niculescu, pp.162166; Elis Râpeanu, Dicţionarul medicilor epigramişti, Editura
Viaţa medicală românească, Bucureşti, 2006, pp.106-108; Prof.
univ. dr. C. Dimoftache Zeletin, în: Who’s who medical in
Romania, Editura Pegasus Press, 2006. Cf. Prof. dr. Valeriu
Popescu, membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale, Vieţile
unor personalităţi medicale, „Viaţa medicală”, XVIII, 28(862),
p.5, 14 iulie 2006. Printre „personalităţile de prim rang ale
medicinii româneşti (...), care depăşesc prin complexitatea
profesională şi umană, sectorul medical”, autorul îi citează pe prof.
dr. C. Dimoftache Zeletin, prof. dr. Dan Gavriliu, prof. dr. emerit
Sofia Ionescu-Ogrezeanu; Enciclopedia personalităţilor din
România, Hüberns Who is Who, Schweiz, 2006, pp.158 şi 278;
Anca-Michaela Israil, Personalităţi culturale şi ştiinţifice, Cartea
universitară, Bucureşti, 2006. C.D. Zeletin, în: Traian Nicola,
Valori spirituale tecucene, vol.3, Editura Grapho Press, Tecuci,
2008, pp.486-541. Capitolul C.D. Zeletin, pp.260-269; Mihail
Mihailide, Literatura artistică a medicilor, vol. 2, Editura Viaţa
Medicală Românească, Bucureşti, 2009, pp.261-267; Academia
Română, Dicţionarul general al literaturii române, Ţ/Z, Bucureşti,
2009. Editura Univers Enciclopedic, pp.525-526.
Prof. ELENA MONU
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I. ÎNTÂMPINARE
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CURRICULUM VITAE 2010

Scriitorul C. D. ZELETIN

•

Născut: sâmbătă, 13 aprilie 1935, la Burdusaci, comuna Răchitoasa, judeţul
Bacău.

•

Numele: Constantin Dimoftache.

•

Părinţii: 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 paterni, Constantin Dimoftache şi Natalia Dimoftache, născută
Palade. În felul acesta, numele a rămas nemodificat, singura schimbată fiind
iniţiala 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:
o Colegiul Naţional „Gheorghe Roşca Codreanu” din Bârlad, 1952.
o Facultatea de Medicină, Secţia Pediatrie, I.M.F., Bucureşti, 1959.
o Doctor în Ştiinţe Medicale, specialitatea fiziologie, 1974.
o Membru al Consiliului Societăţii Române de Biofizică Pură şi
Aplicată, din 1990.
o Fondator şi redactor şef al revistei Romanian Journal of
Biophysics, editată de Editura Academiei Române, din 1991.
o Profesor la Catedra de Biofizică a Universităţii de Medicină şi
Farmacie „Carol Davila” Bucureşti, din 1993.
o Membru al Academiei de Ştiinţe Medicale, din 1994.
o Autor al unor tratate şi manuale de biofizică.
o Peste 70 de lucrări ştiinţifice în domeniul medicinii nucleare,
criobiofizicii, citospectrofotometriei, modelării cibernetice a unor
procese biologice etc., comunicate la manifestări ştiinţifice
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naţionale şi internaţionale şi publicate în reviste de specialitate din
ţară şi străinătate.
•

Titluri şi funcţii:
o Membru al Uniunii Scriitorilor din România, din 1967.
o Preşedinte de onoare al Academiei Bârlădene, din 1990.
o Preşedinte fondator al Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti
din România, din 1991.
o Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Ofiţer, conferit
de Preşedinţia României, 1 Decembrie 2000.

•

Debutul: în revista Luceafărul, 1960.

•

Premii literare:
o Premiul de carte şi Medalia de Aur, Edinbourgh, Anglia, 1965,
pentru Michelangelo, Sonete.
o Diplomă şi Medalie la Expoziţia Internaţională de Carte, I. B. A.,
Leipzig, 1971.
o Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti, 1975, pentru
Michelangelo, Sonete şi crâmpeie de sonet.
o Premiul Salonului Naţional al Cărţii, Cluj-Napoca, 1991, pentru
cea mai bună traducere a unei capodopere lirice: Charles
Baudelaire, Florile Răului.
o Premiul Uniunii Scriitorilor din România, 1991, pentru cea mai
bună traducere de poezie: Charles Baudelaire, Florile Răului.
o Premiul „Dr. Georges Dumitresco”, 2003.
o Diploma de excelenţă a Revistei Medicale Române, 2005.
o Premiul „Opera Omnia”, Târgul de Carte Librex, Iaşi, 2005.
o Premiul „Stolnicul Constantin Cantacuzino” al Fundaţiei Culturale
Magazin Istoric, 2006, pentru volumul Scânteind ca Sirius...
o Premiul de Excelenţă al Centrului Internaţional de Cultură şi Arte
„George Apostu” din Bacău, 2006.
o Premiul de Excelenţă al revistei Ateneu, 2008.
o Premiul „I. C. Filitti” al Fundaţiei Culturale Magazin Istoric, 2010,
pentru volumul Principesa Elena Bibescu, marea pianistă.

•

Publicistică literară în reviste: România literară, Luceafărul,
Contemporanul, Tribuna, Ateneu, Steaua, Gazeta literară, Familia, Ramuri,
Tomis, Amfiteatru, Convorbiri literare, Almanahul literar, Studii de
muzicologie, Muzica, Viaţa Medicală, Acolada, Clipa cea repede..., Fântâna
din Kos (ultimele două, reviste ale Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti
din România) etc.

•

Emisiuni literare la radio şi televiziune, conferinţe.
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PĂRERI CRITICE

Scrisul lui C. D. Zeletin s-a bucurat de preţuirea academicienilor Tudor
Vianu, Perpessicius, Al. Philippide, Tudor Arghezi, Geo Bogza, Şerban
Cioculescu.
• „[C.D. Zeletin] ...m-a surprins prin întinderea intereselor lui literare şi
prin netăgăduita siguranţă în stăpânirea versului clasic.”
Tudor Vianu, Cuvânt înainte la Michelangelo, Sonete, în româneşte
de C.D. Zeletin, E.L.U., 1964.

• „Poet de categorică originalitate, familiar, în egală măsură, al reflecţiei
şi al metaforei... Poet original de mari perspective.”
Perpessicius, Sonetele lui Michelangelo, Gazeta literară, 17 iunie
1965.

• „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
existenţei celei mai cenuşii (...). Am admirat (...) fervoarea lirică, dar mai ales,
după cum ţi-am spus-o şi alte ori, nu ştiu ce atitudine înaltă şi nobilă a poetului.”
Tudor Vianu, Corespondenţă inedită, Viaţa românească, 1966, 11,
102-103; Tudor Vianu, Opere 14, ediţie îngrijită de Vlad
Alexandrescu, Editura Minerva, Bucureşti, 1990, pp. 353-354.

• „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 poezie franceză, Contemporanul, 2
octombrie 1981.
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• „...C.D. Zeletin, care i-a tradus pe Gérard de Nerval, Théophile
Gautier, Baudelaire, Mallarmé, Verlaine, Arthur Rimbaud, Paul Valéry,
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 (...). Îi 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.”
Françoise Escoffier, Lirică franceză modernă par C.D. Zeletin,
Revue des Deux Mondes (fondée en 1829), Paris, 8 august 1982,
p.386.

• „Ideograme pe 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, C. D. Zeletin, Ideograme pe nisipul coridei, 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.”
Laurenţiu Ulici, Moldovenii (XV), România literară, 23 ianuarie
1986; Laurenţiu 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 mijloc de
veşnică descoperire a lumii...”
Alice Ţuculescu, Andaluzia, Muncitorul sanitar, 10 martie 1987.
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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, Poezia lui Michelangelo, România literară, 26 martie
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, Contemporanul, 29 mai 1987.

• „Lirica lui C.D. Zeletin este o lirică 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, 1986.]
M.N. Rusu, Ipostaze neoclasice, Săptămâna, 23 decembrie 1988.

• „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, România literară, 19 decembrie 1991.

• „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-ăştia. 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 l-a numit poeta doctus, iar Perpessicius îl considera cap de
serie între sensibili şi cu rafineţuri. 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 cunoscătorilor.”
George Bălăiţă, Medicină şi poezie, Ateneu, noiembrie 1995.
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• „[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 literaturii, 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
italienist de profesie. Fără nici cel mai mic dubiu: aceste 40 de pagini constituie
cel mai amplu, bine informat şi penetrant studiu scris la noi pe această temă.”
[Despre C.D. Zeletin, Respiro în amonte, Editura Cartea românească, Bucureşti,
1995]
Ovidiu Drimba, Popas în urcuşul la izvoare, Viaţa medicală,
1 aprilie 1995.

• „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, Ateneu, anul 37, 3(366), p.4,
martie 2000.

• „...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
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eliberator, inducând acea stare poetică prin care – ca un dar divin – spiritul se
perfecţionează, se potenţează. Iată adevărata artă, cea care întotdeauna ne
mântuie.”
Alice Ţuculescu, Aforismul – paradox, metaforă, poezie, Viaţa
medicală, XII, 5 (527), p.11, 4 februarie 2000.

• „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, 2001, 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 italian, 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, Viaţa medicală, XIV, 42, p.11, 18 octombrie 2002.

• „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 XVIII-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, 2001.]
Gheorghe Grigurcu, Un aristocrat al scrisului, Viaţa medicală, XIV,
39, p.12, 27 septembrie 2002.

• „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
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opere poetice meritorii. Este vorba de poezia medicului şi profesorului Vintilă
Ciocâlteu (1890-1947), reeditată într-un elegant volum Adânc împietrit (...), ce
inaugurează colecţia Scriitori medici români...”
Geo Vasile, Protagonism neoromantic şi elegie barocă, Viaţa
medicală, XV, 19, p.11, 9 mai 2003.

• „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, Poèmes. Poezii. Traduceri de Şt. O. Iosif şi C.D.
Zeletin. Editura Pandora-M, Târgovişte, 2002.]
Geo Vasile, Un taumaturg al textului poetic, Viaţa medicală, XV, 1,
p.8, 7 ianuarie 2003.

• „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-lea. 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
bârlădeanului C.D. Zeletin, Păreri tutovene, VIII, 295, p.5, 26 martie
– 1 aprilie 1998. Reluat în volumul: Simion Bogdănescu, Spic de
idei, Editura Timpul, Iaşi, 2002, pp.127-129.

• „C.D. Zeletin, îmbinând perfect (ori cât mai) creaţia cu analiza, a tins
mereu spre exhaustiv. L-a ajutat 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 inegalabilă
manieră didactico-sentimentală, aici case vechi prind strălucire când trece El
prin preajmă (...). E iubit, e acceptat şi aşteptat.”
Gruia Novac, Traseul unui destin sempitern. Semnul Tău e Dada,
Pagini medicale bârlădene, VI, 62-63, p.2, 2003.

• „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 îngrijiţi. Scrie parcă în halat alb, curat, vizând realizarea
unei clarităţi optime. Are gustul „slovei făurite” şi cultul „muncii literare”. A
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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, Ziarul de Bacău, vineri,
6 mai 2005, p.4.

• „...De la Renaştere încoace, de când s-a cristalizat mai ferm noţiunea
de scriitor „modern”, se poate observa că mulţi dintre cei calificaţi astfel au cu
totul altă profesiune şi, bineînţeles, altă formaţie intelectuală: de la Rabelais la
Céline 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, Lux şi necesitate, Viaţa medicală, XIX, 3, p.12,
19 ianuarie 2007.

• „Antologia pe care (C.D. 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 lirică franceză
de C.D. Zeletin), Viaţa Medicală, XIX, 6, p.12, 9 februarie 2007.

• „După o muncă titanică în arhive, biblioteci, colecţii particulare de
documente, medicul şi scriitorul C.D. Zeletin a publicat recent o carte
monumentală (847 p.) la Editura Vitruviu, modest intitulată Principesa Elena
Bibescu, marea pianistă. Departe de a fi doar monografia unei excepţionale
artiste de sorginte nobiliară, exegeza autorului este în realitate un „stup de
miere” pentru istoriografii culturii româneşti din secolul al XIX-lea (...). Abia de
azi înainte se va scrie mult despre Elena Bibescu, despre pianistica românească
a secolului al XIX-lea...”
Viorel Cosma, Destinul tragic al unei prinţese-pianiste. O exegeză
istorico-literară monumentală a dinastiei Bibeştilor, Jurnalul literar,
XIX, 1-4, p.2, ianuarie-februarie 2008.

• „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
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extrem de ataşat de locul natal, de Bârladul pe care nu pregetă a-l aminti mereu,
fie şi prin mijlocirea unor inimoşi ai locului, fără o prea mare notorietate (...),
C. D. Zeletin nu face nici un rabat măruntului provincialism cultural, de atâtea
ori stânjenitor.”
Gheorghe Grigurcu, O carte somptuoasă (II), România literară, XL,
22, p.12, 6 iunie 2008.

• „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 László, O pianistă aristocrată a spiritului, Tribuna, VII,
141, p.32, 16-31 iulie 2008.

• „C.D. 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 al comuniunii esteticului cu
eticul, a neoplatonismului cu frumuseţea etosului creştin (...).
Lucrând pe o materie lingvistică 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 făcând uz de un al şaselea simţ, cel al fluenţei limbajului poetic
românesc, restituie farmecul şi originalitatea textului original, inclusiv
personalitatea sonetistului...”
Geo Vasile, Sculpturala muzicalitate a sonetului, Viaţa medicală,
XX, 51, p.12, 19 decembrie 2008 (Despre volumul Sonetul italian în
Evul mediu şi Renaştere, Editura Humanitas, Bucureşti, 2008).
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VOLUME
DE
C.D. ZELETIN

1. MICHELANGELO, Sonete, tălmăcire, studiu introductiv, note şi comentarii
de C.D. Zeletin, Cuvânt înainte de Acad. Tudor Vianu, E.L.U., Bucureşti, 1964.
Premiul I şi Medalia de aur la Concursul de carte, Edinbourgh, 1965.

2. Lirica Renaşterii italiene, tălmăcire şi studiu introductiv de C.D. Zeletin,
Editura Tineretului, „Cele mai frumoase poezii”, Bucureşti, 1966.
Prima antologie de poezie a Renaşterii italiene care apare în limba română. Este un florilegiu
conţinând capodopere lirice ale lui Francesco Petrarca, Lorenzo de’ Medici, Angelo Poliziano,
Iacopo Sannazaro, Michelangelo Buonarroti, Vittoria Colonna, Galeotto del Carreto, Gaspara
Stampa, Giordano Bruno.

3. CHARLES BAUDELAIRE, Florile Răului, E.L.U., Bucureşti, 1968.
Ediţie colectivă, reunind cele mai bune tălmăciri în limba română apărute timp de un secol.
Dintre traducătorii în viaţă, C.D. Zeletin este cel mai bine reprezentat.

4. VALMIKI, Ramayana, repovestită de C. Rajagopalachari, două volume, în
româneşte de S.E. Demetrian, C. D. Zeletin, G. Coşbuc, E.P.L., Bucureşti, 1968.
5. C.D. ZELETIN, Sonetul italian în Evul mediu şi Renaştere, două volume,
Editura Minerva, Bucureşti, 1970.
Este cea dintâi mare antologie din ţara noastră a sonetului. Ea reuneşte opera a peste 70 de poeţi,
începând cu şcoala siciliană (secolul al XIII-lea), reprezentând pe marii poeţi prerenascentişti ca
Dante, Petrarca, Boccaccio, marii artişti ai Renaşterii ca Lorenzo de’ Medici, Michelangelo,
Giovanni Pico della Mirandola, Torquato Tasso etc., pentru a termina cu poeţii-filozofi ai „Şcolii
Noi”, Giordano Bruno, Tommaso Campanella. Cele două volume cuprind deci peste patru secole de
poezie.

6. ALESSANDRO PARRONCHI, Michelangelo sculptor, în româneşte de
C.D. Zeletin, Editura Meridiane, Bucureşti, 1970.

21
https://biblioteca-digitala.ro

7. ALEXANDRINA ENĂCHESCU CANTEMIR, Portul popular românesc,
ediţie îngrijită şi studiu introductiv de C.D. Zeletin, Editura Meridiane,
Bucureşti, 1971; retipărită în Japonia, Editura Kobunsha Co., Ltd., Tokio, 1976.
Diplomă şi Medalie la Expoziţia Internaţională de Carte, I. B. A., Leipzig, 1971.
Albumul, alcătuit din 80 de planşe realizate în uleiuri, face parte dintr-un manuscris de cca.
1000 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 (1974). Un prim volum a fost tipărit în 1939. Unică în felul şi
dimensiunile ei, lucrarea a fost solicitată autoarei încă de la începutul secolului XX de către Spiru
Haret.

8. ROMAN ROLLAND, Viaţa lui Michelangelo, în româneşte de C.D. Zeletin,
Editura Meridiane, Bucureşti, 1971; ediţia a II-a, 1995.
9. CORNELIA COMOROVSCHI, Literatura Umanismului şi a Renaşterii,
vol. I (Italia), Editura Albatros, Bucureşti, 1972.
Cuprinde traduceri din italiană şi latină de C.D. Zeletin.

10. Neapole, text de C.D. Zeletin, fotografii de Hedy Löffler, Editura
Meridiane, Bucureşti, 1973.
11. MICHELANGELO BUONARROTI, Sonete şi crâmpeie de sonet,
alcătuirea ediţiei, studiu introductiv, traducere, note şi comentarii de C.D.
Zeletin, Editura Albatros, Bucureşti, 1975.
Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti, 1975.

12. C. D. ZELETIN,
Bucureşti, 1977.

Călătorie

spre

transparenţă,

Editura

Eminescu,

Carte de poezii originale. Cuprinde o selecţie din cele mai reprezentative poezii scrise pe
parcursul a două decenii, ordonate pe ideea atingerii de către propensiunea lirică a esenţei,
transparenţă pe care se structurează toate înfăţişările lumii exterioare şi sufleteşti.

13. 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, 1979.
14. C.D. ZELETIN, Lirică franceză modernă. Florilegiu, Editura Albatros,
Bucureşti, 1981.
Cuprinde un mănunchi de capodopere lirice, selectat după gustul tălmăcitorului, ale
următorilor poeţi de primă importanţă ai literaturii franceze: Gérard de Nerval, Théophile Gautier,
Charles Baudelaire, Stéphane Mallarmé, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Paul Valéry, Guillaume
Apollinaire.

15. C.D. ZELETIN, Ideograme pe nisipul coridei. Editura Cartea Românească,
Bucureşti, 1982.
Este o carte de proză gnomică şi filozofică, scrisă sub formă de aforisme şi eseuri scurte.
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16. MICHELANGELO, Poezii, Opera omnia, traducere, prefaţă, tabel
cronologic, note şi comentarii de C.D. Zeletin, Editura Minerva, Biblioteca
pentru toţi, Bucureşti, 1986.
Rodul unei munci de peste 25 de ani, volumul prezintă cititorului român, pentru întâia oară,
opera literară integrală a divinului florentin.

17. C.D. ZELETIN, Andaluzia, Editura Cartea românească, Bucureşti, 1986.
Volum de poezii originale cuprinzând, pe lângă o selecţie de poezii reprezentative din ultimii
ani, un grupaj de „sonete de odinioară”, cele mai multe legate de Bârlad.

18. AL. TZIGARA-SAMURCAŞ, Scrieri despre arta românească, ediţie
îngrijită, studiu introductiv, cronologie, bibliografie şi note de C.D. Zeletin.
Editura Meridiane, Bucureşti, 1987.
Retipărirea, după 50 de ani, a unei părţi semnificative din scrierile despre artă ale lui Al.
Tzigara-Samurcaş, creatorul muzeografiei ştiinţifice româneşti.

19. ŞT. ZELETIN, Burghezia română, originea şi rolul ei istoric, ediţia a II-a,
îngrijită de C.D. Zeletin, Editura Humanitas, Bucureşti, 1991.
Este prima reeditare a acestei opere fundamentale a lui Şt. Zeletin. C.D. Zeletin, îngrijitorul
ediţiei, 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, 1991.
Elaborată pe parcursul a 40 de ani, este prima traducere integrală 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
Naţional al Cărţii, Cluj-Napoca, 1991 şi Premiul Uniunii Scriitorilor pentru cea mai bună traducere a
unei capodopere lirice.

21. ŞT. ZELETIN, Neoliberalismul, ediţia a III-a, îngrijită de C.D. Zeletin,
Editura Scripta, Bucureşti, 1992.
Urmând indicaţiile lăsate în manuscris de către autor, C.D. Zeletin a îmbogăţit ediţia cu trei
noi capitole, dintre care unul inedit.

22. MICHELANGELO, Quindici sonetti. Cincisprezece sonete, Versione
romena di / versiunea în limba română: C.D. Zeletin, Editura Kriterion,
Bucureşti, 1992. Cu zece gravuri de Simona Bucan.
Ediţie bibliofilă.

23. C.D. ZELETIN, Respiro în amonte, Editura Cartea românească, Bucureşti,
1995.
Este un volum de studii, eseuri şi contribuţii de istorie literară. Dintre acestea din 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, 1997.
Tablete, axate pe o idee originală sau pe evocarea unei personalităţi.

25. C.D. ZELETIN, Adagii, Editura Athena, Bucureşti, 1999.
O carte de aforisme şi proză apoftegmatică, echilibrându-se – în opera autorului – cu volumul
Ideograme pe nisipul coridei.

26. C.D. ZELETIN, Amar de vreme, Editura Vitruviu, Bucureşti, 2001.
Volumul consacră formula nouă a evocării-eseu, cu valoare deopotrivă istoriografică şi
eseistică. Ediţia 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 poeţii: Francesco d’Assisi, Guido Guinizelli, Dante Alighieri,
Francesco Petrarca, Lorenzo de Medici, Michelangelo Buonarroti, Francesco Berni, Gaspara
Stampa, Giordano Bruno, Tommaso Campanella. Ediţie restrânsă şi revizuită a Sonetului italian în
Evul mediu şi Renaştere (1970).

28. C. DIMOFTACHE ZELETIN, Ştefan Zeletin. Contribuţii documentare,
Editura Corgal Press, Bacău, 2002.
Recent, colecţia „Cărţi fundamentale ale culturii române” a publicat Burghezia Română şi
Neoliberalismul de Ştefan Zeletin. Raportate la importanţa acestor lucrări, capodopere ale gândirii
sociologice româneşti, documentele privitoare la viaţa filozofului sunt puţine şi conţin unele erori.
C.D. Zeletin publică un număr apreciabil de documente inedite din arhivele româneşti şi străine
(cca. 250 de pagini), utile viitorului biograf al filozofului.

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

30. VINTILĂ CIOCÂLTEU, Adânc împietrit. Poezii, Ediţie îngrijită de C.D.
Zeletin, Editura Cartea universitară, Bucureşti, 2003.
Ediţie 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 morţi a acestui savant şi profesor universitar, cea dintâi victimă a agresiunii bolşevismului în
universitatea bucureşteană.

31. C.D. ZELETIN, Antologie din lirica franceză, Editura Pandora-M, Târgovişte, 2006.
Florilegiu de traduceri din poeţii Alfred de Vigny, Théophile Gautier, Charles Baudelaire,
Stéphane Mallarmé, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Émile Verhaeren, Guillaume Apollinaire.
Ediţie bilingvă, reproducând Florilegiul francez din 1981, revizuită însă şi cu doi poeţi nou
introduşi: Alfred de Vigny şi Émile Verhaeren.

32. ALEXANDRU TZIGARA-SAMURCAŞ, Memorii III, 1919-1930. Lupta
vieţii unui octogenar, Ediţie îngrijită şi Studiu introductiv de C.D. Zeletin,
Editura Meridiane, Bucureşti, 2003.
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33. G. TUTOVEANU, Albastru. 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, Principesa Elena Bibescu, marea pianistă. Cronică,
Editura Vitruviu, Bucureşti, 2007. Ediţia a II-a, aceeaşi editură, 2008.
Este o cercetare muzicologică masivă, densă în date inedite, privitoare la „prima vice-mamă”
a lui Enescu, care i-a intuit cea dintâi geniul componistic şi l-a impus cu putere în conştiinţa artistică
pariziană. Premiul „I. C. Filitti” al Fundaţiei Culturale Magazin istoric, 2010.

35. C. DIMOFTACHE ZELETIN, Doctorul Alexandru Brăescu, 1860-1917.
Întemeietor al învăţământului universitar de psihiatrie din Moldova, ctitor al
Spitalului Socola din Iaşi. Contribuţii documentare. Editura Corgal Press,
Bacău, 2009.
Este un studiu de iatroistoriografie consacrat unei figuri de mare însemnătate a medicinii
româneşti, psihiatru de prestigiu în lumea medicală şi intelectuală a vremii, unul din primii
europeişti din România, intelectual de cultură engleză – o raritate pe atunci – şi franceză, cel dintâi
profesor de psihiatrie al Facultăţii de Medicină din Iaşi şi creator al Socolei.

36. 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.
„Cartea este importantă şi pentru un viitor cercetător psihanalist al vieţii marelui poet şi
matematician Ion Barbu (Dan Barbilian), Zoe G. Frasin fiind mătuşa sa” (Top Business, XII, 21,
p.13, 20-26 mai 2004). Premiul „Stolnicul Constantin Cantacuzino” al Fundaţiei Culturale Magazin
Istoric, 2006.

37. CHARLES BAUDELAIRE, Florile Răului, Traducere, cronologie, note şi
comentarii de C.D. Zeletin. Ediţia a II-a, ilustrată 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 nouă
ediţie revăzută a acestei capodopere. Volumul (legat în piele naturală) este ilustrat cu desene ale
marelui poet francez” (Săptămânalul internaţional Top Business, XII, 21, p.13, 20-26 mai 2004).

38. TOMMASO CAMPANELLA, La Città del Sole. Poesie filosofiche/
Cetatea Soarelui, traducere din italiană de Smaranda Bratu Elian, şi Poezii
filozofice, traducere din italiană C.D. Zeletin şi Smaranda Bratu Elian. Ediţie
îngrijită de Smaranda Bratu Elian. Cu o prefaţă de Tonino Tornitore. Editura
Humanitas, Bucureşti, 2006. Ediţie bilingvă.
39. G. TUTOVEANU, Poezii. Ediţie liliput. Cu un medalion de T. Arghezi.
Ediţie îngrijită de C.D. Zeletin. Editura Sfera, Bârlad, 2007.
40. ALEXANDRU TZIGARA-SAMURCAŞ, Lupta vieţii unui octogenar,
memorii, 1931-1936. Ediţie îngrijită, studiu introductiv şi cronologie de C.D.
Zeletin. Editura Vitruviu, Bucureşti, 2007.
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41. ALEXANDRU TZIGARA-SAMURCAŞ, Lupta vieţii unui octogenar,
memorii, 1937-1941. Ediţie îngrijită, studiu introductiv şi cronologie de C.D.
Zeletin. Editura Vitruviu, Bucureşti, 2008.
42. Il sonetto italiano del Medioevo e del Rinascimento / Sonetul italian în
Evul mediu şi în Renaştere. Antologie, traducere din italiană şi postfaţă de C.D.
Zeletin. Prefaţă de Natascia Tonelli. 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 selecţie şi o revizuire profundă a sonetelor din volumele de la poziţia nr.5 a
bibliografiei de faţă.

43. C.D. ZELETIN, DISTINGUO. Eseuri. Evocări. Scriitori medici.
Convorbiri. Editura Vitruviu, Bucureşti, 2008.
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CUPRINSUL
volumului OMAGIU, C.D. ZELETIN 70, Bacău, 2005, 570 de pagini.
Notă asupra ediţiei de Constantin Donea.
George Emil Palade către C.D. Zeletin.
Curriculum vitae. Scriitorul C.D. Zeletin, 2004.
Păreri critice.
Volume.
CRESTOMAŢIE
G. Tutoveanu către C.D. Zeletin (Bârlad, 4 august 1953).
G. Tutoveanu către C.D. Zeletin (Bârlad, 14 decembrie 1953).
Ion Buzdugan către Perpessicius (Bucureşti, 10 iunie 1957).
Ion Buzdugan şi G.G. Ursu către C.D. Zeletin (Bucureşti, 31 iulie 1957).
Perpessicius către Ion Buzdugan (Bucureşti, 28 iulie 1957).
Perpessicius către C.D. Zeletin (Bucureşti, 23 noiembrie 1958).
G.G. Ursu, Jurnal literar. Fragmente.
Perpessicius către C.D. Zeletin (Bucureşti, 25 ianuarie 1959).
Perpessicius către C.D. Zeletin (Bucureşti, 19 aprilie 1959).
Perpessicius către C.D. Zeletin (Bucureşti, 20 iunie 1959).
Perpessicius către C.D. Zeletin (Bucureşti, 19 iulie 1959).
Perpessicius către C.D. Zeletin (Scăeni, 4 septembrie 1959).
Perpessicius către C.D. Zeletin (Bucureşti, 7 decembrie 1959).
T. Vianu şi Perpessicius către Ovid S. Crohmălniceanu
(Bucureşti, 27 ianuarie 1960).
T. Vianu către C.D. Zeletin (Bucureşti, 14 ianuarie 1961).
Perpessicius către C.D. Zeletin (Bucureşti, 1 ianuarie 1961).
Perpessicius către C.D. Zeletin (Bucureşti, 3 decembrie 1961).
Perpessicius către C.D. Zeletin (Bucureşti, 6 ianuarie 1962).
A.E. Baconsky, Sonete de Michelangelo în traducerea lui C.D. Zeletin.
Acad. Tudor Vianu, Cuvânt înainte la Sonete de Michelangelo, în tălmăcirea lui
C.D. Zeletin.
Perpessicius, Sonetele lui Michelangelo.
Ion Grigoriu, Michelangelo, Sonete.
Perpessicius către C.D. Zeletin (Bucureşti, 20 august 1965). Facsimil.
Ion Potopin, Sonete de Michelangelo, în traducerea lui C.D. Zeletin.
Perpessicius către C.D. Zeletin (Viena, 9 februarie 1967).
Al. Philippide, Însemnare din 1967.
D.D. Panaitescu şi Perpessicius către C.D. Zeletin (Câmpina, 22 august 1967).
Perpessicius către C.D. Zeletin (1 ianuarie 1971).
Veronica Porumbacu, Sonetul italian.
D. Florea Rarişte, Sonetul italian în Evul mediu şi Renaştere.
Gino Lupi către C.D. Zeletin (Milano, 21 mai 1973).
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Nicoletta Corteanu Loffredo, C.D. Zeletin, tra nuovo ed antico.
Cornel Mihai Ionescu, Michelangelo şi jocul apolinic.
Dan Grigorescu, Michelangelo, Sonete.
Ion Alex. Angheluş, Sonete şi crâmpeie de sonet.
Mihai Niculescu către C.D. Zeletin (Londra, 10 ianuarie 1977).
Mihai Niculescu, Călătorie spre transparenţă la B.B.C.
G.G. Ursu către C.D. Zeletin (Bucureşti, 5 decembrie 1977).
Mihai Niculescu către C.D. Zeletin (Londra, 9 februarie 1978).
Ion Alex. Angheluş, C.D. Zeletin, Călătorie spre transparenţă.
N. Nicolescu, Călătorie spre transparenţă.
Emil Manu, C.D. Zeletin, Călătorie spre transparenţă.
Radu Cârneci, Lirica transparenţei.
Mihai Niculescu către C.D. Zeletin (Londra, 23 iulie 1979).
Mihai Niculescu către C.D. Zeletin (Londra, 16 iunie 1980).
George Emil Palade către C.D. Zeletin. Facsimil (Aspen,
Colorado, S.U.A., 10 august 1980).
Valeriu Gherghel, Michelangelo sau monotonia ca pasiune.
Radu Şerban Palade. Jurnal. Fragment.
Mihai Brâncoveanu către Sandu Tzigara-Samurcaş (Paris,
18 octombrie 1981 şi 22 mai 1982).
Mihai Brâncoveanu către C.D. Zeletin (Paris, 18 octombrie 1981).
Ion Alex. Angheluş către C.D. Zeletin (Huşi, 15 noiembrie 1981).
Theodor Codreanu către C.D. Zeletin (Huşi, 5 decembrie 1981).
Mihai Niculescu către C.D. Zeletin (Londra, 8 ianuarie 1982).
Françoise Escoffier, Lirică franceză modernă par C.D. Zeletin.
Mihai Brâncoveanu către C.D. Zeletin (Bouloc, 4 aprilie 1983).
Gheorghe Ioniţă, C.D. Zeletin şi poezia sa originală.
Nicoletta C. Loffredo către C.D. Zeletin (Laurete, 15.I.1983).
Radu Cârneci, Marele florilegiu.
Emil Manu, C.D. Zeletin, Ideograme pe nisipul coridei.
Ion Larian Postolache, Hrisov despre condeierii bârlădeni.
Constantin Chioralia, C.D. Zeletin.
Daniel Daniel, Totul se poate când nu vrei totul.
Laurenţiu Ulici, Moldovenii. C.D. Zeletin, Călătorie spre transparenţă.
C.D. Zeletin, Confluenţe: medic, medicină, cultură. Convorbire cu doamna
Alice Ţuculescu.
Alice Ţuculescu, Michelangelo, Poezii, Opera Omnia.
Traducere de C.D. Zeletin.
Alice Ţuculescu, Andaluzia. Poezii de C.D. Zeletin.
Alexandru Balaci, Poezia lui Michelangelo.
Ecaterina Ţarălungă, Desprinderea esenţei.
C.D. Zeletin, Viaţa unei literaturi depinde de realizarea ei ca operă de artă.
Convorbire cu domnul Daniel Daniel.
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Viorel Cosma, Enescu sub „microscop”.
M. N. Rusu, Ipostaze neoclasice.
N. Nicolescu, Michelangelo, Poezii, în traducerea poetului C.D. Zeletin.
Ştefan Aug. Doinaş, Comentariu la manuscrisul Florilor Răului de Ch.
Baudelaire, versiune integrală, în traducerea lui C.D. Zeletin.
N. Nicolescu, C.D. Zeletin: Andaluzia.
C.D. Zeletin, Cea dintâi tălmăcire românească integrală a Florilor Răului de
Charles Baudelaire. Convorbire cu doamna Alice Ţuculescu.
Edgar Papu, Laudă Bârladului. Scrisoare către C.D. Zeletin. Fragment.
*** Un eveniment.
C.D. Zeletin, Am dorit ca Florile Răului să pară scrise de un ipotetic Baudelaire
român. Convorbire cu domnul Costin Tuchilă.
C.D. Zeletin, Linii de forţă spirituală. Convorbire cu doamna Alice Ţuculescu.
C.D. Zeletin, Bucuria mea estetică stă în revelaţia prin lapidaritate şi nu prin
incantaţie. Convorbire cu Doamna Gabriela Nani Nicolescu.
C.D. Zeletin, Comunismul şi Florile Răului. Convorbire cu domnul Răzvan
Petrescu.
C.D. Zeletin, Intelectualul şi politica. Convorbire cu domnul George Bălăiţă.
C.D. Zeletin, V. Voiculescu omagiat de Societatea Medicilor Scriitori şi
Publicişti din România. Convorbire cu doamna Sabina
Măduţa.
Mihai Brâncoveanu către C.D. Zeletin (Neuilly, Franţa, 14 aprilie 1992).
Valeriu Cristea, C.D. Zeletin, Respiro în amonte.
G.N., Pentru altar şi cămin. Proiect pentru bustul necesar.
D.R., Who’s who. Prof. dr. Constantin Dimoftache Zeletin.
Ovidiu Drimba, Popas, în urcuşul la izvoare.
C.D. Zeletin, Poezia religioasă a lui V. Voiculescu.
C.D. Zeletin, „Nu regret fluiditatea vremurilor prin care trecem: ea ne-a urnit
din înţepenirea în rău...” Convorbire cu domnul Sergiu
Adam.
George Bălăiţă, Medicină şi poezie.
Geo Vasile, În căutarea artei (vieţii) pierdute.
Emil Manu, Sonetul lui Leonardo? Precizare a paternităţii.
Victor Kernbach, Firea unitară cu vocaţie dublă a poetului medic.
George Emil Palade către C.D. Zeletin. Facsimil (San Diego, S.U.A., 31
decembrie 1997).
C.D. Zeletin, Bunica Natalia, «Nana».
Vasile Ciobanu, C.D. Zeletin, Gaură-n cer.
Simion Bogdănescu, Expresie şi gândire de lux. O nouă lucrare a bârlădeanului
C.D. Zeletin.
C.D. Zeletin, În Bârlad s-a născut filozoful din mine, în secunda când am
început să mă simt singur... Convorbire cu domnul Traian
Nicola.
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Dr. Mihail Mihailide, Mea culpa.
Alice Ţuculescu, Aforismul – paradox, metaforă, poezie.
Vlad Sorianu, Cugetarea ca trăire.
C.D. Zeletin, În echilibru pe „tragica bisectoare”. Convorbire cu domnul Dinu
Moraru.
Ion Rotaru, C.D. Zeletin.
Gruia Novac, Un traiect lipsit de ostentaţii. C.D. Zeletin – puţin din viaţă şi
ceva din operă.
Gruia Novac, „Povara magică a nesiguranţei”. Note de lectură fidelă.
Dr. Nicu Botezatu, Onoare pentru medicina românească.
George Emil Palade, laureat al Premiului Nobel pentru medicină (1974), către
C.D. Zeletin (San Diego, California, S.U.A., 8 ianuarie 2002).
C.D. Zeletin, „Ce alta e viaţa decât geniul clipei?” (Adagii). Convorbire cu
doamna Rodica Diaconu.
A.Ţ., Măria sa, medicul-scriitor. O carte-eveniment.
Ioan Moldovan, C.D. Zeletin.
Virgil Sorin, Constantin Dimoftache Zeletin.
Mihai Sorin Rădulescu, O carte despre Ştefan Zeletin.
Dorin Liviu Bîftoi, Vremea în exces.
Alice Ţuculescu, Ştiinţă şi transfigurare. De vorbă cu prof. dr. C. Dimoftache
Zeletin.
Gheorghe Grigurcu, Un aristocrat al scrisului.
Geo Vasile, Sonetul italian, pasiunea de-o viaţă a poetului Zeletin.
Ionel Necula, Contribuţii documentare despre filosoful Ştefan Zeletin.
Richard Constantinescu, Poeta doctus.
Beatrice Enoiu, Cartea de pe raftul întâi.
A.D. Mazilu, Oleacă despre traducătorul C.D. Zeletin.
Geo Vasile, Un taumaturg al textului poetic.
Prof. Gruia Novac, Traseul unui destin sempitern. Semnul Tău e Dada.
Vlad Sorianu, Un feeric spectacol de idei şi emoţii.
C.D. Zeletin, Trăiam senzaţia că supravieţuiesc propriei sinucideri. Convorbire
cu doamna Rodica Diaconu.
Ioan Iacob, Scânteind ca Sirius... şi Florile Răului.
Ana-Maria Botnaru, Florile Răului, ediţie bibliofilă.
Gruia Novac, Dimineaţa perpetuă a şcolii. Fragment.
Dr. Constantin Bogdan, Evenimente editoriale. Succese.
Gruia Novac, Scânteind ca Sirius.
Prof. Mihai Luca, Ştefan Zeletin. Contribuţii documentare.
Ritta Mintiade, Sonetul în zorii, amiaza şi amurgul Renaşterii italiene.
C.D. Zeletin, „Înţeleptul se opinteşte în finit şi se bucură, filozoful alunecă în
infinit şi se melancolizează...”. Convorbire cu domnul Sergiu
Adam.
Dionisie Duma, La aniversară (Fire de jurnal). Lui Dada (C.D. Zeletin).
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Nicoleta Popa-Blanariu, Însemnări pe marginea unei traduceri de C.D. Zeletin:
Baudelaire, „L’Horloge”.
Aida Pulpan, Scriitorul C.D. Zeletin va fi declarat „cetăţean de onoare” al
Bacăului.
C. Pop, C. D. Zeletin, Cetăţean de Onoare al Bacăului.
Gheorghe Grigurcu, C.D. Zeletin – 70.
Elena Popoiu, Confesiunea unui poet traducător de poezie.
Prof. Gruia Novac, C.D. Zeletin, reparator al perturbaţiilor normalului.
Theodor Codreanu, Poetica transparenţei.
Constantin Călin, „Cetăţeanul de onoare”.
Geo Vasile, Poetul C.D. Zeletin: Îngândurare şi perfecţiune artistică.
C.D. Zeletin, Maeştrii mai aproape. Orizont 70. „E un har să vezi şi să te
pătrunzi de ideea că răul nu e infinit”. Convorbire cu doamna
Alice Ţuculescu.
Mihail Crama, Legenda.
ILUSTRAŢII.
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II. DIACRONIE:
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010...
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Rodica ANDRICI

SCRIITORUL ŞI MEDICUL C.D. ZELETIN ARE „CHEIA”
BACĂULUI

„Dacă Philippide e culoarea, Zeletin e nuanţa.
Invitatul nostru este medicul care are simţul clipei
ce... trece”, afirmă conf. dr. Maria Smâdu.

Consiliul Local al Municipiului Bacău, Direcţia Judeţeană
pentru cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Bacău au
decis acordarea titlului de cetăţean de onoare al municipiului
Bacău uneia dintre personalităţile proeminente ale medicinii şi
literaturii româneşti, scriitorului şi medicului Constantin
Dimoftache Zeletin.
Cu această ocazie, Catedra de Franceză în colaborare cu
Catedra de Literatura Română a Facultăţii de Litere a organizat o
întâlnire între studenţii Universităţii din Bacău „şi acest om care
este un model de a trăi intelectual”, după cum ar spune prof. univ.
dr. Constantin Călin. „Am gândit să invităm un om care îmbină
într-un mod fericit ştiinţa cu literatura. Medicul, scriitorul şi
profesorul universitar C.D. Zeletin este un artist care ţine la
modele şi le preţuieşte în acelaşi timp. A cunoscut multă lume
bună prin intermediul lecturii. Este autor de poezii, eseuri şi
memorii, traducător care se ridică, prin traducerile din scriitorii
francezi Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Guillaume
Apollinaire şi alţii, la talia renumitului traducător Alexandru
Philippide. Amintirile, memoriile lui C.D. Zeletin sunt foarte vii”,
ne mărturiseşte conf. dr. Maria Smâdu, şef al Catedrei de Limba
Franceză. La întrunirea care a avut loc în amfiteatrul C19 al
Facultăţii de Ştiinţe Economice, au participat, printre alţii, pictorul
Ilie Boca, poetul Sergiu Adam, actorul Gheorghe Popa, directorul
Centrului Cultural G. Apostu, reprezentanţi ai Prefecturii Bacău
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etc. „Întâlnirea de astăzi cu studenţii Universităţii din Bacău are
un scop important. Tinerii trebuie îndrumaţi într-un fel spre
atingerea marilor valori. Încercăm astfel să-i determinăm pe
studenţi să simtă valorile, modelele. Şi acest lucru nu pentru că ele
s-au pierdut, ci pentru că sunt oarecum ignorate şi ne-am obişnuit
să credem doar în modelele trecute în lumea umbrelor. Este
nedrept, pentru că în jurul nostru sunt mulţi oameni valoroşi”, ne
spune conf. dr. Maria Smâdu, şef al Catedrei de Limba Franceză.
Din succintele sau mai generoasele prezentări ale profesorilor
de la catedrele organizatoare s-a simţit din plin admiraţia deosebită
vis-à-vis de personalitatea nou-numitului „cetăţean de onoare” al
Bacăului. „C.D. Zeletin este intelectual prin nobleţea sa, un
gânditor profund, cu o etică superioară, multilateral, complex, fin:
evocator avizat atras de oameni dintr-o lume dispărută sau pe cale
de dispariţie; vede ca un scriitor care ştie să dea contur ferm,
expresivitate, formulărilor sale prin poezie”, se arată încântat prof.
univ. dr. Constantin Călin. Au fost analizate pe rând toate laturile
personalităţii care face din C.D. Zeletin un spirit de mare
anvergură intelectuală. Referitor la medicul şi traducătorul C.D.
Zeletin, conf. dr. Maria Smâdu afirmă: „Invitatul nostru este
medicul care are simţul clipei ce... trece. În ceea ce priveşte
franceza, aceasta ocupă cu siguranţă un loc aparte în eseurile
scriitorului. Pentru auzul românilor, limba franceză are dulceaţa
ei uşoară şi de o oarecare senzualitate. Dacă Philippide e
culoarea, Zeletin e nuanţa”.
Studenţii prezenţi în C19 au primit câte un exemplar reprezentând un poem al lui Ch. Baudelaire şi traducerea aparţinând lui
C.D. Zeletin, acesta arătându-se încântat de analiza realizată de
unul dintre lectorii participanţi. „E o fericire să fii citit... profund.
În spatele traducerilor mele se află multă muncă. Pentru
traducerea «Florilor Răului» am învăţat Baudelaire-ul pe de rost.
Din păcate astăzi măiestria artistică este ignorată. Interesul
poetului este îndreptat mai mult spre spontaneitate şi mai puţin
spre tehnică”, este de părere C.D. Zeletin.
Opiniile studenţilor sunt dintre cele mai diverse: „E un om
deosebit. Ocazia de a cunoaşte o personalitate ca a domnului
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Zeletin ţi se oferă foarte rar şi poate de aceea am ales să particip
la această întrunire”, ne spune Ionela P., studentă în anul II. „Eu
cred că nu voi mai participa la asemenea activităţi deoarece
mereu am un complex de inferioritate”, spune dezamăgită o
studentă.
Monitorul de Bacău, 95 (2736), 23-24 aprilie 2005.
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Dr. Mihail MIHAILIDE

PREPELEACUL CU JURNALE. Fragment.

Sunt însă medici-scriitori în faţa cărora spada chiar şi a celor
mai exigenţi critici literari se înclină. Numelor arhicunoscute, deja
intrate în Istoria literaturii – V. Voiculescu, Victor Papilian,
Augustin Buzura, Alexandru Lungu, Emil Brumaru... – li se
adaugă cel al profesorului dr. Constantin Dimoftache, poet, eseist,
traducător de excepţie în română al lui Michelangelo şi Baudelaire,
care semnează ca scriitor C.D. Zeletin. Astfel, în „România
literară” (13 aprilie a.c.), intransigentul critic şi istoric literar
Gheorghe Grigurcu închină o pagină preşedintelui Societăţii
Medicilor Scriitori şi Publicişti din România. Care, coincidenţă sau
nu, se publică în chiar ziua când confratele nostru împlinea 70 de
ani. Încât, în puţinătatea referirilor la creaţia medicilor-scriitori
această exegeză mi se pare a se constitui într-un eveniment notabil,
ceea ce şi facem, anunţându-l. Caracterizându-l pe C.D. Zeletin, dl.
Gheorghe Grigurcu conchide: „C.D. Zeletin e un spirit complex
ce-şi asumă laolaltă creaţia, fiinţa, cultura, credinţa, în creuzetul
discursului său de-o melodioasă omogenitate, însufleţit de
convingerea unei «taine» a vieţii, irezolvabile, tatonate prin
înmănuncherea mijloacelor interdisciplinare pe care le are la
îndemână, mijloace care-şi depăşesc segregarea graţie fiorului
sacru indus de autor în plăsmuirile sale. La împlinirea a şapte
decenii de viaţă, îl salutăm cu emoţie ca pe una din figurile cele
mai ataşante ale scrisului românesc contemporan”.
Viaţa medicală, XVII, 17, p.2, 29 aprilie 2005.
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Lector dr. Gh. BULUŢĂ*)
C.D. ZELETIN, 70
C.D. Zeletin, acesta este pseudonimul literar al profesorului
universitar de biofizică, domnul Constantin Dimoftache, pe care
avem plăcerea şi onoarea de a-l sărbători la a 70-a aniversare**),
unul dintre intelectualii care s-au afirmat deopotrivă în universul
cunoaşterii ştiinţifice şi în acela al bucuriei estetice. Cu o frumoasă
carieră universitară, medic dar şi biofizician, specialist în domeniul
medicinii nucleare, criobiofizicii, citospectofotometriei, modelării
cibernetice a unor procese biologice ş.a. (a realizat peste 70 de
lucrări comunicate la manifestări ştiinţifice naţionale şi
internaţionale şi publicate în reviste de specialitate din ţară şi
străinătate) este cunoscut şi preţuit şi ca scriitor, autor de opere
originale şi de foarte bune traduceri din lirica italiană şi franceză
(Sonete de Michelangelo, tălmăcire, studiu introductiv, note şi
comentarii, cu un cuvânt înainte de Acad. Tudor Vianu, volum
publicat în 1964 şi care a primit Premiul I şi Medalia de aur la
Concursul de carte, Edinbourg, 1965; Lirica Renaşterii italiene,
tălmăcire şi studiu introductiv, 1966, prima antologie de poezie a
Renaşterii italiene care apare în limba română; Sonetul italian în
Evul mediu şi Renaştere, 1970, antologie în două volume reunind
opera a peste 70 de poeţi şi cuprinzând peste patru secole de
poezie; Sonete şi crâmpeie de sonet de Michelangelo, ediţie, studiu
introductiv, traducere, note şi comentarii, 1975, efort publicistic
răsplătit cu Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti; Lirică
franceză modernă. Florilegiu, 1981; Poezii, Opera omnia de
Michelangelo, traducere, prefaţă, tabel cronologic, note şi
*)

Directorul Bibliotecii Centrale a Universităţii de Medicină şi Farmacie
„Carol Davila” Bucureşti.
**)
Aniversare 70. Prof. univ. dr. C. Dimoftache – scriitorul C. D. Zeletin.
Facultatea de Medicină a U.M.F. „Carol Davila” Bucureşti, Sala de lectură
„Thoma Ionescu”, marţi 29 martie 2005, ora 12,30.
Expoziţie de carte, periodice, fotografii şi documente.
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comentarii, 1986, volum publicat în colecţia „Biblioteca pentru
toţi”, rod al unei munci de peste 25 de ani pentru tălmăcirea
integrală a operei literare a marelui artist florentin; Florile Răului
de Charles Baudelaire, 1991, prima traducere integrală în
româneşte, în viziunea unui singur poet – C.D. Zeletin, care a
elaborat această versiune pe parcursul a 40 de ani; Sonetul în zorii,
amiaza şi amurgul Renaşterii italiene, 2002, o versiune restrânsă şi
revizuită a ediţiei din 1970; Poezii de Paul Verlaine, 2002; Florile
Răului de Charles Baudelaire, traducere, cronologie, note şi
comentarii, ediţie bibliofilă ilustrată cu desene de poetul francez,
2004).
Născut în 1935, a debutat ca poet în 1960 în revista, foarte
citită la acea vreme, „Luceafărul”, intrând în literatură la numai 24
de ani, dar veritabilul debut în volum datează din 1977. De atunci
volumele din creaţia originală s-au succedat la intervale de câţiva
ani, configurând un destin literar marcat de înclinaţia spre
meditaţie. Sigur pe mijloacele sale de expresie încă de la început,
fire contemplativă şi sensibilă, dar profund reflexivă în acelaşi
timp, poetul a traversat egal cu sine diferitele etape ale existenţei.
În volumul de poezii din 1977, de exemplu (intitulat Călătorie
spre transparenţă), publicat la Editura Eminescu, impresionează
accentul elegiac. Nimic artificial în această creaţie impregnată de
simţul autentic al poeziei. Chiar şi titlurile în sine dau măsura
capacităţii lui C.D. Zeletin de a poetiza lumea („Harfă istovită”,
„Faleză sălbatică”, „Fum de frunze”, „Cântec de silf”). Exersându-şi verbul în varii formule prozodice, în versuri de mare fineţe,
pe secvenţe de obicei scurte şi concentrate, C.D. Zeletin asociază
sursele livreşti ale inspiraţiei cu sensibilitatea pentru formele şi
fenomenele lumii. Stilul personal caracterizează şi volumul
Andaluzia (Editura Cartea Românească, 1986), în care câteva
poezii sunt dedicate celor apropiaţi.
Două volume, de asemenea înrudite, dar în altă manieră, sunt
Ideograme pe nisipul coridei (Editura Cartea românească, 1982) şi
Adagii (Editura Athena, 1999). Această pereche de cărţi despărţite
de mai mult de un deceniu de creaţie conţin cugetări, notaţii ale
unor observaţii cu caracter sentenţios, fragmente confesive, micro40
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eseuri. Iată, ca exemplu, câteva: „Nu mă înfioară atât imensul
necunoscut ce stă în faţa necunoaşterii mele, cât mă îngrozeşte
ceea ce-mi scapă în orice moment al cunoaşterii”, sau „Orgoliul –
lampa de lumină neagră ce te împiedică să-i vezi pe ceilalţi” ori
„Laconic poate fi orice, nu însă orice poate fi lapidar”.
O altă faţă a scriitorului se redescoperă, în armonie cu
celelalte, în volumul de eseuri publicat în 1995 la Editura Cartea
românească, sub titlul Respiro în amonte. Experienţa de traducător
şi cititor avizat de literatură mai nouă sau mai veche este aceea din
care îşi trag substanţa cele două secţiuni ale acestei cărţi scrise cu
spirit critic, erudiţie şi bun gust. Printre eseurile din volum, unul
are ca subiect „Poezia lui Michelangelo”, un altul „Sonetul şi
Renaşterea italiană”, un al treilea scrierile lui Campanella.
Secţiunea următoare cuprinde eseuri despre Ştefan Petică,
Perpessicius, despre actul de a traduce poezie, glose despre poezie
„în contextul culturii imaginii şi al spectacolului”. Cartea se
încheie cu un text despre „Spiritul şi fascinaţia bibliotecii”, dialog
despre acest spaţiu privilegiat, care, spune autorul, „nu are cum să
dispară. Reveria cărturărească o cere. Biblioteca a devenit de mult
o matrice psihologică. Elementul care îi va asigura perpetuarea nu
este nici inerţia, nici curiozitatea muzeistică (...), nici farmecul
vetust ce continuă să se reverse la infinit din bibliotecă, ci un
anume sentiment al cărţii...”.
De altă factură, mai aproape de publicistică, sunt eseurile –
povestiri din volumul Gaură-n cer (Editura Athena, 1997), în care
memoria scriitorului se împleteşte cu filonul reflexiv şi dubitativ al
scrisului său, iar evocarea istorico-literară şi experienţa personală
se alătură şi se succed purtând cititorul prin prezent, trecut,
derizoriu şi absolut, sentimentul tragic şi situaţia amuzantă,
protagonişti fiind scriitori (Gala Galaction, Radu D. Rosetti, Victor
Eftimiu, V. Voiculescu, G. Tutoveanu, Victor Papilian, A.E.
Baconsky) sau pacienţi ai medicului-autor.
Din aceeaşi familie de cărţi face parte şi volumul Amar de
vreme (Editura Vitruviu, 2001), în care faptul de istorie literară,
faptul de limbă şi evenimentul trăit capătă semnificaţii multiple şi
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profunde, generând eseuri scrise cu aceeaşi inteligenţă, umor şi
eleganţă stilistică.
Este evident că C.D. Zeletin nu e un scriitor monocolor. Este
sensibil, înclinat spre elegie, dar are umor, stăpâneşte mijloacele
prozodice şi frazarea prozei, cultivă referinţa livrescă şi sugestia
subtilă, sintetizează admirabil cultura în experienţa personală, fără
erudiţie ostentativă, căci e vorba de cultură asimilată creator. Sunt
calităţi pe care i le aprecia Ştefan Augustin Doinaş într-un text de
recomandare a volumului „Gaură-n cer”: „C.D. Zeletin face parte
din categoria rară a scriitorilor care îmbină armonios cultura
umanistă cu formaţia 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, l-au impus
pe C.D. Zeletin ca pe unul din intelectualii de mare calitate ai vieţii
noastre spirituale”.

42
https://biblioteca-digitala.ro

Marga DUMITRESCU-FRASINU

Aniversare.
C. D. ZELETIN

Mai este destul vin în cupe, chiar dacă timpul a împlinit o cifră
şi rod pur de adunat seninul din raza sfântă a unei clipe.
La vârsta aniversării, cifra anilor este în contradicţie cu
imaginea savantului poet, câtă vreme Dr. C.D. Zeletin pare încă
tânăr. Spun aşa pentru că în timp ce mergeam spre Facultatea de
Medicină, unde, în vasta sală a bibliotecii era sărbătorirea Omului de
cultură, a medicului, rememoram anumite imagini petrecute cu
douăzeci şi ceva de ani în urmă, când, la Biblioteca Municipală
„Mihail Sadoveanu”, îşi lansa un volum de poezii. Atunci, notasem
nişte impresii despre D-sa, în sensul că nu mă aşteptasem ca un om
trecut de patruzeci de ani să arate atât de tânăr, luminos, atractiv,
aievea învăluit de o aură spirituală pe care o transmitea celor din jur.
Acum derulez acel film, amintindu-mi cu plăcere despre relaţia
acestuia cu universul cunoaşterii ştiinţifice, mediu de afirmare al
carierei universitare, medic dar şi specialist în medicina nucleară şi
în biofizică şi alte titluri de îndeletniciri grele, în cibernetică şi
biologie. Fireşte, or mai fi şi alte succese ale sale, dar păşind pragul
acelui for ştiinţific şi cultural încărcat de atmosfera solemnă ce pulsa
între pereţii plini de cărţi, am regăsit în persoana savantului C.D.
Zeletin acelaşi om aproape neschimbat, cu zâmbetul pe buze,
bucuros de oaspeţi, ca un prieten al tuturor celor ce ne aflam invitaţi,
răspunzând la salut cu o modestie afectiv îmbietoare.
Toate acestea au produs bucurie şi pace. În mijlocul sălii, pe
un podium improvizat, trona medicul-savant C. D. Zeletin,
înconjurat de vorbitori, admiratori şi moderator.
Privirea albastră ne îmbrăţişa cu dragoste iar glasul său era
plin de viaţă. Fără să exagerez, semăna cu cel de-acum mulţi ani în
urmă. Oare cine o fi contribuit la menţinerea sa biologică atât de
bine? Studiul intens? Cercetările de laborator? Timpul petrecut la
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masa de lucru? Întrebări care mă frământă, dar răspunsul întârzie
să vină... Cineva dintre vorbitori, probabil, poetul Radu Cârneci,
tocmai când eu intram, prezenta publicului activitatea poeticăscriitoricească şi de traducător din lirica Renaşterii italiene. Premii
pe măsură, cu medalie de aur. Premiul Uniunii Scriitorilor din
Bucureşti pentru traducerea din lirica franceză a volumului „Florile
Răului” de Baudelaire etc. Nu le mai citez pe toate. Mă opresc aici,
consolându-mă cu gândul că vitalitatea de-acum a sărbătoritului
C.D. Zeletin vine de sus, cum spunea Shelley, din marele poem
universal, prin poarta spiritului care este veşnic tânăr, însuşire
transmisă celui ce creează poezie.
C.D. Zeletin a scris şi scrie mult. Îmi trebuie o sumedenie de
pagini ca să citez titlurile lucrărilor sale, dar cum spaţiul revistei
îmi este limitat, mă rezum să spun că, medicul-savant C.D. Zeletin,
născut în anul 1935, este un scriitor şi un poet de marcă al zilelor
noastre, cu care ne mândrim. Şi aşa cum singur mărturiseşte că:
„Graţia lumii stă în mişcarea frumuseţii ei, adică în eterna ivire şi
murire”, şi noi, la rândul nostru îi spunem, acum, la ceas
aniversar, că, graţie domniei-sale, lumea poeţilor este mai plină de
har şi mai frumoasă. Să ne trăiţi, C. D. Zeletin, întru mulţi ani!
Să fii cuvântul
A hărăzit destinul să te spele
Ursitele în ape cântătoare
Iar Àdonis te-a miruit cu-o floare,
Să ai măcar lumina unei stele.
În ochi ţi-au pus albastru de cicoare,
Uimiri de ploi şi vânturi calde,
Te-a-mpodobit sub ceruri de smaralde,
Urându-ţi har şi binecuvântare
Să fii cuvântul ochiului de rouă
Şi-al dragostei din pâinea ne-ncepută
Din grâul ce se-nalţă-n holda nouă.
Iar dincolo de toate ce se-ntâmplă,
Mărturisesc smerit acum şi vouă,
Că ai în tine-un dram de sevă sfântă!
Amurg sentimental, XI, 5(120), p.10, mai 2005.
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Iorgu GĂLĂŢEANU

CALEA SPRE ETERNITATE

…lui Dada la şapte decenii…

Greu accepţi să scrii despre personalitatea unui spirit
copleşitor prin multiplele valenţe creatoare, de teamă că niciodată
nu vei reuşi să-i redai complexitatea sufletului. Cu uşurinţă poţi
scrie despre omul trecător, realizat ideal, ajuns pe culmile
profesiei, fără teama că-i poţi omite ceva din realizări, doar cu jena
de a spune şi a unge tartina cu prea multă obedienţă, senzaţie de
moment ce nu ar aduce nici o favoare nimănui, doar umilinţă
pentru tine şi nevinovăţie la celălalt. Năuntru a ales alternativa
dificilă, punându-mă la încercare, altfel ar fi fost exasperat şi
probabil ar fi explodat în sute şi mii de grăuncioare de nimicuri
împrăştiate pentru a nu mai fi adunate veacuri…
…aşadar am intrat în sala de spectacole a teatrului V.I. Popa,
fastuoasă, numai catifea grena şi lumini odihnitoare ochilor,
suficient de cald pentru a mă simţi confortabil lângă stăpâna
doamnă. Aşteptam cu nerăbdare, inima mărşăluia zgomotos în
piept şi emoţiile inundau sufletul pentru a-l auzi cât mai repede pe
Dada, autorul volumului Nu-i mai ajunge sufletului…!
Valul de admiraţie a nimicit, a secat izvorul de invidie
inocentă şi indecentă, o oră m-a purtat pe creasta-i spumoasă,
întruna făcându-mă să-mi simt spiritul inundat de extaz. La fel ca
şi altădată nu am reuşit să-l protejez! Mi-a părut rău că s-a
terminat, greu mi-am revenit din starea de exaltare şi...
Siguranţa în pronunţia fiecărei fraze formată instantaneu mă
făcea să cred că doar repetându-le ajunsese la perfecţiune, vibraţia
graiului exultantă, caldă şi catifelată, ca unduirea strunei sub
arcuşul viorii, asociată cu fervoarea de-a reda metaforic orişice
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mişcare sau înfăţişare din natura ambiantă, mi-au transpus trăirea
întregului organism într-un mediu fascinant, mereu răscolit de
senzaţii la superlativ. Am rămas surprins când confesându-se,
urechile au auzit că, dintre calităţile omului, nu-l impresionează
inteligenţa, talentul, geniul, vigoarea sau etc., etc., ci doar
blândeţea, trăsătură de caracter în care domnia sa excelează! Aş fi
dorit să opresc timpul, să-l audiez o seară întreagă pe coleg, pe
scriitorul cu contribuţii remarcabile în critica literară, în proza
aforistică, în muzicologie şi memorialistică, a cărui erudiţie şi
rigoare ştiinţifică sunt dirijate şi spre artă şi literatură.
O pleiadă de personalităţi din lumea scrisului i-au comentat
anvergura ideatică, personal invidiindu-i că l-au cunoscut înaintea
mea, rămânându-mi doar plăcerea de-a reda o infimă parte din
vorbele ce m-au încântat. Astfel:
„Poet delicat şi labirintic, (…) este un alergător de cursă lungă,
(…) el s-a născut cu cartea în mână, (…) este un artist, pradă unei
singure pasiuni: creaţia. Tudor Vianu l-a numit poeta doctus, iar
Perpessicius îl considera cap de serie între sensibili. Remarcabil
italienist, 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 cunoscătorilor”
(George Bălăiţă, Medicină şi poezie, Ateneu, noiembrie 1995);
„Lirica lui (...) este una antiheraclitiană, obsedată de a obţine
închiderea/deschiderea mişcării gândirii, în monade de sine
stătătoare, dar sunt încărcate de o dramatică tensiune existenţială şi
ideatică” (M.N. Rusu, Ipostaze neoclasice, Săptămâna, 23
decembrie 1988);
„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 (…) o remarcabilă
biruinţă a expresivităţii româneşti, atunci când e chemată să
încorporeze culturii noastre o seamă de realizări de prim rang ale
poeziei universale.” (Ştefan Aug. Doinaş, România literară, 19
decembrie 1991);
„Adagiile poetului vor, parcă, să confrunte cu adevărul cel
puţin câteva din experienţele spirituale trăite de un intelectual
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umanist al veacului nostru. Conştiinţa de sine se autodefineşte la el
din unghiuri complementare: în funcţie de percepţia raţională a
palpabilului, dar şi de căutarea 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, Ateneu, martie
2000;
„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
preajma 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 o altă limbă, ar vedea şi ar simţi altfel – acea
senzaţie de imponderabilitate, pe care noi, muritorii, o încercăm
doar în vis.
Adagii rămâne 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…, 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. Iată adevărata artă, cea care
întotdeauna ne mântuie” (Alice Ţuculescu, Aforismul – paradox,
metaforă, poezie, Viaţa medicală, 4 februarie 2000);
„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, Gheorghe Grigurcu, Un aristocrat al scrisului,
Viaţa medicală, 27 XI 2001).
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Exuberanţă, imaginaţie, muzicalitate, densitate şi polisemia
discursului, cizelarea frazei cu talent de bijutier, inteligenţă,
blândeţe până la seducţie, câteva calităţi remarcabile ce induc
starea prin care spiritul parcă se mântuie!
Mulţi ani să trăieşti, Dada, alias C.D. Zeletin!
24 aprilie 2005
Pagini medicale bârlădene, 88-89, pp.16-17, 2005.

48
https://biblioteca-digitala.ro

C.D. ZELETIN

O RECONFORTANTĂ CARTE DE POEZIE

De multă vreme voiam să scriu despre poezia lui Nicolae
Gorun, membru al Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti din
România (SMSPR), eminent ortoped, profesor universitar, dar am
tot amânat din acea pornire firească a omului de a lăsa la urmă
lucrurile importante. Zilele trecute însă, citind în Pagini medicale
bârlădene, revista meritorie a colegului Nicu Botezatu, am fost
zguduit de un vers cu tărie bacoviană: „M-am săturat de câte
ştiu...”, pe care îl regăsesc în volumul de faţă.
Anotimpul iubirii e o carte de luat în seamă, un moment aparte
în viaţa scriitoricească a SMSPR. Întreaga existenţă a poetului
constituie acest anotimp. Atât de absorbantă e dăruirea,
simţământul atât de arzător, comuniunea atât de fără fisură, încât
poetul, nemairămânându-i clipe pentru prihana cea de toate zilele,
îi cere Creatorului să-i înapoieze rugăciunile, deoarece n-a avut şi
nu are păcate (Cântec pentru Arghezi). E un păcat de mâna dreaptă
această aserţiune, şi nu întâmplător poezia îi este închinată
neortodoxului poet al Cuvintelor potrivite, deşi el nu şi-a îndreptat
poezia atât spre virtuţi cât spre scăderi...
Femeia este subiectul aproape exclusiv al Anotimpului iubirii.
Atracţia irezistibilă pe care ea o exercită îi dinamizează lirismul.
Un lirism imagistic, dar mai ales muzical. El ar aminti verlainianul
de la musique avant toute chose, dacă autorul nu ar ţine ca
destăinuirea să fie întâi de toate clară, luând distanţă faţă de acea
...chanson grise/ Où l’Indécis au Précis se joint. De altfel,
destăinuirea nici nu se putea să se facă sub auspicii crepusculare
proprii simbolismului, câtă vreme poetul i se adresează prea
categoric, deci clar, femeii, ca unui Demiurg: Tu, care m-ai creat
şi m-ai iubit, încât te întrebi, citind atent poezia, dacă nu cumva
este scrisă pentru Dumnezeu (Cântec pentru adânc). Dacă există
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un ce ambiguu în ea, acesta ţine de adresabilitate, nu de sinestezie.
Senzualitatea poetului e de o naturaleţe frapantă, departe însă de
naturalismul liric, mântuită când prin metafora ideală, când prin
comparaţia inspirată: ...de aşteptare bolnavă/ Buzele tale s-au topit
ca o lavă/ Şi-au curs pe buzele mele fierbinţi/ Şi pe dinţi... Nicolae
Gorun pare beneficiarul mierei suave a cântecelor de iubire din
întreaga lirică a omenirii. Transgresând eminesciana preferinţă
algidă, el consună cu febrele poeţilor hedonişti de când lumea, de
la cei ionieni, şi mai ales de la cei persani, la cei români din prima
jumătate a secolului al XIX-lea, amintindu-ne extazul presărat cu
apoftegme al lui Anton Pan, cu al său Spitalul Amorului, ori al lui
Costache Conachi. Aceştia – dacă limba română s-ar fi statornicit
în evoluţie pe vremea lor – ar fi fost astăzi poeţi de marcă şi ar fi
fost citiţi uşor, cum e citit azi Nicolae Gorun: Aştept o săgeată
fierbinte/ Să-mi treacă prin suflet şi minte/ Să mă taie cu flăcări...
(Cântec disperat). Căci comuniunii sufleteşti îi corespunde
metaforicul amestec al sângelui, al respiraţiei, al trupurilor.
Reabilitând ceea ce este etern în romanţă, poetul rămâne atlet al
dragostei aprige şi sacerdot al fidelităţii în iubire. Semn de
maturitate erotică. E firesc, aşadar, ca el să osândească sentenţios
neutralitatea afectivă: Cine fuge de iubire/ Pierde umbra şi
trecutul... (Cântec pentru fuga de iubire).
Nicolae Gorun ne oferă o carte alcătuită exclusiv din cântece
de iubire, cântece închinate mâinilor, buzelor, săruturilor,
statorniciei, secundei de iubire, dorului, geloziei, aşteptării,
regăsirii, singurătăţii, visurilor pierdute ş.a.m.d., unele fiind numite
de către însuşi poetul, indecise, altele inutile, repetate, imposibile,
disperate, ireversibile, stinghere etc. În nimic nu mai cred pe
pământ,/ Decât în al sânilor tremur şi cânt (Cântec pentru
Arghezi). E o erotolatrie în care s-a consumat erotomahia, poetul
sorbind acum liniştea pe care a cucerit-o ca pe un drept, bărbăteşte.
El accede – atât cât iubirea senzorială îngăduie – la elevaţia
spirituală şi la percuţia metafizicului.
În sfârşit, măiestria artistică! Nicolae Gorun e un poet
adevărat, adică artist, care are ceva de spus. O şarjă a lui Al.
Clenciu îl reprezintă, într-o siglă convenţională, ţinând într-o mână
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lira şi-n alta condeiul, emblemă a înfrăţirii inspiraţiei cu
elaborarea, a dicteului interior cu munca pe manuscris. Astăzi,
când în poezie haoticul ia progresiv locul armoniei, lirica sa pare
un contrafort cu umărul viguros împlântat în edificiul, aparent
şovăitor, în realitate elastic, al acestei arte biciuite de vânturile unei
nebunii ce speră să-l năruie... Autentică, spontană şi caldă, poezia
sa confirmă – şi aproape proclamă – faptul că ritmul şi rima, prin
constrângerea pe care o presupun, sunt creatoare, deci parte din
actul demiurgic din care răsare poezia... Există apoi în versul său o
forfotă miraculoasă a pădurilor şi a zăvoaielor fericite. Poetul se
dovedeşte mesagerul unui neam pe care evocarea frunzei verzi l-a
introdus de milenii în măsura cântecului. Întregul volum iradiază o
impresie de potrivire a toate cele, care îţi dă sănătate. În universul
lui există, de asemenea, un confort sufletesc şi o medie a
elementelor ce alcătuiesc echilibrul oglinzilor lăuntrice ale
dragostei, în care cititorul se regăseşte cu plăcerea clipelor lui
bune. Înălţarea stă în aducerea aminte a realităţii erotice a ştiutului;
invenţia ar veni cu o înstrăinare rece. Uneori, consonanţa sporeşte
prin repetarea versurilor de la un catren la altul, sau prin trecerea
unui catren de la o poezie la altă poezie. E un fel de reformare a
pantumului, poezie cu formă fixă astăzi complet uitată. Prin
împrumuturile pe care le săvârşeşte în structura poeziei, pantumul
întăreşte coeziunea armoniei, după cum întăreşte şi ideea
fundamentală ce are şi funcţia cheii de portativ (Cântec disperat şi
Cântec pentru disperare).
Prin frumuseţea ei, lirica lui Nicolae Gorun se extrapolează
experimentalismului derutat al vremii noastre. Ea se ţine departe
de înnoirea de dragul înnoirii, de disoluţia împinsă maniac să ia
locul exprimării eului liric, de substituirea inspiraţiei prin pulsaţiile
întâmplătorului. Actul de bun-simţ are valoarea actului de curaj.
Poezia lui se reţine. Producţia poetică a lumii de astăzi se
caracterizează, printre altele, prin aceea că textul nu face priză cu
memoria. Aceasta se întâmplă deoarece poezia nu satisface o
necesitate a sufletului, ci mai curând a minţilor amatoare de
acrobaţii verbale, dar acrobaţii fără virtuozitate (Trapezul e
acrobaţie, însă de virtuozitate; el cere exerciţiu şi asceză, iar ceea
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ce-l face primejdios e însăşi apropierea de perfecţiune.) Poezia
actuală este uitată imediat ce a fost parcursă.
Scris cu har şi cu trăire, Anotimpul... poetului Nicolae Gorun e
o carte a imploziei în iubire, singura care dă acces la perceperea
infinitului din cel mai important afect al omului.
Viaţa medicală, XVII, 39(821), p.12, 30 septembrie 2005.
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Ritta MINTIADE

*

C.D. ZELETIN, NU-I MAI AJUNGE SUFLETULUI..., POEZII
Note de lectură

De curând, de la Bârlad a pornit spre sufletele iubitorilor de
poezie volumul lui C.D. Zeletin „Nu-i mai ajunge sufletului...”.
Editarea acestei cărţi este un omagiu al „Academiei
Bârlădene” adus preşedintelui ei de onoare şi ilustrează, după cum
mărturiseşte autorul în deschiderea volumului „întâia mea vocaţie,
poezia”.
Volumul „Nu-i mai ajunge sufletului...” cuprinde antologiile:
„Călătorie spre transparenţă” (1977) şi „Andaluzia” 1986), precum
şi un ciclu intitulat „Sonete de odinioară”, deci selectări în ani
diferiţi din cuprinsul mai îmbelşugat al unui scris care, totuşi, nu
izvorăşte atât din expansiune cât din retracţie.
Lectura cărţii ne-a prilejuit cunoaşterea sau, mai degrabă, recunoaşterea unei esenţe poetice rare în care cuvintele cele mai
simple devin potire ale dumnezeirii.
Am descoperit un poet de o mare sensibilitate care se opreşte
asupra văzutului pentru a ajunge la nevăzutul etern într-o continuă
şi dramatică încercare.
Pendulând între sacru şi profan, C.D. Zeletin umple sufletul
cititorului cu neliniştea căutării, a cutezanţei şi a îngenuncherii:
„Atât început e-n cădere,/ şi numai cădere-n natură” („Final”).
Întoarcerea la inocenţă: „La râpa mirifică vin şi caut/ ce-a
pierdut îngerul meu păzitor:/ dumnezeiasca notă de flaut/ şi
privirile ce nu dor...” („La râpa mirifică”), verticalitatea inutilă:
„Înotătorul nu sare,/ iar braţele mării plâng toate şi apa/ capătă
iute/ o mie de ochi” („Ezitare”), tristeţea acută a însingurării: „Îşi
*

Editura Sfera, Bârlad, 2005.
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sună oriundele nota/ de fin ferăstrău.../ Toamna trece prin toamnă,/
memoria prin memoria/ părerii de rău” („Pentru uitarea
murmurului”), incantaţie de viaţă şi de moarte: „Când împânzire/
şi când reducere,/ pururi sosire,/ pururea ducere” („Andaluzia”)
sunt tot atâtea ecouri ale zbaterii lăuntrice care înfioară şi înalţă
trăirea lirică a poetului.
În ciclul „Sonete de odinioară”, poetul evocă oameni şi locuri
din Bârladul adolescenţei cu o nostalgie profundă, care sugerează
un paradis pierdut sau un modus vivendi.
Volumul, elegant şi meticulos lucrat, se încheie cu un
curriculum vitae şi cu câteva păreri critice, din care am reţinut-o pe
cea a doamnei Alice Ţuculescu: „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 preajma sa totul capătă relevanţă
maximă”.
Pagini medicale bârlădene, 88-89, p. 20, 2005.
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C.D. ZELETIN

MARCEL PROUST ÎN ROMÂNIA?
Connaisseur!

Elegantul număr 3 al revistei Connaisseur din 12-18 august
a.c. (care „se distribuie împreună cu «Averea», «Ziua» şi
«Gardianul»”) cuprinde la pagina 19 articolul domnului Cosmin
Zidurean, Umbra lui Marcel Proust la Corcova. Am dat să-l citesc
imediat, cu sufletul pătruns atât de ecourile pe care acest tărâm
fabulos, Corcova, evocator al importantei familii Bibescu, mi le
trezeşte cât şi de reverberaţiile prin care titlul intră în rezonanţă,
printr-o nobilă aliteraţie, cu admirabila poezie a lui Grigore
Alexandrescu, Umbra lui Mircea la Cozia...
Dar... grozăvie! Articol mic, erori mari. Inexactităţi, substituiri
de persoane, deformări de nume, mistificări. Connaisseur sau
ignorant? Vrând să informeze asupra strălucitului precursor al
esteticii informaţionale, Matila Ghyka, şapoul ni-l oferă pe Matila,
numele de botez, ca Mathya, iar pe Ghyka, numele de familie, ca
Ghica, nesocotind faptul că ramura moldovenească a familiei,
căreia îi aparţinea Matila, iscălea Ghyka, forma Ghica rămânând
ramurii munteneşti. Asta ar mai fi cum ar fi, dar autorul ni-l
prezintă pe Matila Ghyka drept „inventator” al Numărului de Aur,
ca şi cum o categorie filosofică ori un concept estetic ar putea fi
inventat, iar pe „inventator” ca fiind membru al Academiei
Franceze, ceea ce e fals. Aceeaşi cariată casetă le taxează de
„frivole” pe Regina Maria, Maruka Cantacuzino şi Martha
Bibescu. Una din trei: ori autorul nu posedă înţelesul termenului,
ori nu le cunoaşte biografia, ori le confundă iubirile cu frivolitatea.
Cel puţin în cazul Reginei Maria, un neadevăr proiectat asupra
personalităţii ei, căreia ţara îi datorează atât de mult, rămâne o
impietate.
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Dl. Cosmin Zidurean îl confundă pe soţul Marthei Bibescu,
prinţul George Valentin Bibescu, pe care îl învesteşte cu poziţia de
stăpân al Corcovei, cu vărul lui primar, prinţul Anton Bibescu,
scriitor şi diplomat, adevăratul stăpân al acestei moşii mehedinţene
şi prieten al lui Marcel Proust. Numai că numele lui nu e nici
măcar pomenit, ceea ce e grav, deoarece dintre Bibeştii amintiţi, el
se cuvenea cel dintâi să fie numit într-o evocare a Corcovei şi a
atitudinilor lui Marcel Proust faţă de România. Faptul că Martha
Bibescu „îşi petrecea verile” la Corcova, unde şi le petrecea şi
soţul ei „doar atunci când nu era lansat în cine ştie ce aventură în
Africa, Iran sau America”, adică grosul vieţii, e complet
neadevărat. Cuplul princiar a trecut de câteva ori în viaţă pe la
Corcova, cea mai mare parte a vieţii petrecându-şi-o, atunci când
se aflau în Ţară, la Posada, Bucureşti ori Mogoşoaia. În privinţa
relaţiilor epistolare dintre Marcel Proust şi Martha Bibescu, „vasta
corespondenţă” de care încearcă să ne persuadeze autorul, se
reduce la câteva scrisori ce se pot număra pe degetele de la o
mână, iar întâlnirile lor, mai mult intersectări, la trei. E o realitate
ce ar fi putut fi verificată uşor dacă autorul ar fi consultat, înainte
de a scrie articolul, măcar indexul Corespondenţei lui Marcel
Proust, a cărei publicare, în 21 de volume, s-a încheiat nu de mult,
sub îngrijirea exigentului Philip Kolb.
Dar... catastrofă! Aflăm că Marcel Proust „o vizitează în două
veri la rând la Corcova” pe... Martha Bibescu! Corcova rămăsese
un vis neîmplinit pentru Marcel Proust, unde, într-adevăr, voia să
vină, dar la Anton Bibescu, nu la Martha, care nu stătea aici!
Scriitorul francez n-a fost niciodată în România. Dacă n-a avut
acces la vasta Correspondance a lui Marcel Proust, dl. Cosmin
Zidurean putea să consulte studiile româneşti ale lui Mihail
Sebastian, Valeriu Râpeanu, Cornelia Ştefănescu, Maria Brăescu
ş.a., mai la îndemână.
Am spus că prinţul Anton Bibescu nu e nici măcar pomenit.
Într-un fel, este şi nu este, deoarece dl. Cosmin Zidurean vorbeşte
de cei doi fraţi Bibescu, stăpâni ai Corcovei, dar le dă numele de...
Julien şi Emanuel. Însă chiar dacă i-ar fi numit just, adică Anton
(nu Julien!) şi Emanuel, greşeala tot rămânea, deoarece harababura
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genealogică a domniei sale le atribuie drept tată pe vărul lor
primar, George Valentin Bibescu, şi nu pe prinţul Alexandru
Bibescu, aşa cum era în realitate.
Ignarul articol conţine şi cinci fotografii: prima, a domnului
Cosmin Zidurean, a doua a lui Marcel Proust, a treia a pseudoproprietarului Corcovei, prinţul George Valentin Bibescu, a patra a
Marthei Bibescu şi a cincea a unui vrej de viţă de vie. Slujind
justeţei, aproape toate puteau lipsi, însă obligatorie era fotografia
prinţului Anton Bibescu, marele prieten al lui Marcel Proust şi
unic stăpân al Corcovei, ale cărui nenumărate scrisori primite de la
marele scriitor francez constituie substanţa volumului Lettres à
Bibesco, préface de Thierry Maulnier, La Guilde du livre,
Lausanne, 1949.
Aflu dintr-un alt ziar că domnul Cosmin Zidurean este
psihoterapeut şi oenolog. Deformările domniei-sale îmbracă, întradevăr, aspectul unei anamorfoze etilice, singura coerenţă fiind cea
gramaticală, ceea ce se întoarce şi anulează prima aserţiune. A nu
şti nu este neapărat o vină, dar semidoctismul este, mai ales atunci
când e agresiv. În ce constă agresivitatea? În a-l afişa cu
nonşalanţă în presă, de la care presă se presupune că, totuşi, omul,
dacă nu învaţă, află totuşi ceva. Şi acest ceva trebuie să fie exact.
Autorul face harcea-parcea un subiect care, cu siguranţă, era
vrednic de un destin mai bun. Îndrăzneala prin care vraiştea
documentară iese în arenă realizează un efect de frivolitate
imorală. Domnia-sa se va mâhni, sunt sigur, citind rândurile
acestea; eu aş fi însă fericit ştiind că o cât de mică parte din
umbrire ar pune-o pe seama domniei sale.
România literară, XXXVIII, 41, 19-25 octombrie 2005, p.14.
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Dr. Richard CONSTANTINESCU

MODELELE SEDUC, MODELELE SE DUC...
C.D. ZELETIN ŞI IAŞUL

În primăvara anului ce tocmai s-a scurs, la „Zilele Bojdeucii”
din Ţicău a fost invitată o personalitate de prim rang a spaţiului
cultural european, C.D. Zeletin, primul traducător în limba română
al operei poetice complete a lui Michelangelo şi al „Florilor
Răului” – (cea dintâi versiune românească integrală a unui singur
traducător), prozator, eseist, istoric al medicinei, genealogist,
epigramist, biofizician – profesor universitar, cercetător în domenii
diverse ale medicinii (...). Un asemenea Om merita măcar să fie
aşteptat de cineva la gară, la hotel, sau măcar condus la Bojdeucă.
În fine, să spunem că gazdele erau ocupate cu organizarea
concursului de desene pe asfalt ale copiilor, dar chiar şi în biroul
directorului complexului muzeal acesta a fost tratat cu aceeaşi
indiferenţă de până atunci. În timp ce profesorul vorbea de
Petrarca, sosiră câţiva membri ai grupului purtător de talangă
(regizori ai provocării dezordinii), tot vesel, care de atâta cantitate
de poezie cât înglobau nici nu au observat cine era la masa la care
tocmai se aşezaseră – miopia de caracter a intelectualilor ieşeni!
„Ich kneipe diese Nacht! Sollte ich meinen weg nicht mehr
finden so befestigen Sie mir gefl. diesen Zettel im Knopfloch und
SENDEN MICH HEIM Name... Wohung...” („Astă noapte fac
chef! Dacă din întâmplare voi rătăci drumul, atârnaţi-mi acest
carton la butonieră şi trimiteţi-mă acasă. Numele... Adresa...”).
Aceste cuvinte erau scrise pe nişte cartoane pătrate ce se vindeau
la preţul de 5 pfenigi bucata la papetării, studenţilor de la sfârşitul
sec. al XIX-lea din Jena – Germania, ce obişnuiau să chefuiască
noaptea; aveau o gaură prin care se trecea un şiret cu care se
puteau atârna la butonieră. Cam astfel de cartonaşe ar trebui să se
găsească astăzi în papetăriile Iaşului pentru a fi achiziţionate de
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către scriitorii locali, nu de alta, că poate se mai greşeşte şi mai
este dus câte unul spre dimineaţă nu la draga lui soţie, ci la amantă
(era să zic bibliotecă!) şi-i deschide chiar soţul care nu va ţine cont
că-i marele scriitor şi-i va îndrepta cifoza (curbura bine formată şi
întreţinută, înainte de... şi post..., deoarece plecăciunea i-a prins
bine mereu!).
Pagini medicale bârlădene, IX, 94-95, p.25, ianuarie-februarie 2006.
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Doina CERNICA

O CARTE POLIEDRICĂ.
OMAGIU C.D. ZELETIN 70

Medicul, profesorul universitar de biofizică, omul de ştiinţă C.
Dimoftache este ştiut în lumea literaţilor şi a iubitorilor de
literatură îndeosebi ca scriitorul C.D. Zeletin. Preşedinte al
prestigioasei societăţi a medicilor-scriitori – care în Bucovina este
reprezentată de condeiul şi cărţile dr. Ioan Ieţcu –, C.D. Zeletin
este un poet cunoscut, deşi „retras în compania clasicilor, unde se
simte bine şi, mai ales, fidel sieşi” (Laurenţiu Ulici), publicat
înainte de 1989 de edituri ca Eminescu şi Cartea Românească, şi
un preţuit tălmăcitor din lirica italiană şi franceză, cu mai mult de
un raft de cărţi pe care şi-a înscris numele. Pentru că le-am răsfoit
cel mai des, vom pomeni doar două, amândouă apărute în ceea ce a
fost în ultima jumătate a veacului trecut valoroasa BPT, Sonetul
italian în Evul mediu şi Renaştere şi Poezii de Michelangelo,
cărora le-a realizat exemplar, cu harul poetului şi ştiinţa desăvârşitului vorbitor de italiană, versiunea românească. De altfel, a şi
crescut în atmosfera plină de vrajă instaurată în casa părintească de
o reproducere după tabloul lui Henry Holliday, „Întâlnirea lui
Dante cu Beatrice”. Amănuntul îl aflăm din volumul Omagiu C.D.
Zeletin 70, tipărit la sfârşitul lui 2005 prin osârdia a două instituţii
extrem de dinamice în peisajul cultural al Moldovei, Direcţia
Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional
Bacău, sub direcţia lui Constantin Donea, şi Centrul Internaţional
de Cultură şi Arte „George Apostu” Bacău, director Geo Popa.
Elegantă – concepţia grafică şi coperta purtând semnătura
pictorului Ilie Boca –, apariţia editorială pe care o semnalăm acum
are o atractivitate a conţinutului şi a ilustraţiilor mai puţin întâlnită
la lucrările de acest gen. Meritul îi aparţine în bună măsură
coordonatorului ediţiei, Constantin Donea, favorizat însă în
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întreprinderea sa de condiţia de personalitate poliedrică, după cum
îl caracteriza Ovidiu Drimba, a lui C.D. Zeletin. Şi nu mai puţin de
numele mari, de personalităţile al căror drum s-a întâlnit, într-un
fel sau altul, cu acela al lui C.D. Zeletin. Şi nu în ultimul rând de
inspirata opţiune legată de „aspectul miscelaneu”, de varietatea
sumarului, care nu reuneşte, conform obiceiului, doar gânduri,
evocări la aniversară, ci şi studii, cronici, eseuri, interviuri,
corespondenţă, documente (de ex., „Modificările lui Tudor Vianu
pe dactilograma poeziei Mâinile lui Enescu de C.D. Zeletin, prin
care căuta să găsească un sinonim expresiei Acel ce ţine... Adică
Dumnezeu, în încercarea de a face ca poezia să treacă de vigilenţa
cenzurii comuniste şi atee... mărturie importantă atât pentru
asprimea vremurilor, cât şi pentru afecţiunea pe care marele
estetician i-o purta lui C.D. Zeletin”).
Entuziasmându-ne, ca de multe alte ori, şi de această carte
purtând marca Direcţiei de Cultură Bacău, în vremea lui
Constantin Donea şi a ilustrei sale echipe, să spunem însă adevărul
până la capăt. Cum să nu te intereseze, să nu te captiveze o carte în
care găsim rânduri scrise de George Emil Palade, G. Tutoveanu,
Perpessicius, Tudor Vianu, Constantin Călin, A. E. Baconsky, Al.
Philippide, Dan Grigorescu, Radu Cârneci, Theodor Codreanu, Ion
Larian Postolache, Laurenţiu Ulici, Alexandru Balaci, Viorel
Cosma, M. N. Rusu, Ştefan Augustin Doinaş, Edgar Papu, Valeriu
Cristea, George Bălăiţă, Emil Manu, Geo Vasile, Victor Kernbach,
Gheorghe Grigurcu, Vlad Sorianu? Mai mult decât atât: o carte cu
şi despre scriitorul C.D. Zeletin.
Crai Nou, Suceava, XVII, 4131, p.4, sâmbătă, 11 martie 2006.
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Marius MANTA

C. D. ZELETIN – OMAGIU 70

Cu prilejul împlinirii unei vârste deosebite, am bucuria de a
scrie despre un om care reprezintă cu adevărat un etalon pentru
cultura solidă, care îndeplineşte toate datele intelectualului,
nesupus canoanelor modelelor literar-culturale ori ale intereselor
asumat politice. Mai corect spus, mă voi referi indirect la domnia
sa, având drept ajutor un volum omagial, dedicat lui C.D. Zeletin
de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul
Cultural Naţional Bacău şi Centrul Internaţional de cultură şi Arte
„George Apostu” Bacău, gest posibil şi datorită unor organizaţii
ce au sprijinit financiar apariţia în condiţii optime a acestei cărţi.
Prin urmare, eforturile culturale ale lui C.D. Zeletin, fireşte,
reuşitele acestuia, sunt surprinse într-un mod inteligent de cei care
au „scotocit” prin arhivele domniei sale. Într-o manieră cât se
poate de fericită, autorii acestui volum nu au complicat în vreun fel
prea pretenţios materialul luat în consideraţie şi au ordonat textele
ţinând cont exclusiv de factorul cronologic. Deşi ar putea să apară
unui cititor neatent drept uşor neunitară, cartea se constituie până
la urmă, tocmai datorită acestui posibil inconvenient, într-o
mărturie caldă şi la obiect care scoate în evidenţă datele de
substanţă ale cărturarului.
Îmi este într-adevăr foarte greu în a mă hotărî despre ce să
vorbesc mai întâi, aşa încât pe primul loc se va afla când
intelectualul rasat C.D. Zeletin, când materialul cărţii apărute.
Din dorinţa de rigoare, voi menţiona câteva aspecte ce ţin mai
mult de forma cărţii. După „Nota asupra ediţiei” semnată de
Constantin Donea, urmează un curriculum vitae impresionant care
se poate transforma într-un instrument activ de orientare pentru
cititorul care nu este obişnuit cu numele C.D. Zeletin. Imediat
acestuia, urmează un mic sector al „părerilor critice”, care adună
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nume impresionante pentru spaţiul cultural românesc. De altfel,
multe dintre ele se vor regăsi de-a lungul „Crestomaţiei”, acolo
unde, scrisorile de la şi dinspre C.D. Zeletin, alături de cronici ori
recenzii, alcătuiesc împreună un metaroman al cărui personaj
principal este fără doar şi poate omul care a excelat atât în spaţiul
literelor cât şi în cel strict profesional. Ultimele pagini sunt
rezervate fotografiilor care atestă la rândul lor diferite afinităţi. Nu
cred că este acum momentul de a reface traseul cultural al lui C.D.
Zeletin, dar ţin să atrag atenţia asupra unui fenomen rar pentru
spaţiul actual, marcat de tarele unei societăţi aflate în permanenţă
în căutarea miraculosului. În mod clar, l-aş situa pe C.D. Zeletin în
categoria celor care şi-au căutat drumul, care au avut răbdarea şi
tăria de caracter de a ocoli mirajul succesului imediat. Atât cărţile
proprii, cât şi cele care l-au avut drept coordonator nu s-au bucurat
în imediat de un „succes de piaţă”. Slavă Domnului, C.D. Zeletin
nu a fost pentru niciun moment un „nume de succes”. Nu vreau ca
textul pe care îl scriu să fie un „laudatio” dus către extrem dar nici
nu pot să ocolesc aceste date ce se înscriu în firescul personalităţii
domniei sale. Cât de mult mai contează pentru publicul de astăzi
cine semnează prefaţa ori cine realizează traducerea? În urma
publicării „barometrului cultural”, cred că asemenea întrebări
stârnesc zâmbete justificate. Activitatea prodigioasă (scuzaţi
cuvântul care aparţine altor „vremi”!) a domniei sale mărturiseşte
o construcţie de tip enciclopedic care vine să completeze acea linie
fericită a unor nume precum George Enescu, George Emil Palade,
Constantin Brâncuşi etc. Ştiu, alăturarea numelui său acestei serii
cu totul de excepţie ar putea stârni unora zâmbetul dar îmi declar
răspicat preţuirea pentru un om care a trudit aproape la limita
inimaginabilului pe două „fronturi” clar distincte cu rezultate
dintre cele mai speciale. Nu îmi permit şi poate nici nu ar fi acum
rostul de a menţiona toate distincţiile de care s-a bucurat, toate
volumele la apariţiile cărora a fost „vinovatul” principal.
Dincolo de acestea, va rămâne pentru mult timp un orizont
înspre care ne trimite autorul unor traduceri în spiritul textelor, un
spaţiu al dorinţei de echilibru şi armonie în care principiile
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valorilor clasice să întâlnească oportun exuberanţa celui care
trăieşte din actul studiului.
Concret, materialul cărţii, aşa cum am afirmat deja, adună
scrisori (în marea lor majoritate între Perpessicius şi C.D. Zeletin),
cronici, recenzii şi interviuri. Odată cu lectura, multe sunt paginile
pe care le-am reţinut, la al căror conţinut aş fi rămas pentru
comentarii mai mult timp. Cu greu voi trece peste suita
încurajărilor lui Perpessicius şi ale lui Tudor Vianu care
întrevăzuseră în tânărul C.D. Zeletin o mare promisiune ori peste
diferitele aspecte legate strict de mediul social, în care oameni de o
moralitate îndoielnică aveau puterea de a lua decizii, adesea dintre
cele mai bizare. Toate acestea sunt lizibile pentru ochiul atent,
odată cu parcurgerea scrisorilor. Mult mai importante sunt însă
rândurile de fond, precum materialul lui A.E. Baconsky – „Sonete
de Michelangelo în traducerea lui C.D. Zeletin” ori cele scrise de
Al. Philippide (într-o însemnare din 1967), Radu Cârneci („Lirica
transparenţei”, „Marele florilegiu”), Valeriu Cristea („Respiro în
amonte”) etc. Alături de multe altele, excelente şi ideile din
interviurile luate de către Sergiu Adam, Alice Ţuculescu, George
Bălăiţă (unul dintre ele nuanţând aspecte filosofice ale condiţiei
intelectualului).
Lectura cărţii este generatoare de informaţie preţioasă iar
„personalitatea poliedrică” a lui C.D. Zeletin ar putea foarte bine
să garanteze principii în efortul reîntregit de a justifica nevoia de
echilibru valoric. Într-un final, o apariţie sub forma unui omagiu la
cei 70 de ani ce se împlinesc în aprilie. Personal, rămân în
aşteptarea volumului despre principesa Elena Bibescu, iar, până
atunci, îmi permit să urez un simplu dar sincer „Mulţi ani!”.
Ateneu, XLIII, 4(440), p.20, aprilie 2006.
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Georgeta FILITTI

„NU-MI ÎNŢELEGE CLIPA TIMPUL...”
C.D. Zeletin, Cartuş hieroglif

Voisem să văd Oltul cum se revarsă în Dunăre. Stăteam pe
promontoriul colbăit şi mi-era ruşine că nu desluşesc nimic. O apă
leneşă trecea pe nesimţite într-alta la fel de adormită. M-am
consolat atunci, rostind în gând versurile michelangioleşti de
îndemnare: Întoarceţi-mi, izvoare şi voi, fluvii,/ Acea străină undă
călătoare/ Care vă umflă şi vă dă vigoare/ Căci firea voastră
tumultoasă nu vi-i.
Peste ani, stăteam de vorbă în răcoarea unei case, altădată
boiereşti, de pe Calea Victoriei, cu un om pe care nu-l puteam
dibui. Se interesa de corespondenţa Reginei Elisabeta cu Elena
Bibescu, din care publicasem câteva piese. Mă asculta răbdător
cum înşiram povestea fondului, cam sigură pe mine, brodând în
jurul Bibeştilor, a Palatului Regal şi, inevitabil, a lui George
Enescu. La un moment dat am văzut o sclipire jucăuşă în ochii
interlocutorului, semn că ştia prea bine totul şi multe pe deasupra.
Această senzaţie de autosiguranţă, topită cu încetul, la o simplă
privire, trebuie s-o fi încercat mai toţi cei care stau de vorbă cu
doctorul C. D. Zeletin.
Un istoric adună toată viaţa informaţii, date ce par certe,
mărturii, bârfe, ba chiar lucruri scandaloase. Un medic biofizician,
poet şi tălmăcitor desăvârşit al lui Michelangelo sau Baudelaire (ca
să-i amintesc doar pe cei dăruiţi integral înţelegerii românilor),
face ceva în plus: dă coherenţă cunoştinţelor, refuză să le lase
stinghere, le adună, la compară, le completează. Iar nesfârşita
curiozitate şi nevoia de ordonare îi înlesnesc dialogul. Să discuţi
poezia din perspectiva cititorului şi deopotrivă a creatorului, să-i
simţi pe marii critici literari şi esteticieni nu doar din opera lăsată,
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ci şi din conversaţiile peripatetice ori corespondenţa tainică purtată
cu ei, să te urmărească ani de zile răcoarea gliptotecii din Atena ori
să cauţi legătura genealogică a lui Enescu cu familia greco-bulgară
a Vogorizilor – toate acestea sunt un crâmpei din personalitatea
doctorului Zeletin.
Ea se dezvăluie uneori în conversaţie. Într-o lume grăbită, care
se îndreaptă primejdios spre comunicarea monosilabică prin
e-mail, doctorul-poet găseşte răgazul, chiar dacă face apel, la
rându-i, la un instrument al civilizaţiei nu mai puţin centenare,
telefonul, să zăbovească asupra prozodiei, a genomului, a
descoperirilor arheologice, azi în parte irosite, de la Burdusaci... O
plajă de subiecte cuceritoare care pentru tine, cel de la capătul
firului, creează dependenţă; aş zice adicţie, ca să fiu mai aproape
de exprimarea medicală. Stânjeneala în faţa dovezilor de preţuire,
uşurinţa cu care ŞTIE mă îndeamnă să cred că profesorul nu-şi
cunoaşte totdeauna valoarea intrinsecă, ascendentul asupra
semenilor, forţa interioară. Or, dacă le gândeşte în intimitatea
cabinetului său de lucru, faptul nu răzbate mai niciodată în afară.
Abia după mai multe „telefoniade”, am înţeles că versurile care mă
obsedaseră atunci când stătusem dezamăgită la confluenţa apelor
fuseseră transpuse în româneşte de C.D. Zeletin. Cum de le
memorasem fără să iau aminte la traduttore? Poate că multe
persoane din preajma sa dau dovadă de aceeaşi ingratitudine. Se
împărtăşesc din vastele-i cunoştinţe, îşi alină beteşugurile cu
sfaturile sale, încearcă un sentiment de bine în apropierea sa şi...
merg mai departe fără să înţeleagă totdeauna cât datorează acestui
om fără egal. Mă tem însă că de cele mai multe ori doctorul însuşi
nu-şi dă seama cât de trebuitor, cât de indispensabil e celor din
jurul său. Ori vrea să se închidă în sine şi să-şi repete propriul vers:
Nu-mi înţelege clipa timpul...
Viaţa medicală, XVIII, 15(849), p. 15, 14 aprilie 2006.
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Constantin CĂLIN

MARGINALII LA UN „OMAGIU”

Scos la sfârşitul anului trecut de două instituţii culturale ale
judeţului Bacău (Direcţia pentru Cultură şi Centrul Internaţional „Gh.
Apostu”), volumul Omagiu/C.D. Zeletin 70* impresionează prin mai
multe elemente. Delicat la pipăit, e „ponderos”, cum se spunea
odinioară, adică mai greu decât la cântărirea din ochi. Coperţile, de
culoare gri metalic, par răcoroase. Pe prima e imprimat un portret
fotografic al „septuagenarului”, care arată însă mai tânăr şi de o
sănătate prosperă. Figura sa exprimă un echilibru interior perfect:
ardent şi glacial, entuziast şi sceptic, indulgent şi sever, familiar şi
distant, satisfăcut şi nemulţumit etc., toate în cantităţi farmaceutic
egale. Sobru, academic, titlul Omagiu e onest, exact, deşi înăuntrul lui
nu sunt texte scrise exclusiv în vederea momentului aniversar, cum se
întâmplă în alte cazuri: unele au aproape jumătate de veac.
Exactitatea e dată de faptul că despre C.D. Zeletin s-a scris mereu
„pozitiv”, „de bine”, omagial. Un fericit, autorul Călătoriei spre
transparenţă a trecut prin viaţa literară ca printr-o grădină cu flori fără
spini. Nu l-a „înţepat” nimeni. Cum se explică această situaţia
privilegiată, rarisimă? Răspunsul cel mai la îndemână ar fi că n-a
deranjat, că a părut mai curând purtătorul unui „violon d’Ingres”, fără
ambiţii literare şi sociale, decât un poet angajat în competiţia pentru
întâietate. Celălalt răspuns – mai corect, cred – e că a urmat un drum
singular, aspru: a muncit tot timpul pe ogoarele tari, îmbătat de ideea
de perfecţiune, pentru o recoltă ideală. În faţa unei asemenea opţiuni,
meschinăria confraţilor e neputincioasă!
Omagiul are şi un sens invers: dinspre autor către comentatorii
săi; niciunul din ei n-a fost ignorat. E un exemplu de politeţe fără
precedent. Sunt peste cincizeci, de vârste, de „grade” şi de la
*

Cu o „Notă asupra ediţiei” de Constantin Donea.
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publicaţii diferite. Şi totuşi cineva îşi începe articolul aşa: „Critica nu
s-a ocupat mai deloc de...” Înţeleg că a vrut să-şi creeze un pretext,
dar, în ciuda acestui fapt, nu pot să nu mă întreb la ce absenţe s-o fi
gândit înainte de a da drumul afirmaţiei. Gheorghe Grigurcu, Valeriu
Cristea, Ion Rotaru, Ovidiu Drimba, Laurenţiu Ulici, Theodor
Codreanu, Emil Manu, Dan Grigorescu, M.N. Rusu, Cornel Mihai
Ionescu, Geo Vasile, Alexandru Balaci, Vlad Sorianu, care au scris
despre C.D. Zeletin, nu alcătuiesc un lot reprezentativ al criticii?
Frapează, desigur, lipsa de pe această listă a lui Nicolae Manolescu şi
Eugen Simion. E, oare, un semn care să provoace îndoieli asupra
valorii literare a operei celui omagiat? Să fim rezonabili: nu atârnă
chiar totul de cuvântul lor, mai ales când e vorba de – să zic –
aprecierea unor traduceri. Pornit la drum cu încurajările şi susţinerile
lui Perpessicius, Tudor Vianu, Al. Philippide, A.E. Baconsky şi, mai
apoi, Ştefan Aug. Doinaş sau Edgar Papu, C.D. Zeletin a avut
suficient viaticum pentru a merge mai departe şi fără confirmarea
celor doi corifei sau a altora aflaţi pe scaune înalte în breaslă. Un rol
important l-au avut, după aceea, „afinităţile elective”, prieteniile sale
cu câţiva literatori ai vechii „Academii bârlădene”: I. Buzdugan, G.
Tutoveanu, G.G. Ursu, obstinaţi meşteşugari ai cuvântului. Îndrumători discreţi, ocrotitori, aceştia l-au ajutat să se dezvolte normal,
organic, în linişte. Un poeta doctus nu se formează rapid, în salturi.
Obţinută ceva mai greu decât alţii din generaţia sa, consacrarea
(nu numai ca traducător, ci şi ca poet original) i-a venit cam pe la
mijlocul anilor ’80. Atunci începe să dea interviuri. Din punctul meu
de vedere, acestea (în număr de peste zece) constituie unul din
capitolele cele mai atractive ale volumului. Ce-a fost întrebat? Despre
origini, despre pseudonim, despre dubla natură de medic şi scriitor,
despre traducerile din italiană şi franceză (şi care e legătura dintre ele
şi poezia proprie), despre rolul intelectualului etc. Să nu uit: cineva a
vrut să afle dacă l-a tentat vreodată cariera ecleziastică, întrebare
absolut legitimă pentru un om cu o existenţă aproape serafică şi un
scriitor care crede că „arta e subiacentă vieţii morale”, etic în fiece
gest şi în fiece cuvânt. M-a interesat, deopotrivă, ce şi cum răspunde.
Eleganţa se îmbină cu fermitatea, iar lucrurile cele mai profunde sunt
exprimate clar şi nuanţat. Remarcabilă e, de asemenea, reacţia
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reţinută (să-i zic smerenie?) cu care primeşte laudele, cât şi decenţa în
autoaprecieri. Din nefericire, nu prea am loc de citate. Mă rezum
aşadar la două-trei mărturisiri despre „romanul muncii de laborator”:
„Elaborez extrem de greu, totdeauna cu reflexele restricţiei şi
autocenzurii”; „şterg şi tai”; „retracţie şi expansiune”. C.D. Zeletin e
un auditiv: formulările optime, cu tot ce presupun acestea la un poet
(figuri de stil, ritmuri, coeziuni, rime), le-a obţinut prin recitări ad alta
voce, repetate şi prin reveniri în timp asupra lor. Cu el se poate
discuta despre frumuseţea unui sunet sau a unei silabe. Prin
comparaţie, mulţi filologi par „afoni”, lipsiţi de subtilitate în percepţia
şi analiza limbajului. Evident. Nu-i lipsesc nici însuşirile plastice, pe
care le subordonează voinţei de a fi transparent şi exact, fin şi
pregnant. De altminteri numeroasele sale izbânzi estetice (mă tem că
nu le-am reperat pe toate) n-ar fi fost posibile fără o atare mobilizare
de calităţi şi de cunoştinţe. Profesorul de medicină ar putea fi eminent
şi ca profesor de traductologie şi stilistică. Ştiinţa şi experienţa sa
depăşesc teritoriile didactice, de manual: au farmecul exemplului
surprinzător şi în acelaşi timp îndelung reflectat.
Divers, complex, volumul Omagiu e, în mare parte, un banchet
de cea mai bună calitate, suculent, instructiv, plin de sugestii. Între
multele lucruri ce ar merita relevate, unul, care îmi stă la inimă, e
respectul religios al celui ce-a scris Ideograme pe nisipul coridei şi
Amar de vreme pentru documentele de arhivă: texte, corespondenţă,
acte, albume. „Ilustraţiile” constituie, realmente, un prilej de
încântare. Pe marginea unor dintre ele s-ar putea comenta la proporţii
epice. Fotografiile arată un C.D. Zeletin jovial (mai ales la tinereţe),
de o veselie armonioasă, în contrast cu melancolicul din poeme şi
evocări.
În fine, la capătul unei cronici cu rest (au rămas neatinse destule
aspecte), se cuvine să evidenţiez, într-un paragraf special (şi o fac nu
pentru că aceste „marginalii” sunt destinate unei publicaţii locale),
simpatia constantă a scriitorilor băcăuani şi ex-băcăuani pentru omul
şi poetul C.D. Zeletin, manifestată prin cronici, recenzii, interviuri. E
„al nostru”, chiar dacă trăieşte la Bucureşti.
Vitraliu (Bacău), XV, 1-2(23), p.19, aprilie 2006.
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I. NECULA

C. D. ZELETIN

Cu ceva timp în urmă am fost anunţat de la Oficiul Poştal că
am de ridicat un colet mai pântecos sosit de la Bucureşti. Nu mică
mi-a fost mirarea când am văzut că expeditorul era chiar delicatul
poet C.D. Zeletin şi conţinea ultimele sale adunări livreşti cu care
dorea să mă pună în cunoştinţă – după un obicei mai vechi, acelaşi
prin care m-a pus în posesia tuturor izvodirilor sale. Cum aş putea,
mai bine, să-mi exprim gratitudinea faţă de gestul său calofil şi
generos, decât printr-o răsfoire a volumelor nou-primite.
Una dintre ele, cea mai voluminoasă, adună o parte din
corespondenţa şi din mărturiile exprimate de-a lungul anilor de
importante personalităţi ale vieţii literare şi ştiinţifice de la noi.
Autorul a întreţinut o bogată corespondenţă cu contemporanii săi,
s-a aflat într-un permanent schimb epistolar cu poetul George
Tutoveanu (personalitate catalitică a vieţii culturale bârlădene),
Perpessicius, Tudor Vianu, George Emil Palade (singurul român
laureat al Premiului Nobel), Theodor Codreanu, Mihai Niculescu
(multă vreme angajat al B.B.C. Londra), scriitor pe care C.D.
Zeletin l-a publicat postum în două volume reprezentative şi încă
mulţi alţii.
Au scris despre cărţile lui C.D. Zeletin cam toate personalităţile importante ale ţării. Poetul Zeletin îşi adună cronicile de pe
unde-au fost împrăştiate şi le consacră spaţiul cel mai generos din
economia cărţii. Autorul nu face o demarcaţie parcelară: partea
consacrată corespondenţei şi cea rezervată opiniilor critice. Nici
n-ar fi fost necesară pentru că opinii şi păreri critice coexistă din
abundenţă şi în partea epistolară. Ordonarea lor cronologică era, de
departe, modul cel mai potrivit de organizare a materialului. Sunt
adunate cronicile semnate de Mihai Brâncoveanu, Radu Cârneci,
Laurenţiu Ulici, Ştefan Aug. Doinaş, Valeriu Cristea, Vlad
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Sorianu, Ion Rotaru, Alice Ţuculescu, Gheorghe Grigurcu,
Constantin Călin şi încă mulţi alţii.
Comentând volumul cu traducerea lui Zeletin a sonetelor lui
Michelangelo, Al. Balaci spunea: „Om de ştiinţă şi artist, C.D.Z.
demonstrează o vastă cultură, o cunoaştere profundă a limbii din
care traduce şi în care traduce cu toate subtilităţile şi nuanţele lor
spirituale”. Are dreptate.
Nu mai insistăm asupra acestui aspect ce-ar da articolului
nostru dimensiuni imposibile pentru condiţia lui de simplă
semnalare a unui fapt cultural. Amintesc doar că prin intermediul
lui Mihai Niculescu de la Londra, versurile lui C.D. Zeletin au
ajuns şi pe masa lui Cioran care, la fel, s-a pronunţat cu cuvinte
elogioase. „Ai scris o carte admirabilă, îi scria şi Mihai Niculescu
la 10 ian. 1977, cu prilejul apariţiei volumului său „Petreceri”, cu
care sunt bucuros şi recunoscător că m-am întâlnit” (p.114).
Pe C.D. Zeletin l-am cunoscut cu mulţi ani în urmă (decenii
chiar) cu prilejul unui simpozion consacrat poetului Ştefan Petică.
Mai erau prezenţi G.G. Ursu şi Zina Molcuţ – amândoi trecuţi între
timp în lumea umbrelor. Era tânăr, colocvial, răspândea în jurul
său un confort intelectual ce-şi avea izvorul într-o sagacitate
laborioasă şi coagulantă. Spiritualiza până şi relativul cel mai
banal. Trăgea în sus, într-o formă silfidă şi focalizatoare orice
subiect ar fi intrat în discuţie. Ştia drumul spre esenţă şi-ncerca să
dreneze discuţia spre o finalitate izbăvitoare. Era o toamnă târzie şi
toţi patru ne-am îndreptat spre casele profesorului Constantin
Solomon din Satul Nou. Seară superbă. C.D.Z., dar şi G.G. Ursu
erau într-o vervă molipsitoare. De-ar fi fost adunate toate
epigramele reproduse, ar fi rezultat o broşurică destul de
apetisantă. Dar, probabil, şi noi după gratii. „La Tecuci am trăit
apogeul toamnei”, îmi scria C.D.Z. la câteva zile după eveniment.
De altfel, am rămas într-o relaţie perfectă. O relaţie epistolară,
pentru că prilejurile de întâlnire „faţă către faţă” apăreau rar. M-a
onorat cu toate lucrările sale şi am un regret că n-am reuşit, pe
toate, să le semnalez în presa noastră culturală.
S-a ocupat de filozoful Ştefan Zeletin – uitat de mult şi lăsat
într-o nedreaptă indiferenţă. S-a îngrijit de reeditarea pamfletului
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„În ţara măgarilor” şi i-a reconstituit, cât i-a stat în putinţă, traseul
vieţii fugare şi al formării intelectuale la universităţile din
Occident. A descoperit acte şi documente privind trecerea sa prin
universităţile din Leipzig, Paris, Erlangen şi Oxford. Oricum,
cartea sa „Ştefan Zeletin, contribuţii documentare”, Editura Corgal
Press, Bacău, 2002, rămâne referenţială pentru cei interesaţi de
destinul acestui gânditor pentru care nu s-a construit încă soclul
potrivit. Şi tot poetul C.D.Z. s-a ocupat şi de ridicarea unui bust al
filozofului în satul de baştină, Burdusaci.
N-am putut să particip la festivitatea dezvelirii, dar am fost
primul pelerin care a vizitat lucrarea imediat ce s-a ivit
posibilitatea. Multă vreme i-am urmărit rubrica alimentată lunar în
revista „Ateneu” – rubrică vivantă, tonică şi, de multe ori,
mărturisitoare. Ulterior le-a adunat într-o carte, la care recurg
deseori când simt nevoia unei desfătări a lecturii.
Pe C.D. Zeletin l-am simţit întotdeauna aproape. Totdeauna
am găsit la el un gând bun şi o vorbă de îmbărbătare. Cu
deschiderea sa spre oameni şi cu aplecarea sa către prietenie, nu
mai este de mirare că s-au adunat atâtea mărturii de dragoste şi
prietenie ce s-au structurat într-un volum omagial de 570 de
pagini. Cum scria Edgar Papu într-o dedicaţie din 1972: „poet
distins şi om de cultură, care m-a uluit prin polivalenţa facultăţilor
sale”. Sunt cuvinte pe care le-ar putea rosti toţi cei care l-au
cunoscut şi i-au simţit prezenţa tonică prin apropiere.
De asta spun: la toate mărturiile adunate în această carte
omagială împletim şi noi o cunună de flori întârziate culese din
câmpia Tecuciului. Ştim că urarea noastră vine târziu, dar vine din
inimă şi din cele mai calde simţăminte.
La mulţi ani C.D. Zeletin, să fii sănătos şi apt de travaliu. Încă
este mare nevoie de clarvederea ta în aceste vremuri smintite şi de
mare vraişte sufletească.
Observator T (Tecuci), XI, 606, p.14, 5 mai 2006.
Reluat în volumul: Ionel Necula, Uricar la poarta Moldovei
de Jos. Pagini de istorie şi cultură tecuceană. Vol. I. Editura
Grapho Press, Tecuci, 2009, pp.149-152.
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Ovidiu DRIMBA

ELOGIUL POETULUI

„Ai făcut un lucru important în literatura română, cel puţin
prin traducerea unor capodopere ale liricii italiene şi franceze; ca
să nu mai vorbesc de poezia ta originală, pe care o preţuiesc atât
de mult” – îi scria (acum doi ani) marele George Emil Palade
nepotului său, poetului şi omului de ştiinţă C.D. Zeletin.
Într-adevăr, poetul s-a născut sub o zodie fericită. „El s-a
născut cu cartea în mână” – spunea scriitorul George Bălăiţă:
„este un erudit sentimental... El vine din stirpea moldovenilor de
rasă... Poet delicat şi labirintic... pe care T. Vianu l-a numit poeta
doctus”. „Medicul se asociază atât de fericit în dumneata cu
poetul, – şi aceasta din urmă dispune de o vibraţie atât de
exaltantă la atingerea tuturor înfăţişărilor lumii” – îi scria Tudor
Vianu (C.D. Zeletin abia împlinise 25 de ani...).
Puţini poeţi au fost copleşiţi de atâtea aprecieri elogioase, încă
de la începuturile lor literare. Avea doar 18 ani când poetul
G. Tutoveanu (fondatorul „Academiei Bârlădene” – al cărei preşedinte de onoare este azi C.D. Zeletin) îi lăuda, într-o scrisoare,
poezia – „în care s-aude fâlfâirea zborului de vultur.... Nimic nu te
va împiedica să urci pe scara de lumină dintre pământ şi cer...
Cred că vei face o strălucită carieră literară”. Avea doar 22 de
ani când venerabilul Perpessicius, remarcându-i poemul Mâinile
lui Enescu, îl asigură: „Totul e minunat în acest silogism poetizat,
şi condensarea, şi imaginile sugestive”. Împlinise 24 de ani când
academicienii Tudor Vianu şi Perpessicius îl recomandă Vieţii
Româneşti spre a-i publica „poeziile de mare valoare”, autorul
fiind un „talent remarcabil”. Cu un an înainte însă primise două
lungi scrisori (de câte două pagini) cu aprecierile cordiale ale lui
Perpessicius (care i-a adresat în total 15 scrisori, publicate în acest
volum). Iar la 25 de ani, Tudor Vianu îi scrie „cu iubire
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părintească”: „Am admirat deopotrivă delicateţea şi exactitatea
notaţiilor de natură, fervoarea lirică, dar mai ales... nu ştiu ce
atitudine înaltă şi nobilă a poetului”.
Asemenea cuvinte elogioase – care se refereau la poeziile sale
originale, la eseurile şi aforismele, la ediţiile critice realizate şi la
diverse alte contribuţii documentare – vor continua de-a lungul a
cinci decenii de activitate literară. Iar din întreagă această
activitate, „titlul de onoare” i-l conferă poetului C.D. Zeletin
traducerea integrală a celor două mari capodopere ale literaturii
universale: Poeziile lui Michelangelo şi Florile Răului, ale lui
Baudelaire; opere care îl situează definitiv pe autor în rândul celor
mai remarcabili poeţi-traducători ai literaturii noastre
contemporane.
VOLUMUL OMAGIAL (570 pag.) pe care i l-au dedicat instituţiile
culturale ale oraşului Bacău, cu prilejul împlinirii vârstei de 70 de
ani, se deschide cu o bibliografie cuprinzând 38 de titluri, cărţi
publicate (sau, în pregătire, o masivă cercetare de muzicologie, de
cca 700 de pagini). Volumul include scrisori primite, studii, eseuri,
prefeţe, cronici, interviuri, semnate de nume de recunoscut
prestigiu ale vieţii noastre culturale. Selecţia de „Păreri critice” ne
anunţă: „Scrisul lui C.D. Zeletin s-a bucurat de preţuirea
academicienilor Tudor Vianu, Perpessicius, Al. Philippide, Tudor
Arghezi, Geo Bogza, Şerban Cioculescu”. Sunt reproduse în
volum scrisori adresate poetului de personalităţi cunoscute din
străinătate (Gino Lupi – Milano, Fr. Escoffier – de la Revue des
Deux Mondes, N.C. Lofreddo – Salerno, Mihail Brâncoveanu Paris) şi din ţară: Tudor Vianu (se reproduce şi admirabila sa
prefaţă la Sonetele lui Michelangelo), Perpessicius – scrisorile şi
un superb eseu („Sonetele lui Michelangelo”), Edgar Papu,
italienistul en titre, Al. Balaci, urmat de alţi doi distinşi italienişti
(subtilul critic Cornel Mihai Ionescu şi Geo Vasile – pentru care
C.D. Zeletin este „un taumaturg al textului poetic”), Ştefan Aug.
Doinaş, muzicologul Viorel Cosma, A. E. Baconsky (un scurt şi
interesant eseu semnează Valeriu Gherghel), acad. Dan
Grigorescu, Veronica Porumbacu, Emil Manu (regretatul critic şi
poet), prof. Ion Rotaru, Radu Cârneci, O. Drimba, L. Ulici, Victor
77
https://biblioteca-digitala.ro

Kernbach, Valeriu Cristea, „orgoliul nostru naţional” George Emil
Palade (cu reproducerea în facsimil a două scrisori), Victor
Ciobanu, D. Florea Rarişte, I. L. Postolache; şi – ca să încheiem
enumerarea (incompletă) cu paginile dense ale celor doi
binecunoscuţi şi unanim preţuiţi critici, Gh. Grigurcu şi Th.
Codreanu.
Dar pentru biografia intelectuală a lui C.D. Zeletin, cea mai
interesantă contribuţie a volumului omagial îl aduc cele 15
interviuri incluse, între care se remarcă, întru totul deosebit, cele
patru „convorbiri” realizate de dna Alice Ţuculescu – eclatante
prin subtilitatea şi inteligenţa atât a întrebărilor, cât şi a
răspunsurilor. Încât, completând datele scrisorilor şi comentariilor
critice incluse în volum, aceste interviuri schiţează mai clar
portretul intelectual al scriitorului C.D. Zeletin.
Viaţa medicală, XVIII, 23, 16, 9 iunie 2006 şi Dacia literară,
XVII, 68/5/2006, 62, septembrie 2006.
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Prof. dr. Valeriu POPESCU
membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale

VIEŢILE UNOR PERSONALITĂŢI MEDICALE
– fragment –

Apariţia recentă a Who’s who Medical în România, ediţie
princeps (Editura Pegasus Press, 2006) reprezintă cea mai
cuprinzătoare enciclopedie a personalităţilor lumii medicale
contemporane din ţara noastră şi diaspora (...).
Enciclopedia cuprinde... o suită de eseuri, semnate de
personalităţi care depăşesc, prin complexitatea profesională şi
umană sectorul medical (acad. Constantin Bălăceanu-Stolnici,
prof. dr. C. Dimoftache Zeletin, prof dr. doc. Dumitru Dumitraşcu,
prof. dr. Dan Gavriliu, prof. dr. emerit Sofia Ionescu-Ogrezeanu,
dr. Stelian Ivaşcu, dr. Mihaela Leventer, dr. Liviu Munteanu, prof.
dr. Irinel Popescu, conf. dr. Caius Solovan); prezentarea alfabetică
a peste 2.000 de biografii ale unor personalităţi de prim rang ale
medicinii româneşti, dar şi a unor medici practicieni renumiţi din
România şi diaspora (...).
În concluzie, se poate spune că Who’s who Medical în
România constituie un eveniment cultural şi de creaţie ştiinţifică
românească, pentru care Editurii „Pegasus Press”, conducerii sale
şi echipei redacţionale, i se cuvin sincere felicitări.
Viaţa medicală, XVIII, 28(862), p. 5, 14 iulie 2006.
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Prof. Gruia NOVAC

CU C.D. ZELETIN DE-UN... AMAR DE VREME

Profesorul universitar doctor C.D. Zeletin e un amicus humani
generis, „prietenul neamului omenesc”, altfel spus e amicul
tuturor.
Nu întâmplător, deci, Societatea „Academia Bârlădeană”, al
cărei Preşedinte onorific este, i-a (re)tipărit cartea de eseuri Amar
de vreme, de la Editura Vitruviu din Bucureşti (2001), acum la
Editura Sfera din Bârlad (evident, 2006). Acestei noi serii, de-i
citeşti doar cuprinsul, îi acorzi întregul gir, dl. C.D. Zeletin
demonstrându-şi întregul său har în cele 44 de eseuri, adunate în
secţiunea care-a şi dat titlul volumului, şi în 11 convorbiri cu
diverşi, apărute, prin ani, în publicaţii precum Ateneu, Viaţa
medicală, Universul cărţii, Cuvântul, Arc, Curierul naţional
(magazin), Lumea (magazin) sau difuzate la Radio România.
Vremea eseurilor nu intră în discuţie. Ea a fost stabilită după
criterii esoterice, care ţin de intenţiile cronotopice ale scriitorului,
în cazul de faţă, memorialist.
Eseurile, ca şi convorbirile, nu pot fi povestite, nu pentru că
suntem în neputinţă, ci pentru că n-ar fi benefic. Un amănunt însă
e relevant. Cartea întreagă se sprijină pe două idei, ca între două
valve, ambele apoftegmatice, exprimate franc în prima frază a
întâiului eseu şi ultima din eseul care încheie şirul de 44. Iată:
1. Grija e conştiinţa faptei în negativ şi 2. Izbăvitorul de traumă
nu poate fi şi izvor al traumei, chiar dacă ultima idee e o parafrază
din Voltaire.
Fără nici un dubiu, întregul volum ajută la atenuarea (măcar) a
tulburărilor provocate de o existenţă multiplicată în atâtea şi atâtea
entităţi ale unei comunităţi umane, autorul contribuind la
regenerarea sufletelor prin refacerea încrederii în viaţă. Dar ai,
omule, grijă de rău, nu-l exacerba. Eseistul devine astfel un
80
https://biblioteca-digitala.ro

duhovnic, adevărat „izbăvitor de traumă”. Exemplific: „Într-o zi,
poetul Virgil Carianopol mi-a atras atenţia că în aceeaşi clinică se
află internat, scos din închisoare, poetul Radu Gyr, sub numele de
Radu Demetrescu, şi că vecinii de pat, securişti deghizaţi în
bolnavi, îl supraveghează. (...) Urma să i se aplice o anumită
procedură chirurgicală ce presupunea umplerea unei cavităţi
sensibile cu o faşă pliată, lungă de câţiva metri. Momentul
scoaterii acelei feşe era foarte dureros. Am venit să-l asist. A
leşinat în braţele mele... Revenindu-şi, l-am dus în salon şi-n mica
agitaţie a reinstalării i-am şoptit: Ast’ noapte mi-a intrat Iisus în
celulă, capoversul poeziei ce-mi parvenise în manuscris de la
Dimitrie Iov. Mi-a zâmbit scurt”. (Dialoguri mute cu doi bolnavi,
pag.188).
De ce fac acestei cărţi o asemenea prezentare? Din respect.
Fiindcă dl. C.D. Zeletin nu scrie nimic la întâmplare. Varietatea
subiectelor nu se confundă, la domnia-sa, cu absenţa unităţii
textelor. „Amar de vreme” e o sintagmă împrumutată din gândirea
populară, simplă în formă, dar de o profunzime adesea
inexprimabilă. Nu e vorba de adâncime numai temporală (deşi
ipoteza nu o excludem), ci, mai degrabă, de conştiinţa aglutinării
momentelor multe de trudă intelectuală, convertite în contextele
din care nu lipsesc informaţiile, analizele şi concluziile.
Dl. C.D. Zeletin nu scrie pentru sine. El se confesează cu
sinceritate cititorului, deşi acesta ar putea fi, vorba lui Baudelaire,
un lector făţarnic. Scrie despre anii în care îl fascina „surparea
pământului” (pg.11), despre „viermii de mătase mai plăpânzi ori
cu semne de boală” ai mătuşii Safta Vârlan (pg.90), dar nu-i uită
pe Eminescu, Şt. Aug. Doinaş, Perpessicius cu drama lui secretă,
George Emil Palade, Tudor Vianu, Giuseppe Tartini, Ion Caraion,
Ion Larian Postolache, George Catargi, G. Bacovia, Ştefan Zeletin,
T. Arghezi. Aforismele filosofice ori etice, psihologice sau
didactice întregesc un conţinut care nu putea fi realizat decât într-o
viaţă, adică într-un „amar de vreme”.
Într-un eseu intitulat Cu gândul la jurnal, C.D. Zeletin scrie,
iar eu vă las să judecaţi: „Jurnalul rămâne, indiscutabil, o supapă
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sufletească” (pg.40). De ce-am reţinut mărturisirea? Pentru că mi
s-a părut că, toată-n tot, cartea Amar de vreme e un... jurnal.
Gestul „Academiei Bârlădene”, lipsit de ancilaritate, este
productiv şi exemplar. Dl. C.D. Zeletin merită, cu prisosinţă, acest
dar, mai ales că, aşa cum singur scria în 1977, „...anii mei trec/ şi
sufletul de-un timp,/ de-un timp aleargă spre trup./ de pretutindeni
aleargă spre trup,/ ocean ce s-ar salva de el însuşi/ sărind într-o
barcă...”.
Pagini medicale bârlădene, IX, 100-101, p. 22, iulieaug. 2006.
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Muzeograf Alina BUTNARU

PRIMA EXPOZIŢIE DIN ROMÂNIA DEDICATĂ PROF. EMIL
PALADE, TATĂL LUI GEORGE EMIL PALADE, CEL DINTÂI
ROMÂN LAUREAT AL PREMIULUI NOBEL,
ORGANIZATĂ LA BÂRLAD

Povestea expoziţiei permanente „Contemporaneitatea culturală
bârlădeană”, cuprinzătoare de valori spirituale, începe cu doi ani în
urmă, mai precis în 2004, când inauguram „Bârladul cultural la
sfârşitul mileniului doi”. Pe atunci îmi exprimam dorinţa care în
acelaşi timp era şi un angajament, de a extinde expoziţia,
conducând la posibilitatea adăugării altor segmente din viaţa
culturală a Bârladului. Acest lucru s-a împlinit pe 26 martie 2006,
când Muzeul nostru a deschis pentru publicul larg trei spaţii
dedicate oamenilor de ştiinţă, scriitorilor pentru copii şi scriitorului
George Ivaşcu. Un eveniment care a prilejuit întâlnirea
bârlădenilor cu bârlădeni de seamă, la inaugurare fiind prezenţi
Domniile lor – Prof. dr. C.D. Zeletin, ing. Paul Zeletin şi scriitorii
Ion Hobana şi Virgil Chiriac.
Aceste trei spaţii dedicate şi altor personalităţi tutovene sunt
deţinătoare de comori. Un cuvânt ce nu este ales întâmplător şi
pentru care sunt datoare să vin cu precizarea că niciunde în ţară –
decât aici, la Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad – nu veţi găsi un
spaţiu dedicat marelui savant George Emil palade, laureat al
Premiului Nobel pentru Fiziologie şi Medicină, în 1974. Graţie
donaţiei făcută de Domniile lor – Prof. dr. C.D. Zeletin şi ing. Paul
Zeletin – cuprinzătoare de documente care atestă activitatea
ştiinţifică a acestor două mari personalităţi tutovene (Emil Palade
şi George Emil Palade), fotografii şi obiecte personale ce au
aparţinut lui Emil Palade – s-a reuşit reprezentarea acestor două
figuri marcante ale ştiinţei româneşti.
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Fiu al preotului Gheorghe Palade (1850-1928) şi al presbiterei
Chiriachia, Emil Palade (1885-1952), eminent fiu al Bârladului –
născut în cătunul Văratici, satul Şendreşti, judeţul Tutova, azi
judeţul Bacău –, absolvent al Şcolii Normale „Principele
Ferdinand” din Bârlad, ca şef de promoţie, în 1905, profesor de
filozofie şi pedagogie al Şcolii Normale „Spiru Haret” din Buzău,
a fost – aşa cum îl caracteriza Prof. Dr. C.D. Zeletin – „o legendă
vie pentru colegii săi, dar şi pentru Bârlad (...). Excela deopotrivă
în domeniile cunoaşterii abstracte şi cunoaşterii practice. Avea o
încredere oarbă, dar bărbătească, în valoare fiului său, pe care îl
admira, mărturisind celor din jur admiraţia. A fost cel dintâi, dintrun număr mai mare, care i-a prevăzut încununarea cu Premiul
Nobel, cu peste 25 de ani mai înainte...”
George Emil Palade (n.1912), absolvent al Facultăţii de
Medicină din Bucureşti, ca şef de promoţie, s-a făcut remarcat cu
cercetări şi descoperiri dintre care menţionăm: adaptarea şi
translocarea microscopului electronic din cercetarea de metalurgie
la studiul substanţei vii; crearea „fixatorului Palade” pentru
microscopia electronică, alcătuit din tetraoxid de osmiu 1% în
tampon de veronal sodic; precizarea structurii ultrafine a
mitocondriei, descoperirea ribosomilor, organite celulare implicate
în sinteza proteinelor (numite în onoarea sa „Granulele Palade”);
descrierea reticulului endoplasmic etc. În anul 1946, G.E. Palade a
plecat în S.U.A, ca „visiting professor” al Institutului Rockefeller
din New York, unde l-a întâlnit pe Albert Claude, omul de ştiinţă
care i-a devenit mentor. În 1961, a fost ales membru în National
Academy of Science. Împreună cu Keith Porter, a editat revista
„The Journal of Cell Biology”, cea mai importantă publicaţie
ştiinţifică în domeniul biologiei celulare. În 1973 părăseşte
Institutul Rockefeller, mutându-se la Yale University, iar din 1990
lucrează la Universitatea din San Diego (California). În urma
Simpozionului ştiinţific ce s-a desfăşurat la San Diego, la 25
martie 1999, s-a luat hotărârea ca unitatea de cercetare pe care o
conduce să-i poarte numele, fapt rar întâlnit la o persoană în viaţă:
GEORGE EMIL PALADE LABORATOIRIES FOR CELLULAR
AND MOLECULAR MEDICINE. Este Doctor Honoris Causa al
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unui număr de 19 universităţi, preşedinte de onoare al unui număr
de 13 instituţii de învăţământ superior şi este onorat cu 41 de
medalii de prestigiu mondial.
Prof. dr. C.D. Zeletin ne dezvăluie şi latura, mai puţin
cunoscută de noi, a omului G.E. Palade, spunând despre el că este
o persoană „foarte plăcută şi deschisă, are o fire apolinică şi e
modest. Îşi iubeşte patria natală, are lecturi preferate: Vasile
Pârvan, Tudor Arghezi şi V. Voiculescu. Cunoaşte bine istoria
României şi-i face plăcere să discute probleme istorice”.
Pagini medicale bârlădene, IX, 98-99, p.45, 2006.

C. D. Zeletin inaugurând expoziţia permanentă
Profesorul EMIL PALADE, eminent fiu al plaiurilor tutovene.
Scriitorii Ion Hobana (dr.) şi Virgil Chiriac.
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Prof. Gruia NOVAC

OMAGIU C.D. ZELETIN 70

Academia din Bârlad pentru a fi cu adevărat ceea ce, cu
eleganţă şi fără emfază, scrie pe firmă, se cere a-şi declara
neîntârziat supunerea la rigoare şi impresionare.
Pot dezvolta ideea pe pagini multe şi în timpi îndestulători.
N-o fac, mărginindu-mă doar la un tip de model, ca exemplu, pe
care de ani destui îl avem între noi şi lângă noi toţi, devenit subiect
al unui tom care configurează deplin, şi totuşi insuficient, chipul
unui connaisseur perfect: C.D. Zeletin.
Omagiu. C.D. Zeletin 70 e mai mult decât o carte. E o
oglindire a unei existenţe spirituale în datele şi faptele ei
fundamentale, în nucleul căreia descoperim un spaţiu particularizat
de limpedea gândire cedezeletineană, spaţiu care, chiar dacă e
conex cu cel nelimitat, nu e niciodată confinat, ci doar regenerator.
C.D. Zeletin e modelul academic prin excelenţă, chiar dacă
forul cel mare nu l-a absorbit încă. Blândeţea domniei-sale e
sagitală, duritatea lui e catifelată şi sfătuitoare. Maestru al
exactităţii, nu-l iartă pe cel ce nu posedă înţelesul termenului, nu
cunoaşte biografia trebuincioasă, ori confundă iubirile cu
frivolitatea. Domnul omagiat a şi înţeles că m-am referit la o
regală „punere la punct” a unui ins cu peniţă superficială care,
confuzionat fiind, îl aduce pe Marcel Proust în... România.
Corecţia pe care C.D. Zeletin i-o aduce se află publicată în
„România literară” nr. 41 din oct. 2005, la pagina 14, în finalul
căreia citim: „A nu şti nu este neapărat o vină, dar semidoctismul
este, mai ales atunci când e agresiv. În ce constă agresivitatea? În
a-l afişa cu nonşalanţă în presă, de la care presă se presupune că,
totuşi, omul, dacă nu învaţă, află totuşi, ceva. Şi acest ceva trebuie
să fie exact. Autorul (e vorba de Cosmin Zidurean – n.m. G.N.)
face harcea-parcea un subiect care, cu siguranţă, era vrednic de
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un destin mai bun. Îndrăzneala prin care vraiştea documentară
iese în arenă realizează un efect de frivolitate imorală. Domnia-sa
se va mâhni, sunt sigur, citind rândurile acestea; eu aş fi însă
fericit ştiind că o cât de mică parte din umbrire ar pune-o pe
seama domniei sale”.
Acesta e C.D. Zeletin şi acesta e unul din exemplele multe,
revelatoare, care se pot da.
Sub semnul exactităţii şi al accepţiei asumate a fost întocmit şi
redactat volumul amintit (mai la început), editat cu dragoste de
către Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu
Cultural Naţional Bacău şi de Centrul Internaţional de Cultură şi
Arte „George Apostu” Bacău, în 2005. Subliniez sprijinul, în
tipărirea celor 300 de exemplare ale cărţii, lui Rotary Club Bacău
şi al Lions Club „Moldova” din Bacău.
După o Notă asupra ediţiei, semnată de Dl. Constantin Donea,
mai marele peste cultura băcăuană, citim vorbele drepte şi
apreciative ale medaliatului cu Nobel, George Emil Palade,
unchiul sărbătoritului, datate 21 sept. 2004, San Diego, California,
obligând-mă să le citez: „Dada, te nelinişteşte faptul că, în
aprecierea lumii, activitatea artistică ţi-ar putea-o umbri pe cea
ştiinţifică. Nu sunt de acord. Ai făcut un lucru important în
literatura română, cel puţin prin traducerea unor capodopere ale
liricii italiene şi franceze, ca să nu mai vorbesc de poezia ta, pe
care o preţuiesc atât de mult. Ştiinţa e specială, dar nu-i divorţată,
în timp, de contextul intelectual al comunităţii omeneşti”.
Urmează un curriculum vitae, lapidar dar încăpător, al scriitorului, flancat de o samă de păreri critice ale unor personalităţi
precum Tudor Vianu, D. Panaitescu Perpessicius, Al. Philippide,
T. Arghezi, Geo Bogza, Ş. Cioculescu, Dan Grigorescu, Françoise
Escoffier, Emil Manu, Laurenţiu Ulici, Alice Ţuculescu,
Alexandru Balaci, Ion Rotaru, Ecaterina Ţarălungă, M. N. Rusu,
Şt. Aug. Doinaş, George Bălăiţă, Ovidiu Drimba, Vlad Sorianu,
Geo Vasile, Gh. Grigurcu. Apoi, o foarte bogată crestomaţie, în
care găsim aproape 90 de semnături pe materiale diverse despre
opera maestrului. Cu bucurie legitimă notez că în cele 570 de
pagini ale volumului se află şi semnăturile unor bârlădeni, pe
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care-i şi amintesc: Simion Bogdănescu (un articol), Nicu Botezatu
(un articol), Mihai Luca (un articol), Ritta Mintiade (un articol),
Elena Popoiu (un articol) şi subsemnatul – Gruia Novac – (şase
articole şi un fragment din al şaptelea). Un potop de 102 ilustraţii –
din care 69 fotografii şi 33 facsimile – împlineşte construcţia
acestei cărţi unice şi care a devenit soclul statuii viitoare a
scriitorului C.D. Zeletin. Mai ales că sculptorul Gh. Adoc i-a
desenat, în 2005, un excepţional medalion, prezent în volum.
„În speranţa surprizei pe care i-o va produce această carte!”,
aşa-mi scrie Dl. C.D. Zeletin în dedicaţia datată 1 ianuarie 2006,
Bucureşti, odată cu urarea „La mulţi ani!”
Surpriză? Şi. Dar mai ales, bucurie! Bucurie pe care-am
încercat să v-o transmit şi Dumneavoastră, membri ai Academiei
din Bârlad.
24 ianuarie, 2006
La prezentarea, emoţionantă, a cărţii în şedinţa Academiei
Bârlădene.
Pagini medicale bârlădene, IX, 98-99, p.16, 2006.
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C. D. ZELETIN
Preşedintele de onoare al Academiei Bârlădene

„CURTEA DE BÂRLAD”

Zidirea Anei lui Manole în masivul mur al Mânăstirii Curtea
de Argeş, pentru ca sacrul edificiu să se poată înălţa, e tragedie
întâi de toate prin ea însăşi, apoi prin faptul că exprimă o
necesitate ineluctabilă. În privinţa Meşterului Manole cel de până
la sosirea Anei, îmi place să văd în el replica unui Sisif valah
biruitor prin jertfă, atâta vreme cât
Ce ziua zidea
Noaptea se surpa...

Infinitului suferinţei fizice a eroului elin, Meşterul Manole îi
opune finitul unei rezolvări: sacrificarea propriei soţii. Suferinţa i-a
trecut exclusiv în propriul suflet, iar jertfa personală în tâlcul
eternităţii potenţiale din biografia oricărui om care-şi pune
problema creaţiei.
Un ecou târziu al misterului săvârşit la Curtea de Argeş a
ajuns, nepurtat de nici un mistagog, şi la Bârlad, oraş care avusese
şi el o curte, Curtea cetăţii de pământ de la miazăzi.
În urmă cu 100 de ani, Stroe Belloescu, aşezând ban pe ban
din simbria lui de profesorul la Liceul Gheorghe Roşca Codreanu
şi din nici o altă parte, a înălţat o Casă Naţională pentru luminarea
neamului său din această parte a ţării. A apucat s-o inaugureze,
însă răufăcătorii, bănuindu-i bogăţia în bezna unor ipotetice sipete
cu bani şi nu în lumina pe care a revărsat-o lumii, l-au omorât
într-o noapte, înfundându-i gâtlejul cu cârpe... Surse apocrife au
transmis prin decenii informaţia după care pe masă au fost găsite
ceapa şi mămăliga de cu seară. Chiar de n-ar fi fost aceasta
realitatea, adevărul ei se salvează prin genialitatea morală a
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metaforei: ceapa şi mămăliga prin care neamul românesc a
înfruntat secolele...
Jertfa lui Stroe Belloescu a dinamizat fără întârziere
generozitatea, într-ale cărţii, a bârlădenilor, şi nu numai. Daruri de
cărţi peste daruri de cărţi s-au înălţat ca zidurile lui Manole, făcând
ca biblioteca să sporească an de an până la cataclismul comunist
care a început prin 1948-1949. Astăzi, blestemul răului a început
să se destrame...
I-am călcat pentru întâia oară pragul în anul 1945. Cu teribilă
sfială... Eram elev în prima clasă de liceu. Copil de la ţară, mă
însufleţea, încă de acasă, mai mult înfrigurarea cărturărească şi mai
puţin sau deloc chemarea irezistibilă a maidanului urban, unde
periodic se dezlănţuia lupta dintre coteni şi podeni. Mă lăsau rece
atât ispitele delincvenţei juvenile, aţâţată teribil de ravagiile
războiului pe terminate, cât şi slobozeniile „gimnaziului unic”, o
adunătură în care se transformase Liceul Codreanu, gimnaziu prin
care democraţia sovietizantă destructura vechiul elitism al acestei
şcoli de riguroasă tradiţie. Desigur că găseam un refugiu în idealitatea ei, dar Casa Naţională mă atrăgea mai ales printr-un instinct
vital şi redemptoriu şi nu prin vreo recomandare a profesorilor,
cotropiţi de dezolarea spre care îi împingeau vremurile.
Casa Naţională avea o măreţie ascunsă, pe care eu o simţeam
şi care avea să mă marcheze indelebil. Mă aspira, liniştindu-mă.
Mai târziu, am avut şi acces liber la rafturile de cărţi al căror
labirint îmi dădea o ameţeală fericită. O lectură aparte era şi
consultarea cataloagelor. Am întâlnit aici oameni interesanţi.
Coborâtă parcă din alte lumi, o domnişoară în vârstă, foarte fină,
cultivată şi de o blândeţe stranie, Coca Pleşu, mătuşă a filozofului
Andrei Pleşu, a propus adolescentului ce eram să vorbim
franţuzeşte şi mi-a dat să citesc romanul lui Anatole France, La
révolte des anges, urmând să-l comentăm împreună după aceea.
Tot în franţuzeşte... În personajul bătrânului bibliotecar Sariette
l-am văzut imediat pe bibliotecarul Casei Naţionale, poetul George
Nedelea, care trecea prin săli tăcut şi abstract ca un concept al
absenţei... Bunul, liniştitul, adâncul director al pinacotecii,
sculptorul Dimitrie Tarază, om universal al artelor manuale, ţinând
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foarte mult la mine, mi-a improvizat în muzeu o măsuţă pe care
să-mi fac lecţiile după-amiaza, sprijinind-o de peretele de unde mă
vegheau, ca dintr-un tabernacul, excepţionalul portret, Călugărul
Nectarie, în care Nicolae Grigorescu îl zugrăvise pe tatăl lui
A. Vlahuţă la vârsta de 102 ani, călugărit la bătrâneţe în Mănăstirea Agapia, scrisoarea prin care fiul său dăruia acest tablou,
tulburător de frumos, Bârladului şi câteva pagini dintr-un
manuscris al lui Mihail Sadoveanu. Patruzeci de ani mai târziu,
nimerindu-mă la Paris în zilele revoluţiei din decembrie 1989 şi
văzând la televizor Muzeul Naţional din Bucureşti arzând cu tot cu
Retrospectiva Grigorescu pe care tocmai o vizitasem, o durere
lancinantă mi-a străbătut pieptul, ştiind că acolo arde Călugărul
Nectarie al lui Grigorescu, al lui Vlahuţă şi al copilăriei mele. Din
fericire, întreaga expoziţie a scăpat... Tot la Casa Naţională, o
replică dură a magistratului scriitor Ion Manta Roşie tunând
împotriva laxismului liric, a făcut să asociez definitiv arta scrisului
cu marmura de Carrara, pe care tocmai o evocase... Însă darul cel
mai de preţ oferit de ctitoria lui Stroe Belloescu a fost cunoştinţa
cu bătrânul poet G. Tutoveanu, care m-a surprins de la început
printr-o impresie foarte înaltă de impecabil, însoţit de o blândeţe
proprie sufletelor ce ştiu să caute spre inima copiilor. În momentul
când, ieşind din sala unde se ţinuse o întâlnire literară, s-a apropiat
de mine întrebându-mă dacă nu vreau să-l conduc spre casă, am
auzit cum auriga soartei mele de scriitor plesneşte fericit biciul
deasupra cailor lui de cursă...
Anii petrecuţi la Casa Naţională au fost salvatori pentru
sufletul meu. Şi pentru ca legătura cu ea să cunoască sudura şi
printr-un botez de foc, mi-a fost dat să asist la două din tragediile
ei: triumful agresiv al deşănţării proletcultiste în Cenaclul
„A. Vlahuţă”, când simţeam cum dârdâie speteaza scaunelor pe
care stăteau personalităţile de altădată, şi epurarea bolşevică,
printr-o nesăbuinţă criminală, a tezaurului de carte, adunat cu
osârdie sfântă şi pierdut pentru totdeauna... După patru decenii de
la asasinarea lui Stroe Belloescu (în ziua de 20 octombrie 1912),
acel rău timpuriu intrând în rezonanţă cu răul anilor pe care îi
evoc, izvodea oscilaţii întreţinute, asemenea soldaţilor cărora,
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neordonându-li-se ruperea rândurilor, trec mărşăluind pe un pod
care, fatalmente, se va prăbuşi...
La Curtea de Bârlad, zidurile ctitoriei lui Stroe Belloescu
şi-au primit cu prisosinţă jertfa. S-a reîntronat liniştea prielnică
formării şi desăvârşirii cărturăreşti, liniştea prielnică înălţării
spirituale, climatul propice creaţiei artistice, de natură să aducă
aminte generaţiilor în succesiune că aici s-au ţinut primele întâlniri
ale Academiei Bârlădene, societate care şi-a îndreptat râvna şi spre
adunarea de cărţi, dacă se poate rare, G. Tutoveanu însuşi dăruindu-şi din vreme biblioteca de acasă bibliotecii tuturor. Sper că în
viitorul apropiat împrejurări favorabile vor permite înălţarea unei
clădiri adiacente, moderne, care să servească unor cabinete
speciale şi lărgirii depozitului de cărţi; manuscrisele, cartea rară şi
colecţiile de reviste şi-ar găsi aici adăpostul ideal.
Asigur centenara Casă Naţională „Stroe Belloescu” de
întreaga mea iubire, de adâncul meu respect şi îi urez să-şi reia,
sporind în nobleţe şi îmbogăţindu-se progresiv, drumul neabătut
spre eternitatea cărţii şi a învăţăturii.
Bucureşti, 15 octombrie 2006
Publicat în: Centenar. Casa Naţională „Stroe S. Belloescu”,
Biblioteca municipală. 1906-2006, pp.23-24.
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Cătălin VASILESCU

ÎN LUMEA FAPTELOR RAPIDE ŞI A DECIZIILOR ACUTE
Fragment

Cândva medicii aveau faima de a fi şi unii dintre cei mai pasionaţi
cititori. Erau la curent cu literatura clasică, dar şi cu cea a momentului,
erau posesorii unor biblioteci de invidiat.
Am avut surpriza plăcută să constat că renumele de buni cititori al
medicilor mai e valabil şi astăzi, chiar dacă, poate, nu ca regulă generală.
Oricum, interlocutorul meu l-a confirmat din plin.
Are 47 de ani şi este chirurg la Spitalul Clinic Fundeni. A făcut
stagii la Paris, în Germania, ca bursier Humboldt, şi în Japonia. Este unul
dintre specialiştii noştri în laparoscopie, dacă acest cuvânt vă spune ceva.
Frecventează, când timpul îi permite, librăriile şi Târgurile de carte,
citeşte din când în când şi recomandările de lectură din revistele literare,
iar unora le dă curs. L-am convins cu destulă greutate să se lase
intervievat. (I.P.)

Ce are a face, la urma urmei, medicina cu literatura? Vă pun
această întrebare ca să nu mai scriu un chapeau justificativ pentru
discuţia de azi. Nu pot să nu mă gândesc imediat la Mens sana in
corpore sano a lui George Topîrceanu. Dostoievski a fost
epileptic, Proust – astmatic, Balzac – cardiac. Pare mai greu să
găseşti mari scriitori sănătoşi decât bolnavi. Lăsând gluma... Să ne
gândim la medicii scriitori. Unii, după studii medicale sau câţiva
ani de practică au rămas cu totul şi cu totul ai... literaturii.
Cum e, în România literară, colaboratorul nostru de la pagina
9, poetul Emil Brumaru...
Dar mai interesanţi pentru tema discuţiei noastre îmi par
scriitorii care nu au părăsit medicina: mă gândesc la Cehov, la
Céline, iar la noi în ţară la V. Voiculescu, la C. Dimoftache
Zeletin, cunoscut în lumea literelor ca C.D. Zeletin. Asta ca să
vorbim doar de literatură; dacă includem şi artiştii plastici, la loc
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de frunte ar trebui să fie, desigur, Ţuculescu. Profesorul C.
Dimoftache Zeletin, reputat biofizician, traducător al sonetelor lui
Petrarca şi Michelangelo şi preşedinte al Societăţii Medicilor
Scriitori, atrăgea atenţia asupra unui risc care-l pândeşte pe
medicul scriitor: acela al diletantismului, fie în una, fie în cealaltă
dintre profesii. Pe bună dreptate, cred eu. Din păcate avem de-a
face adesea cu medici care, prin simplă... contaminare, prin
contactul social cu oameni de litere, încep să creadă că sunt ei
înşişi scriitori, că au ceva interesant de comunicat lumii. Cum ar fi
isprăvile lor medicale! Aşa încât se pun pe treabă şi scriu. Şi
publică. E plină lumea de producţiile de un gust îndoielnic ale unor
doctori grafomani. Chirurgii sunt, curios, cel mai adesea în această
ipostază. Aţi observat ce multă literatură despre sine (în primul
rând memorialistică) au produs chirurgii?
Nu m-am gândit la asta, dar eu îi înţeleg, probabil că e nevoie
de o compensaţie literară, după ce vezi atâta suferinţă.
România literară, XXXIX, 1, p. 18, 12 ianuarie 2007,
Interviurile r.l. Despre literatură şi medicină cu conf. dr.
Cătălin Vasilescu. Interviu realizat de Ioana Pârvulescu.
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Alexandru GEORGE

Eseu.
LUX ŞI NECESITATE

De câteva sute de ani, mai precis de la Renaştere încoace, de
când s-a cristalizat mai ferm noţiunea de scriitor „modern”, se
poate observa că mulţi dintre cei calificaţi astfel au cu totul altă
profesiune şi, bineînţeles, altă formaţie intelectuală: de la Rabelais
la Céline se semnalează medici care scriu literatură. După cum o
mulţime dintre cei mai iluştri sunt jurnalişti, militari, ingineri,
matematicieni. 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 sau (dacă vrem) la
Aurel Baranga, lista discipolilor lui Hipocrate oferă o confirmare
strălucită şi surprinzătoare.
Desigur, nu trebuie omis cazul câte unui matematician de vază
precum Ion Barbu sau, mai aproape de noi, ingineri de înaltă
specializare, numai că odată cu aceştia ajungem în perioada
comunistă care, prin programul ei strict, a orientat spre anumite
profesiuni oameni ce aveau altă vocaţie pe care, doar pentru a-şi
câştiga existenţa mai uşor, au devenit posesorii unor diplome. Un
fapt ce nu trebuie omis e că până în 1948, în licee, învăţământul
umanist era preponderent până la bacalaureat, aşa că un candidat la
Medicină sau la alte ştiinţe „pozitive” primea aceeaşi instruire ca şi
unul care va urma Literele, Filosofia, Dreptul sau Teologia. Toţi
cei din urmă aveau din plin contact cu fenomenul uman, dar
Medicina (nu neapărat Psihiatria) pătrunde mai în adânc şi are
parte de spectacole mult mai dramatice, în fiecare zi, la fiecare pas.
Ispita unor intelectuali de acest tip de a-şi folosi experienţa
specială pentru a trece în domeniul ficţiunii este maximă şi perfect
justificată. Dacă a dat roade în trecut, de ce n-ar face-o şi în viitor?
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Numai că între timp, în lunga perioadă comunistă şi, încă o
dată, după Eliberarea de aceasta, s-au produs schimbări radicale în
statutul şi chiar definiţia scriitorilor, care mai înainte de război
erau numiţi şi „visători”. Regimul comunist a înregimentat de voie,
de nevoie toată scriitorimea română: i-a asigurat o formulă de
existenţă şi i-a oferit un prestigiu profesional nemaicunoscut
înainte, cu scopul de a o subordona sau măcar neutraliza. Regimul
nu îi recunoştea drept scriitori decât pe cei admişi în Uniunea
Scriitorilor, o instituţie care, născută în stalinism, funcţiona după
modelul sovietic, foarte avantajos pentru unii profesori şi, mai
puţin, pentru „obşte”. I s-a lăsat rolul de rezervaţie cu regim mai
blând, dar supravegheat, în „leagănul” care-i ţinea captivi pe
ceilalţi, milioane de cetăţeni ai ţării.
Acum, lucrurile s-au schimbat, scriitor se poate numi oricine
scrie şi îşi publică unele produse sau chiar îşi dă numai titlul,
acesta nereprezentând pentru nimeni obligaţia de a-i da onorul, sau
pensii, repartiţii la vile, delegaţii în străinătate. Inflaţia (fenomen
caracteristic economiei de piaţă), supra producţia (fără cuvenita
„desfacere”) sunt fenomene la ordinea zilei... Dar mai ales a
apărut, strivitoare, concurenţa străină: cartea tradusă şi, mai rar,
originală, copleşeşte producţia autohtonă şi face ca mulţimea de
librării să pară că aparţine altei lumi. Se vede, aşadar, că TV şi alte
anexe ale audiovizulului n-au eliminat lectura, cartea şi pe autorii
ei, şi nici pe cei eventuali.
În plus, societatea viitorului se configurează încă de pe acum
ca una a răgazului, ceea ce în comunism era de neconceput, căci
„munca”, înţeleasă la modul cel mai primar, istovea şi consuma
timpul cetăţeanului obişnuit şi doar mai puţin pe fanaticii culturii
şi ai efortului creator. Societatea de mâine va fi însă şi mai bogată,
fapt care se simte de pe acum şi în cea românească: scriitorul şi, în
general, artistul sunt inşi care se sustrag normelor generale şi
încearcă un alt drum, pe cont propriu, căci nici o societate din
lume nu e făcută pentru aceste excepţii, chiar dacă ele se numără
cu zecile de mii în Franţa, ţară în care apar cca 3.000 de romane
anual. Un astfel de mediu este, firesc, unul de diletanţi, în sensul
autentic, italienesc, al cuvântului, de inşi pricepuţi în arte, pe care
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le cultivă chiar dacă nu le „profesează” întotdeauna, ei constituind
o elită, chiar şi acolo unde există ample şi rentabile industrii ale
scrisului.
Cazul omului de ştiinţă se complică prin aceea că progresul,
ultraspecializarea îl pot acapara, dar niciodată total, după opinia
mea, căci arta nu poate fi exclusă din viaţa nici unei fiinţe umane.
Viitorul ne va aduce constatarea că arta, care a fost întotdeauna un
lux, se va dovedi (tocmai de aceea) şi o necesitate.
Viaţa medicală, XIX, 3, p. 12, 19 ianuarie 2007.
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Barbu CIOCULESCU

PRILEJ DE FEERIE

Ca şi dl. C. D. Zeletin, nu socotesc exactitatea ca fiind prima
virtute şi principalul merit al unei traduceri în versuri, tot aşa cum
consider perfecţiunea ca un van deziderat al omului confruntat cu
trista lui efemeritate. Dar, am avut dintotdeauna o intimă rezervă
faţă de translaţia dintr-o limbă în alta a celui mai aerian şi mai
fragil mesaj – poezia. Faptul că, dintre toate limbile, cea franceză,
cea italiană, ca limbi de sorginte latină, ne sunt cele mai apropiate,
aduce însă un argument în favoarea recreării în limba noastră a
unor ritmuri din alte culturi, cu alte treceri prin secole.
Comit aceste digresiuni, mai degrabă plate, incitant de lucida
prefaţă cu care a înzestrat dl. C. D. Zeletin recenta sa Antologie din
lirica franceză (Editura „Pandora M”, Târgovişte, 2006), amplă
lucrare propunând cititorului nostru traduceri din opt mari poeţi
francezi ai secolelor XIX-XX: Alfred de Vigny, Théophile
Gautier, Charles Baudelaire, Stéphane Mallarmé, Paul Verlaine,
Arthur Rimbaud, Émile Verhaeren şi Guillaume Apollinaire. Un
buchet – ca să folosim un uzat clişeu – de genii poetice, deci de
foarte particulare caractere artistice, la vremea lor revoluţionare,
iar în zilele noastre ilustrând clasicitatea.
Ediţia, conţinând roadele a cinci decenii de exerciţiu într-ale
traducerii – autorul nu are plăcere pentru termenul de tălmăcire –
aparţine unui poet la rândul său şi unui erudit, prin urmare se
înţelege de la sine că ascunde şi o lecţie, un manifest, o sfidare. De
altminteri, înainte să ne fie propuse nouă, cititori de masă,
traducerile au fost supuse judecăţii lui Perpessicius, precum şi
altele, din limba italiană, profesorului Tudor Vianu. Ceea ce ne
poate induce un anume complex de inferioritate, întocmai cum un
alt complex, de culpabilitate, îl paşte pe întreprinzătorul traducător.
Şi ce e drept, obstacolele pe care le are de trecut necesită o
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herculeană musculatură intelectuală – şi nu numai atât! Însă aşa
cum lui Théophile Gautier îi plăceau dincolo de măsură munţii (în
original: „J’aime d’un fol amour les monts fiers et sublimes” – în
traducere „Îmi plac la nebunie sublimii munţi, semeţii”), traducătorului îi plac muncile herculeene. Aventura se vede acolo unde
muzicianul atacă partiturile cele mai dificile, începând cu Casa
păstorului de Alfred de Vigny şi terminând cu Corabia beată a lui
Arthur Rimbaud, cu lungile poeme ale lui Guillaume Apollinaire,
atacând până şi versuri în care un poet – mare – pastişează
versurile altor poeţi – tot mari. Mai vii sunt, în opinia noastră,
reuşitele în transpunerea acelor juvaeruri lirice intrate în memoria
publică şi, ca atare, adesea traduse. În minte îmi revine încântarea
cu care, în adolescenţă, recitam Green (Paul Verlaine), efectuând
prima şi ultima traducere proprie, pe care în timp am uitat-o – se
restrângea la prima strofă –, dar pe care o regăsesc, mântuită, în
versiunea dlui Zeletin: „Primeşte flori şi frunze şi crengi şi fructe-n
salbe/ Şi inima ce-mi bate ca faţă de altar,/ N-o sfâşia în două,
minune cu mâini albe,/ Sub ochi splendizi lasă a-mi sta umilul
dar!”.
Dar neuitatul Cântec de toamnă – al lui Baudelaire?: „Adio,
limpezime a verilor prea scurte!/ În bezna friguroasă ne-om
scufunda curând!/ Aud cum în răsunet pe lespedea din curte,/
Butucii cad funebru şi bubuie pe rând,/ Intra-vor iar în suflet fiorii
asprei ierne,/ Cu groază, trudă, ură, iar inima, şi ea,/ Ca soarele
când polul oroarea şi-o aşterne,/ Va fi un bulgăr roşu din gheaţa
cea mai grea”. Şi exemplele se pot înmulţi, incluzând totalitatea
unui poem, precum „După-amiaza unui faun”.
În ce măsură raportul dintre frumuseţe şi fidelitate este înţeles
şi respectat în această vastă întreprindere de realcătuire a unor
opere lirice şi a unor personalităţi artistice foarte diferite între ele,
rămâne o chestiune de cântar farmaceutic, unde esenţial este
verdictul lectorului, respectiv afectiva sa legătură cu originalul în
cauză, disponibilitatea de a accepta să lunece pe un nou siaj, să
intre într-un joc cu regulile fixate de partener – traducătorul. E
vorba de cât este legat de ceea ce numai lui îi spune, din originalul
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unei poezii. Punct în care, fatal, se ciocnesc subiectivităţi,
câteodată de neîmpăcat. Dar acesta este riscul jucătorului...
Când, bunăoară, dl. Zeletin traduce Cântecul celui mai înalt
turn: „Leneşe juneţă,/ tuturor tribut,/ Din delicateţă/ Viaţa mi-am
pierdut./ Vino timp sublim,/ Când să ne iubim!”, iar lectorul, pişcat
de purice, tălmăceşte: „Trândavă juneţă/ Supusă oricui,/ Din
delicateţă/ Viaţa mi-o pierdui./ Ah! Vremea să vină,/ Când inimi
se-mbină”, desigur că acesta din urmă e învins. Dar, oare, el aşa
crede? În mulţimea de norocoase lovituri, câte o scorie: când, de
pildă, se traduce „Je suis assis, tel qu’un ange aux mains d’un
barbier” cu „Ca un înger cu* mâinile de bărbier”, intervenim: „Ca
un înger în mâinile unui bărbier” – să nu uităm că, în trecut,
bărbierii mai erau şi smulgătorii de măsele!
Când însă lectorul de traduceri simte, la rândul său, imboldul
de a se apuca de traduceri, meritul revine, cu siguranţă, celui care
i-a deschis apetitul! Mărturisirea, din prefaţă, a dlui C.D. Zeletin,
că în munca de traducere a străpuns poetul original, pe punctul de
a ieşi la lumină, ne convinge. Antologia pe care 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.
Viaţa medicală, XIX, 6, p. 12, 9 februarie 2007.

*

Greşeală de tipar: în mâinile (C.D.Z.).
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Ion N. OPREA

C.D. ZELETIN MEREU CU GÂNDUL LA LOCUL SĂU DE
OBÂRŞIE

În loc de recenzie la volumul „Omagiu. C.D. Zeletin 70”

„Născut: sâmbătă, 13 aprilie 1935, la Burdusaci, judeţul
Bacău.
Numele: Constantin Dimoftache. Părinţii: 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 paterni, Constantin Dimoftache şi Natalia
Dimoftache, născută Palade. În felul acesta, numele a rămas
nemodificat, singura schimbată fiind iniţiala tatălui: N(icolae) a
fost înlocuită cu C(onstantin).
Pseudonimul literar: C.D. Zeletin. Profesia: medic, profesor
universitar de biofizică”.
Am extras din „Curriculum vitae 2004” al scriitorului C. D.
Zeletin, căruia Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi
Patrimoniul Cultural Naţional Bacău şi Centrul Internaţional de
Cultură şi Arte „George Apostu” Bacău, 2005, îi închină volumul
„Omagiu. C.D. Zeletin 70”, la împlinirea vârstei.
„Tovarăşului Dada Dimoftache, profesor, comuna Burdusaci,
raionul Zeletin, regiunea Bârlad” îi scria din Bârlad la 4 august
1953, G. Tutoveanu, scrisoarea figurând în „Crestomaţie”.
– Laurenţiu Ulici vă integra în promoţia lirică ’70 a
moldovenilor. Sunteţi de acord? i se adresează Alice Ţuculescu
într-o convorbire apărută în „Muncitorul sanitar” la 17 iulie 1986.
– Da. Însă nu 1970! Aparţii generaţiei în care ai scris o carte,
nu celei în care ai publicat-o. Într-adevăr, eu sunt al Moldovei,
deoarece acolo m-am format şi de acolo îmi vin toate rădăcinile.
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– Consideraţi totuşi Moldova o provincie românească
dispunând de un profil aparte al poeziei?
– Al celei lirice. De altfel, neamul nostru produce valori în
aceeaşi distribuţie statistică, indiferent de provincie sau timp. Cum
am mai spus şi cu alt prilej, problema este ca talentul literar să se
poată confrunta liber în arenă, deci să existe. Şi să nu uităm că
există prin cuvinte...
– Literatura dumneavoastră a pornit de la cea pe care aţi
citit-o? Ori au fost două lucruri distincte, contopite treptat în
lectorul care creează? îl iscodeşte Daniel Daniel (Alexandru
Popescu Prahovara, scriitor şi medic, „Ateneu”, XXIV, 6, p.3,
iunie 1987).
– Nu am pornit de la literatură, fiindcă „am scris” poezii
înainte de a şti ce este literatura şi chiar înainte de a şti să scriu ori
să citesc. E vorba de un distih ce mi-a ţâşnit cu bucurie din piept
pe la vreo 3-4 ani, când ne duceam cu trăsura la bunicul Gheorghe
Ţarălungă, de Sfântă Maria Mare, de la Burdusaci pe Laz la
Onceşti, printre pădurile de gârneţe îmbătrânite şi prăpăstiile
primejdioase de la Pojorâta, nume de care şi astăzi mă înfior... De
sus vedeam plutind deasupra văii adânci a Stănişeştilor stoluri de
porumbei. Iubeam păsările, aşa cum le iubesc şi azi. La vederea lor
am fost cuprins de o frenezie neobişnuită şi săream cântând cât mă
ţinea gura:
Stănişeştii
porumbacii,
Stănişeştii
porumbacii...

(sol, fa, fa, mi/sol, fa, fa, mi). E o frază muzicală ce-mi evocă un
univers întreg, asemenea madeleinei lui Proust... Să se observe că,
adjectivând un substantiv, cream un cuvânt nou, porumbac, adică
plin de porumbei, folosindu-l la plural, în acord cu toponimul.
Există în limbă cuvântul porumbac, adică închis la culoare, pestriţ,
dar eu l-am cunoscut mult mai târziu.
– ...Eu am absolvit Colegiul Naţional „Gheorghe Roşca
Codreanu” din Bârlad, aşa că mă socot cu plăcere bârlădean. Aici
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am trăit în apropierea poetului G. Tutoveanu (1872-1957), figură
de o rară nobleţe, care, ca om, l-a fascinat până şi pe Tudor
Arghezi. Acesta i-a închinat în 1942 o tabletă ce rămâne una din
cele mai frumoase pagini pe care le-a scris în prodigioasa lui
carieră de prozator... subliniază C.D. Zeletin într-o convorbire cu
doamna Sabina Măduţa, referindu-se la V. Voiculescu, omagiat de
Societatea Medicilor Scriitori şi Publicişti din România („Curierul
naţional magazin”, nr.30, 9 martie 1992).
Altă dată, punând în pagină rânduri despre ascendenţii săi,
caracterizându-i pe Brăieşti „ca oameni frumoşi, firi nobile şi
armonioase, cu aplicaţii spre artă”, cu voci superbe, „coborâtori
din Bucovina”, „ram” din care provenea tatăl, iar pe Ţarălungă –
din care cobora mama sa, un tip „de răzeş forte, cu eul bine
conturat, cu un remarcabil simţ al trecutului”, „iubitori de viaţă
patriarhală, înzestraţi cu simţul onoarei”, C.D. Zeletin fixează
împrejurările în care familia sa, încă din vechime, s-a stabilit la
Burdusaci, numiţi pe atunci Oprişeştii de Jos.
Continuând a descrie ţesătura de „ram” C.D. Zeletin, în
convorbirea cu Sergiu Adam („Ateneu”, XXXII, 3(306), p.3,
aprilie 1995) subliniază cele ce urmează cu privire la educaţia sa –
ca un cult al strămoşilor:
– Nu am primit o educaţie expresă în sensul acesta. Am crescut
liberi. În adolescenţa şi tinereţea mea, părinţii erau prea chinuiţi de
seismele vremii ca să mai aibă dispoziţia cerută de un program
educativ. A fost mai degrabă o formă de educaţie pasivă, ca să zic
aşa, graţie existenţei unei biblioteci bogate în casă şi a unor poduri
pline de colecţii de reviste, dar mai ales a existenţei modelelor de
intelectualitate înaltă pe care le aflam în familie: savantul George
Emil Palade, primul român laureat al Premiului Nobel (1974);
tenorul de reputaţie internaţională Tomel Spătaru (1906-1961),
strălucind un deceniu la Opera din Cluj, unul la Opera din
Bucureşti şi altul în Italia, unde a cântat şi la Scala din Milano;
filozoful şi sociologul Ştefan Zeletin (1882-1934), pe numele real
Motăş.
Dacă bunicul dinspre mamă, Gheorghe I. Ţarălungă (18851963), fost primar al Onceştilor din judeţul Bacău, erou căzut în
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lupta împotriva comunismului, celălalt, patern, C. Dimoftache
(care era învăţător, n.n.), împreună cu care a locuit C. D. Zeletin,
detestă şi el pulsaţiile spre stânga, restul familiei Dimoftache, cel
clujean mai ales, cunoscând marxismul înainte de 1944, chiar dacă
nu erau marxişti, ei se arătau însă „internaţionalişti şi cosmopoliţi”.
„Bunicul meu (Dimoftache) era profund conservator şi cu o
dragoste oarbă pentru valorile româneşti”, subliniază medicul şi
profesorul. „Fire de artist, tata, Nicolae Dimoftache (1908-1991),
preot în Burdusaci, unde a slujit biserica vreme de 50 de ani, n-a
fost niciodată interesat de politică şi asta l-a salvat în anii
comunismului. Taciturn, în tinereţe era veşnic scufundat în vise de
artă (studiase în particular cu marele cântăreţ de operă Gheorghe
Folescu şi era un excelent desenator), iar la maturitate, în slujirea
perfectă a altarului şi în trebile gospodăriei. Adora munca fizică şi
viaţa în aer liber. Mama mea, învăţătoarea Maria Dimoftache
(1910-1978), dimpotrivă: avea aplicaţie pentru viaţa imediată şi,
extrăgând lesne semnificaţia întâmplărilor, ştia să le plaseze
admirabil în largi perspective de timp. Era foarte inteligentă şi
stăpânită. Vedea bine şi de aproape şi de departe; la minte ageră,
purtare suplă, aşa că se interesa permanent de ceea ce se petrecea
în ţară şi în lume. I-a grăbit însă sfârşitul pierderea bătrânului ei
tată, omorât în închisoarea Jilava”...
Să reţinem: la 4 august 1953, G. Tutoveanu, am spus, îi
trimitea lui Dada – „Tovarăşului profesor” – scrisoare la
Burdusaci.
„Era în 1953. Absolvisem Colegiul Naţional „Gheorghe Roşca
Codreanu” din Bârlad în 1952 şi, neîndeplinind condiţiile sociopolitice, nici n-am încercat să dau concurs la facultate în acel an,
lucrând în învăţământ la şcoala din Godineşti, judeţul Bacău”, se
destăinuie C. D. Zeletin lui Dinu Moraru („Lumea magazin”, VIII,
I, pp.58-63, 2000).
– Nu aveaţi dosar bun?
– Da. Chiaburie, tata preot, intelectuali de notorietate în
familie, bunicul matern deţinut politic...
Ce s-a întâmplat cu absolventul liceului din Bârlad şi al
Facultăţii de Medicină din Bucureşti, deşi s-a „dedicat unei munci
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continue şi în medicină şi în artă”? A întâlnit şi destule şi mari
piedici. „Nu puteam să public nimic până nu făceam proba
fidelităţii faţă de partid. Pot să afirm, spune mulţumit de sine C.D.
Zeletin lui Dinu Moraru, că în întreaga mea tinereţe nu am
pronunţat, nu am scris, nu am publicat nici un cuvânt din alfabetul
comunist, cu riscul de a rămâne un necunoscut în literatură... Nu
mi se publica nimic, iar paginile mele cu poezii se pierdeau prin
sertarele redactorilor, cu toate scrisorile de recomandare iscălite
Tudor Vianu sau Perpessicius. Eram sfătuit mereu să scriu fie o
poezie despre 7 Noiembrie, fie una despre Lenin, fie... Nu am
acceptat niciodată un astfel de compromis”.
Din alte discuţii şi comentarii, cuprinse în volumul „Omagiu.
C.D. Zeletin 70”, ştiu că profesorul a scris mereu, acuzându-se,
totuşi, că „elaborează extrem de greu, totdeauna cu reflexele
restricţiei şi autocenzurii”. Iar dacă poezia lui Michelangelo a
frământat-o vreme de 25 de ani, până în 1986 când a apărut „Opera
omnia”, iar „Florile Răului”, capodopera lui Charles Baudelaire, în
total vreo 40 de ani, este şi rezultatul „muncii” cenzurii din anii
dinaintea lui ’89.
Şi în convorbirea cu Gabriela Nani Nicolescu (Radio, aprilie
1991) găsim aceeaşi motivare:
– Scriu greu, adică scriu cuvinte cu variante, ştersături, reluări.
Am un simţ viu al desăvârşitului şi de aceea reiau mereu, şterg şi
tai. „Cos şi descos,/ Lucru sănătos”, răspunde el în versuri, cum
făcea în copilărie, când sobarul Vasile Popa izbea „cea dintâi
cărămidă accedând la bezna dinăuntrul sobei” din casa părintească,
la Burdusaci: „Vasile Popa,/ Care strică soba/ Vasile Popa,/ Care
strică soba! etc., etc.” – „un spectacol” spontan, complex: poezie,
mişcare, însufleţire... îi povesteşte aceluiaşi Dinu Moraru.
În decembrie 2006, răspuns la primirea coletului cu cartea,
semnată de subsemnatul, „Mălin vestitorul revoluţiei”, cu un
supliment „Aniversare: C.D. Zeletin”, învăţătorul pensionar Ion V.
Tasie din Priponeşti, judeţul Galaţi îmi scrie următoarele:
„...În primăvara anului 1952, pe tata l-au făcut chiabur. N-am
putut să mă mai duc la şcoală (eram în an terminal), pentru că la
Şcoala pedagogică nu mai primeau fii de chiaburi. Pe cei ce
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avuseseră adeverinţă cu această categorie socială la sfârşitul lunii
mai îi dăduseră afară din şcoală.
Ce puteam face?
Cu puţina practică pedagogică pe care o făcusem, am mers la
reşedinţa fostului raion Zeletin, ce era atunci la Răchitoasa, şi am
cerut un post. Mi s-a aprobat pe loc, era lipsă mare de personal.
Aşa, la 17 ani şi o lună, am ajuns învăţător la şcoala Lăleşti. Aici
am găsit – anul şcolar începuse – pe Lulu, alias Dimoftache Paul,
fratele lui Dada. Ei terminaseră liceul, dar pentru că erau fii de
preot, au ratat intrarea la facultate. Tot anul şcolar am fost
împreună.
Un alt absolvent de liceu, devenit celebru în timp, aflat la
Lăleşti şi se numea George Apostu. Era de loc din comuna – pe
atunci – Stănişeşti, acelaşi raion. Tot fiu de chiabur! Cine ar fi
putut bănui că acel George, care cu un briceguţ cioplea o figurină
în capătul unei nuiele, va ajunge celebru?! (a se vedea volumul
„Omagiu. C.D. Zeletin 70”, realizat cu contribuţia şi a Centrului
Internaţional de Cultură şi Arte „George Apostu”). Nu l-au lăsat la
acea şcoală decât până în vacanţa de iarnă – cum se spunea atunci!
Nu l-am mai văzut, dar am urmărit prin presă ce a făcut. Păcat că
s-a stins din viaţă aşa de tânăr.
Aş mai aminti un alt fost coleg de şcoală, mai mare cu o
promoţie, pe care l-am găsit la Lăleşti, ce a făcut o carieră
ştiinţifică la Iaşi, ajungând profesor universitar la Facultatea de
Biologie. E vorba de Mircea Varvara. Şi pe acesta l-au mutat după
vacanţă.
Dar să mă întorc la familia Dimoftache. Drumul de la Lăleşti
la reşedinţa raionului – acum era Podu-Turcului – trece prin
Burdusaci. Aşa că am avut prilejul ca în câteva rânduri să
poposesc la casa preotului Dimoftache, iar în luna mai să stau vreo
două zile. Aici era o atmosferă sobră, de mediu intelectual,
preoteasa era o distinsă învăţătoare, iar bunicul fusese parcă tot
învăţător. Aveau bibliotecă, discutau literatură, cântau muzică la
vioară etc. Eu, aşa cum am văzut că ai menţionat şi tu undeva (în
„Mălin vestitorul revoluţiei” dar şi în „Cu capul pe umărul tău –
jurnalistică împreună cu cititorii” n.n.) ce educaţie primisem
108
https://biblioteca-digitala.ro

acasă? Ce-mi oferise şcoala până la cei 17 ani! După cum bine ştii,
singura literatură care începuse a circula era tradusă din limba
rusă, şi aceasta axată pe victoria în război. În casa Dimoftache nu
se discuta asemenea literatură. Dada era cel ce întreţinea discuţia.
Lulu era atras mai mult de partea ştiinţifică – a urmat politehnica.
În acel an şcolar, 1952-1953, Dada a fost profesor de limba
română la şcoala din Godineşti. Tot întâmplarea a făcut ca în iarna
1954 să ajung şi eu la Godineşti, după ce de la Lăleşti am fost
mutat la o şcoală din Răchitoasa, la 1 septembrie 1953. Am stat la
aceeaşi gazdă unde stătuse Dada. Nu ştiu cum o chema, dar în sat
era cunoscută sub numele de Chinchea*. Aşa i-a spus şi Dada, aşa
i-am spus şi eu, asta era voinţa ei...
...Nu ştiu dacă Dada o fi menţionat-o în vreo scriere de-a lui.
Ea îşi aducea aminte foarte des de el.
Şi satul Godineşti a dat măcar un om deosebit. E vorba de
vestitul medic, profesorul universitar de obstetrică, Vasile
Dobrovici de la Facultatea de Medicină din Iaşi. De la Burdusaci
am avut din acele timpuri relaţii amicale cu prof. Puiu Filipescu,
care a funcţionat apoi la Liceul Negruzzi, dar a fost şi inspector
şcolar general adjunct. Păcat că a trecut de timpuriu în lumea
umbrelor.
De la Lulu păstrez o carte pe care mi-a dat-o s-o citesc şi mi-a
lăsat-o. E vorba de „Paul şi Virginia”. Ce putea să-mi dea să citesc
la cei 17 ani? Pe carte este scris numele lui Dada: Dimoftache N.
Constantin. El era responsabil în casă cu biblioteca”.
– Eu nu mă închid, ci mă deschid în bibliotecă! argumenta
C.D. Zeletin doamnei Alice Turculescu, la 12 august 2005 (în
„Viaţa medicală”, XVII, 32 (814), p.12) când îi mai cerea o descusătură la viaţa de poet, eseist, traducător şi mare om de ştiinţă – lui
C.D. Zeletin.
Academia Bârlădeană, XIV, 1(26), p. 3, trim. I, 2007.

*

„Coana Tia”, Ecaterina C. Arhip (C.D.Z.).
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Tabletă de scriitor
ACADEMIA CERULUI

Vlăstar fidel al celui mai vechi neam sedentar al Europei, sunt
prin fire înzestrat cu un puternic instinct al vetrei. De când mă ştiu,
sufletul meu a îmbrăţişat vatra dureros de strâns şi dureros de loial.
La zece ani am părăsit pentru întâia satul natal, Burdusacii,
pornind în necunoscutul care era oraşul Bârlad. A fost o primă
traumă. În cea mai mare taină, am umplut cu pământ din faţa casei
o cutiuţă zincată şi am ascuns-o ca pe un talisman într-un colţ al
cufărului pregătit pentru plecarea în surghiunul prin care îmi
debuta viaţa ruptă de casa părintească. În răstimpuri, o pipăiam cu
înfrigurare să nu dispară. Nimeni, dar absolut nimeni, nu mi-a ştiut
taina, nici fratele ce s-a întâmplat să-mi fie coleg de bancă, nici
gazda aspră cu ochi de vultur batjocoritor. Aici şi astăzi doar, la
peste 70 de ani, o divulg cu brutalitatea pe care mi-o îngăduie o
vârstă care începe să se numească târzie... Era altarul meu portabil.
Peste ani şi ani, într-o clipă de reverie, aveam să-i aflu, cu
îndrăzneală nepedepsită, un echivalent în lădiţa cu cele sfinte
purtată în lung şi-n lat pe drumurile lumii de Monseniorul martir
Vladimir Ghyka. Era secretul meu tonifiant. Când eram trist, sau
tulburat, sau la pământ, ridicam capacul rotund şi mă uitam la
ţărâna deportată odată cu mine. Ca prin farmec, toate îmi treceau,
şira spinării redevenea erectă iar privirea căuta în sus. Mâna de
pământ îmi permitea un dialog cu Logosul, în afara primejdiei
vreunei interferenţe. Un Decalog cu valoarea ridicată la puterea a
zecea. Post avansat de prim ajutor al vetrei. Deschisă cu fiorii unei
atenţii suave, cutia dădea drumul nevăzuţilor îngeri captivi, care,
în zbor sideral, atingeau cu aripile obrazul copilului salvat...
Dar cerul?! Ah, partea mea de cer!, cum bine rostea filozoful.
În acei ani, am avut revelaţia de vatră răsturnată a bolţii. Se
dumnezeiau una pe alta. De atunci, vreme de peste o jumătate de
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veac, am luat deprinderea de a cerceta cerul mai des decât cadranul
ceasului de la mână. Cercetez bolta de dincolo de degetele norilor
trecători prin faţa eternităţii eterului, cercetez aparenţa sticloasă şi
inebranlabilă a celei mai vaste şi ascunse mişcări. Cercetez
priveliştea cerească, dar totdeauna încercarea de a o gândi mă
înspăimântă. Ochii triumfă în timp ce sufletul barează accesul. Cât
de reacţionare îmi erau, în fond, admiraţia şi extazul în faţa
infinitului astral prin blocarea emotivă a gândirii!
În anul 1951 s-a introdus în programa de învăţământ a
Liceului Gheorghe Roşca Codreanu, printre automatismele tiranice
ale materialismului dogmatic al lui Marx, obiectul Astronomia.
Demersul risca să fie acuzat de obiectivism. Prin noutate şi
perspective, noua disciplină se distanţa de impersonalele manuale
unice, deşi era şi ea manual unic, şi de suita de numere ale revistei
Temps nouveaux, tipărită la Moscova, pe care eram siliţi să
învăţăm limba franceză. Noroc de faptul că bătrânul meu unchi,
Nicolae Brăescu, omul desăvârşit al familiei mele, îmi indica de la
Bucureşti amplele crâmpeie din L’Art poétique de Boileau pe care
trebuia să le învăţ pe dinafară...
Învăţam, aşadar, astronomie, învăţam tot ce trebuia, dar nu
cum trebuia, deoarece nu putea să mă atragă ceea ce mă
înspăimânta. Voi fi luat, probabil, notă mare, profesorului
scăpându-i – dată fiind reproducerea fără cusur a convenţiei care e
răspunsul elevului – observaţia că asimilam astronomia ca pe un
fapt netrăit sufleteşte...
Reţelele subconştientului însă lucrau. Întregul fond negativ de
până atunci avea curând să sufere conversia pozitivă şi spaţiul
astral să-mi apară dacă nu familiar cel puţin sensibil la abordarea
mentală. Era, cu siguranţă, un câştig şi pentru perceperea fizică şi
pentru probabilitatea revelaţiei metafizice. Câştig ce apare, sub
forma unor surprize, atunci când te gândeşti mai puţin sau nu te
gândeşti deloc.
În noaptea de 3 spre 4 mai 1955, murea într-un hotel din Paris
George Enescu. Îi priveghea trecerea dincolo regina Elisabeta a
Belgiei, aşa cum în urmă cu peste 400 de ani regele Francisc I al
Franţei îi priveghea plecarea din lumea aceasta lui Leonardo da
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Vinci. Şi Leonardo şi Enescu mureau departe de ţară, într-un
surghiun hotărât cu de la sine putere.
Vestea morţii lui Enescu, pentru care întreaga mea familie
avea un cult, m-a tulburat grozav. Noi, cei din ţară, nu aveam nici
o ştire privitoare la el, din cauza interdicţiei comuniste. Am scris
imediat o poezie intitulată Mâinile lui Enescu, care s-a bucurat de
o apreciabilă circulaţie subterană şi care mi-a procurat o oarecare
notorietate. Au cunoscut-o mari figuri ale spiritualităţii româneşti,
care-l onorau cu prietenia pe tânărul ce eram pe atunci:
Perpessicius, Tudor Vianu, V. Voiculescu, C. Rădulescu-Motru,
Ion Buzdugan, sau prieteni mai vârstnici, ca: G.G. Ursu, Ion
Larian Postolache, N. Crevedia ş.a. De ce amintesc acest episod?
Fiindcă ultimele două catrene ale Mâinilor lui Enescu sunt
plăsmuite pe imaginea spaţiului interastral:
Poate v-a dat Acel ce ţine
Vâltori de aştri, împrumut
În degete scântei din Sine
Şi-acum le cheamă în ţinut,
Să le fixeze pe vecie
În locul care-a aşteptat,
Căci altfel, marea armonie
A cerului s-ar fi surpat.

„Poemul era într-adevăr minunat – îşi amintea Perpessicius –
şi aducea, asemeni picăturii de rouă reflectând discul solar, într-un
spaţiu restrâns, unul din cele mai vibrante omagii marelui
compozitor şi virtuoz de curând dispărut. Într-o imagine
fulgurantă, ruptă din coapsa divinului Demiurgos, Mâinile lui
Enescu atestau un poet de categorică originalitate, familiar, în
egală măsură, al reflecţiei şi al metaforei.”
Vechea inerţie psihologică avea să-mi fie neantizată mai
târziu. Eram medic şi venisem acasă la Burdusaci. Într-o seară
stăteam de vorbă cu ai mei pe terasă. Noaptea se instalase deplin,
când deodată mama îmi spuse privind cerul plin de stele limpezi:
– Uite o stea căzătoare! Dar de ce merge în diagonală pe cer şi
nu cade?!
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– E un satelit artificial! răspund eu, cu o admiraţie în glas
mântuitoare pentru prozaismul precizării.
– Ce fericită trebuie să fiu! reflectă mama, care era foarte
bolnavă... Am trăit să văd o navă spaţială şi s-o confund cu o stea!
Ca un jungher, reflecţia ei a sfâşiat draperia vechii mele
reţineri. Din acel moment gândul a fost gata să se lanseze
nestingherit: mama îi oferise rampa de lansare! M-am simţit
deodată sigur, tare, voios şi emancipat de scumpul meu suflet. De
atunci, de câte ori mă aflu în faţa unor dezabuzaţi ai vieţii care-mi
cer sprijin farmacologic, le adaug:
– Uitaţi-vă la cer în fiece seară!
...Aşa că am început să mă aplec, alumn întârziat, asupra
astronomiei, lăsându-mă cu voluptate captat de plonjarea în spaţiul
celest.
...Lăsaţi-mă să vă fiu, iubite domnule profesor Ioan Adam, cel
din urmă elev sosit! Şi nu întârziaţi, vă rog, să-mi trimiteţi ultimul
număr din Paşi spre infinit...
Bucureşti, 10 aprilie 2007
Paşi spre infinit. Revistă de astronomie, Bârlad, VII, 16,
pp.50-51, 2006.
Ateneu, Bacău, XLVI, 4(476), p.8, aprilie 2009. Formă
revizuită.
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MĂRTURISIRE

Centrul Internaţional de Cultură şi Arte „George Apostu”
Bacău îmi acordă astăzi, prin directorul lui, Dl. Geo Popa,
Diploma de excelenţă pentru contribuţia mea – citez din nobilul
document – la propăşirea valorilor culturii româneşti şi universale.
Termenului contribuţie i se ataşează un epitet: substanţială.
Mărturisesc faptul că, primind distincţia, nu mă pot sustrage unei
anumite senzaţii reconfortante şi măgulitoare, căci sunt şi eu
sensibil ca orice om, iar arma de elecţie îmi rămâne sensibilitatea.
Aseară însă, despletind semantica noţiunii de excelenţă, m-a
înfiorat şfichiul de zefir perfid al îndoielii. Începeau să-mi
împăienjenească mintea, cu funigeii lor, unele accepţiuni sceptice.
Sunt eu într-adevăr vrednic de acest însemn al excelenţei? Italienii
de pe vremea lui Lorenzo de’ Medici, de ai cărei poeţi m-am
ocupat o tinereţe întreagă, au dat excelenţei şi înţelesul de onoare,
atribuindu-i, firi practice, sensul de bun moral. Sigur că era un bun
moral, dar unul aparte, ce scăpa într-un mod enigmatic tocmai
eticii, expertă în gradarea faptului moral, în măsurarea lui. Însă un
ce inefabil ţinând de calitate refuza cuantificarea lui în termenii
cantitativului, căci onoarea exclude gradele de comparaţie, ea
supunându-se legii „tot sau nimic”: ai onoare sau nu ai onoare... Pe
o scară a valorilor omeneşti, deci mai sus ori mai jos în realitatea
vieţii şi-n consideraţia semenilor, stă doar purtătorul însemnelor
onoarei şi nu onoarea propriu-zisă. Ea este o valoare absolută,
aceeaşi indiferent de treapta pe care se află purtătorul. Măsurabilă
e numai bucuria pe care o trezeşte recunoaşterea ei, bucuria însă dă
informaţii mai mult asupra receptivităţii celui spre care se
îndreaptă onoarea, decât asupra onoarei înseşi... Proteguitorul lui
Leonardo da Vinci, regele Francisc I, formulând adagiul totul se
pierde afară de onoare, i-a atribuit acesteia o natură spirituală şi o
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dimensiune eternă, îndreptând-o cu eleganţă spre metafizic.
Onoarea e corectitudinea ajunsă la grad de virtute. Date fiind
reflecţiile de mai sus, putem afirma că onoarea este absolutul
corectitudinii. Iată de ce prefer să vorbesc sub imperiul
generalului, iată de ce evit a vorbi de cazul particular pe care îl
reprezint.
Despre cazul meu particular, se cuvine să mărturisesc doar
faptul că de Bacău şi de ţinuturile băcăuane mă leagă pletora
răzăşească a neamurilor mele Ţarălungă dinspre mamă. Bunicul de
pe Laz, Gheorghe Ţarălungă, ce avea să-şi trăiască sfârşitul
departe de casă, într-o durere tragică şi fără speranţă, şi ea legată
de Bacău, însă în alt fel decât cel de astăzi, era împătimit de istorie
şi de poezia lui Eminescu. Fire duioasă dar sobră, uneori chiar
dură, ne recita Luceafărul cu lacrimi în ochi şi-l înţelegea atât în
scepticismul filozofiei cât şi în frumuseţea lui literară. Îl ştia pe
dinafară. Trăia într-o continuă reverie a istoriei, ştia istorie, bine,
apăsat. Îl moştenesc în multe, însă spre deosebire de el, eu dispun
de un bun poetic, fiindcă tot vorbeam de bunuri, un bun diafan, şi
anume, perceperea eternităţii trecerilor noastre pe pământ, pe care,
punctând-o cu viaţa, o măsurăm – fiindcă tot vorbeam de
măsurare. Dar totodată şi de credinţa în imposibilitatea de a
măsura Ceva ce există... Mă leagă apoi de meleagurile dinspre
răsărit ale Bacăului amintirea satelor de altădată, satele copilăriei
mele, risipite pe dealuri cu îmbietoarele lor gospodării autarhice,
cu blazonul vechimii şi cu personalitatea fiecăreia evidentă în
toate, cu iazuri de peşte, astăzi cu desăvârşire şi incredibil
dispărute, cu buna cuviinţă ce se vădea începând cu datul bineţei şi
continuând cu elegantul paradox al frazei şerpuitoare dar lapidară,
cu surpriza morilor de vânt de pe vârful dealurilor Taulei ori
Stănişeştilor, cu paletele solemne purtând dialoguri lente cu cineva
de dincolo de lume...
Astăzi urmează să prezint în faţa dumneavoastră două din
cărţile mele cuprinzând tălmăciri de poezie: una privitoare la
poezia Renaşterii italiene şi alta, un florilegiu din lirica franceză
modernă. Amândouă sunt cărţi ale capodoperelor, la care am lucrat
ani de zile, ca să nu spun decenii. Ar fi trebuit să prezint volume
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ale poeziei mele originale, dar nu s-a nimerit. Pe de altă parte,
mi-am zis: fie şi traducere, căci tot poezie este şi ea: ca să
tălmăceşti poezie, trebuie să fii înainte de toate poet tu însuţi.
Tălmăcirea de poezie, pentru care, din nefericire, nu există un
cuvânt special în limbă, se cuvine să nu stea în pronaosul, ci în
însuşi naosul bisericii care e poezia, acolo unde se oficiază. Şi
fiindcă tot vorbirăm de onoare ca absolut al corectitudinii, a trebuit
ca, traducând, să păstrez acea distanţă optimă faţă de original care
să-mi permită plăsmuirea armonioasă în limba în care traduc, în
limba română aşadar. Pe de altă parte, filozoficeşte privind
lucrurile, dar nu în libertatea deplină a posibilităţilor, se impune să
păstrez o distanţă şi faţă de armonia dumnezeiască a marilor
maeştri, dacă ea într-adevăr îmi aminteşte divinul. Căci sufletul,
mai puţin autocritic, simte că apropierea conţine un element de
profanare, de aceea am evitat să realizez o „imitaţie din altă limbă”
şi am acceptat „recrearea în altă limbă”, pentru care originalul să
mi se înfăţişeze ca matrice. Numai astfel pot traduce la modul
absolut. De aceea, în afara oricărui orgoliu, am înlocuit în sinea
mea „absolutul corectitudinii”, de care vorbeam, cu „absolutul
recreării”, şi în el caut, văd şi găsesc onoarea, sub egida căreia
râvna artistică poate sau nu poate să ajungă la excelenţă. Dacă aş fi
urmărit ca, traducând, să caut absolutul corectitudinii şi nu
absolutul recreării, lucrarea mea s-ar fi rezumat la a fi o
transliteraţie şi n-aş fi realizat, cu siguranţă, decât o corectitudine
relativă, ceea ce e penibil, ca să nu spun caricatural. Aceasta ar
face ca sentimentul de onoare al traducătorului să fie în mod fatal
ştirbit şi, implicit, onoarea să fie pusă sub semnul întrebării iar
excelenţa prăbuşită.
Etica jertfeşte astfel esteticii. Cât despre mine, sunt liniştit
ştiind că există un zeu al sărmanului tălmăcitor de poezie, care îl
protejează în faţa spaimelor, îi suflă în pânzele îndrăznelii, îi iartă
neputinţele de care nu-şi dă seama şi îi încununează bunele
înfăptuiri, iar când găseşte el de cuviinţă, le numeşte excelente.
Vitraliu (Bacău), XV, 1-2 (27), p.19, aprilie 2007.
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Barbu CIOCULESCU

ÎN COMPANIA LUI CAMPANELLA

Dacă ilustrul şi prin secoli străbătătorul calabrez Tommaso
Campanella ar reveni în zilele noastre, este de presupus că întâi de
toate ar trasa horoscopul acestei epoci intrate în zodia
Vărsătorului, a acelui New Age despre care tot binele şi tot răul se
poate spune – cum, de altminteri, şi despre el însuşi s-a spus.
În cei douăzeci şi şapte de ani de temniţă, ca şi în anii faşti
petrecuţi la curtea regală a Franţei, în acea ameţitoare succesiune
de stări sus-jos-sus, care i-a caracterizat existenţa, nici o singură
clipă n-a renunţat la a-şi enunţa ideile şi principiile, a le aşterne pe
hârtie. O forţă nestăvilită, un scormon neobosit îl determinau să se
pronunţe în acele vremuri în care inventarea busolei, a tiparului, a
armelor de foc ce puseseră capăt Evului Mediu, nu şi mentalităţilor/instituţiilor acestuia. În compania unor spirite inovatoare
precum Giordano Bruno, Galileo Galilei, Tommaso Campanella a
deschis o cale spre acea epocă modernă căreia noi, acum, îi
înregistrăm sfârşitul, cu alte nelinişti şi întrebări ce ne revin...
Parcurgând, în recenta apariţie la Humanitas, în biblioteca
italiană a casei editoriale, volumul Tommaso Campanella, La Città
del Sole – Cetatea Soarelui şi Poesie filosofiche – Poezii filozofice
(colecţie bilingvă, coordonată de Smaranda Bratu Elian şi Nuccio
Ordine, sub patronajul Institutului Italian de Studii Filozofice),
ne-am împrospătat vechi şi incomplete date privitoare la
magnificul filosof şi poet. Anume, prin mijlocirea unei substanţiale
prefeţe semnată de dl Tonino Tornitore, apoi din lectura Cetăţii
Soarelui în traducerea dnei Smaranda Bratu Elian, iar pour la
bonne bouche, o amplă culegere din poeziile filozofice ale
monahului dominican, acestea, la vremea lor, înfăţişate sub numele
de Settemontano Squilla, iar acum traduse de dl C.D. Zeletin, în
marea lor majoritate, şi câteva de dna Smaranda Bratu Elian.
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Sunt, în fapt, trei cărţi în una, studiul introductiv afirmându-se
de sine stătător, ca o monografie de pasionantă lectură, aşa cum
chiar viaţa lui Campanella, când glorificat, când renegat şi supus
torturii, s-a alcătuit dintr-un cumul de evenimente care ar putea
oricând sluji de materie unui stufos roman unde realitatea ar ruşina
fantezia. Monah fidel Contrareformei, filozof adversar ideilor lui
Machiavelli şi sceptic faţă de Aristotel, îmbibat de teorii proprii
despre natură, om, libertate, cuget îndrăzneţ, Tommaso Campanella se năştea în anul 1568 – la patru ani după Galilei – şi încă din
timpurie tinereţe avea să fie ispitit a scrie tratate pentru o ştiinţă
universală – De universitate rerum, devenită mai târziu Philosophia realis.
Autor neobosit de opere în versuri şi proză în limba italiană şi
latină, de tratate, discursuri, oraţiuni, dispute, cu o enormă capacitate de muncă, grefată pe o memorie fantastică, omul a avut
puterea, de pildă, să-şi rescrie manuscrisele furate. Şi de a-şi opune
opera, Inchiziţiei. Găsim la el, cum nota De Sanctis, ştiinţe
pozitive şi ştiinţe oculte, naturalul şi supranaturalul, Evul mediu şi
Renaşterea, tradiţie şi răzvrătire, absolutism şi libertate, catolicism
şi raţionalism, cu această precizare că „în timp ce combate, ca şi
Bruno, credinţele şi închipuirile fanteziei, nimeni mai mult decât el
nu dogmatizează şi nu creează cu fantazii”. Încă mai mult, afirmă
apologetul său, în sistemul lui aflăm întreţesute şi combinate, fără
o contopire intimă, toate orientările pe care le-a parcurs filozofia
modernă. Nici mai mult, nici mai puţin: „Toate ideile şi toate
orientările care tulbură încă şi astăzi conştiinţele încep să fiarbă în
creierul lui Campanella”.
Monahul, astronomul, astrologul, filozoful, poetul Campanella
cunoaşte, mistuie şi depăşeşte, enciclopedic, toate ştiinţele
timpului, pune întrebări şi propune soluţii – Cetatea Soarelui este
una dintre acestea, privind posibilitatea de a oferi omului sclav,
tiraniei şi propriului simţ al proprietăţii, amorului propriu, schema
unei societăţi în care el să poată trăi nebântuit de asuprire,
războaie, foame şi probleme emoţionale. Să poată duce un trai
paşnic, ordonat, fără lipsuri şi, mai cu seamă, fără vreun fel de
excese. Era vorba, cum specifică dl Tornitore, de o lume în care
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soluţia este dată de prioritatea colectivităţii asupra individului.
Solarienii vieţuiau într-o desăvârşită egalitate, într-o „antecameră a
paradisului”.
Modelele se cunosc, la Platon, în Utopia lui Thomas Morus,
dar, ne informează dl Tonino Tornitore, „sugestiile veneau şi
dinspre pitagoricieni, dinspre Părinţii Bisericii şi dinspre majoritatea utopiilor Renaşterii”, cu toatele tinzând la atenuarea marilor,
devastatoarelor diferenţe sociale şi de averi din viaţa reală. Considerată sub unghiul imaginaţiei sintetizatoare, Cetatea Soarelui s-a
situat deasupra altor utopii nu numai prin mecanismele de
ceasornic ale unei organizaţii în fond politice, de factură comunistă
şi în care umanitatea aspiră la perfecţiunea ierarhică a termitelor,
furnicilor, albinelor, dar şi printr-un viu talent literar.
În lumea în care trăim, a sechelelor comunismului şi a
ravagiilor acelui neoliberalism care, asemenea rivalului învins, nu
posedă instrumente de control şi frână, utopia lui Campanella stă
în miezul unei dispute dilematice, pe care numai şi doar viitoarele
succese ale geneticii o vor rezolva. În poeziile filozofice, de
fierbinte elocinţă în tipare lapidare, pilonii construcţiei sunt
Înţelepciunea şi Cugetul. Citim, în explicaţia la Preludiu: „Cugetul
este intelectul etern, Înţelepciunea este aici înţelepciunea creată,
răspândită în fiecare formă de existenţă care, îmbibată de intelectul
divin, dă naştere adevăraţilor înţelepţi, dar singură [dă naştere
doar] sofiştilor, duşmani lor înşişi, deoarece [şi ei] sunt creaţi de
Dumnezeu”. Fiecare sonet îşi are, astfel, explicaţia lui, unde,
probabil, o cât de cât greşită interpretare conducea la erezie...
„O carte uriaşă e natura/ în care marea Minte şi-a scris
gândul,/ un templu unde vii statui, de-a rândul,/ îi reprezintă felurit
figura,/ ca arta să-i vedem şi-nvăţătura/ de-a cârmui, lăuntrul
creştinându-l/ ca legea s-o înfăptuim aflându-l/ pe Dumnezeu ce-şi
are-n noi făptura”, în traducerea lui C.D. Zeletin. Zice Campanella:
„Lumea-i o vietate uriaşă şi perfectă,/ oglindă a lui Dumnezeu şi-a
lui slăvire:/ noi suntem viermi fără desăvârşire/ ce-n pântecu-i
avem sălaş, speţă defectă”. În original: „Il mondo è un animal
grande e perfecto”. Iată-l pe lectorul obsedat de carte, în traducerea
dnei Bratu Elian: „am doar un boţ de creier şi totuşi eu devor/ tot
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ce e carte scrisă, în care mă cufund/ fără-ncetare şi cu nesaţ
profund/ şi-oricât aş mai mânca, eu tot de foame mor”. Sonetul se
intitulează Suflet nemuritor.
Precum în străfundurile rugăciunii: „Canţonă, du-te,
Domnului de-i spune:/ cel care-n lanţ îl laşi viaţa toată,/ întreabă
cum să poată/ zbura fără de aripi. Mă învaţă/ sau spune-mi de
se-nvârte a soartei roată/ şi dacă-n cer e glas de-nşelăciune./
Făr’altă rugăciune,/ Părea-vei însă mult prea îndrăzneaţă”. Este de
toată evidenţa că atât dl C.D. Zeletin, cât şi dna Bratu Elian au
izbutit un adevărat tur de forţă redând în româneşte întreaga
strălucire a versului campanellian, într-o armonioasă conlucrare de
natură a nu răpi fiecăruia dintre traducători pecetea personală.
Să încheiem cu acest paragraf din cronologia cărţii: „La
începutul anului 1639 semnele astrale, în care crezuse neîncetat, îi
fac prevestiri funeste. În pofida încercărilor de a le îndepărta, la 21
mai se stinge, în pace, în Mânăstirea dominicană din rue St.
Honoré. Va fi înmormântat ca un simplu călugăr, în groapa
comună a mânăstirii, dar slujba o oficiază însuşi Cardinalul
Richelieu, în prezenţa regelui. Rămăşiţele sale pământeşti se vor
pierde pe veci în răvăşeala produsă de Revoluţia Franceză”.
Viaţa medicală, XIX, 15, p.12, 13 aprilie 2007.
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C. D. ZELETIN

„NOI, VIAŢA LUI...”
Cincizeci de ani de la moartea maestrului G. Tutoveanu

Zilele trecute am dat în arhiva mea literară peste copia scrisorii
pe care i-o trimiteam, la 27 august 1957 din Burdusaci, prietenului
meu mai vârstnic, veneratul poet şi cărturar, G. G. Ursu, îndată
după moartea bătrânului poet G. Tutoveanu. Uitasem de ea; după o
jumătate de veac, ceaţa timpului erodează aducerile aminte. Oricât
de accidentat şi de felurit ar fi, relieful vieţii răzbate prin această
negură atât cât răzbat asprimile realităţii în pictura lui Seurat.
Uitarea e o moleşire a structurilor ferme ale vieţii trăite; ca medic,
o aşez în rândul afecţiunilor cronice. Lapsusul rămâne forma ei
acută. Spre sfârşitul acestei scrisori, am găsit o sintagmă care ne
privea, pe mine şi pe G. G. Ursu, prieteni ai lui G. Tutoveanu:
„noi, viaţa lui...”. Spuneam totul prin asta.
Dintre toţi tinerii de altădată de la Academia Bârlădeană,
societate artistică întemeiată în 1915 de poetul G. Tutoveanu,
sprijinit de etnologul Tudor Pamfile şi de preotul publicist Toma
Chiricuţă, secretarul acestei societăţi, G. G. Ursu, şi-a iubit ca
nimeni altul maestrul. Dragoste de o viaţă, adâncă, totală,
sanctificată printr-o devoţiune de ascet, paradoxală într-un anume
sens, deoarece ea îi activa – nu-i amorţea! – simţul critic în
privinţa maestrului. În felul acesta, disocierea critică şi analiza
valorică rămâneau pentru el o lucrare a iubirii, săvârşită cu ajutorul
celui mai înalt instrument al moralei, fidelitatea în dragoste. Prin
exces de ea însăşi, iubirea îi trecuse într-un fel de suferinţă, într-o
sublimă stare toxică. Aşa se face că atunci când a aflat vestea
morţii maestrului, sufletul a început să-i ardă ca benzina de avion.
Era cu totul altceva decât „bărlădenita cronică” a lui A. Vlahuţă.
Eu mă aflam în vacanţa studenţească, la Burdusaci, el rămăsese la
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Bucureşti. Numai într-o singură zi mi-a trimis două cărţi poştale
umplute până la refuz cu scrisul lui mărunt ca al lui Mihail
Sadoveanu. Nu m-a găsit însă niciuna din ele, întrucât mă dusesem
la Slănicul Moldovei. Acolo m-a ajuns telegrama soţiei maestrului,
Eugenia Tutoveanu, retransmisă din Burdusaci de tata. Aflasem
totuşi ce se întâmplase din Gazeta literară, şi bine a procedat
părintele meu că mi-a trimis-o, printr-un prim gest de solidaritate
literară, deoarece, cum nu-mi venea pur şi simplu să cred că vestea
e adevărată, aşteptam o confirmare. În orele acelea am trăit pentru
întâia oară senzaţia stranie de a nu putea crede într-o certitudine.
Mă aflam într-o descumpănire metafizică: începeau să se năruie
picioarele de nisip ale zeului numit Imposibilul...
G. G. Ursu a luat parte la ceremonia funerară de la Bârlad. La
întoarcere, mi-a scris atât mie, cât şi bătrânului poet basarabean
Ion Buzdugan, căruia amândoi îi spuneam Moş Nicu, relatându-ne
înmormântarea. Vorbise la scoaterea din casă a sicriului şi se pare
că un suflu de dincolo de lume îl înflăcărase, scoţându-l din
măsura la care îl obliga o fire mai mult restrictivă decât ardentă.
Vorbise liber, cu o sinceritate patetică suficientă pentru a-ţi da
seama că ruptura prin moarte de G. Tutoveanu îl livrase pentru
întâia oară în totalitate propriei vieţi ca unei alte existenţe. Căci
este pentru mine o convingere deplină faptul că viaţa lui G. G.
Ursu se împarte în două registre: înainte şi după încetarea din viaţă
a maestrului... Dintre scriitori, veniseră la înmormântare Emilia Şt.
Milicescu de la Bucureşti, Ion Istrati de la Iaşi şi George
Constandache, prietenul ultimilor ani, din Bârlad. Maestrul a fost
dus spre locul de veci într-un car tras de boi. Îl urmau soţia
Eugenia, fiii Polidor şi Alexandru, nepoatele de frate (Ioan) Florica
şi Ecaterina, profesoarele Veronica Tuchilă şi Amalia Tunaru,
născută Motăş, câţiva membri ai cenaclului A. Vlahuţă şi o
revărsare de lume. Mulţi copii.
Întors de la Slănicul Moldovei la Burdusaci, am dat peste
câteva zile o fugă la Bârlad, aprinzând la cimitir lumânări în ţărâna
proaspătă. Curând, Eugenia Tutoveanu avea să înalţe monumentul
care-şi are o poveste a lui ce se cere povestită sau scrisă, dar nu
acum... Eu am închinat un sonet maestrului iubit, pe care l-am
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descoperit zilele acestea printre hârtiile mele vechi, pregătite
pentru clasare şi, în mare parte, pentru ardere. Iată-l:
GEORGE TUTOVEANU
In memoriam
Vorbeam de timp etern, vorbeam de-avânt,
De-azur, iubire, şesuri zvâcnitoare,
Şi-acum, o clipă neîndurătoare
Îţi sună bulgări negri pe mormânt...
Să te slăvesc printr-un superb cuvânt?
Să-l dăltuiesc în ce? Cândva tot moare!
Prin flori, să-mi spună iar că trecătoare
Sunt toate-aceste câte-s pe pământ?!
Am să iubesc ce-mi este dat: viaţa,
Şi-astfel, răpit de tot ce-i frumuseţe,
Putea-vei, luminând ca dimineaţa,
Să prelungeşti de dincolo de moarte,
Prin mine, veşnicíi de tinereţe
Şi să le fulgeri pururi mai departe...
Burdusaci, 28 august 1957

*
Dealul din spatele casei poetului găzduia pe o suprafaţă de
peste un hectar una din cele mai frumoase grădini particulare pe
care le-am văzut într-o viaţă de şapte decenii. Raiul pe pământ. Un
rai rămas şi el singur. Deşi începuse toamna, am ţinut să
transplantez de aici câţiva pui de liliac, din cel căruia i se spune
bătut, răsădindu-i la Burdusacii mei natali. Închipuiţi-vă că s-au
prins! Există şi astăzi, supravieţuind prin fii, nepoţi şi strănepoţi,
fapt de care maestrul n-a avut parte, fără ca aproape nimeni să le
ştie taina. E o istorie literară vie, pulsând o viaţă care satisface
ambele ei înţelesuri, exprimate prin cuvintele greceşti bios şi zoí...
Cresc viguroşi, înalţi şi bogaţi în floare. Printre ei trăieşte şi după
moarte cel ce i-a sădit în urmă cu o sută de ani. Liliecii mei
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transmit în timp un continuum inefabil de care nu se bucură decât
iniţiaţii, care trimit spre verdele lor priviri ce-i îmbrăţişează cu
iedera oarbă a speranţei...
Grădina mirifică unde sus, în pătulul ierbii de pe zăpodie, îi
plăcea să întârzie tolănit Cezar Petrescu privind cum curg nourii,
avea să dispară sub fălcile buldozerelor, împreună cu locuinţa
poetului, cel de al doilea sediu al Academiei Bârlădene. Eugenia
Tutoveanu s-a zbătut să le salveze pe amândouă, în care scop a
venit şi la Bucureşti în câteva rânduri, împletindu-ne de fiecare
dată tristeţile neputincioase. Deşi eram conştient de faptul că sunt
un tânăr necunoscut, am solicitat, înarmat cu un memoriu, o
audienţă acelui om zice-se subţire care era pe atunci ministrul
culturii, cerându-i să stopeze dărâmarea. M-a primit tăcut şi
probabil uimit. Evident, întrevederea nu a avut nici o urmare: casa
a fost demolată... La stânga şi la dreapta, în faţă şi în spate, s-au
ridicat blocuri, desfigurând definitiv splendoarea bulevardului
Epureanu, căruia i-au anulat fundătura ce dădea-n căsuţă şi în
paradis... Artera plină de castani şi-a pierdut vechea identitate care
îi făcuse pe bârlădenii de până la 1880, anul morţii lui Manolache
Kostaki Epureanu, să-l numească Bulevardul Belvedere... Cei
care-i poartă în suflet vechea înfăţişare i-ar putea spune azi, pe
bună dreptate, Bulevardul Bruttovedere... El rămâne victima
ignoranţei înfrăţite cu ura, ajunse la cârma bietei noastre ţări, care
i-au mai şi schimbat numele în Bulevardul Karl Marx, victima unei
formule artificiale de viaţă socială care elimina din viaţa obştei
frumuseţea, dreptul la reverie şi solitudinea pe care exercitarea
acestuia din urmă o presupune. Nu se mai recunoaşte nici locul
unde a fost casa maestrului, nici locul unde se întindea grădina în
care ascultam, la căderea serii, privighetorile...
După maestru, s-a dus şi domnul Ilie, bătrânul grădinar voios,
fiu de preot, care ne întâmpina recitând versurile maestrului din
poezia Stingher:
Rotunjoare foi de plop,
Scuturaţi-vă potop,
Pe cărări bătătorite
Şi de dânsa părăsite...
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Poezia aceasta mi-o recita, la bătrâneţile lui petrecute la
Bucureşti, şi amarul poet George Ioniţă, discipol al lui Tutoveanu,
coleg şi prieten cu G. G. Ursu. Era acum un nihilist literar retras
exclusiv pe insula, rămasă pentru el intactă, a poeziei, el însuşi
poet de valori estetice foarte distilate. Tirania lui oficia apodictic o
singură aserţiune artistică, făcând rău sufletului meu care-l iubea:
– Nimic nu rămâne în lumea asta, afară de poezie! Poezie şi
nimic altceva, fiindcă nimic altceva nu există!
Repeta acest aforism sumbru pe care îl învestea cu puteri
absolute, încât orice contraargument nu avea de ce detaliu să se
agaţe pe luciul perfect al ideii acesteia, alunecând în bezna vidului
din jur. Prin teroarea calmă a convingerii sale îi întrecea pe
Schopenhauer şi pe Nietzsche...
Moartea maestrului a fost tristă, ca toate muririle. Ajunsese o
umbră, o rămăşiţă de om, atât cât îi trebuie distincţiei ca să aibă
prin ce să se exprime. Singure, înălţimea, fruntea generoasă şi
ţinuta dreaptă îi rămăseseră aceleaşi, prefigurând însă „mâna de
ţărână”, dar eu nu-mi dădeam seama de aceasta, confundând
realitatea cu speranţa... Îl vizitase peste vară poetul suprarealist
Ştefan Roll, dintr-un impuls pe care încă nu-l pot desluşi în
determinările lui. L-a rugat să iasă în grădină, să se aşeze cu faţa la
răsărit ca să-l fotografieze pe banca înconjurată de verdeaţă,
străjuită de câteva tije solitare de floarea soarelui ale căror pălării,
căutând lumina apusului, îi întorceau şi ele spatele... Bătrânul poet
arată apăsat de acea tristeţe din care omul ştie că nu va mai ieşi. E
o fotografie mai tragică decât cea a catafalcului...
Care au fost ultimele lui cuvinte? Întrebarea rămâne
interesantă pentru cine gândeşte adânc şi tulburătoare pentru cine
simte cum trebuie. În cazul lui Goethe, ele au fost:
– Mehr Light!, adică mai multă lumină, cuvinte care pot fi
luate ca îndemn pentru extinderea cunoaşterii universale. Poate da,
poate nu. Nu, dacă se va fi gândit la perdeaua prea mult lăsată,
deoarece, într-adevăr, ceruse să i se deschidă a doua fereastră.
George Bacovia a închis ochii pe o ameninţătoare viziune
funerară:
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– Vine Întunericul!
Revelaţia finală venea să valideze stilul operei lui de o viaţă.
Un scriitor complet uitat astăzi, demn poate să rămână măcar
printr-o pagină-două din miile pe care le-a scris, N. RădulescuNiger, bârlădean de obârşie, a intrat în lumea de dincolo
pronunţând una din cele mai cutremurătoare sentinţe, socratică în
esenţa ei. Om echilibrat, dar doborât sufleteşte de înfrângerea ţării
din vara anului 1944, aflându-se în gara Râmnicu-Vâlcea, s-a
aruncat sub roţile primului tren încărcat cu soldaţi ruşi, strigând:
– Fraţilor, a biruit Urâtul!
...Dar să revenim la Bârlad, în ziua de 18 august 1957. Cele
din urmă cuvinte ale calmului octogenar G. Tutoveanu au fost:
– Nu vreau să mor, luaţi-mă cu voi!
Încă mai vroia să trăiască, împletit sufleteşte cu semenii şi
înspăimântat la gândul pieirii ineluctabile. Aceste ultime cuvinte
erau un ecou al versului său, Cocori pribegi, luaţi-mă cu voi! din
poezia Luaţi-mă cu voi, pe care o publicase cu 58 de ani în urmă în
revista bucureşteană „Literatură şi artă română”, IV, 1899, p. 193,
a lui N. Petraşcu, şi republicată după un an în periodicul bârlădean
„Paloda”, XIX, 11, p.1, din 9 martie 1900...
...Peste câţiva ani i-au murit şi fiii: Polidor, în 1960, pe care
l-am asistat medical, apoi Alexandru, în 1983. I-au urmat Aurora
(„Luli”), soţia lui Alexandru, Cecilia („frumoasa Cici”), soţia lui
Polidor, nepoata Florica şi tot aşa până la unul...
Nemaiexistând cine să-i îngrijească mormântul care începea să
se degradeze, într-o zi de cuptor a anului 1982, am plecat din
Bucureşti la Bârlad, cu gândul de a-l repara cu mâna noastră, eu,
tata şi fratele meu Paul, încărcaţi cu întreg arsenalul bricolajului:
bureţi de sârmă, ciocan şi cuie, rindea, deruginol, cârpe, vopsele
uleioase ş.a.m.d. Când soarele dădea să apună după dealul
Crângului şi a apărut cea dintâi adiere răcoroasă, am urcat în
maşină şi-n mai puţin de o oră am ajuns la Burdusaci.
Respiram un împăcat aer transcendental.
Baaadul literar. Revistă de cultură, Bârlad, I, 2,
pp.12-14, august 2007.
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C.D. ZELETIN

CREAŢIA, O TEHNICĂ DE VIAŢĂ? NU!
Convorbire cu doamna Roxana Pioaru

Vă adresez o primă întrebare, în calitatea dvs. de profesor de
biofizică al UMF „Carol Davila” Bucureşti, urmând ca alte
întrebări să le pun scriitorului ce sunteţi, adică domnului C.D.
Zeletin. Cum aţi ales Facultatea de Medicină?
Într-adevăr, am ales-o!
Verbul a alege are, în semantica lui multiplă, şi înţelesul de a
te fixa asupra unor lucruri pe care le posezi deja. În acest sens am
spus: am ales-o. Căci în vara anului 1953, după ce în anul
precedent, al absolvirii liceului, mi se refuzase însăşi primirea
dosarului de înscriere, am dat concurs la patru facultăţi din
Bucureşti, reuşind la patru: Facultatea de Planificare a actualului
A.S.E., Facultatea de Mecanică a Institutului de Căi Ferate,
Conservatorul de Muzică (numai preselecţia) şi, târziu, parcă în
noiembrie, Facultatea de Medicină, Secţia Pediatrie, care avea să
se transforme curând în Facultatea de Pediatrie. Aşa că sunt
pediatru, ca pregătire fundamentală, şi pediatru mă simt. Slăbisem
teribil... Enumerarea celor patru facultăţi poate să pară emfatică,
dar eu mă aflam pe drumul confirmării vocaţiei şi, apoi, mă
orientam şi eu după cum o facultate sau alta pedalează mai mult
sau mai puţin pe dosarul de origină socială care, în cazul meu,
avea câteva hibe, în fond, excelente recomandări... Originar de prin
părţile Bârladului, am optat pentru Bucureşti şi nu pentru Iaşi,
fiindcă lupta de clasă era mai neiertătoare în Moldova. Mai existau
însă şi alte motive... Cu tot războiul de clasă (nu eram U.T.M.-ist),
din cei 6 ani de studii am fost premiat în patru. Nu în anul 1,
127
https://biblioteca-digitala.ro

deoarece eram istovit de concursuri, şi nu în anul 6, deoarece,
devenind între timp intern prin concurs, nu mai puteam,
fatalmente, să fiu prezent la toate cursurile, seminariile şi lucrările
practice, având obligaţia de a sta foarte mult în spital. Spun intern
prin concurs şi nu intern, deoarece partidul comunist şi-a introdus
fără prea mare întârziere aleşii lui criptici sub numele de interni
fără concurs, alterând sensul elitist al acestui program de formare
universitară. Profesorul de pediatrie, eminentul Alfred Rusescu,
nici nu i-a primit în vizită de prezentare.
– E un pleonasm expresia intern fără concurs, atâta vreme cât
noţiunea de intern o implică prin definiţie pe aceea de concurs!,
spunea acest auster dascăl.
În sfârşit, vocaţia mea a trecut şi – culmea! – trece încă
printr-o încercare: aceea a faptului de a fi dublă: medicină şi artă.
Încă nu ştiu dacă în ideala balanţă axiologică acul stă la punctul
zero sau bate mai mult la dreapta ori mai mult la stânga, adică mai
mult spre medicină sau mai mult spre artă.
Când aţi descoperit vocaţia medicală?
Odată cu descoperirea pornirii irepresibile de a-mi ajuta
semenul cu sănătatea în impas. Răspunsul însă ar trebui să fie mai
lung... Am descoperit-o foarte de timpuriu, după ce o dovedisem
inconştient şi, în acelaşi timp, foarte târziu, după ce am filtrat-o
prin sihla studiilor de medicină. Numai prin ele mi s-a limpezit
conştiinţa de vocaţie... Încă din copilărie eram foarte interesat de
corpul omenesc şi eram cel dintâi în a-l alina pe cel ce plânge ori a
pansa o rană. Educatoarea de la grădiniţă, Nina Istrati, refugiată
din Basarabia, ne-a pus să interpretăm o scenetă, Veveriţa s-a suit
în pom, cu personaje mai multe după cum mai multe erau şi
animalele-erou. Mie mi-a încredinţat rolul medicului. Aud şi acum,
după aproape 70 de ani, un distih al povestitorului:
Vine doctorul în grabă
Şi picioru-i leagă.

Piciorul rupt al veveriţei...
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Altădată la Delfi, vaticinaţiile Pitiei se exprimau prin
naivităţi... Nostimă rămâne, în cazul meu, coincidenţa de a fi lucrat
ortopedie şi-n timpul internatului şi mai târziu, la Sanatoriul de
tuberculoză osteoarticulară de copii din Mangalia...
Totuşi, mă simt obligat la un răspuns scurt şi cuprinzător.
Vocaţia medicală, atâta cât este, mi-a validat-o o întâmplare de pe
vremea când eram intern la Spitalul de copii Grigore Alexandrescu
din Bucureşti, prin cazul unui sugar adus noaptea la serviciul de
urgenţă cu stare toxică gravă. Eram de gardă. I s-a pus diagnosticul
de bronşiolită capilară, în timp ce eu, cu sfiala ce-mi este proprie
şi-n acelaşi timp cu îndrăzneala timidului, am pus diagnosticul de
abces retrofaringian cu sufocarea inerentă. Medicul primar pe care
îl însoţeam n-a fost de acord, spunând că diagnosticul meu e
fantezist. Numai că acest diagnostic a fost confirmat – din nefericire! – la examenul necropsic... Se înţelege că sugarul murise. Din
acel moment, şi toţi anii cât a mai trăit, şeful Clinicii, prof. dr.
Corneliu Constantinescu, mi-a arătat o afectuoasă preţuire.
Aţi avut modele în Facultatea de Medicină?
Da şi ba. Da, fiindcă am avut, ba, deoarece unele
imperfecţiuni nu permiteau rotunjirea plenitudinii care defineşte
modelul. Am avut însă profesori excelenţi, şi nu puţini, chiar dacă
nu mi-au servit de model... Revenind la desăvârşirea pe care o cere
un model şi lăsând deoparte faptul de a intra sau nu în rezonanţă cu
el, aş da un singur exemplu: profesorul de anatomie Emil Repciuc.
Auzisem despre el lucruri extraordinare încă din lunile în care
eram student la mecanică şi intenţionam, în secret, să candidez în a
doua sesiune de intrare la medicină. Într-o situaţie similară era şi
un coleg al meu de la mecanică, Dumitru Maglaşu, care voia şi el
să dea concurs la medicină. El a luat iniţiativa să mergem într-o
noapte la Facultatea de medicină ca să mă deprind cât de cât cu
sala de disecţie. În optica noastră, eronată în bună măsură,
anatomia era disciplina care conferea identitate medicinii. Se
bucura de un prestigiu imens, astăzi mult diminuat. Sala de
disecţie era pustie dar luminată puternic, la acea oră de după
miezul nopţii. Doar într-un colţ, decupat ca o medalie, un bărbat
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diseca atent un cap omenesc pe o tavă. Luându-şi sprijin al
coatelor pe două mici stive inegale de cărţi, diseca o formaţiune de
sub arcada zigomatică în mişcări insesizabile. Anatomistul viu era
încremenit ca şi extremitatea cefalică decapitată.
– Ăsta-i Repciuc! îmi şopti Maglaşu, neuitând să-mi repete
faptul că e cel mai mare anatomist al nostru... O jumătate de oră
cât am rămas acolo nu ne-a onorat cu nici o privire: i-ar fi tulburat
liniştea... Tipărise cu un an în urmă o Anatomie descriptivă mai
mult experiment filologic, propunându-şi un stil extrem de lapidar,
de redundanţă minimă, fapt suficient pentru a-i trăda ostilitatea
faţă de anatomia franceză, în care triumfa redundanţa, sub aspectul
perifrasticii.
În fine, pe la sfârşitul toamnei eram student la medicină.
Primul curs audiat a fost al profesorului Repciuc. Dezastru! Marele
anatomist nu era şi un mare didact. Cu un izbitor accent rutenesc,
vorbele i se încălecau în viteze inegale şi într-o dicţie precară.
Halatul, şi mai ales şorţul, îi foloseau de ustensile în demonstraţie.
Ridicând poala halatului murdar, la un moment dat a spus, într-un
limbaj foarte expresiv în măsura în care era prea plastic, ceva cam
în felul acesta: „În luna (cutare) a embrionului mascul, gonadele
încep să coboare, iau peritoneul în cap şi alunecă spre scrot ca
mucii!” Şi, cu pumnul imaginat ca testicul, izbi puternic în
marginea şorţului ridicat... Toate într-un amestec de cuvinte ideal
de latine şi admirabil de neaoşe, dar realizând un grai refuzat de
studentul doritor de limpezimi şi sistem. Mi-a venit să plâng... Nu
înţelesesem nimic din subiect...
Şi, totuşi! Iradia o paradoxală impresie de infailibil. Mai
târziu, asistent la Catedra de Biofizică, am încercat să mă apropii
de acest model de o redutabilă intelectualitate, dar el se îndreptase
spre biologia celulară şi spre... ateismul atât de necesar
permanenţei marxiste...
Mulţi profesori mi-au fost modele, însă numai prin unele
însuşiri: Ion Bruckner tatăl prin formidabila intuiţie clinică; C.C.
Dimitriu prin frumuseţea cursurilor; Alfred Rusescu prin rigoare şi
disciplină, printr-o austeritate ce făcea inoperant dreptul la
replică...
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Aşa cum am spus-o şi cu alte ocazii, am crescut acasă într-o
familie cu mari modele, unele impuse în cultura română cea mai
de vârf. Însă numai conştiinţa existenţei lor, şi nu ele în sine, m-a
influenţat. Nu m-am simţit niciodată atârnând de ele sau angajat în
vreo cursă către unul sau altul din aceşti lampadofori. Modelele
pentru mine există în zona înaltă a reveriei, acolo unde idealităţile
se împlinesc, şi nu în atelierul încins al forjării de sine. Un funciar
laxism al patriarhalităţii şi un gust al lenei permanent aţâţate de
faptă nu-mi fac agreabile tensiunile unui program. Sfidez cursa,
deşi destinul m-a silit să-mi parcurg viaţa tot între concursuri. De
la tinereţe pân’ la bătrâneţe...
Aţi avut profesori foarte cultivaţi?
Am început facultatea în plin stalinism şi am terminat-o în
apogeul dejismului. M-am aflat astfel departe de intimitatea
intelectuală care să permită o astfel de constatare. Erau, cum spun,
vremile de aşa natură. Marele maestru al formării mele a fost
solitudinea şi libertatea navigării pe marea ideilor tăcute.
Totuşi, un caz relevant. Târziu, prin 1975, îmi apăruse
volumul Michelangelo, Sonete şi crâmpeie de sonet. Mă apropiam,
prin el, de terminarea traducerii şi comentării operei beletristice
integrale a marelui artist. Cineva m-a sfătuit să ofer un exemplar
rectorului de atunci al I.M.F., profesorul de ftiziologie Constantin
Anastasatu, chiar dacă în vederile mele nu intra o astfel de
eleganţă. Mai ales că nu-mi fusese profesor. Mare mi-a fost însă
mirarea când tăcutul rector, primind cartea, a recitat până la capăt,
şi în italieneşte, Sonetul 83:
Veggo nel tuo bel viso, Signor mio,
Quel che narrar mal puossi in questa vita...

Uluirea a fost cu atât mai mare, cu cât nici în Italia
Michelangelo nu e prea cunoscut ca poet...
Întrebarea este cât de mult se poate extinde, prin multiplicare,
acest episod...
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Mă adresez acum scriitorului C.D. ZELETIN. Cum se
împletesc vocaţiile artistică şi medicală în viaţa dumneavoastră?
Îşi împrumută substanţă, sunt vecine, merg în paralel, dar nu
se împletesc, deoarece dacă ar face-o şi-ar pierde identitatea. Se
potenţează reciproc, pentru a folosi un termen din farmacodinamie.
Ce reprezintă pentru dumneavoastră creaţia artistică?
Refugiu? Mesaj către lume? Împlinire?
Ca tehnică de viaţă ar fi un refugiu, dar arta pentru mine nu e
tehnică de viaţă, ci este ceva superior ei. Mesaj pentru lume? Orice
artă conţine implicit un mesaj către lume prin faptul de a fi
izbutită, dar efortul, concentrarea şi măiestria artistică vizează
înainte de toate izbutirea, nu mesajul. Împlinire? Acesta e
răspunsul.
În urmă cu câţiva ani, doamna Alice Ţuculescu vă numea
„unul din cei mai culţi medici români ai secolului 20”, iar
doctorul Grigore Buşoi vă socotea, într-un interviu, „vârf al
culturii româneşti”. Sunteţi poet, eseist, traducător din lirica
italiană şi franceză, istoriograf. Ultima dumneavoastră carte,
apărută la Editura Humanitas, este: Tommaso Campanella,
Poezia filozofică. Deşi extrem de exigent cu foaia încredinţată
tiparului, aţi publicat 40 de volume de literatură. Care vă este
cartea cea mai apropiată de suflet şi de ce?
Sunt tatăl iubitor al tuturor fetelor mele, vreau să spun al
cărţilor pe care le-am scris. Ele sunt foarte felurite. Cea mai
frumoasă mă uită, seducându-i pe alţii; cea nu prea frumoasă e
inteligentă; cea nu prea înzestrată cu graţie e grea de erudiţie
ş.a.m.d. Aşa că am, pentru fiecare, motiv să le iubesc. Dar pot oare
să fac expunere de motive în iubire?! Le iubesc pe toate fiindcă le
iubesc! Însă, ca-n orice familie, cea mai mică este, în mod firesc,
cea mai iubită. În momentul de faţă aştept ivirea câtorva mari
iubiri!
Nu mă pot sustrage nici eu întrebării prin care închid spaţiul
interviului deschizând o fereastră: ce proiecte literare aveţi?
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La 72 de ani împliniţi, proiectele trebuiesc privite cu prudenţă
şi sub beneficiu de inventar... Dar am proiecte! Până una-alta,
cărţile aflate sub tipar se cuvine să fie socotite şi ele, atâta vreme
cât n-au ajuns în librării, tot proiecte... Aşadar, stau să apară:
Distinguo, eseuri; Principesa Elena Bibescu, marea pianistă, şi
începuturile carierei pariziene a lui George Enescu, o cercetare de
800 de pagini; Doctorul Alexandru Brăescu, creator al
învăţământului universitar de psihiatrie din Moldova. Contribuţii
documentare; Alexandru Tzigara-Samurcaş, Memorii, volumul IV,
ediţie critică. Acestora trebuie să le adaug reeditarea celor două
volume ale Sonetului italian în Evul mediu şi Renaştere, ediţie
revizuită, bilingvă de data aceasta, ce stă să apară la Editura
Humanitas.
Proiecte propriu zise?
Un volum de poezii, unul de proză apoftegmatică şi altul de
eseuri.
Dar mai ales, o carte de amintiri din copilărie, pe care vreau
s-o intitulez Dada & Dada! O inutilitate pulsatilă, produs al
distilării unui trecut ce nu mai poate fi repetat, oferit unui viitor
care nu va avea nevoie de el.
Medic Ro, IV, 37, pp.88-90, septembrie 2007.
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Sorin LAVRIC*

RAFINATUL ZELETIN

Cu o impresie plăcută şi durabilă a rămas Cronicarul parcurgând paginile revistei trimestriale Baaadul literar, numărul 2
din august 2007. Revista apare sub egida primăriei Bârladului şi îl
are ca director fondator pe Cezar Ivănescu. Din cuprinsul acestei
reviste cu titlu atât de straniu, articolul care ne-a atras atenţia a fost
evocarea lui C. D. Zeletin cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la
moartea poetului G. Tutoveanu. Ceea ce este impresionant la acest
medic erudit şi rafinat este dozajul perfect la care ajunge îmbinând
o erudiţie de cuprindere enciclopedică şi un simţ estetic de o
impecabilă tăietură. De obicei savanţii, ştiind prea multe, scriu
prost, mulţimea cunoştinţelor sleindu-le filonul afectiv. În cazul lui
C. D. Zeletin, regula nu se confirmă, ci dimpotrivă: asupra lui
cultura a acţionat ca o inoculare fecundă şi profundă, structurând
lăuntric o sensibilitate poetică pe care anii nu i-au atrofiat-o defel.
Cine îl cunoaşte pe traducătorul Zeletin sau pe medicul ce se
ascunde în spatele acestui paravan onomastic ştie câtă delicateţe
autentică s-a adunat în firea unui intelectual care, conştient de
altfel de valoarea lui, nu este dispus să renunţe la ochiul
aristocratic, de aspră judecată valorică, cu care priveşte bâlciul
cotidian al lumii noastre. Nu cred însă că trebuie să ne revoltăm:
stă în firea lucrurilor ca oameni atât de rasaţi ca medicul Zeletin să
se ţină deoparte, într-o retragere discretă şi subînţeleasă, punând
între ei şi lume distanţa simbolică a cărţilor scrise în singurătate.
Iată cum îl descrie Zeletin pe Tutoveanu: „Moartea maestrului a
fost tristă, ca toate muririle. Ajunsese o umbră, o rămăşiţă de om,
atât cât îi trebuie distincţiei ca să aibă prin ce să se exprime.
Singure, înălţimea, fruntea generoasă şi ţinuta dreaptă îi
*

Sub pseudonimul Cronicar.
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rămăseseră aceleaşi, prefigurând însă «mâna de ţărână», dar eu
nu-mi dădeam seama de aceasta, confundând realitatea cu
speranţa... Îl vizitase peste vară poetul suprarealist Ştefan Roll,
dintr-un impuls pe care încă nu-l pot desluşi în determinările lui.
L-a rugat să iasă în grădină, să se aşeze cu faţa la răsărit ca să-l
fotografieze pe banca înconjurată de verdeaţă, străjuită de câteva
tije solitare de floarea soarelui ale căror pălării, căutând lumina
apusului, îi întorceau şi ele spatele... Bătrânul poet era apăsat de
acea tristeţe din care omul ştie că nu va mai ieşi. E o fotografie mai
tragică decât cea a catafalcului.”
România literară, XXXIX, 37, p.32, 21 septembrie 2007.
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Dr. Mihail MIHAILIDE

MEDICI ŞI PACIENŢI – PERSONAJE FICTIVE ŞI REALE
Fragment

Împrejurările ce au dus la „răzbunarea” lui T. Arghezi
împotriva urmaşilor lui Hipocrat sunt consemnate în articole de
istoria medicinii bazate, în general, pe mărturii. Cu mai multă
vreme în urmă, „Rafinatul Zeletin” – cum îl numeşte Cronicarul,
în numărul mai sus citat din România literară, pe medicul,
profesorul universitar, poetul, eseistul şi traducătorul C. Dimoftache Zeletin, preşedintele Societăţii Medicilor Scriitori şi
Publicişti din România, comentându-i, plin de încântare, o evocare
a lui G. Tutoveanu, apărută într-o publicaţie bârlădeană – relata, în
„Cu George Emil Palade, la San Diego, despre boala lui Tudor
Arghezi”, că: „În 1939, o sciatică extrem de dureroasă, refractară
la orice tratament, l-a ţintuit pe Arghezi la pat, reducându-l,
desfigurându-l somatic şi scufundându-l într-o disperare finală.
Suferinţa îl împuţinase: ajunsese piele şi os. (...) L-au examinat
toate somităţile medicale, de la N. Gh. Lupu, N. Hortolomei, N.
Ionescu-Siseşti, Dimitrie Bagdasar, C. I. Parhon, Th. Burghele etc.
la tânărul George Emil Palade, recomandat bolnavului de către
profesorul N. Gh. Lupu. Toţi s-au gândit la un factor compresiv pe
nervul sciatic, ferindu-se cu grijă să-i numească natura, cu
excepţia lui Dimitrie Bagdasar, creatorul Neurochirurgiei
româneşti, care a pronunţat cuvântul cancer, ceea ce mai mult l-a
înrăit decât l-a speriat pe Arghezi (...). ...Verdictul a trezit în
Arghezi reacţii feroce. (...). Resorturile acestei reacţii au scăpat
analizei celor în drept şi oferă încă laturi enigmatice. Ea rămâne
legată şi de propunerea profesorului D. Bagdasar de a-i secţiona
nervul sciatic, în ideea suprimării durerilor, ce nu dispăreau nici
după infiltraţiile cu alcool pe care i le făcea personal, nici după
radioterapie (...). Toţi se aşteptau să moară... Arghezi însă şi-a
revenit spectacular (...). Revenirea – care se va dovedi a nu fi fost
136
https://biblioteca-digitala.ro

vindecare – a coincis cu o injecţie misterioasă făcută de doctorul
D. Grigoriu-Argeş, personaj extravagant şi indiscutabil histrion,
dar reumatolog bun. (...). În momentul sosirii acestui personaj
funambulesc, scriitorul era părăsit de toţi (...). După ce l-a
inspectat/palpat/percutat/auscultat, flagelându-l cu oximoronul,
înviorător pentru un oltean, Bă, maestre, (vraciul) rosti
providenţiala sintagmă: – Al meu eşti! Şi a fost... Poetul şi-a
ridicat patul şi a umblat! (...) După ieşirea din infern, a urmat
răfuiala poetului cu doctorii, în epitete pe care satira, filipica ori
diatriba nu mai dovedeau să le încapă. (...) ...M-au văzut şi
revăzut 42 de dobitoace medicale sau, uitând că la un moment dat
s-a apelat la morfină, să scrie: suferinţa a mai mare n-a venit de la
boală, ci de la medici etc., pentru ca la moartea, în 1946, a
profesorului Dimitrie Bagdasar să-şi încheie necrologul cu
urarea, imorală pe cât de impudică, dar nesurprinzătoare la
Arghezi: Fie-i ţărâna uşoară şi parfumată (...)”. Povestea nu s-a
încheiat, totuşi. Suferinţele ilustrului scriitor reapar după 16 ani
(1955), inclusiv „vechea spaimă”. Profesorul dr. Ion Făgărăşanu
descoperă în fosa iliacă dreaptă o colecţie purulentă, pe care o
puncţionează şi unde introduce, după moda vremii, un antibiotic
(streptomicină). Simptomele dispar şi abia acum se poate stabili
diagnosticul corect, neîngăduit anterior atâtor somităţi medicale de
evoluţia torpidă a bolii. Cu talentul său de povestitor, C. D. Z.
continuă în textul apărut într-o „Românie literară” (2001), dar şi
în una dintre cărţile sale: „Suferinţa începuse în 1934, urmare a
electrocauterizării unui polip vezical. Aceasta a deschis poarta
infecţiei ascendente care a cuprins vertebrele IV şi V lombare.
Urmarea a fost un proces de liză osoasă din ale cărei produse s-a
constituit un abces care, comprimând rădăcinile rahidiene, a dus la
parapareză sau paraplegie. Injecţia misterioasă a doctorului D.
Grigoriu-Argeş a coincis cu migrarea abcesului spre părţile
declive, către teaca muşchiului psoas, şi uşurarea zonei de
deasupra, îndelung comprimată. În termeni medicali, era vorba de
un abces osifluent osteomielitic vertebral migrat în teaca
psoasului.”
Viaţa medicală, XIX, 41, 12 octombrie 2007, p.2.
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CUVÂNT
ROSTIT LA ÎNTÂLNIREA ANUALĂ A ASOCIAŢIEI
MEDICILOR PENSIONARI DIN ROMÂNIA

Cel ce vrea să vă spună câteva cuvinte este şi el medic
pensionar. A predat biofizica aici, în Amfiteatrul Mare, în alte
amfiteatre şi laboratoare ale Facultăţii de Medicină a U. M. F.
„Carol Davila”, vreme de 46 de ani, aşa că face priză cu sufletul
domniilor voastre, la acest ceas de evocare a indigenţei, tristeţilor
şi abandonului în care se află astăzi slujitorii sănătăţii ajunşi în
pragul presupuselor respectabilităţi, de multe ori eroi meniţi
anonimatului. Suflete nedreptăţite, ofensate, ulcerate... Nedreptate,
jignire şi rană cu atât mai grave cu cât survin la bătrâneţe, la vârsta
neajutorării şi a încheierii unei vieţi de muncă şi de traumă.
Traumă prin căderea pe umerii lor a rezolvării conflictului
sănătate/boală ori viaţă/moarte, traumă prin povara nesfârşită a
concursurilor (nu examenelor!), traumă prin vieţuirea în spaţiul de
foc al bolii, de care oamenii fug, nu spre care oamenii aleargă.
Vorbesc, după cum se vede, despre singurătatea dramatică la care
medicul este sortit.
Cel ce vă spune acestea s-a dăruit o viaţă unei discipline mai
mult abstracte, biofizica. Am practicat însă, la începutul carierei, şi
eu medicina la patul bolnavului, alegând de bunăvoie – când
puteam s-o fac altfel – o circumscripţie de „categorie grea”,
Hunedoara, şi lucrând apoi chirurgie în Sanatoriul de tuberculoză
osteoarticulară pentru copii din Mangalia. În ceea ce priveşte
deceniile consacrate învăţământului universitar, vreau să
menţionez – în afara oricărei prezumţii, în afara oricărei emfaze –
faptul că niciodată n-am întârziat cu cinci minute de la ore, nici
n-am plecat mai devreme cu cinci minute. Excepţie face ştirbătura
138
https://biblioteca-digitala.ro

de 20 de minute din cele două ore ale unui curs, pe care se nimerea
să-l ţin exact în acest amfiteatru, întrucât, în drum spre el,
alunecasem pe scări şi trebuia să mi se repare cât de cât hainele
rupte în două locuri. ...Desigur, veţi zice, punctualitatea nu-i
neapărat la qualité maîtresse, după expresia filozofului Hippolyte
Taine, a unui universitar, dar dincolo de stilul pe care-l reprezintă,
eu văd în ea realitatea care stă la temelia onoarei, onoarea
rămânând forma supremă a corectitudinii. Or, viaţa medicului
pensionar de astăzi este lovită întâi de toate în onoare.
Dar eu ţin să vorbesc şi dintr-un alt punct de vedere, foarte
important. Ca preşedinte de aproape 20 de ani al Societăţii
Medicilor Scriitori şi Publicişti din România, vreau să vă adresez
îndemnul de a ne emancipa de tribulaţiile vieţii materiale şi să
trăim, pe cât e cu putinţă, în registrul de înaltă idealitate pe care
ni-l oferă arta. Întărirea trăirii spirituale slăbeşte agresiunile vieţii
materiale, la nivelul căreia lucrează sărăcia şi desconsiderarea
medicului pensionar, aşa că reducând cele ce ne trag în jos, întărim
aripile înălţării şi plutirii peste abisul mizeriilor. Evident, evoc
întâi de toate arta scriitorilor care au fost şi medici, de la Rabelais
ori Cehov, la Duhamel, Céline ori V. Voiculescu. Ne stau la
îndemână. Singur, medicul îi poate citi cu două rânduri de ochi!
Citindu-i, recitindu-i sau răscitindu-i, trăind în miezul operei lor
artistice, esenţa a ceea ce e mai înalt se răsfrânge asupra noastră,
asupra noastră mai întâi, limpezindu-ne, luminându-ne, sporindune prin ei ceea ce este al nostru. Cunoscând şi trăind arta
scriitorilor medici, ne descoperim restituiţi nouă înşine, înnobilaţi
şi mai luminoşi, extraşi servituţii la care ne supune materialitatea
ineluctabilă a vieţii de zi cu zi, a bătrâneţilor cele multe şi grele...
De altfel cunoaşterea lor este şi o datorie întru cele înalte, iar
medicul, profesionist al vieţii ameninţate, nu se sustrage niciunei
datorii. Câte talente artistice mari există printre noi şi nu le
cunoaştem! Tudor Vianu spunea că nuvelele, publicate postum, ale
lui V. Voiculescu sunt la înălţimea celei mai bune proze a
literaturii universale, şi cine s-ar îndoi de justeţea aprecierii
marelui estetician?! Tot un medic a dat literaturii române una din
cele mai bune tălmăciri ale Divinei comedii a lui Dante Alighieri.
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Altul a tradus în româneşte, pentru întâia oară în integralitatea ei,
capodopera lui Charles Baudelaire, Florile Răului, culme a liricii
universale, ori, tot pentru întâia oară în româneşte, Poeziile lui
Michelangelo Buonarotti, puţin cunoscute chiar în Italia, ş.a.m.d.
Ne vine şi mai lesne s-o facem: medicii sunt oameni foarte
cultivaţi. Vârsta vine şi cu avantajele ei: o mai bună detaşare de
tribulaţiile vitalităţii, o reflecţie mai distilată, o cuprindere mai
largă, o preţuire mai elastică, un zbor vizând zonele alpine ale
gândirii şi frumuseţii.
Nu pot încheia aceste câteva cuvinte fără să-mi exprim
admiraţia faţă de extraordinara personalitate a preşedintelui
Asociaţiei, doamna doctor Virginia Ioan. Totdeauna alături de
suferinţa, nevoia ori izolarea medicului pensionar, domnia sa
dispune de o putere rar întâlnită de a rezolva cauze ale obştei, de
a-i transmite tonus, vibraţie şi speranţă.
Îi mulţumesc, vă mulţumesc!
Publicat cu titlul Astăzi, medicul e lovit în onoare, în
Foişorul de foc. Periodic editat de Consiliul local al
Sectorului 2, Bucureşti, II, 7, p. 22, noiembrie 2007.
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Mihai ZAMFIR

CARTEA LA KILOGRAM
Fragment

Când spuneam data trecută că, pătrunzând în aria destinată
cărţilor vândute la jumătate ori la sfert de preţ, într-o mare librărie,
intri şi într-o zonă a uimirii perpetue, emiteam un adevăr de bun
simţ. Dacă te uiţi la autorii şi la titlurile oferite în sold, începi să
înţelegi nu doar ce înseamnă gustul public – cel de acum, cel
dintotdeauna – dar mai ales pe ce se bazează dinamica succesului.
La Cărtureşti, vizitând colţul ascuns, ajungi din câţiva paşi în
peştera lui Ali Baba. Te întâmpină o superbă ediţie de peste 1200
de pagini pe papier bible: Teatru complet de Euripide; stau lângă
ea câteva tragedii shakespeariene în ediţii bilingve, pentru ca nu
cumva cei care ştiu mai puţin limba engleză să fie lipsiţi de
plăcerea lecturii complete; lui Shakespeare îi ţine companie
celebrul său admirator din epoca romantică, Victor Hugo, prezent
în această lume selectă cu o ediţie a Baladelor, în admirabila
traducere a lui Şerban Foarţă. Deoarece pe rafturi îşi dau întâlnire
nu doar marii autori, ci şi marii traducători, iată o altă carte tot
pentru the happy few: o selecţie consistentă, întreprinsă cu ochi
expert, din Sonetele Renaşterii italiene, în varianta românească a
lui C. D. Zeletin.
Regalul continuă în lumea literaturii contemporane. Aici se
întâlnesc Robert Musil, Nina Berberova, Ernesto Sábato,
Marguerite Yourcenar, G. T. di Lampedusa etc. etc., într-un
florilegiu al prozei universale din secolul abia încheiat, întreprins
parcă de cel mai pretenţios selecţioner. Am fi nedrepţi dacă nu
i-am menţiona şi pe Freud, Jung, Caillois ori Mircea Eliade,
prezenţi cu cărţi de importanţă şi semnificaţie diverse, dar apărute
toate în româneşte în ultimii doi-trei ani. (...)
România literară, XXXIX, 50, p.9, 14 decembrie 2006.
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ÎN ZIUA ÎNMORMÂNTĂRII LUI BLAGA

Ceea ce este menit să se împlinească îşi găseşte, oricâte şi
oricare vor fi stavilele, forme de exprimare. Numai să se menţină
spiritul pur şi concentrat în hotărârea lui.
La 6 mai 1961, ziua când a murit Lucian Blaga, eram medic
pediatru la Hunedoara, deci nu departe de Lancrăm. Circumscripţia
de categorie grea de care mă ocupam, dar mai ales grija anxioasă a
forurilor suprajacente mie, întreţinută de partidul comunist, din
care eu nu făceam parte, grijă faţă de situaţiile grave ce ar fi putut
surveni în lipsa din localitate a vreunui medic, mă ţineau priponit
în oraşul atât de cântat al fumului şi al zgurii. Mai ales situaţiile
grave ce s-ar fi putut ivi în cele două bidonviluri de la apusul
Hunedoarei, Bataga şi Stufitul, chintesenţă a mizeriei, care
absorbeau amestecând deopotrivă delincvenţa suburbană cu lumea
satelor fugind speriată de colectivizare. Aşa se face că, în ziua
înmormântării, urmăream doar cu gândul, ceas de ceas, momentele
imaginate ale înmormântării poetului mut ca o lebădă.
Eram în plină campanie de vaccinare. Plecam noaptea,
veneam noaptea. Desigur, e o metaforă aceasta, însă, oricum, viaţa
era grea pentru un medic pediatru şi nu pot spune că nu eram,
într-o anumită măsură, descumpănit sufleteşte. Acasă, în orele de
răgaz, îl citeam pe Lucian Blaga. Cum reluasem lectura sublinierilor şi a apostilelor făcute cu creionul pe marginea volumului
Orizont şi stil la Bucureşti, m-am hotărât să citesc întreaga Trilogie
a culturii, continuând-o aşadar cu Spaţiul mioritic şi cu Geneza
metaforei şi sensul culturii. Compensam lecturile filozofice cu o
lectură beletristică: Ana Carenina de Lev Tolstoi. Era cel mai
important refugiu pe care mi-l îngăduia profesia aspră de medic
într-un oraş muncitoresc, heterogen, înfierbântat şi cu paradoxurile
lui. Împărtăşeam zbuciumele mele celor câteva fiinţe de lumină din
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depărtare. Una din acestea era Tudor Vianu. Iată ce-mi scria din
Bucureşti, la 14 ianuarie 1961: „Iubite prieten, mi-au făcut plăcere
rândurile d-tale, deşi aş fi preferat să-mi aducă numai ecoul unor
experienţe pozitive. După câte înţeleg, te găseşti într-un moment
de dezadaptare, pe care am bune speranţe că-l vei depăşi cu atât
mai uşor cu cât este probabil că locul şi împrejurările care l-au
provocat nu vor alcătui, decât pentru scurtă vreme, cadrul d-tale de
viaţă. De altfel, dacă acest cadru ţi se pare eterogen, ceea ce se
găseşte între limitele lui, conţinutul însuşi al vieţii d-tale, în noua
aşezare, nu este tot atât de interesant cu cel trăit un şir de ani în
Bucureşti? 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 existenţei celei mai
cenuşii. Mi-aş permite să invoc, în această privinţă, propriile
experienţe ale anilor mei tineri, cu bucuriile lor imense chiar în
împrejurările cele mai inexpresive pentru alţii.”
Pe fundalul acestei psihologii au început să curgă marile
dispariţii: Lucian Blaga, Gala Galaction, Mihail Sadoveanu, care
s-au răsfrânt în mine ca evenimente personale. Tulburării lăuntrice,
care era mai felurită şi mai adâncă decât o mărturisesc aceste
rânduri, începeau să le răspundă cutremure şi dislocări exterioare.
Despre Lucian Blaga nu se putea vorbi decât cu oarecare precauţie.
Oricum, la Hunedoara puteam să-l pomenesc mai mult decât la
Bucureşti, însă nu prea aveam cui, în timp ce la Bucureşti aveam
cui, dar era primejdios: Blaga continua să fie subiect tabu. Am
rămas de aceea surprins când, cu prilejul unei întrevederi cu Tudor
Vianu, acesta vorbea extrem de elogios de filozofia lui. Îl evoca
afectuos prin diminutivul Lulu; eram surprins cu atât mai mult cu
cât fratele meu, Paul, purta acelaşi hipocoristic... Pe de altă parte,
ştiam de la George Ivaşcu, directorul excelentei reviste Contemporanul, pe a cărui primă pagină îmi publicase poezia de debut, că
poetul era bolnav cum nu se mai poate. Îmi împărtăşise cu
discreţie şi diagnosticul. Compensând printr-un demers mare şi
sensibil, nenumăratele hatâruri făcute lumii comuniste ce-l
aruncase şi apoi îl scosese din neantul temniţei, Ivaşcu îi pregătea
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volumul Poezii, ce avea să apară din nefericire postum. A avut însă
nobila grijă de a-i publica, la 7 aprilie 1961, în quadratura azurie a
unui cartuş generos, un ciclu de şase poezii – o adevărată înviere a
lui Blaga – pe care le-am învăţat îndată şi cu uşurinţă pe dinafară:
Solstiţiul grădinilor, Ceramică, Scoici, Anotimpuri, Alean şi
Cântec sub stele. Ecourile, purtate în suflet, ale acestui eveniment
legat de poetul proscris m-au ajutat să suport mai lesne şocul
plonjării mele în ceaţa toxică – la propriu şi la figurat – a
Hunedoarei şi o anume depresie sufletească la care făcea aluzie
Tudor Vianu în scrisoarea din iarnă.
Şi iată că, în plin triumf al acelei primăveri, o veste scutură
lumea medicală hunedoreană: a murit Lucian Blaga... L-am plâns
împreună cu tinerii medici Petre Vlad şi Constantin Voinicu, a
căror intelectualitate remarcabilă se resimţise adânc de admiraţia
ce i-o purtau. Hotărâseră să meargă la înmormântare, Lancrăm
fiind relativ aproape. Eu nu m-am putut duce, fiind reţinut în
Hunedoara de evoluţia nefavorabilă a unor copii bolnavi. Am făcut
însă altceva. Parcurgând repede sublinierile şi notele de cititor de
pe filele Trilogiei culturii, scormonind în memorie cele mai iubite
poezii, am susţinut la Teatrul de Stat, în după-amiaza aceleiaşi zile,
prelegerea liberă intitulată Lucian Blaga, creditele lui, datoriile
noastre, într-o sală care adunase, numai prin mijlocirea unui afiş,
îndeajuns de multă lume. Gestul era temerar. Mai vorbisem în
acelaşi loc o dată despre Johannes Brahms şi altădată despre
George Enescu. Cred că a fost cea dintâi manifestare publică din
ţara noastră închinată lui Lucian Blaga, îndată după dispariţia lui.
Am izbutit această performanţă datorită emoţiei momentului, mai
puternică într-un oraş transilvan, şi unei anumite libertăţi de spirit
posibilă în Hunedoara, oraş eminamente muncitoresc pe care
puterea comunistă îl ignora în această privinţă tocmai fiindcă era
sigură de perfecta lui obedienţă. După câteva zile, au apărut în
Tribuna, Gazeta literară şi Contemporanul câteva necrologuri
precare. Ele lăsau să se întrevadă uşor matricea comună impusă de
cenzură: semănau toate între ele. Astfel, opera lui Blaga avea un
caracter contradictoriu, era influenţată de filozofia idealistă,
dovedea preţuire a folclorului etc., iar poetul tresărise pozitiv în
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ultima vreme la realizările regimului democrat popular, pe care
Contemporanul scria că le elogiase, iar Tribuna şi Gazeta literară
chiar le admirase...
Privită sub specia izbânzii adevărului şi nu a tristeţii
momentului, conferinţa de la Teatrul de Stat din Hunedoara a
rămas una din bucuriile extatice ale vieţii mele. A mă fi afişat cu
un asemenea subiect într-o astfel de împrejurare acută echivala cu
a mă fi ascuns acolo unde lumina e mai puternică.
Publicat în: Radu Cărpinişianu, Contribuţii la exegeza
blagiană – Lucian Blaga, „Cântecul vârstelor”. Editura
„Altip”, Alba Iulia, 2007, pp. 203-205.
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C.D. ZELETIN. Convorbire cu domnul Tase Dănăilă

„AM CRESCUT LA BURDUSACI ÎNTRE BIBLIOTECI,
PARTITURI ŞI CODRI...”

„Boala de care suferă omenirea stă în proasta interpretare a libertăţii,
libertăţile nemaifiind direcţionate de norma morală, juridică ori religioasă.
Libertatea se confundă cu agitaţia, formă a nebuniei. Deruta valorică şi
ireverenţa faţă de valoare dau fiori spiritelor normale.”

Dacă Diogene ar fi contemporan cu noi şi ar umbla ziua în
amiaza mare cu lumânarea aprinsă căutând un OM, cu siguranţă
l-ar găsi dacă ar bate la fereastra marelui cărturar C.D. Zeletin.
S-au scurs aproape doi ani de când convenisem cu domnia sa
acest interviu, fără a găsi curajul de a-l aborda. Consideram ca pe
o necuviinţă să-i tulbur liniştea de care are atâta nevoie în planul
creaţiei acest mare şi polivalent cărturar: scriitor de primă linie a
literaturii noastre, profesor universitar şi medic de înaltă ţinută.
Reţinerea avea să-mi fie repede spulberată iar surpriza avea
să fie totală. Am descoperit un om de o blândeţe şi o predispoziţie
spre comunicare fără bariere, sentimentul că iradiază o lumină
binefăcătoare cum numai oamenii mari o deţin.
Ramură a unui arbore genealogic profund românesc din
arealul moldav, sănătos moral şi curat în fibra sa intimă,
scriitorul C.D. Zeletin ne oferă un recital de înaltă emoţie şi ţinută
intelectuală.
Deschideţi, stimaţi cititori, fereastra lăuntrică, pentru a primi
un mare spirit.
*
Reporter. Stimate domnule C.D. Zeletin, complexa dumneavoastră personalitate mă inhibă oarecum, încât, vă rog să-mi
acordaţi circumstanţe atenuante dacă prin întrebările mele nu voi
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surprinde esenţa. Pentru început, spuneţi-ne de unde vă provine
apetenţa pentru acest areal geografic, Tecuciul?
C. D. Zeletin. ...Vă temeţi că nu veţi surprinde esenţa. E în
firea lucrurilor ca în toate cele să ne scape o latură sau alta a
esenţei, astfel că ea îşi păstrează, chiar cunoscută, enigma. Prin
această fatală scăpare se asigură infinitul cunoaşterii...
Răspund acum întrebării.
Oricât a-i explica-o, poziţia afectivă – cum ar fi afecţiunea
mea pentru Tecuci – rămâne cu un element inefabil în ea. Totuşi,
apetenţa pentru ţinutul Tecuciului se explică, mai simplu, prin
faptul că majoritatea strămoşilor mei aici îşi află rădăcinile. Eu
însumi m-am născut la Burdusaci, în nordul fostului judeţ Tecuci,
sat străbătut de pârâul de la care mi-am luat numele: Zeletinul.
Aproape toate crengile arborelui meu genealogic au rădăcinile
în acest areal. Un arbore genealogic bogat. De fapt, orice arbore
genealogic e bogat în sine; „bogat” în sensul folosit aici înseamnă
„cunoscut”. Al meu e bogat fiindcă îl ştiu. Am acasă trei dosare ce
plesnesc de note, ţepene ca pieptul unui general pe care, cu vârsta,
nu-l mai cuprind găicile. Tot aştept să găsesc timp să le sintetizez
şi să le consacru mai multă reflecţie. Mă interesează mai mult
vechimea şi mai puţin actualitatea, iar în vechime – antroponimia
şi genetica. Cercetarea istorică îmi satisface într-o măsură interesul
lexical pentru nume: am aflat deja câteva sute; genetica strămoşilor
însă – mă refer la însuşirile somatice, sufleteşti ori mentale –
rămâne fatalmente, precară. E greu să aflu cum gândeau, felul lor
de a fi etc.
Dinspre tată, preotul Nicolae Dimoftache (1908-1991), Coasta
Lupei şi Nicoreştii concentrează cele mai multe neamuri. E vorba
de familiile Dimoftache şi Hozoc. Numele originar al Dimoftachilor a fost Turea, aromâni care urcaseră, prin transhumanţă,
dinspre Ohrida, ciobani bogaţi. Pe la 1780, îi găsim în judeţele
Tecuci şi Putna. Reveriilor mele în această problemă le place să-i
aibă de subiect pe etruscii Turea veniţi în Tracia, pe care latinul
Cicero îi socotea barbari, deoarece ginta lor teribilă îngrozea
munţii prăpăstioşi ai Traciei (N. Densuseanu). Într-adevăr, în
hăţişul genealogic al Dimoftachilor răzbate din când în când, în
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istoria mai îndepărtată, o stranie înclinare dacă nu sadică, în orice
caz spre duritate, din care extrag plăcere. Oameni destoinici,
frumoşi, unii buni muzicieni, alţii cu gustul aventurii. Scriitorul
clujean I. D. Muşat (1898-1983), născut la Podu Turcului, pe
numele real Ioan Dimoftache, rămâne în istoria literaturii cel puţin
prin romanul în trei volume, Horea Rex Daciae. La 10 mai 1900,
regele Carol I acorda ordinul Coroana României în grad de
Cavaler preotului Gh. Hozoc din Tecuci, care i-a avut printre fii pe
doctorul Alexandru Hozoc din Râmnicul Vâlcea, pe magistratul
Ion Hozoc, preşedintele Tribunalului Tecuci, şi pe juristul Dimitrie
Hozoc, consilier la Înalta Curte de Casaţie. Fiul acestuia din urmă,
poetul Ion Hozoc, născut în 1916, a încetat din viaţă la 14
octombrie 2007...
De ţinuturile tecucene mă leagă şi neamurile dinspre mama
mea, învăţătoarea Maria Dimoftache, născută Ţarălungă (19101978): fratele mamei ei, doctorul Savel Cârlan (1885-1969),
originar din sătucul Ruget, Vultureni, a fost decenii la rând
medicul şef al Judeţului Tecuci. Era un practician extrem de
priceput şi un suflet foarte bun. Erou în Primul Război Mondial, el
este unul din fondatorii Bibliotecii Publice din Tecuci, împreună
cu protoiereul N. Conduratu şi profesorul Constantin Solomon,
alte rude tecucene ale mele. Printr-o nepoată a soţiei sale, Eustina,
fiică a preotului Constantin Iftimie din Nicoreşti, Savel Cârlan se
înrudeşte cu doctorul Răzvan Ionescu, fiul filozofului Nae Ionescu.
Fratele doctorului Savel Cârlan, învăţătorul Ioan Cârlan (18751950) din Vultureni, judeţul Tecuci, a fost deputat în primul
Parlament al României Reîntregite în hotarele ei fireşti, apoi
senator, iar vărul lui primar, Ioan D. Condurache, specialist în
dreptul medieval românesc, a fost secretar, în 1919, al Conferinţei
de Pace de la Trianon. Alt frate, a fost Dumitru Cârlan (18921976), ofiţer de Stat Major şi matematician, Cavaler al Ordinului
Mihai Viteazul în ambele Războaie Mondiale, „Eroul de la
Încărcătoarea”, distins cu Ordinul francez Croix de Guerre şi citat
pe Armată de către generalul Maurice Sarrail, comandantul
trupelor franceze în Orient.
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Pe Laz, comuna Onceştii Noi, judeţul Tecuci, a trăit o viaţă
bunicul meu dinspre mamă, Gheorghe Ţarălungă (1885-1963),
tată a şase copii, erou al luptei anticomuniste din zonă şi care avea
să moară în Închisoarea Jilava... Fiica lui, Olimpia Jalbă, sora
mamei, moartă în urmă cu câţiva ani, a fost o viaţă doctoriţă în
Tecuci. Tecucean era şi ruda mea, doctorul Aurel Marin, unul din
cei mai iluştri specialişti O.R.L. ai ţării, „genialul doctor Aurel
Marin”, a cărui moarte i-o deplângea, în memoriile ei, marea
actriţă Mărioara Voiculescu. Tecucean era şi profesorul de
obstetrică al Facultăţii de Medicină din Iaşi, vărul mamei, Vasile
Dobrovici, născut la Godineşti... Am lăsat la urmă Burdusacii mei
natali, izvor de cărturari importanţi, dintre care ar fi deajuns să-i
citez pe filozoful şi sociologul Ştefan Motăş Zeletin (1882-1934),
doctorul Alexandru Brăescu (1860-1917), creatorul învăţământului
universitar de psihiatrie din Moldova şi ctitor al Aşezămintelor
Socola din Iaşi, toţi unchi ai mei... Rămân încă mulţi pe care-i
nedreptăţesc prin omisiune... Nu mi-am propus însă o catagrafie, ci
enunţarea din zbor a unor vrednicíi care îmi întăresc valoric
legătura cu Tecucii. Dar legătura mea s-a consolidat şi prin
prietenii tecucene, şi nu vreau să-l uit în acest sens pe scriitorul
G. G. Ursu (1911-1980), autorul Tecuciului literar (1943).
R. Aveţi o operă literară de mare întindere şi adâncime.
Apetitul pentru cultura înaltă este o moştenire genetică sau v-a fost
cultivat printr-o educaţie în mediul în care aţi trăit?
C. D. Zeletin. Întoarcerea cu faţa spre unul sau altul din
punctele cardinale ale universului spiritual este, întâi de toate,
urmarea unei iniţiative personale, dezvoltată prin propriile puteri.
Ele te recomandă şi te definesc. Formarea viabilă rămâne autoformarea. Moştenirea genetică şi educaţia numai cât modulează acest
demers făcut pe seamă proprie, cea dintâi mai mult, cealaltă mai
puţin în comparaţie cu porunca genetică, sau invers, ori amândouă
în egală măsură. Cu aceeaşi zestre genetică şi în aceeaşi ambianţă
părintească şi de instruire, membrii unei familii răspund diferit şi
nu e de mirare, fiindcă genetica apasă pedala pe o direcţie ori spre
alta, iar direcţia preferenţială e diferită pentru diferiţii indivizi ai
unei genetici comune. Fraţii se aseamănă şi nu se aseamănă.
152
https://biblioteca-digitala.ro

Interesul speciei stă tocmai în variabilitate şi în fuga de
omogenitate. Mi-aş îngădui o metaforă: specia are spaimă de
comunismul structurii indivizilor ei...
Se înţelege că, spunând acestea, nici nu scad, nici nu sporesc
însemnătatea moştenirii genetice şi a instrucţiei din familie şi din
şcoală... Deşi zeul epocii care se iveşte la orizont este genetica şi
deşi nu o dată m-a înspăimântat tirania ei, surpriza fenomenologică
nu este exclusă, şi ea se arată în opţiune. Puterea originală a
instrucţiei se vădeşte şi pulsează mai târziu şi – cel puţin pentru
mine – ea stă în amintirea fecundantă şi în reveria creatoare.
Am crescut la Burdusaci între biblioteci, partituri şi codri.
R. V-aţi dedicat viaţa unei profesii profund umaniste. Profesor
universitar, cercetător ştiinţific, practician al medicinii de vârf,
scriitor de mare erudiţie abordând cu talent artistic aproape toate
genurile literare, traducător din lirica italiană şi franceză. Sunt
complementare aceste pasiuni, credeţi în terapia cuvântului scris ca
fiind o alternativă sau o adăugire la practica medicală pentru
echilibrul şi sănătatea omului?
C. D. Zeletin. Privindu-le diacronic, medicina şi arta nu sunt
complementare, fiindcă ab initio medicina a fost artă, arta
medicală. Or, atât arta medicală, cât şi suma celorlalte arte au un
fundament comun: cunoaşterea prin intuiţie, nu prin raţiune. Cu
trecerea timpului, raţionamentul de tip cartezian şi erudiţia au
completat cu o altă natură esenţa medicinii, scientizând-o şi
îndepărtând-o de arte. Acestea, separându-se din ce în ce mai
distinct, au început a se numi – şi a fi – beletristice, adică legate
organic de frumuseţe, de frumos (ulterior, pornind de la Charles
Baudelaire, aveau să fie legate şi de urât). Astăzi însă, medicina şi
arta sunt complementare, medicina servind frumosul natural prin
repararea lui. Dimpotrivă, arta, ilustrând frumosul estetic, rămâne
o dezvoltare a artificialului şi nu al naturalului, de care însă rămâne
legată medicina.
Cred în terapia prin cuvântul scris, ca variantă a psihoterapiei,
deoarece literatura artistică este vehiculată de cuvânt. Absolutizarea ei însă este primejdioasă, prin ignorarea dreptului celui
suferind la farmacoterapie, radioterapie, fizioterapie, chirurgie etc.
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R. Sunteţi un fin cunoscător al psihologiei umane. Care credeţi
că sunt bolile cele mai cumplite – în sens metaforic – de care
suferă umanitatea în general şi naţiunea română în special?
C. D. Zeletin. Lumea nu e nici mai bolnavă, nici mai sănătoasă
ca înainte. Sănătatea e amestecată cu boala, viaţa cu moartea.
Moartea e aceeaşi, maladiile sunt însă altele, ilustrând şi ele
schimbarea veşnică a lumii. Viteza a crescut în toate mişcările care
ţin de voinţa omului; constante au rămas viteza electronului pe
orbitele nucleului atomic, circulaţia sângelui în artere ori a stelelor
pe cer. Cuantumul intersectărilor umane creşte, distanţa fizică
dintre oameni scade pe măsură ce se amplifică, paradoxal, distanţa
sufletească dintre ei. Informatica sporeşte iluzia omului singur cu o
frăţietate falsă pe jumătate. Pe de altă parte, omul e mai puţin
dispus să trăiască idealuri de obşte, delincvenţa triumfă,
indiferentă la recomandarea morală, la biciul justiţiar ori la ochiul
divin. E tot mai liberă faţă de autorecriminare, faţă de părerea de
rău ori faţă de conştiinţa păcatului. Boala de care suferă omenirea
stă în proasta interpretare a libertăţii, libertăţile nemaifiind
direcţionate de norma morală, juridică ori religioasă. Libertatea se
confundă cu agitaţia, formă a nebuniei. Deruta valorică şi
ireverenţa faţă de valoare dau fiori spiritelor normale.
Naţiunea română recunoaşte şi ea simptomele aceleiaşi
suferinţe. Iat-o acum în rând cu toată lumea! Cu păcatele întregii
lumi! I-ar trebui, totuşi, un mai puternic simţ al onoarei, al
demnităţii şi al mândriei naţionale. Şi să-şi trăiască ţara.
R. Aţi fost şi sunteţi în dialog şi prietenii literare cu
personalităţi copleşitoare ale culturii noastre: Perpessicius, Tudor
Vianu, A. E. Baconsky, Al. Philippide, G. Tutoveanu, Laurenţiu
Ulici, Al. Balaci, Ştefan Aug. Doinaş, Edgar Papu, Ion Rotaru, V.
Voiculescu, George Emil Palade – cu care sunteţi şi rudă – sunt
doar câteva din numele de rezonanţă cu care v-aţi încrucişat
destinul. În ce măsură v-a înrâurit transferul de informaţii
spirituale şi sentimentele dintre dumneavoastră şi această elită a
spiritualităţii noastre?
C. D. Zeletin. Personalităţile amintite nu m-au înrâurit cât au
răspuns nevoii mele înnăscute de admiraţie, de curiozitate artistică
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şi intelectuală şi – fapt foarte important – mi-au oferit acces la o
viaţă scriitoricească înaltă în deceniile comunismului care mi-au
blocat aproape toată viaţa şi în care interdicţia de a publica numai
ceea ce voiam eu era o adevărată traumă pentru mine. Mă refer –
ca să fiu exact – la Perpessicius, Tudor Vianu, Al. Philippide, G.
Tutoveanu şi – într-o măsură mai mică – V. Voiculescu...
Sentimentele mele faţă de această elită, cum bine o numiţi, sunt
diferite de la o personalitate la alta: iubire pentru Perpessicius,
afecţiune admirativă pentru Tudor Vianu şi G. Tutoveanu, cuviinţă
enigmatică pentru V. Voiculescu, admiraţie francă pentru George
Emil Palade ş.a.m.d. George Tutoveanu a fost primul scriitor pe
care l-am cunoscut, în adolescenţa mea petrecută la Bârlad, el
rămâne degetul Destinului pentru mine, urma lăsată de el în
sufletul meu fiind indelebilă. În amintire, George Tutoveanu
poartă o aură care este numai a lui.
R. Ştiu că în tinereţe l-aţi cunoscut pe medicul şi sensibilul
poet V. Voiculescu. Relataţi-ne câteva aspecte legate de destinul
tragic al acestui om, simbol al suferinţei şi al demnităţii.
C. D. Zeletin. Destinul tragic al lui V. Voiculescu este
cunoscut. S-a scris şi se va mai scrie, aşa că nu vreau să repet, să
mă mai repet. Jocul ticăloaselor cărţi a fost făcut, hârjoana
diavolilor s-a încheiat deasupra mormântului său. În zilele noastre,
„problema V. Voiculescu” stă în aceea ca itinerarul lui tragic să
şi-l asume cei ce i l-au creat, adică delatorii şi torţionarii comunişti
care încă sunt în viaţă, recompensaţi pentru ceea ce au făcut, şi
rămăşiţele de sistem care mai persistă. Tragedia lui se cuvine să
primească valoare de pildă pentru generaţiile tinere. Credinţa
ortodoxă i-a fost validată de jertfa proprie, ca sfinţilor.
Sanctificarea, sub o formă sau alta, cred că este ceea ce s-ar
cuveni... Ce ar mai fi nou de adăugat la biografie? Poate un studiu
teologic interconfesional şi un studiu psihologic al unor aspecte ale
trecerii lui Dincolo.
R. Atunci când aţi primit scrisoarea de la poetul G. G. Ursu
prin care vă trimitea cifrat teribila veste „Prietenului nostru
doctorul i s-a întâmplat o nenorocire: este şi nu este printre noi”,
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scrisoarea a avut un efect şocant pentru dumneavoastră şi ce stare
de spirit domina în mediile intelectuale ale acelor timpuri?
C. D. Zeletin. A fost mai mult o tristeţe dureroasă decât un
şoc, pentru că eram cumva pregătit. În cele câteva întâlniri din
parcurile Cotrocenilor, unde purtam discuţii asupra filozofilor
neoplatonici italieni, Marsilio Ficino, Cristoforo Landino etc.,
deoarece el lucra pe atunci la sonetele shakespeariene iar eu la
traducerea sonetelor platonice ale lui Michelangelo, mi-a
împărtăşit unele aprehensiuni legate de faptul că era urmărit. Mi-a
sugerat că ar fi bine să nu ne mai vedem o vreme...
...Astăzi, după cincizeci de ani, port discuţii de aceeaşi natură
cu fiica mezină a lui V. Voiculescu, prietena mea Gabriela Defour
Voiculescu, căreia, fiindcă ne spunem pe numele mic, prefer să
nu-i spun nici Gabi, nici Kiki, ci Minunea Lumii! Fiindcă este,
într-adevăr, o minune a lumii! E un spirit surprinzător de juvenil:
octogenara pare cu 25 de ani mai tânără. Vivacitate sănătoasă,
voioşie inteligentă, curiozitate filozofică şi – sub toate aspectele –
frumuseţe. Trăirea în spiritualitate şi sensibilitatea la transcendent,
care îi sunt proprii, le moşteneşte de la tatăl ei.
Cum Tecuciul este înrudit cultural cu Bârladul, ba chiar au
constituit, în răstimpuri, un continuum, fie prin activitatea
Academiei Bârlădene, care număra în sânul ei tecuceni (Tudor
Pamfile, fondator al ei, Natalia Negru, Ion Valerian, Pamfil
Şeicaru etc.), fie prin reviste (Freamătul, Tecuci, 1911, transferat
la Bârlad, 1912) etc., cred că ar fi util să menţionez aici faptul că
Bârladul este legat de V. Voiculescu nu numai prin prezenţa lui în
urbe, ca medic în Primul Război Mondial, prin publicarea aici a
volumului său de poezii Din Ţara Zimbrului, ci şi prin originile
soţiei sale, doctor Maria Mitescu, ai cărei părinţi, colonelul
Constantin Mitescu şi Mary Colan, hughenotă refugiată, îşi dorm
somnul de veci în Cimitirul Eternitatea din Bârlad.
Un amănunt. În afara oricărei flaterii de sine ori a vreunei
prezumţii, sunt mulţumit că, într-o convorbire din 3 septembrie
2002 cu Gabriela Defour Voiculescu, spunându-mi că numele de
botez al mamei sale nu era Maria, ci Mărioara-Florioara, şi cum
se întreba:
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– Mă mir de unde această Florioară?!, am putut să-i răspund:
– De la balada Mărioara-Florioara lui Vasile Alecsandri!
Poetul i-o dedicase Mariei Cantacuzino, pariziana, soţia pictorului
Puvis de Chavannes, care, servindu-i de model pentru Sfânta
Genoveva, a imortalizat-o în fresca Vie de Sainte Geneviève de la
Panthéon...
R. Consideraţi că destinul tragic al lui V. Voiculescu a fost
răzbunat de istorie?
C. D. Zeletin. Istoria nu prea răzbună, ci numai Dumnezeu
hotărăşte. În lumea asta sau Dincolo. Însă destinul artistic de
excepţie pe care opera lui literară îl trăieşte în posteritate poate fi
privit ca o răsplată şi mai puţin ca o răzbunare. Cel care este
Bunătatea nu poate răz-buna. Pedepseşte însă Răul, într-o ordine
ontologică, nicicum sufletească. Asta o fac oamenii...
R. Aţi fost încă de tânăr un temerar pătrunzător în cultura
universală. Monumentalele tălmăciri din prerenascentiştii şi
renascentiştii italieni, de la Petrarca şi Dante la Michelangelo şi
Giordano Bruno, şi din marea poezie franceză, de la Gérard de
Nerval, Baudelaire, Mallarmé la Paul Valéry, la care se adaugă
propria creaţie literară, tocmai în perioada proletcultistă, demonstrează că aţi fost un nonconformist, că nu v-aţi supus „comandamentelor superioare”, ca să uzăm puţin de limbajul lemnos. Cât de
greu v-a fost să rezistaţi acelor timpuri?
C. D. Zeletin. Mi-a fost şi greu, mi-a fost şi uşor. Greu, fiindcă
mă tiraniza, încă din adolescenţă, o dorinţă irepresibilă de a
publica, dorinţă căreia comunismul, pe care l-am traversat, nu-i
răspundea dacă nu-i făceam hatâruri – şi nu i-am făcut! – şi uşor,
fiindcă, hotărându-mă să nu-i fac nici o concesie, dar absolut nici
una, mi-am luat de grijă – cum se spune – şi, continuând să scriu în
tăcere poezie originală, proză şi... chiar teatru, mi-am îndreptat
bună parte din energii spre traducerea poeziei universale. Desigur
că nu e uşor să priveşti cum toate corăbiile pleacă din port şi tu
rămâi pe chei, dar corabia mea aştepta în cer, dincolo de un nour
cumulus, să coboare în radă...
R. Referindu-ne la fenomenul cultural actual, nu credeţi că
asistăm la o subculturalizare ca fenomen de masă, dirijată aş zice,
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în care grotescul agresează fiinţa umană şi o dezumanizează,
făcând-o insensibilă şi instinctuală prin îndepărtarea ei de valorile
fundamentale spirituale?
C. D. Zeletin. Indiscutabil că da. Asistăm la un hedonism, la
un epicureism dezlănţuit al clipei însoţit de o indiferenţă la Timp,
la valoarea absolută a lucrurilor şi la o lipsă de proiecţie în
eternitate a lucrării omului pe acest pământ. Există o evidentă
năclăire a vieţii în materialitate, o disperare de a trăi liber viaţa în
tangibil, însoţită de o ignorare a valorilor abstracte şi perene. Toate
acestea însă exprimă mai mult compensaţia unei vieţi duse decenii
la rând în absolutizarea valorii materiale, concrete, a vieţii. De
fapt, prin sărăcie, îngâmfare şi despotism („avangarda clasei
muncitoare” etc.), comunismul nu oferea omului de rând nici
măcar libertatea de a jubila în materialitate, fiindcă şi libertatea şi
starea materială erau precare. Era o contradicţie ce nu putea să
ducă decât la ceea ce lumea trăieşte astăzi: nevroza de ridicare a
stăvilarelor. Eu sunt însă încredinţat că, odată consumat exerciţiul
libertăţii simptomatice, echilibrul dintre trăirea spirituală şi trăirea
materială se va restabili.
R. Nu vi se pare că astăzi elita intelectuală se confundă cu
elitismul, ridicându-se pe un soclu şi creând un vid între ea şi
societate?
C. D. Zeletin. În momentul de faţă există o separare a noilor
clase sociale suficientă pentru a se vorbi de elitism, în sensul
decupării din amestec a clasei de sus, care, dacă este elită socială,
nu este şi elită intelectuală. Elita intelectuală e risipită în toată
structura societăţii şi nu se alege pentru ca să alcătuiască o elită
bine conturată, populând o rezervaţie. Totuşi, într-un fel clasa de
sus e şi ea o valoare (dacă n-a ajuns acolo prin delincvenţă), însă e
o valoare fără elevaţia elitei, care se află sus, nu a ajuns sus. Ea se
separă în măsura în care se solidarizează intern fie prin interese, fie
prin conştiinţa vinovăţiei (mai rar), fie prin suficienţă oarbă şi
trufaşă. E o biruinţă a individului individual ridicată pe dispreţul
faţă de individul social, pe dispreţul semenului. Ceea ce pentru
elită e înţelegere a lucrurilor, pentru clasele de sus e acord între
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lucruri... Curenţii mai mult sau mai puţin întâmplători ai
Revoluţiei din 1989 au ridicat multă pleavă pe promontorii.
R. Credeţi că în afara religiei, indiferent de confesiunea sa,
omul poate fi împlinit?
C. D. Zeletin. Impresia de împlinire e personală şi intimă.
Poate şi cineva din afară să te socotească împlinit, dar faptul acesta
nu are prea mare însemnătate câtă vreme nu eşti tu cel dintâi care
să fii convins de propria împlinire şi să validezi, într-un fel sau
altul, impresia celorlalţi. Şi apoi, mai există o dificultate:
împlinirea poate să privească deopotrivă o conştiinţă limitată,
îngustă şi mai ales suficientă, şi o conştiinţă, amplă, bogată şi
neliniştită, în care pulsează intuiţia şi aprehensiunile metafizicului.
Poate să se simtă împlinit şi un credincios şi un necredincios; lipsit
de sensibilitatea mistică, acesta din urmă nu percepe dimensiunea
transcendentală a existenţei. Fără îndoială, credinţa îmbogăţeşte
omul şi conferă supleţe senzaţiei de împlinire, nu rigiditate, ca
necredinţa. Cu această frază am răspuns direct întrebării... Aşa
stând lucrurile, împlinirea nu trebuie privită ca o noţiune a
psihologiei, deci părelnică, ezitantă şi subiectivă, ci una filozofică,
generoasă şi salvatoare.
R. Aţi absolvit Colegiul Naţional „Gh. Roşca Codreanu” din
Bârlad, liceu renumit, şi se înţelege că aveţi afinităţi deosebite
pentru acest spaţiu geografic. Eminentul cărturar Traian Nicola are
despre dumneavoastră numai cuvinte de bine. Nu vi se pare o
nedreptate ca un erudit dascăl şi scriitor, neobosit scormonitor în
adâncul istoric să nu fie membru al Uniunii Scriitorilor. Dacă am
avea în vedere numai faptul că monumentala sa monografie a
Moldovei de Jos, la care a trudit o viaţă cu o acribie şi o pasiune
exemplare, conturează portretul unui intelectual de o înaltă nobleţe
şi ţinută morală. Şi totuşi...
C. D. Zeletin. Nu numai că sunt de părere ca Traian Nicola să
devină membru al Uniunii Scriitorilor, ci l-am şi sprijinit, printre
altele, scriindu-i o Recomandare foarte favorabilă. Şi în perfectă
cunoştinţă de cauză... Spuneam în ea, referindu-mă la cele şase
masive tomuri de biobibliografii Valori spirituale tutovene, că ele
vibrează sub plinătatea unei erudiţii infailibile, către care viitorii
159
https://biblioteca-digitala.ro

cercetători într-o problemă sau alta se vor îndrepta ca spre o Mecă
izbăvitoare... O altă dovadă a preţuirii mele este şi Cuvântul
înainte pe care l-am scris anul trecut la biobibliografia sa, Valori
spirituale tecucene.
R. V-am pus această întrebare întrucât, impresionat de importanţa operei lui Traian Nicola, scriitorul Ionel Necula a făcut
demersurile necesare pentru a fi primit în Uniunea Scriitorilor.
Numai că preşedintele Filialei Galaţi-Brăila refuză să-i pună în
discuţie dosarul, aşa cum este obligat prin statut. Putem lăsa un
eminent dascăl şi scriitor la cheremul unui belfer, fudul şi ajuns,
care confundă filiala cu propria sa feudă, fără să fie adus de cineva
cu picioarele pe pământ. Ce credeţi că trebuie făcut în acest caz cu
totul special pentru a-l scuti pe venerabilul cărturar de umilinţe?
C. D. Zeletin. În caz de refuz, trebuie repetat demersul,
însoţindu-l de un memoriu.
R. Domnule C. D. Zeletin, sunteţi o comoară de date istorice
privitoare la prestaţii opozante bestiei comuniste. O astfel de
prestaţie este şi poetul Ion Buzdugan (1887-1967), secretar al
Sfatului Ţării în momentul Unirii Basarabiei cu România-mamă.
Ce mărturii puteţi oferi cititorilor noştri despre această
personalitate cu care ştiu că aţi fost în relaţii apropiate?
C. D. Zeletin. L-am cunoscut în anii studenţiei, la Bucureşti.
Am fost, într-adevăr, în foarte strânse relaţii. Pentru ca întâlnirile
noastre să nu fie interpretate politic, ceea ce era primejdios pentru
amândoi, bătrânul poet a hotărât ca eu să-i spun Moş Nicu, iar el să
mi se adreseze cu apelativul Nepoate. Şi în conversaţie, şi în
scrisori. Virgil Carianopol era convins că suntem neamuri, şi a
scris chiar lucrul acesta în amintirile sale literare. În vacanţe, îmi
scria la Burdusaci, trimiţând tuturor membrilor familiei mele
cuvinte afectuoase, ca şi cum i-ar fi cunoscut. Îi cunoştea din
povestirile mele, urmare a interesului pe care, într-adevăr, îl avea
pentru ai mei.
Despre Ion Buzdugan, care m-a iubit foarte mult şi pe care
l-am iubit, am scris de mai multe ori şi n-aş vrea să mă repet.
Semnalez totuşi episodul din timpul Primului Război Mondial,
când tânărul ofiţer al armatei ruseşti, Ion Buzdugan, aflat la Iaşi, a
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salvat familia regală română de asasinatul pregătit de ruşii
bolşevizaţi care luaseră în stăpânire dealul Socolei. Ion Buzdugan
a fost primit, în toiul nopţii, de Regele Ferdinand, împreună cu
Ionel Brătianu şi Nicolae Iorga, complotul fiind astfel dejucat. La
întrebarea Regelui privitoare la felul în care s-ar putea revanşa,
poetul l-a rugat să difuzeze în ziua următoare pe front o foaie
volantă prin care să promită pământ ţăranilor din tranşee. Nimic
pentru el (Cf. Taina poetului Ion Buzdugan, în volumul: C. D.
Zeletin, Gaură-n cer, Editura Athena, 1997, pp.80-91).
Ion Buzdugan a fost şi a rămas patriotul perfect. Era un om
blând. Dispunea de o înţelepciune entuziastă – lucru rar şi oarecum
oximoronic! –, de o cinste impecabilă şi de o inteligenţă pe care în
mod voit nu lăsa să fie văzută. Cunoştea adânc limbile slavonă şi
rusă, în multe din dialectele lor.
Dintre cei trei conducători ai Sfatului Ţării, Ion Inculeţ, Pan
Halippa şi Ion Buzdugan, acesta din urmă a fost cel mai pur.
Aserţiunea s-ar cuveni demonstrată, dar nu e locul aici s-o facem
şi, poate, să n-o fac eu... El a redactat Actul Unirii. Ca date inedite,
vă ofer informaţia legată de faptul că poetul basarabean nu a fost
arestat, ascuns fiind în podul chiliilor călugăreşti al Episcopiei din
Blaj, de către episcopul Ioan Suciu (1907-1953). Poetul a scăpat,
episcopul avea să moară în puşcăriile comuniste... După episodul
Blaj, Ion Buzdugan s-a ascuns în satul Tăuni din judeţul Târnava
Mică, la Târgu Mureş, la Aninoasa, la Bujoreni în judeţul
Râmnicu-Vâlcea şi la Polovraci. Din cele şase surori (fuseseră
şapte), l-au vizitat – cu discreţie supremă! – Mariana şi Valentina.
Prin anii 1947-1950, simţindu-se urmărit, a găsit o soluţie
ingenioasă de a scăpa de arestare. Lăsându-şi barba să crească, a
purces să bată drumurile Transilvaniei şi ale Olteniei, purtând ţoale
şi traistă pe băţ, lăsând să se înţeleagă că era un om necăjit – ceea
ce, într-un fel, şi era! – ori mai degrabă un cerşetor... Într-un târziu
s-a întors la căsuţa lui de lângă Poşta Vitan din Bucureşti, de pe
strada Vlad Judeţul 21, locuind împreună cu nonagenara lui mamă,
Ecaterina, şi cu surorile Valentina şi Evdochia („Dusica”), pe care
le-am cunoscut foarte bine. Erau toţi pâinea cea caldă. Treptat,
bătrânul poet s-a apropiat de Uniunea Scriitorilor care, printr-o
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tacită solidaritate românească, i-a acordat, prin Fondul Literar, o
pensie şi sprijin pentru a traduce din ruseşte două monografii,
Edison şi Avicenna, şi a le publica. Greu, dar s-a putut... De altfel,
chiar în timpul urmăririi, reuşise să publice, sub pseudonimele B.
Alionu (de la: Buzdugan, Al. Ion) şi Ion Câmpeanu, traduceri din
A. S. Puşkin şi Maxim Gorki. Târziu, A. E. Baconsky, care-l
preţuia, fiind el însuşi basarabean, i-a tipărit în Steaua de la Cluj
traducerea poemului La Ovidiu de A. S. Puşkin. Versiunea lui Ion
Buzdugan a romanului în versuri Evgheni Oneghin al aceluiaşi
Puşkin, ce se afla sub tipar la moartea poetului, rămâne un model
al genului.
R. Societatea Medicilor Scriitori şi Publicişti din România
(S.M.S.P.R.) al cărei preşedinte sunteţi, ce obiective şi-a propus
pentru a nu fi o societate închisă şi pentru a crea punţi cu publicul
larg, făcându-se mai bine cunoscută pe plan naţional şi nu numai?
C. D. Zeletin. Am hotărât ca intrarea în Societate să nu fie
prea anevoioasă, pentru a-i sluji de îndemn solicitantului,
ajutându-l astfel să se adune mai liniştit şi mai bine în ambele
îndeletniciri: medicina şi literatura. Dubla profesie e de natură să-i
disperseze puterea de concentrare volitivă, ca, în tehnică, orice
angrenaj cu dublu ax şi o singură intrare energetică. Un stimulent
venit dinafară, cum este acceptarea în Societate, ajută fortificării
sinelui creator, elanului artistic şi unificării unei vieţi împărţite,
evident, în două. S.M.S.P.R. oferă un reazem conştiinţei de solitar
a artistului medic şi-l ajută să se odihnească de o muncă prin altă
muncă, astfel încât să se afle în flux spiritual continuu.
Punţile cu publicul larg? Întâi de toate, cărţile scriitorilor
medici! Abia pe urmă conferinţele, simpozioanele şi cenaclurile.
Eu socotesc literatura operă a singurătăţii artistului.
R. Revenind la zona tecuceană, cum vedeţi mişcarea literară
locală – istorică şi actuală – în contextul culturii naţionale şi ce
personalităţi credeţi că vor fi reţinute de memoria posterităţii?
C. D. Zeletin. Partea întâi a întrebării: mişcarea literară
tecuceană, apreciabilă sub multe aspecte, ar fi mai eficientă dacă ar
lipsi din ea învrăjbirea. Vrajba coboară din păcatul lui Cain... În
privinţa celei de a doua părţi a întrebării, mi-e greu – dacă nu chiar
162
https://biblioteca-digitala.ro

imposibil – să formuleze judecăţi de valoare în numele vremurilor
ce vor veni. Datoria scriitorului e să scrie luându-se în serios şi să
lase taxonomia valorică în seama viitorului.
R. Vă rugăm să transmiteţi câteva gânduri pentru tecuceni,
prin intermediul revistei noastre, care aşteaptă noi întâlniri cu
dumneavoastră, rodnice spiritual şi sentimental.
C. D. Zeletin. M-a bucurat apariţia revistei Tecuciul literarartistic, permanenţa şi calitatea pe care i le asigură doamna
Eleonora Stamate şi domnul Petru Blaj. Îi rog pe colaboratori să
primească mărturisirea sentimentelor mele de fraternitate
scriitoricească şi a dorinţei de a ne revedea.
Reconfortante sunt gândurile eruditului C. D. Zeletin care,
întreaga sa viaţă a transformat ştiinţa în artă şi arta în ştiinţă,
oferite nouă cu atâta generozitate. Ne considerăm vinovaţi de a-i
fura din timpul său atât de preţios, dedicat creaţiei şi ştiinţei cu o
dăruire şi o măiestrie rar întâlnite în aceste timpuri haíne în care
omul a început să-şi piardă identitatea. Cunoscându-i echilibrul
temperamental şi spiritual profund, nu poţi să nu te gândeşti la
adevărul unui aforism care i se potriveşte de minune: „Apele
liniştite sunt cele mai adânci” (Harriet Elisabeth Beecher Stowe).
Şi, mai ştie marele om al culturii şi al ştiinţei, că un talent, oricât
de mare ar fi, nu îşi poate găsi împlinirea dacă nu este acoperit de
un lucru cel puţin de aceeaşi dimensiune: conştiinţa.
Iar C. D. Zeletin este o conştiinţă, un nume ce merită scris cu
majuscule, nume de referinţă atât pentru prezent, dar mai ales
pentru viitor.
Tecuciul literar-artistic, II, 10, pp.4-6, ianuarie 2008.
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Viorel COSMA
DESTINUL TRAGIC AL UNEI PRINŢESE-PIANISTE.
O EXEGEZĂ ISTORICO-LITERARĂ MONUMENTALĂ A DINASTIEI
BIBEŞTILOR.

După o muncă de cercetare titanică în arhive, biblioteci, colecţii particulare de documente, medicul şi scriitorul C. D. Zeletin
a publicat recent o carte monumentală (847 p.) la Editura Vitruviu,
modest intitulată Principesa Elena Bibescu, marea pianistă.
Departe de a fi doar monografia unei excepţionale artiste de
sorginte nobiliară, exegeza autorului este în realitate un „stup de
miere” pentru istoriografii culturii româneşti din secolul al
XIX-lea, o carte ce deschide un front arheologic în istoria muzicii
noastre şi în enescologia naţională şi universală. Dispunând de o
acribie de cercetător înnăscut, C. D. Zeletin a investigat şi a
publicat, de-a lungul unui sfert de veac, studii şi capitole separate
dintr-o temă extrem de generoasă, finalizând-o abia în 2007 prin
volumul consacrat de fapt nu unei personalităţi de excepţie, ci unei
întregi epoci din cultura noastră naţională. Abia de azi înainte se
va scrie mult despre Elena Bibescu, despre pianistica românească
din secolul al XIX-lea (căci am dispus de elemente excepţionale ca
Emilia Saegiu, Constanţa Erbiceanu, George Boskoff, Iulius
Wiest, Ana Barozzi, Aurelia Cionca, Zoe Miclescu – eleva
aceluiaşi Franz Liszt), despre rolul salonului Elenei Bibescu în
lansarea lui George Enescu în viaţa muzicală pariziană, despre
legăturile cu regina Carmen Sylva şi stimularea cercului artistic al
Palatului Regal, despre imboldul direct al nobilimii româneşti prin
exemplul Bibeştilor de a cultiva muzica în saloanele literarartistice din Bucureşti, Iaşi, Bârlad, Paris etc.
Primul lucru care surprinde în volumul lui C. D. Zeletin ni se
pare semnalarea unei enorme galerii de muzicieni despre care
aproape că nu s-a vorbit deloc în muzicologia autohtonă. Nume ca
Ralu Brâncoveanu, Charlotta Friedman, Costică Manu, Ana
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Lahovary, Ion Cantacuzino, Miza Bilcescu, Virginia MunteanuCârnu, Maria Samurcaş, Josefina Negri (Josefina Sturdza),
Caterina Theodori, Lucreţia Lupu, sunt doar o parte din anonimii
pianişti, cântăreţi, compozitori care vor trebui să fie trecuţi în
falanga şcolii muzicale de acum un veac.
Există, apoi, o altă categorie de muzicieni despre care se ştia
vag ce au făcut în cadrul şcolii naţionale de odinioară, dar din
păcate fără datele esenţiale ale unor strălucite cariere, puse acum în
lumină cu date inedite de autorul monografiei Elena Bibescu:
Emilia Saegiu, Ana Barozzi, Toma Micheru, Socrate Barozzi,
George Boskoff, Grigore Ventura, Claymoor (alias Mişu
Văcărescu), Edgar dall’ Orso, Ernesto Narice, Oskar Hincke ş.a.
Datorită personalităţii de anvergură mondială a Elenei
Bibescu, cartea lui C. D. Zeletin oferă şi cercetătorilor străini o
mulţime de documente inedite (scrisori, concerte, recitaluri,
repertorii, prim audiţii necunoscute) referitoare la creatori şi
interpreţi de peste hotare, care s-au aflat în relaţii cu muzicienii
români: Franz Liszt, Richard Wagner, Ignaz Paderevski, Camille
Saint-Saëns, Anton Rubinstein, Vincent d’Indy, Claude Debussy,
Ivor Halström, Engelbert Humperdinck, Joseph Joachim,
Ambroise Thomas, H. Vieuxtemps, Jules Massenet.
Evocarea unor figuri pitoreşti de odinioară (Claymoor, Elena
Văcărescu, Gr. Ventura, Antonin Roques, Robert Schäffer –
secretarul Palatului regal, Edgar dall’ Orso) dezvăluie capacitatea de
excepţional portretist a autorului. De asemenea se impune stilul
literar, stofa de memorialist şi rigoarea de cercetător şi istoriograf
înnăscut. C.D. Zeletin a parcurs întregul fond de documente din
arhivele particulare de la Bucureşti, Bârlad, Iaşi şi Paris cu o acribie
exemplară, făcând o risipă de bibliografie la fiecare capitol al cărţii.
Tot de capacitatea de memorialist avizat aparţine şi evocarea
celor mai importante saloane literar-artistice româneşti de altă dată:
Carmen-Sylva, Alexandrina Ghica, Elena Oteteleşanu, Theodor
Amann, George Bibescu, Grigore Suţu, Elena Miller-Verghi, Ralu
Brâncoveanu, Roxana Berindei ş.a. Excelentă ideea de a semnala
şi saloanele ambasadelor române de peste hotare, unde se făcea
muzică: Paris, Londra, Berlin, Stockholm.
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Nu puteau lipsi din această bogată galerie de personaje, regi,
regine, ambasadori, prinţi, prinţese, conţi, contese, politicieni,
miniştri, care s-au aflat în raporturi de prietenie cu familia
Bibescu. Cel mai interesant dintre acestea rămâne indiscutabil...
scriitorul francez Marcel Proust.
Volumul dispune de multe pagini de literatură autentică,
captivantă, care apropie monografia de roman. Aspecte picante,
inedite, particulare, din viaţa vechilor familii boiereşti din
România şi Franţa, condimentează capitolele de istoriografie
(exilul Carmen Sylvei la Veneţia, idila dintre Elena Văcărescu şi
viitorul rege Ferdinand, paralela dintre Elena şi Martha Bibescu,
legăturile lui George Enescu cu salonul regal de la Peleş-Sinaia,
atmosfera de la Palatul din Bucureşti şi salonul Eleni Bibescu de la
Paris etc.). Există pe alocuri în carte un parfum tipic de fin du
siècle XIX, unde C.D. Zeletin ne introduce parcă pe furiş în
obiceiuri şi tradiţii sociale, relaţii intime familiale, îmbrăcăminte,
mâncăruri, băuturi, atmosferă de petreceri romantice, cancanuri
politice, aventuri amoroase surprinzătoare, care dau culoare şi
farmec aparte textului de o ţinută predominant academică.
Cantitatea de material inedit pentru orice intelectual de înaltă
cultură este covârşitoare, de la legăturile lui Manolache Kostaki
Epureanu şi Maria Samurcaş cu Eminescu, de la serata detronării
lui Cuza Vodă din 1866 până la prima întâlnire a Marucăi
Cantacuzino cu tânărul George Enescu în 1898, de la legăturile lui
D.A. Sturdza cu marele compozitor Felix Mendelssohn Bartholdy
până la rolul Elenei Bibescu în lansarea pianistului polonez Ignaz
Paderevski, de la întâlnirile profesionale ale prinţesei-pianiste
românce cu profesorul Franz Liszt la Budapesta până la identificarea chipului tânărului George Enescu în tabloul Vârful cu dor de
pictorul C.D. Mirea, spre a nu mai aminti de numeroasele scrisori
inedite descoperite în arhivele istorice din Bucureşti şi Paris –
cartea lui C.D. Zeletin rămâne o mină de izvoare documentare ce
urmează să fie exploatate în viitoarele lucrări ştiinţifice de
istoriografie, literatură, muzicologie, genealogie ş.a.
Locul cel mai de seamă în monografia Elenei Bibescu îl ocupă
desigur legăturile prinţesei cu George Enescu. Deşi nu au depăşit –
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în timp – decât o perioadă extrem de scurtă (cinci/şase ani, fiindcă
„vice-mama” a murit în 1902), totuşi rolul Elenei Bibescu în
descoperirea genialului muzician la vârsta adolescenţei şi impunerea spectaculoasă a compozitorului în cel mai mare centru
european al muzicii din pragul sec. XX (Paris), poate că înseamnă
mai mult decât întreaga sa carieră de virtuoz pianist! Documentele
sunt atât de numeroase şi de bine valorificate de autor încât cartea
lui C.D. Zeletin devine un instrument de lucru indispensabil în
viitoarele exegeze enesciene. Spre a confirma această idee,
socotim suficient să cităm capitolele referitoare la George Enescu:
Salonul artistic din Paris al principesei Elena Bibescu; Saloane
artistice în Bucureşti şi în Parisul Elenei Bibescu; Ateneul Român;
Debutul compozitorului George Enescu, triumf al principesei
Elena Bibescu; George Enescu. Prima vice-mamă o principesă, a
doua vice-mamă o regină; Marcel Proust şi dispariţia principesei
Elena Bibescu. În toate aceste capitole, prezenţa lui George Enescu
constituie firul roşu al naraţiunii lui C.D. Zeletin. Este uimitor cum
a reuşit autorul să cumuleze toate documentele, ştirile, studiile,
eseurile, cărţile de specialitate, care au abordat începuturile carierei
internaţionale a lui George Enescu, spre a le completa cu noile
izvoare ale familiei Bibescu (fiii principesei, Emanuel şi Anton, au
continuat legăturile cu muzicianul până în clipa dispariţiei lor).
Dincolo de un tardiv, dar necesar act reparator (după deceniile de
interdicţie a regimului dictatorial, impus cercetătorilor faţă de
raporturile compozitorului cu regalitatea şi cercurile nobiliare
româneşti), autorul aduce un substanţial material documentar
inedit care luminează numeroase aspecte ale carierei şi creaţiei lui
George Enescu. În mod deosebit ne atrage atenţia fondul arhivistic
al familiei viitoarei sale soţii (Maruca Cantacuzino) excelent
valorificat prin prisma strămoşilor moldoveni, preocupaţi de
cultura naţională şi de muzică (familiile Negri, Sturdza, Jora).
Primele 150 de pagini ne introduc în familia cărturaruluipolitician Manolache Kostaki Epureanu, tatăl principesei, cu o
sufocantă bogăţie de date şi documente menite să pună în lumină
un personaj ignorat de istorici până astăzi, din pricina absenţei
documentelor revelatoare. C.D. Zeletin s-a deplasat pe teren, a
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lucrat ani de zile în arhivele de Stat şi în colecţii particulare ale
părinţilor şi rudelor prinţesei Elena Bibescu, oferindu-ne o imagine
convingătoare asupra unei lumi, dispărute cu un secol şi jumătate
în urmă.
Pagini de aceeaşi consistenţă documentară ne oferă şi celelalte
capitole, precum Burbonii de la Dunăre (Bibeştii trăitori în
Franţa), portretele celor doi fii ai pianistei (Anton şi Emanuel),
legăturile Elenei Bibescu cu Robert de Montesquiou, cu Vasile
Alecsandri şi cu Marcel Proust, admirabila paralelă între cele două
principese Bibescu (Elena şi Martha), istoricul construcţiei
Ateneului Român şi rolul francezilor Galeron (Albert-arhitect şi
Edmond-scriitor şi filolog), Eternele întoarceri acasă şi mai ales
Elena Bibescu în viaţa artistică a Bârladului.
Volumul lui C.D. Zeletin se încheie cu tragica moarte timpurie
a prinţesei şi uitarea nedreaptă în ochii posterităţii, pledând parcă
în faţa cititorilor săi de a încerca să i se facă dreptate măcar în
posteritate.
Aparatul critic final (Bibliografia şi indicele de nume proprii),
precum şi cele 107 ilustraţii (fotografii, facsimile, reproduceri de
desene, caricaturi, medalioane, plachete, portrete, picturi) completează un text substanţial ce se constituie într-o frescă a unei epoci
din care s-a impus o dinastie de nobili care printr-o muziciană de
geniu a stabilit podul de legătură spirituală între România şi Franţa
de acum un veac.
Sugerăm Editurii Vitruviu să scoată o nouă ediţie, schimbând
formatul „cărămidă”, incomod, al cărţii (spre a reduce textul la
500-600 pagini) şi reluând întreaga ilustraţie pe hârtie cretată,
pentru a valorifica tezaurul de album printr-o condiţie grafică
superioară. Este o carte de referinţă peste timp în cultura noastră
contemporană pentru care socotim că orice efort material va fi
răsplătit înzecit în viitor.
Jurnalul literar, XIX, 1-4, p.2, ian.-febr. 2008.
Revista Medicală Română, LV, 2, pp.126-128, 2008.
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Adriana BITTEL
SELECŢIA FORMULA AS
C. D. ZELETIN, PRINCIPESA ELENA BIBESCU, MAREA PIANISTĂ. CRONICĂ,
EDITURA „VITRUVIU”, 850 PAGINI

D-l C. D. Zeletin face parte din specia – rarisimă azi, în epoca
strictelor specializări – a erudiţilor. Cunoştinţele lui vaste,
acumulate prin studii îndelungate şi aprofundate, privesc varii
domenii umanistice şi ştiinţifice. De profesie medic, ajuns pe
treapta cea mai înaltă a carierei – profesor universitar la Facultatea
de Medicină „Carol Davila” şi membru al Academiei de Ştiinţe
Medicale –, el este deopotrivă un valoros poet, eseist şi traducător.
(Bibliografia lui cuprinde, în afara lucrărilor medicale, 40 de
volume de literatură: poeme, proză, eseuri originale, contribuţii
documentare, plus superbe tălmăciri, pentru prima oară în
româneşte, din lirica renascentistă italiană, mai multe antologii din
poezia franceză modernă, o integrală Baudelaire ş.a.).
Anvergura intelectuală, pasiunea cărturărească şi puterea de
muncă uluitoare îşi dau măsura şi în opul pe care vi-l recomand azi
– o adevărată comoară adunată în zeci de ani din surse diverse din
România, Franţa, Anglia, într-o reconstituire de mozaicar.
„Fărâmiturile preţioase ale mozaicului vin însă cu o enigmatică
estompare, ce oferă impresia de vechi totdeauna viu şi de
inconsistent care durează. Nimic nu exprimă mai bine înfrăţirea
dintre fragilitate şi permanenţă ca mozaicul”, îşi caracterizează
autorul demersul cronicăresc. Foarte ataşat de locurile natale din
zona Bacăului şi mai ales de oraşul studiilor liceale, Bârlad, cu o
veche tradiţie culturală şi din care au pornit în lume numeroase
personalităţi de valoare naţională şi universală, C. D. Zeletin (azi
preşedinte de onoare al renăscutei Academii Bârlădene), a fost
atras încă din adolescenţă de figura unei mari pianiste originare din
zonă, principesa Elena Bibescu (1855-1902), o muziciană virtuoză,
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o sprijinitoare şi propagatoare a artelor, protectoare a lui George
Enescu (ei i se datorează impunerea geniului componistic şi
interpretativ enescian în Franţa; de altfel, cel care o considera o a
doua sa mamă i-a închinat întreaga lui operă de până la Oedip), o
fire nobilă, generoasă, pasională şi extrem de înzestrată intelectual.
Datorită acestor calităţi ale gazdei, saloanele ei muzicale de la
Bucureşti şi Paris erau frecventate de cei mai importanţi artişti ai
timpului, ca şi de floarea aristocraţiei europene. Se vorbeşte mult
de cealaltă prinţesă Bibescu – Martha, nepoată prin alianţă a
Elenei, în timp ce aceasta din urmă a intrat în uitare. C. D. Zeletin
repară, la peste un secol de la moartea prematură a marii pianiste,
nedreapta ignorare, relevându-ne în această masivă cronică un
personaj cel puţin la fel de fascinant ca frumoasa castelană de la
Mogoşoaia, dar cu însuşiri de caracter superioare. Atras încă din
adolescenţa bârlădeană de legenda pianistei virtuoze, a cărei
existenţă scurtă, strălucitoare şi tragică s-a împletit cu nume de
primă mărime ale istoriei şi culturii româneşti şi europene, medicul
erudit a surmontat relativa sărăcie documentară. Căci a adunat în
timp din arhive (multe inedite), din colecţii de periodice, din
volume de memorialistică şi studii, din mărturii orale la mâna a
doua – o uriaşă cantitate de informaţii. Din care a reconstituit nu
doar biografia eroinei lui, resuscitate cu artă scriitoricească, ci şi
parcursul existenţial – uneori bizar, spectaculos, adesea tragic – al
altor zeci de personaje, destule faimoase şi azi. Reţin atenţia în
special tatăl Elenei, Manolache Kostaki Epureanu (văr primar cu
Costache Negri, prieten şi comiliton cu Al. I. Cuza, Vasile
Alecsandri, Ion Ghica), unul din autorii morali şi politici ai Unirii
Principatelor, ajuns ministru de Justiţie şi apoi prim-ministru,
precum şi mama ei, Maria (născută Sturdza-Bârlădeanul), o femeie
cu sensibilitate artistică şi talent muzical, moştenit şi cultivat de
copiii ei. Căsătorită cu prinţul Alexandru Bibescu, fiul cel mic al
domnitorului Gh. D. Bibescu şi formidabil personaj romanesc el
însuşi, Elena, ce avea deja mari succese în saloane muzicale şi în
concerte de binefacere, devine rudă prin alianţă cu familiile nobile
Brâncoveanu, Filipescu, Cantacuzino, Caraman-Chimay, De
Noailles ş.a. ale căror destine şi portrete psihologice formează
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obiectul unor pasionante dizertaţii. Cum principesa Elena Bibescu
era o prietenă foarte apropiată a reginei Carmen Sylva, pătrundem
şi în intimitatea curţii regale, iar prin cei doi fii ai pianistei,
Emanuel şi Anton Bibescu, prieteni cu Marcel Proust, în lumea
aristocratică şi diplomatică a Parisului fin de siècle. Materia
enormă şi stufoasă a Cronicii, în care vaste cunoştinţe de
genealogie, istorie, muzicologie etc. sunt asamblate cu liantul
imaginaţiei scriitoriceşti, rezervă cititorului multe surprize şi
delectarea unui stil elegant, cu parfum subtil. Chiar dacă unele
informaţii se repetă redundant în capitole diferite, mozaicul dedicat
„trecutului care cântă” are o valoare inestimabilă.
Formula AS, XVIII, 804, p. 16, ianuarie 2008.
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Dr. M. M.

EVENIMENT EDITORIAL

La sfârşitul anului trecut, Editura Vitruviu oferea cititorilor,
sub semnătura medicului-scriitor C. D. Zeletin, profesor universitar de biofizică, poet, prozator, traducător din poezia italiană şi
franceză, istoriograf, membru al Uniunii Scriitorilor şi preşedinte
al Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti din România, o
biografie de ample proporţii închinată principesei Elena Bibescu
(1855-1902), mare pianistă în epocă, puţin cunoscută azi, care a
impus totodată de timpuriu în lume, dar îndeosebi în Franţa, geniul
componistic al marelui Enescu. Subintitulat „Cronică”, volumul
Principesa Elena Bibescu – marea pianistă, elevă, la Viena, a lui
Anton Rubinstein, cuprinde capitole consacrate Bârladului – vechi
oraş de tradiţie cărturărească – leagănul familiei Manolache
Kostaki Epureanu, familie din care provenea viitoarea principesă,
evoluţiei artistice a pianistei Elena Kostaki Epureanu, căsătoriei
acesteia cu prinţul Alexandru Bibescu, fiul cel mic al fostului
domn regulamentar al Ţării Româneşti, poet, filolog, bibliofil,
saloanelor artistice deschise de pianistă la Bucureşti şi Paris,
întâlnirii sale cu George Enescu, prieteniei „extatice” cu regina
Elisabeta a României, scriitoarea Carmen Sylva ş.a. Importanta
lucrare se bucură de un excepţional aparat critic, de o vastă şi
adesea inedită bibliografie, de ilustraţii şi de un index de nume,
toate datorate acribiei de cercetător ştiinţific, dar şi excepţionalului
talent scriitoricesc ale prof. dr. C. D. Zeletin. O recenzie va fi
consacrată evenimentului editorial, anunţat acum, într-un număr
viitor.
Viaţa medicală, XX, 5(943), p.1, 1 februarie 2008.
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Dr. Mihail MIHAILIDE

TALENT ŞI ERUDIŢIE

În numărul 5, din 1 februarie al săptămânalului nostru anunţam, la prima pagină, un eveniment editorial, marcând începutul
acestui an: apariţia volumului Principesa Elena Bibescu – marea
pianistă (Editura Vitruviu, Bucureşti).
Am apreciat lansarea acestei lucrări către publicul cititor
inteligent ca fiind un eveniment, deoarece, pentru prima oară, se
reconstituia, pe baza unei îndelungate şi minuţioase cercetări
bibliografice şi de arhivă – aflăm, de peste 30 de ani – biografia
unei mari artiste, o interpretă de excepţie a partiturilor lui Chopin,
Beethoven, Liszt, cu incontestabile merite în promovarea în Franţa
a geniului componistic al lui George Enescu. Iar autorul, care şi-a
asumat această deloc uşoară misiune, dusă la capăt cu erudiţie şi
un considerabil efort de căutare şi compulsare a unor documente,
inclusiv din surse private, este dl. prof. dr. Constantin Dimoftache,
plurivalentul scriitor semnând C. D. Zeletin, preşedintele Societăţii
Medicilor Scriitori şi Publicişti din România.
Ivită în secolul al XVIII-lea, biografia, contestată ca gen
literar, câtă vreme „nu e ficţiune”, are însă rădăcini străvechi.
Astfel, încă din Antichitate, vieţile oamenilor politici sau cele ale
filozofilor au constituit subiectul unor astfel de scrieri (Plutarh din
Cheroneea, Vieţi paralele, culegere de texte biografice apărute în
traducerea umanistului francez Jacques Amyot, episcop de
Auxerre, în 1559, sub titlul Vies des hommes illustres; Caius
Suetonius Tranquillus, De vitae XII Caesarum – viaţa a doisprezece împăraţi, de la Cezar la Domiţian şi De viris illustribus sunt
cele mai citate exemple). Dar secolele nouăsprezece şi douăzeci
(începând din anii ’80, îndeosebi) sunt perioadele de înflorire ale
genului. Apar biografiile monarhilor şi conducătorilor de state, ale
marilor scriitori, pictori şi muzicieni, ba chiar producându-se o
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încălcare a deja constituitei tradiţii, sunt prezentate vieţile
oamenilor „oarecare”, născându-se astfel un mult gustat „subgen”:
biografia romanţată – în fapt, o falsă biografie, mai apropiată ca
scriitură de literatura de imaginaţie. Din cultura franceză, apropiată
sufletelor noastre, am să citez, nu întâmplător şi respectând
limitele de spaţiu tipografic, un singur nume: Romain Rolland,
laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1915. De ce am
ales acest autor şi nu pe altul din pleiada celebră (şi ea) de
biografi? Pentru că în biografia sa vastă se înscrie ca însemnată şi,
presupun, plăcută preocupare, la fel ca în cea a semnatarului
lucrării, dl. C. D. Zeletin, viaţa unor muzicieni iluştri, precum
compozitorii geniali Ludwig van Beethoven (La vie de Beethoven,
1903) şi Georg Friedrich Händel (La vie de Häendel, 1910), dar şi
Histoire de l’Opéra en Europe avant Lully; Scarlatti, 1895;
Musiciens d’autrefois, 1908; Voyage Musical aux pays du passé
etc., multe devenind o lectură pasionantă pentru adolescenţii şi
tinerii generaţiei mele. Istoria literaturii române, pentru a ne referi
doar la aceasta, reţine numeroase opere biografice închinate
marilor scriitori, între care, prezente în fiece casă sunt monografiile despre marii noştri scriitori: Eminescu (autori: G. Călinescu,
Vladimir Streinu), Caragiale şi Arghezi (Şerban Cioculescu),
Alecsandri (Al. Ciorănescu, New York, 1973), Maiorescu
(Z. Ornea) ori Mihail Kogălniceanu (în redactarea pe nedrept
uitatului istoric literar şi biograf, membru al Academiei Române,
N. Cartojan) etc. Iar istoria muzicii sumarizează titlurile a
numeroase lucrări în limba română închinate muzicienilor, deşi
mai puţin ale celor români, precum şi numele autorilor acestora.
Relativa paupertate a monografiilor româneşti privindu-i pe
conaţionalii compozitori, dirijori sau interpreţi este, iată, amendată
şi prin recenta excepţională întreprindere a dlui C. D. Zeletin.
Virginia Woolf, celebra scriitoare şi eseistă ia „apărarea”
biografilor şi a operei lor: „Povestindu-ne lucruri adevărate,
cernând faptele mărunte de cele majore şi dând formă întregului
astfel încât să-i putem percepe conturul, biograful ne stimulează în
mai mare măsură imaginaţia decât o face poetul sau romancierul,
cu excepţia celui genial. Deoarece puţini poeţi şi romancieri sunt
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capabili să ne transmită acea tensiune înaltă care dă impresia
realităţii. Dar aproape orice biograf, dacă respectă documentele,
ne poate oferi mai mult decât fapte puse la dosar. El ne poate da
faptul creator; faptul fecund; faptul care sugerează şi germinează.
Şi despre acest lucru avem dovezi sigure. Căci adesea, după ce am
citit o biografie şi am pus-o deoparte, în adâncurile minţii ne
rămâne o scenă strălucitoare, trăieşte în noi mai departe un
personaj şi ne face, când citim un poem sau un roman, să tresărim
în semn de recunoaştere, ca şi cum ne-am aminti ceva ştiut mai
dinainte”. (Virginia Woolf, „Eseuri alese. Arta lecturii”, vol. I, rao
international publishing company, 2007, traducere şi „Notă asupra
ediţiei” de Monica Pillat).
Principesa Elena Bibescu – marea pianistă, subintitulată
Cronică se deschide cu un CV profesional şi scriitoricesc al
autorului, redus la datele esenţiale, însoţite de reproducerea unei
medalii: un profil semnat de Gh. Adoc (2005).
C. D. Zeletin „Este autor a 40 de volume de literatură. E cel
dintâi traducător în româneşte al Poeziilor lui Michelangelo
Buonarroti şi al ediţiei integrale a Florilor Răului de Charles
Baudelaire”. De altfel, „Michelangelo Buonarroti, Sonete şi
crâmpeie de sonet”, volum apărut în 1975 a adus autorului
Premiului Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti, iar „Charles
Baudelaire, Florile Răului”, Premiul Uniunii Scriitorilor pentru cea
mai bună traducere a unei capodopere lirice (1991). În continuare,
volumul se deschide cu o „Mărturisire” a sa: „Cartea aceasta e
operă de evlavie faţă de amintirea unei mari artiste de altădată,
virtuoz al pianului, iubitoare a neamului ei. (...) Ideea cercetării
vieţii ei scurte, strălucitoare şi tragice mi-a încolţit încă din
episodul bârlădean al adolescenţei mele. Era un legământ,
îndeplinit însă, după cum se vede, mult mai târziu. (...) Sper că
această carte să trezească amintirea unei artiste care a străbătut
cerul vieţii ca un fulger: nu l-a înregistrat argintul prea multor
pelicule, acul niciunui fonograf, peniţa niciunei sârguinţe erudite.
A rămas o abstracţie”. Bârladul şi Burdusacii natali „din fostul
judeţ Tecuci” îi prilejuiesc biografului, în amplul preambul al
lucrării, înfiorate amintiri din copilărie şi din adolescenţă când,
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pentru prima oară, află despre Elena Kostaki Epureanu, viitoarea
principesă Alexandru Bibescu. Iar în Cimitirul „Eternitatea” din
Bârlad, descoperă bustul în marmură a lui Manolache Kostaki
Epureanu, boier de viţă veche, tatăl Elenei, şi mai ales e surprins
de o misterioasă inscripţie – târziu decriptată dar, poate, şi prim
imbold în cercetarea ulterioară, „Principesa Elena Al. Bibescu,
† 18 octombrie 1902”.
Capitolele: „Bârlad, oraş de veche tradiţie cărturărească”,
„Familia Kostaki în istoria ţării”, „Cei trei fraţi Kostaki
Epureanu: Ecaterina, Elena şi Ion”, „Înrudirea Elenei Kostaki
Epureanu cu fraţii Gheorghe şi Neculai Roşca Codreanu, ctitori ai
primelor licee din Bârlad” şi următoarele, până la „Căsătoria
Elenei (...) cu prinţul Alexandru Bibescu”, fiul cel mic al
domnitorului Gh. D. Bibescu (170 de pagini) nu sunt, cum s-ar
putea crede, la o fugitivă parcurgere a „Cuprinsului” cărţii, reflexul
unui exagerat patriotism local (deloc exagerat, de vreme ce G.
Călinescu însuşi în „Istoria literaturii române de la origini până în
prezent”, ar fi opinat că „Bârladul, o vreme... [a fost] un fel de
Weimar...), ci se justifică prin necesitatea de a prezenta în amănunt
rădăcinile şi colateralele genealogice ale viitoarei principese şi
pianiste. „Prinţul Alexandru Bibescu a cunoscut-o pe Elena
Kostaki Epureanu chiar în seara debutului ei pe scena Teatrului
celui Mare din Bucureşti, miercuri, 14 februarie 1873, cu prilejul
acelui fast Concert pentru săraci, la care îşi anunţase participarea,
revocată ulterior, Vasile Alecsandri. Elena fascinase asistenţa mai
ales cu cele 30 de minute ale Concertului nr. 2 în fa minor, op. 21,
de Chopin”. Pianista era, scrie Claymoor o sfioasă adolescentă
brună, cu ochii negri, mari şi plini de văpăi, purtând, ca
Margareta lui Faust, două cosiţe negre, pană de corb, atârnând pe
spatele rochiei pe jumătate scurte”. Prinţul „se îndrăgosteşte
fulgerător de fată, îi ceru mâna şi o obţinu” scrie acelaşi
Claymoor, pseudonim gazetăresc al lui Mihail Văcărescu,
semnatarul cronicilor mondene din „L’Indépendance roumaine”.
„Prin căsătoria Elenei Kostaki Epureanu cu prinţul Alexandru
Bibescu, se întâlneau pentru prima oară la această înălţime două
neamuri opuse nu numai prin locul de obârşie, Moldova
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Kostăkeştilor şi Oltenia Bibeştilor, ci şi prin poziţia fundamentală
faţă de Alexandru Ioan Cuza: Manolache Kostaki Epureanu era
pro-Cuza, Gheorghe Dimitrie Bibescu anti-Cuza, deşi unionist în
felul lui...”.
Biograful urmăreşte în continuare stabilirea în Franţa a
cuplului Elena şi Alexandru Bibescu, reînviind cu excepţional
talent Parisul ultimilor 25 de ani ai secolului al XIX-lea şi făcând
numeroase digresiuni asupra înfăţişării urbanistice a metropolei,
personalităţilor şi vieţii cultural-artistice, îndeosebi, din care nu
lipsesc numele unor români. Aici, la Paris, are loc şi memorabila
întâlnire dintre Franz Liszt şi Elena Bibescu. Saloanele artistice de
la Paris şi Bucureşti ale Elenei Bibescu sunt prezentate în capitole
separate, ulterioare celor care îl portretizează pe „Prinţul
Alexandru Bibescu, poet, filolog, bibliofil. O existenţă uitată” şi pe
membrii familiei Bibescu: „Burbonii de la Dunăre”. Un capitol
amplu e rezervat prezenţei Elenei Bibescu în viaţa artistică a
Bârladului, sub motto-ul extras din „Rondelul amintirilor” al
bârlădeanului G. G. Ursu: „Au înflorit salcâmii la Bârlad,/ Oraşul
e-o legendă de ninsoare...”
Alte foarte dense – în informaţie – capitole sunt închinate
Marthei Bibescu, relaţiei dintre Elena şi aceasta din urmă,
prieteniei cu regina poetă Carmen Sylva, de care s-a bucurat Elena
Bibescu la Curtea Regală a României.
O prezentare precum cea schiţată jurnalistic mai sus are scopul
de a trezi în cititor dorinţa să parcurgă această excepţională apariţie
editorială, care cumulează fast talentul şi erudiţia autorului, în
reînvierea unei epoci revolute şi a imaginii unui personaj fascinant:
marea pianistă Elena Bibescu.
Viaţa medicală, XX, 9, p.16, 29 februarie 2009.
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Sorin LAVRIC

PIANISTA PRINCIARĂ
Fragment

...În cursul concertelor, intra într-o transă atât de acaparatoare
încât, în finalul bucăţii muzicale, precum un semn de descărcare a
unei puternice tensiuni, Elena Bibescu cădea, uneori, într-un leşin
profund. În epocă, genul acesta de accese lipotimice trecea drept o
dovadă a gradului cu care artista îşi trăia empatic pasajul
interpretativ, şi nimeni nu se îndoia că prăbuşirile ei erau un semn
al virtuozităţii artistice.
Astăzi, un ochi avizat ar ghici în spatele ameţelilor secerătoare
o suită de şarje jucate, chip de manifestare a unui sindrom
hipertiroidian pe care pianista îl lăsa să iasă la iveală nu doar sub
forma crizelor de leşin, dar şi sub forma stării fantasmatice cu care
savura, alături de Carmen Sylva, şedinţele de dialog cu spiritele
morţilor din încăperile palatului Peleş. Atmosfera şedinţelor este
surprinsă cu fineţe de C. D. Zeletin, autorul impunătoarei
monografii. „O oarecare psihoză de grup trebuie să fi existat în
anturajul reginei, veşnic plutitoare peste realităţi şi în căutare de
suprarealităţi. Fuga de gândul izgonit în adânc, moartea copilei, îi
organiza în afară spectacolul fantasmagoric al supravieţuirii, care
trecea în ochii ei ca fiind viaţă. Lua astfel salvarea drept elementul
salvat. În jocul acesta a intrat şi principesa Bibescu. O ajuta o
sensibilitate excesivă – să ne amintim că, uneori, după
interpretarea celui de-al doilea concert pentru pian al lui Chopin,
se prăbuşea într-o confuzie a simţurilor. O ajuta şi un grad
oarecare de hipertiroidism (conduită febrilă, emaciere, exoftalmie),
ce sporea prinderea ei în această horă de iele. Dacă regina vedea în
legătura dintre Ferdinand şi Elena Văcărescu exprimarea voinţei
dumnezeieşti, comunicată ei prin spiritism, regele Carol I vedea
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pur şi simplu un complot urzit după un plan vast de către
principesa Elena Bibescu, prietena reginei, şi de Robert Schäffer,
secretarul ei. Elena Văcărescu ar fi voit s-o subjuge pe regină prin
spiritism, făcând-o să creadă că tatăl şi copila ei, amândoi morţi,
vorbesc prin gura Elenei Văcărescu în accesele de somnambulism”
(...). Dar dincolo de uneltirile mai mult sau mai puţin verosimile la
care Elena Bibescu va fi participat în privinţa lui Ferdinand,
meritul cel mare al pianistei e legat de lansarea lui George Enescu
în faţa publicului parizian, episod subliniat cu pregnanţă de C. D.
Zeletin: „La o largă cuprindere a vieţii unui om, descoperim
existenţa unui moment de apogeu căruia îi pătrundem sau nu
semnificaţia. E posibil să fim născuţi pentru acest vârf biografic. E
vorba de fapta ce împinge înfăptuitorul pe o treaptă superioară în
scara progresiunii spirituale din rostul lumii. Prin ea, omul e
creator de geniu. Astfel, soseşte acel moment când toate gândurile,
toate energiile, toate elanurile, toate aventurile dar şi tristeţile sau
chiar înfrângerile par lăsate special pentru a da valoare înaltă acelei
întâmplări. E marele eveniment al vieţii, e clipa care creează;
celelalte clipe cad ca frunzele toamna, după ce ele au făcut peste
vară să crească lăstarul înflorit al clipei unice de care vorbim.
Pentru principesa Bibescu, această clipă este debutul componistic
al lui George Enescu, la Paris, în 1898, cu Poema română” (p.15).
Din păcate, memoria posterităţii s-a dovedit ingrată cu numele
pianistei. Elena Bibescu a fost uitată aproape de tot, la ştergerea
amintirii sale contribuind şi amănuntul vitreg că de pe urma ei nu a
rămas nici o înregistrare: „Nu există discuri cu interpretările ei.
Pornind de la părerea de rău că arta nu i-a rămas înregistrată
niciunde, în visurile mele cele mai absurde se iveşte uneori ideea
captării undelor sonore ale artei sale, care, din ce în ce mai slabe,
călătoresc şi astăzi în eter. Mărturiile scrise au faţă de ele o valoare
de altă natură şi o însemnătate, din nefericire, secundară... Pe de
altă parte, toate sufletele sensibile în care s-au imprimat ecouri ale
vibraţiilor pianului ei nu mai sunt de multă vreme în lumea
aceasta. Trebuie să învingi apăsarea simţămintelor de zădărnicie ca
să porneşti în căutarea unor ipotetice menţiuni, a căror descoperire
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cere o râvnă particulară şi o abilitate aparte de a circula rapid prin
dedalul arhivelor.” (p.15).
Căsătorită cu prinţul Alexandru Bibescu, Elena a adus pe lume
doi băieţi, Emanuel şi Anton, care s-au numărat printre apropiaţii
lui Marcel Proust. Iar dacă Anton a îmbrăţişat până la urmă cariera
diplomatică, Emanuel a ales să îmbrăţişeze moartea, sinucigându-se prin ştrangulare cu un şnur de draperie, la Londra în
august 1917, la vârsta de 43 de ani. Cauza ştiută a fost trauma
provocată de o pareză facială stângă pe care o suferise în urmă cu
trei ani. Nu suporta să se ştie hidos, şi de aceea a hotărât să scape
de pareză desfiinţând-o împreună cu trupul a cărui înfăţişare o
urâţise. În schimb, Anton Bibescu a trăit până în 1951, rămânând
în diplomaţia românească până la finele lui 1945, fiind printre
primii care au sesizat orbirea interesată a lui Titulescu în privinţa
primejdiei bolşevice: „Excelenţa inteligenţei lui Titulescu era
lipsită de o forţă, pe măsură, a discernământului. Deşi ieşite din
comun, unele atribuite ale inteligenţei, remarcate de psihanalişti,
erau de tip feminoid: o capacitate de analiză superioară celei de
sinteză. Gândea foarte bine tactic şi mai puţin bine strategic.
Oricum lupta pentru a impune forţa tratatelor, în care credea. În
privinţa realităţii URSS-ului, Nicolae Titulescu trăia în
suprarealităţi. Aşa stând lucrurile, diplomatul român era firesc să
se apropie de stânga comunistă a Europei de Vest. Aceasta e
principala raţiune a aversiunii prinţului faţă de el” (p.355).
C. D. Zeletin a muncit 27 de ani la elaborarea monografiei
Principesa Elena Bibescu. Ţinând seama de sărăcia de documente
pe care le-a avut la îndemână, este uimitor să vezi câtă informaţie,
de un detaliu mergând până la acribia ultimă, a putut strânge
rafinatul nostru autor. Contemplând edificiul celor peste 800 de
pagini câte numără volumul, cu arborele genealogic al neamului
Bibeştilor şi Epurenilor, cu descrierile saloanelor artistice din Paris
şi cu portretele vii ale personajelor vremii, simţi că C. D. Zeletin
nu poate avea alt profil de cărturar decât cel cu care ne-am obişnuit
a-l asocia de atâta vreme: o natură de erudit a cărei cuprindere
atinge pragul culturii enciclopedice, dublată de o muncă arhivistică
de veritabil arheolog livresc. Numai aşa îţi poţi explica cum a
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putut autorul să refacă din bucăţele şi cioburi – din publicistica
franceză şi română a vremii, din corespondenţa Elenei Bibescu,
din fotografii găsite după decenii de căutare şi din descifrarea unor
epitafe descoperite în cimitirele Franţei – cum a putut să refacă
atmosfera unei epoci şi viaţa unei pianiste.
„Odată devenită principesă Bibescu şi fixată la Paris, fiica lui
Manolache Kostaki Epureanu se producea rar în concertele publice
care se bucură de abundenţa cronicarilor. Concertele ei aveau loc,
din motive lesne de înţeles, în propriul salon artistic sau în cele alte
câteva asemănătoare, închise accesului public. Biograful ei târziu
nu poate beneficia decât de micile semnalări din noianul ziarelor
de acum mai bine de o sută de ani, din România, Franţa şi – mai
rar – din Marea Britanie. Lucrarea lui e o reconstituire de
mozaicar. Acesta alege şi fixează pe o suprafaţă micile pătrate din
smalţuri felurit colorate sau din aur, în timp ce, de pildă, forjorul
îşi scoate lucrarea fierbinte dintr-o singură bucată de metal
aburind. Fărâmăturile preţioase ale mozaicului vin însă cu o
enigmatică estompare, ce oferă impresia de vechi totdeauna viu şi
de inconsistent care durează. Nimic nu exprimă mai bine înfrăţirea
dintre fragilitate şi permanenţă ca mozaicul.” (p.13).
Sunt sigur că lui C. D. Zeletin i-a reuşit ce şi-a dorit: un
mozaic genealogic de o mare vastitate şi un impresionant edificiu
monografic.
România literară, XL, 10, p. 6, 14 martie 2008.
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Dr. Mihail MIHAILIDE

LUPTA PENTRU O IDEE

O anchetă jurnalistică – din cele atât de comune astăzi şi în
grabă prezentate la televizor, cu pretenţia neîndreptăţită de a fi
declarate şi sociologice – care s-ar desfăşura în arealul Pieţei
Victoriei din Bucureşti, cu referire la Muzeul Ţăranului Român şi
o întrebare legată de istoricul clădirii şi de numele celui care ne-a
lăsat această importantă moştenire culturală, ar fi decepţionantă.
Pentru că, din zece trecători intervievaţi, tineri îndeosebi, nouă nu
ar putea răspunde corect. Ori, dacă persoanele abordate de
ipoteticii investigatori ar aparţine unor grupuri de vârstă mai
avansate, răspunsurile ar face referire la faptul că, „înainte de ’89”,
în edificiul cu zidărie aparentă din cărămidă roşie, ilustrare a
stilului neoromânesc de tradiţie brâncovenească, operă a arh.
N. Ghika-Budeşti, de pe şoseaua Kiseleff nr. 3, a fost: Muzeul de
Istorie a Partidului Comunist şi a Mişcării Revoluţionare şi
Democratice din România sau, în anii ’50-’60, Muzeul LeninStalin!
Redevenit abia în februarie 1990 Muzeul Ţăranului Român –
cu piatra fundamentală pusă la 17 iunie 1912, dar întregul
monument de arhitectură fiind terminat abia în 1941 –, acesta
adăposteşte un tezaur de artă naţională românească (peste 90.000
de piese: ceramică, ţesături, costume din toate provinciile
româneşti, începând cu prima jumătate a secolului al XIX-lea etc.),
iar numele îi este legat indisolubil de cel al creatorului
muzeografiei ştiinţifice româneşti, Alexandru Tzigara-Samurcaş
(23 martie/4 aprilie 1872, Bucureşti – 1 aprilie 1952).
Volumului de memorii al acestuia: Lupta vieţii unui
octogenar, pentru perioada 1931-1936 (Ed. Vitruviu, 2007) îi
închină munca de îngrijitor al ediţiei, adăugând un amplu studiu
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introductiv, note şi cronologie, scriitorul-medic C. D. Zeletin,
preşedintele S.M.S.P.R.
Al. Tzigara-Samurcaş a fost „cărturarul care a luptat fără
ostenire să impună şi să apere tezaurul artei naţionale româneşti
de orice intruziune şi de toate atentatele, dintre care cel mai
primejdios el l-a considerat a fi subevaluarea. Întreaga existenţă a
marelui învăţat a fost o replică dată celor ce nesocoteau arta
poporului nostru ori o expediau în domeniul factice al artizanatului. Aşa se face că, la o considerare de ansamblu, opera scrisă
a lui Alexandru Tzigara-Samurcaş apare ca desfăşurându-se sub
semnul polemicii, astfel că ea nu cunoaşte lâncezirea fastidioasă şi
descriptivismul sec, fie el şi savant. Replica, mai mult decât
aserţiunea, a fost arma lui preferată. (...) El şi-a pus întreaga
vigoare şi tot geniul în ctitorie şi în luptă, şi nu întâmplător avea
să-şi intituleze memoriile, scrise în anii deplinei senectuţi, Lupta
vieţii unui octogenar...”.
Cel de-al patrulea, de fapt, volum de memorii al cărturarului
Al. Tzigara-Samurcaş cuprinde, îndeosebi, relatările sale cu privire
la: • Inaugurarea Muzeului de Artă Naţională (la 1 octombrie
1906, autorul fiind numit director al „Muzeului de etnografie, de
artă naţională, artă decorativă şi industrială”, devenit ulterior
„Muzeul de Artă Naţională”, ce ocupa o aripă din fosta Monetărie
a Statului – astăzi loc de rememorat doar de o străduţă ce leagă bd.
Ion Mihalache de şoseaua Kiseleff) • Fundaţia Universitară Carol
I (proiectul edificiului: arh. Paul Gottereau: clădirea proiectată:
660 m2, în stil neoclasic. Regele s-a îngrijit de dotare: mobilier,
vitralii, cărţi. Festivitatea de inaugurare, 14 martie 1895, Al.
Tzigara-Samurcaş, cel care în 1933 va publica o monografie a
Fundaţiei, descrie momentul inaugural astfel: „La orele 11,30
Regele şi Principele Moştenitor au venit pe jos de la Palat la
Fundaţiune, unde au fost întâmpinaţi de întreg guvernul, în frunte
cu Preşedintele Consiliului, Lascăr Catargi, şi de Curtea Regală.
Sosind şi Regina Elisabeta cu Principesa Maria, Înalţii oaspeţi au
urcat scările monumentale ale clădirii în sunetul Imnului Regal. În
sala cea mare a Bibliotecii, Mitropolitul Primat, Ghenadie, asistat
de Î.P.S.S. Iosif, Mitropolitul Sucevei şi Moldovei, au săvârşit
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sfinţirea clădirii, după care Regele a rostit discursul său”.) •
Organizarea numeroaselor expoziţii de artă populară în străinătate
care au impus – în acei ani – prestigiul artei naţionale peste hotare
• Lupta sa de idei cu diferite persoane şi personalităţi, din
intervalul 1931-1936. (Iubitorii unui trecut nu foarte îndepărtat,
pot găsi în acest volum însemnări despre M. Eminescu şi Mite
Kremnitz, Paul Zarifopol, Ion Bianu, inedite despre Grigorescu
ş.a.).
Ca toate lucrările de acest fel elaborate de dl prof. dr.
Constantin Dimoftache, scriitorul C. D. Zeletin, şi aceasta – prin
bogăţia şi precizia informaţiilor adăugate sub forma studiului
„Personalitatea lui Alexandru Tzigara-Samurcaş”, a „Notei asupra
ediţiei”, a detaliilor – uneori abundente – din subsolul paginilor, a
ilustraţiilor din „Addenda” (cu reproducerea inedită a unui
fragment din Testamentul artistic al Reginei Elisabeta şi a unei
pagini, cu o grafie originală, dintr-o scrisoare a Domnitorului
Carol I către Elisabeta Doamna), a unui foarte util indice de nume
(între care cele ale unor medici celebri în epocă) – devine o carte
de raftul întâi în biblioteca oricărui intelectual. Pentru o mai bună
definire a travaliului depus de autor, îl voi cita pe filosoful şi
medicul Sorin Lavric, deţinătorul rubricii „Cronica ideilor” din
România literară care, în numărul din 10/14 martie a.c. scrie, cu
referire la altă carte: „(...) simţi că C. D. Zeletin nu poate avea alt
profil de cărturar decât cel cu care ne-am obişnuit a-l asocia de
atâta vreme: o natură de erudit a cărei cuprindere atinge pragul
culturii enciclopedice, dublată de o muncă arhivistică de veritabil
arheolog livresc”.
N-am consemnat toate acestea la rubrica de care mă ocup,
având un anumit specific, de care mă îndepărtez astăzi cumva,
doar pentru faptul că opera scrisă a lui Al. Tzigara-Samurcaş se
desfăşoară sub semnul polemicii, a luptei şi în arena publică pentru
o idee, atribute ale unui bun gazetar. Ci şi pentru faptul că lupta sa
pentru edificarea unei instituţii – Muzeul (entitate vie, de
conservare, de educare a gustului artistic, de „primenire”) – în
cazul de faţă unul de etnologie şi artă – reaminteşte cititorilor
pledoaria noastră, repetată sub diverse forme dar rămasă, din
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păcate, fără ecou, pentru crearea în Capitală a unui Institut de
Istorie a Medicinii, cu Muzeu, Bibliotecă şi personal de cercetare,
în vederea salvării şi conservării unui trecut al medicinii
româneşti, despre care, greşit, prea puţini par să se mai intereseze...
Viaţa medicală, XX, 12, p. 2, 21 martie 2008.
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C. D. ZELETIN

POETUL G. TUTOVEANU (1872-1957),
FIGURĂ TUTELARĂ A CULTURII BÂRLĂDENE

O primă problemă, în limitele acestui subiect, constă în
întrebarea dacă există sau nu cultură bârlădeană prin care să se
înţeleagă altceva decât „cultură produsă în ţinuturile Bârladului de
către oamenii locului” şi, dacă da, care ar fi caracteristicile ei.
Răspunsul: da, există o cultură bârlădeană ce dispune de un discret
profil propriu, cultură recognoscibilă de către un ochi exersat sau
măcar atent. Şi binevoitor. Căci tensiunile puternice ale unui spirit
critic evaluator destramă uşor configuraţia firavă a acestei specificităţi, a acestui profil nu prea acuzat, iar adevărul, vorba lui Platon,
nu poate fi văzut decât în lumina iubirii. Culturii bârlădene îi sunt
proprii fidelitatea faţă de ţinut şi echilibrul dintre respectul faţă de
tradiţie şi ispita înnoirii. Această cultură a răspuns totdeauna
provocărilor noului, trecându-le însă prin filtrul unei complicate
sensibilităţi la ceea ce trecutul a sedimentat. Îi este proprie, de
asemenea, o nostalgie fără leac, privită fatidic şi trăită ca o luptă
lăuntrică, în conţinutul semantic al căreia latura duioasă, chiar dacă
modulată de simţul autocritic, e accentuată. Mă întreb dacă I. Al.
Brătescu-Voineşti nu a răspuns cumva tocmai acestei însuşiri
publicându-şi schiţa Puiul, capodoperă a genului, în revista
bârlădeană Făt-Frumos (1906). A. Vlahuţă a şi creat, mai în
glumă, mai în serios, entitatea morbidă bârlădenită cronică, de
care suferă mai toţi scriitorii plecaţi din Bârlad, şi dintre care cei
mai notorii sunt Vlahuţă însuşi, dar mai ales poetul G. G. Ursu...
Ar mai trebui luată în consideraţie şi pornirea de a ctitori, bine
ilustrată de trecutul Bârladului, dar şi de prezentul lui. Ea îmbracă
o felurime impresionantă, uneori învăluită în discreţie, alteori
pălmuind cu ostentaţie prezentul precar. Aş adăuga şi un element
de nelinişte funambulescă a tineretului artistic, dar care tineret nu
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se poate detaşa de tradiţia simţită ca fatalitate... Un alt aspect,
oximoronic, al unora dintre intelectualii creatori ai Bârladului, stă
în însăşi negarea culturii bârlădene, pe care o produc în timp ce o
contestă, fericiţi că se sinucid. E o contestare aprigă, ea ascunzând
mai curând o răzvrătire faţă de sine însuşi. Este, în acest caz, o
manifestare a afecţiunii prin faza negativă a undei, dar tot
afecţiune, dincolo de ea aflându-se o dureroasă ciudă autobiografică. Gravă ar fi linia zero a mişcării sufleteşti şi nepăsarea, cărora
le prefer vehemenţa contestatară, corespunzătoare unui afect rănit.
Dar, rănile se vindecă...
Poetul G. Tutoveanu şi-a pus însuşirile de căpetenie,
statornicia, moderaţia şi deschiderea sufletească, în ctitorirea
cărturărească bârlădeană. El şi-a ales anume Bârladul natal ca oraş
de viaţă, după scurte perioade petrecute în Bucureşti, Craiova,
Olteniţa, Fălticeni şi Focşani. Făcând unele eforturi, putea să
rămână în oricare din ele. Creator al Bibliotecii Publice din Bârlad,
pentru îmbogăţirea căreia a făcut pletorice campanii de presă,
poetul a fost şi creator de presă, infuzând spiritul său în fapta de
presă. Făt-Frumos rămâne prima lui ctitorie. Făcea parte din
structura ce avea drept cheie de boltă Semănătorul bucureştean,
publicaţie întemeiată de bârlădeanul A. Vlahuţă şi de năsăudeanul
G. Coşbuc, ambii fiindu-i directori între 1901 şi 1902. Semănătorul a fost secundat de Luceafărul, apărut la Budapesta în 1902 şi
condus, printre alţii, de Octavian Goga şi Octavian C. Tăslăoanu.
Să se remarce faptul că denominaţia Semănătorul a fost preluată,
prin A. Vlahuţă, de la revista Semănătorul din Bârlad (1870-1874;
1876), condus de Ion Popescu, Ştefan Neagoe, I. C. Codrescu şi
Panait Chenciu. Era un transfer de idealuri de la o revistă la alta,
lămurite şi amplificate progresiv, şi el consta în cultivarea
respectului aproape religios pentru trecutul ţării, a sentimentului de
bravură şi de onoare, toate puse în slujba ideii de unire a tuturor
românilor, a ridicării morale şi materiale a ţării.
Propaganda conservatoare (1909-1918) este a doua revistă
căreia G. Tutoveanu şi soţia lui, Zoe G. Frasin, i-au asigurat o
puternică amprentă scriitoricească şi în general spirituală. Revista
era politică, a Partidului Conservator din judeţul Tutova, dar şi
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optica lui G. Tutoveanu era una conservatoare, de nuanţă
junimistă. În sfârşit, G. Tutoveanu a întemeiat revistele Academiei
Bârlădene, societate artistică fondată la 1 mai 1915 de către un
poet, un etnolog şi un preot, adică: G. Tutoveanu, Tudor Pamfile şi
Toma Chiricuţă. Prima dintre ele a fost Florile Dalbe (1919),
întemeiată de G. Tutoveanu, V. Voiculescu, Tudor Pamfile şi
Mihail Lungianu, urmată de Graiul Nostru (1925-1927) şi Scrisul
Nostru (1929-1931), care i-a avut drept secretari pe Vasile
Damaschin şi G. G. Ursu, care pe atunci – şi cincisprezece ani mai
târziu – iscălea G. Ursu.
Tutela exercitată de poet decurgea din puterea lui de seducţie
artistică, din faptul de a-şi face din artă ideal suprem şi din
farmecul lui personal, care-l impresiona până şi pe durul cu
oamenii Tudor Arghezi. Era o putere nativă, dirijată de suflet, nu
numai de conştiinţă, căreia exerciţiul nu-i adăuga nimic. O putere
bună prin ea însăşi, calmă şi pătrunsă de o bucurie filtrată. Puterile
exteriorităţii nu-l înrâureau, deşi le-a deţinut fără să şi le dorească.
Astfel, Nicolae Iorga l-a numit, în guvernarea sa (18 aprilie 1931 –
5 iunie 1932), prefect al judeţului Tutova, nu de dragul vreunei
atracţii paronimice (Tutova - Tutoveanu), ci din preţuire pentru om
şi pentru scrisul lui. De altfel, marele istoric a căutat să urce în
demnităţi câţi mai mulţi scriitori. Pe Ion Buzdugan, poetul
basarabean secretar al Sfatului Ţării, care a contribuit esenţial la
unirea Basarabiei cu Patria Mamă în 1918, membru al Academiei
Bârlădene, l-a numit subsecretar de Stat la Ministerul Industriei şi
Comerţului, ministru fiind tecuceanul Mihail Manoilescu, pe
prozatorul tecucean Ion Dongorozi prefect al judeţului Tecuci
ş.a.m.d.
În deceniile comunismului, interdicţia absolută privea toate
societăţile libere, astfel că Academia Bârlădeană a intrat într-o
umbră ce lua aparenţele inexistenţei, mai ales că poetul G.
Tutoveanu era bătrân. În realitate, ea continua să existe, însă
translocată la Bucureşti, unde lucrurile erau mai amestecate, la
Bârlad G. Tutoveanu menţinând numai amintirea ei, înconjurat cu
ardoare înăbuşită de câţiva scriitori din localitate, ca G.
Constandache, I. Manta-Roşie, I. Şuşnea, cărora li s-a adăugat
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cultivatul avocat C. Dornescu. La Bucureşti, s-au reîntâlnit câţiva
dintre membrii fondatori: Toma Chiricuţă, V. Voiculescu, Ion
Buzdugan, Virgil Nitzulescu, Dimitrie Iov şi tinerii de altădată ai
Academiei Bârlădene, acum oameni maturi, G. G. Ursu, Romulus
Dianu, Ion Ioniţă, V. Damaschin, G. Damaschin, Paul Viscocil,
Florica Ionescu-Tutoveanu, Emil Tudor, Cicerone Mucenic,
Romulus Boteanu ş.a. Lor li se adăugau câţiva dintre conferenţiarii
de altădată, invitaţi ai Academiei Bârlădene, Ionel Teodoreanu,
Tudor Vianu şi, târziu, după ieşirea din recluziune, Nichifor
Crainic. Important şi mişcător e faptul că G. Tutoveanu continua
să tuteleze de la distanţă, prin prestigiu, viaţa de la Bucureşti a
societăţii pe care o înfiinţase cu decenii în urmă... Prieten al unor
scriitori bârlădeni, lui Perpessicius îi plăcea să se declare, în taină,
părtaş la viaţa Academiei Bârlădene şi păstra legătura cu
fondatorul ei prin corespondenţă şi prin cel ce scrie aceste rânduri.
Suavul poet G. Tutoveanu a coborât, când a fost cazul, şi în
planul realităţii celei aspre, tutela deplasându-se din cuibul
idealităţilor estetice al Academiei lui spre organizarea apărării unor
scriitori de aici ameninţaţi, răniţi ori de-a dreptul distruşi de
ferocitatea realităţii. Astfel, când tânărul prozator D. Fărcăşanu,
încolţit de cămătari, s-a sinucis, G. Tutoveanu a hotărât înfiinţarea
Ligii împotriva cametei. Asociaţia a rămas importantă mai mult
prin poziţionarea opiniei publice decât prin rezultatele scontate de
poeţii deznădăjduiţi, Bârladul continuând să trăiască sub tutela
neagră a negustorilor cămătari, izvor de suferinţă, nedreptate şi
moarte...
În fine, ca apropiat ce i-am fost, mă simt dator să scot în
lumină un fapt moral mai puţin frapant dar nu de mică
însemnătate. La sfârşitul deceniului 4 şi începutul deceniului 5,
bătrânul poet a rezistat presiunii politice de a elogia comunismul şi
de a publica poezie aservită lui. Nu era deloc uşor. I s-au trimis
mesageri în vederea aceasta. Pe mulţi dintre ei îi ştiu... I s-au
sugerat canale: Mihail Sadoveanu, de pildă, ajuns mare dregător,
căruia G. Tutoveanu i-a vegheat, la Fălticeni, începuturile literare,
care aveau să conducă la debutul, în 1904, de-odată cu patru
volume. Pe deasupra, îi şi botezase una din fiice. Poetul s-a limitat
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la a-i dedica două sonete, şi acelea scrise înainte de Al Doilea
Război Mondial... Pe de altă parte, a rezistat şi presiunii unor
apropiaţi – unii foarte apropiaţi! – care îl împingeau la
compromisuri de natură a-i înlesni reintrarea în viaţa literară.
Cumpănit în toate, ştiind bine ce înseamnă pentru neamul şi ţara sa
comunismul, maestrul s-a mulţumit cu ceea ce scrisese şi publicase
până atunci, fericit că Sadoveanu nu i-a răspuns şi menţinându-se
într-o moralitate perfectă. A continuat să scrie atât cât putea, fidel
sieşi, şi să se intereseze cu discreţie de scrisul tinerilor, cu
dragoste, cu nobilă însufleţire şi, când era cazul, cu o admiraţie
mărturisită unor poeţi prea tineri ca să nu rămână uimiţi de
revărsarea, bine dozată de altfel, a generozităţii sale, ceea ce-l
aureolează în posteritate.
Spiritul tutelar al maestrului G. Tutoveanu s-a dovedit creator
mai ales prin faptul că se exercita liber, respectând libertatea şi
gustul artistic al celor ce se aflau în zona lui de iradiere. Îl
înzestrase Dumnezeu cu supleţe enigmatică şi cu un respect adânc
pentru devenire. Era un învăţător de zone alpine. Graţie acestor
însuşiri, trăia armonios, inducea armonie şi vedea departe. Era un
om al zărilor.
Acta Musei Tutovensis, III, pp.141-143, 2008.
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Barbu CIOCULESCU

ROMANUL UNEI EPOCI

Mai adesea locurile copilăriei, tinereţii îi ispitesc pe memorialişti, apoi societatea unei epoci, personalităţile, defunctul
parfum. Dl. C. D. Zeletin, nativ în satul Burdusaci din nordul
fostului judeţ Tecuci, localitate apropiată de oraşul Bârlad, îşi
începe voluminoasa carte intitulată Principesa Elena Bibescu.
Marea pianistă (Editura „Vitruviu”, 2007), ca un capitol dedicat
scumpului „Bârlad, oraş de veche tradiţie căturărească”.
G. Călinescu îl considera, de altminteri, ca fiind, o vreme, un fel de
Weimar. Aşezare străveche, pomenită în izvoare istorice cu mai
bine de opt secole în urmă, Bârladul a fost, desigur, un oraş
dezvoltat „şi cu o apreciabilă civilizaţie”, încă din secolul al XIIlea, deci înainte de descălecatul legendarului Dragoş.
Oraş de mari ctitori, Bârladul s-a bucurat de generozitatea
voievodului Ştefan cel Mare, a lui Vasile Lupu şi, cum ne
informează autorul, „în ultimele două secole boierii Codreni,
Kostăkeştii, Sturdzeştii, Pălădeştii au statornicit o trainică matrice
spirituală”, aceea pe care truditorii minţii înălţau mereu ceea ce
„vitregia vremurilor ruina”. Plin de şcoli domneşti, boiereşti, de
licee de toate felurile, şcoli bisericeşti, pensioane, oraşul a dat mai
mulţi însemnaţi cărturari – lista e ameţitoare, trecând de la mitropolitul Veniamin Kostaki şi importantul bărbat politic Manolache
Kostaki Epureanu, la Elena Bibescu, la Al. Philippide, A. Vlahuţă,
G. Ibrăileanu, Vasile Pârvan, Ştefan Zeletin, N. N. Tonitza,
N. Bagdazar, Mihai Berza, Pamfil Şeicaru – urbea fiind şi a
naşterii domnitorului Alexandru Ioan Cuza. O societate literară,
Academiei Bârlădeană a format sau încurajat scriitori precum
Victor Ion Popa, V. Voiculescu, G. M. Vlădescu, I. M. Raşcu,
G. G. Ursu, având, în timp, mai multe publicaţii. În zilele noastre,
dl. C. D. Zeletin a reînviat nobila Academie – este unul din
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motivele din care înclinăm a clasa monografia dedicată unei mari
cântăreţe – despre care puţini mai ştiu astăzi câte ceva – printre
operele memorialistice, înfrângând legile timpului, nu şi pe cele
ale intuiţiei. Factorul afectiv domină copleşitor o construcţie
fundată pe un imens material documentar, ce ar putea fi rodul unei
vieţi de studiu.
Bogată, influentă, familia Kostaki apare cu acest nume sub
domnia lui Ieremia Movilă. Un cunoscător, părintele C. Bobulescu, afirma că a vorbi despre neamul Kostaki „înseamnă
participarea la războaie, bejănii, luptători neînfricaţi, pribegie peste
hotare, la Ţarigrad, la tătari, în Ţara Românească, intrigă, pierderea
capului, reabilitări temporare, căsătorii cu fete şi nepoate de
domni...” Din falnicul neam, Lupu Kostaki a contribuit în felul lui
la înfrângerea ţarului Petru cel Mare, de la Stănileşti. Porunca
ţarului a fost ca timp de un secol boierul moldovean, hatmanul
Mazepa şi domnitorul muntean Constantin Brâncoveanu să fie
blestemaţi, în bătaia clopotelor, în toate bisericile Rusiei.
Însă personajul central al Bârladului a fost Manolache Kostaki
Epureanu, mare latifundiar, însemnat factor politic în epocă,
ministru, prim ministru; preşedinte al Senatului în şedinţa de la 9
mai 1877, când s-a votat independenţa României. Creator al
partidului conservator, cu puseuri liberale, totuşi, Manolache
Kostaki Epureanu ar fi avut inteligenţa de a căuta să alcătuiască –
prin reforme propuse şi înfăptuite – clasa de mijloc a României, un
deziderat, din nefericire, mereu la ordinea zilei, după şiruri de
catastrofe istorice. În carte, meritul său principal rămâne a fi fost
părintele Elenei, talentata, geniala, probabil, pianistă. Cu rezerva
că aplecarea spre muzică a acesteia ar fi fost moştenită de la
mamă, Maria, născută Sturdza Bârlădeanu. În masiva monografie,
foind de personaje, mai apar şi alte pianiste, printre care Iosefina
Sturdza, unica fiică a lui Costache Negri şi vară a Elenei. Vedeta
va fi însă aceasta, cu primii săi profesori de pian, anii de pregătire
în ţară şi străinătate, cu cele două premii obţinute la Conservatorul
din Viena. La revenirea în ţară, în 1873, la 18 ani era o pianistă
desăvârşită, pregătită să înfrunte publicul cel mai exigent.
Talentele ei nu se opreau aici: după spusele reginei Carmen Sylva,
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vorbea şase limbi, scria versuri în limbile franceză, engleză,
germană şi italiană...
În seara zilei de miercuri 14 februarie 1873, foarte tânăra
pianistă dă, la Teatrul cel Mare din Bucureşti, primul ei concert,
sub auspiciile domnitorului Carol şi ale Doamnei Elisabeta. De
care avea să se ataşeze indestructibil. A cântat piese de Liszt,
Schumann şi Carl Maria von Weber, succesul a fost extraordinar,
în Trompeta Carpaţilor, Cezar Bolliac saluta „încă o artistă menită
a deveni o celebritate europeană din societatea română”. În
termenii epocii pianista „uşoară, aeriană, vesel-serioasă, în salve
de aplauze de primire, s-a aşezat la pianul său cu încrederea pe
care o dă conştiinţa valorii”. Chiar înainte de a intra în amănuntele
vieţii marii artiste, a tinerei care va cuceri inimile unui auditoriu
internaţional şi stima celor mai de seamă muzicieni ai timpului,
cititorul înţelegea că se află în grosul unui roman fluviu, urmărind,
pe generaţii, cursul existenţei a două celebre familii, cu vastele lor
încrengături, cu naşteri şi morţi, drame şi iluminări – la sfârşitul
celui de al nouăsprezecelea veac şi începutul celui de al
douăzecilea, acasă ori de-a lungul şi de-a latul Europei.
Cea de a doua familie este a principilor Bibeşti, la Paris
stabiliţi, dar cu întinse moşii în Oltenia, de natură a le asigura un
trai princiar oriunde şi în orice societate. Bărbaţi cultivaţi, cu
manierele rangului lor, frecventau cercurile aristocratice ale
oraşului lumină, dar şi pe cele artistice, bucurându-se în bună parte
de tratamentul suveranilor în exil. În numărul din 1 mai 1873 se
scria în Le Journal de Bucarest: „Prinţul Alexandru Bibescu a
cerut mâna domnişoarei Elena Kostaki Epureanu: asta înseamnă o
a doua coroană pe fruntea tinerei împodobite deja cu diadema
geniului muzical”. A fost desigur un mariaj care nu a trecut
neobservat. În opinia autorului, prin această căsătorie se reuneau
„două neamuri opuse nu numai prin locul de obârşie, Moldova
Kostăkeştilor şi Oltenia Bibeştilor, ci şi prin opţiunile lor politice.”
Bibeştii vor fi fost contrariaţi „între orgoliul de a şti că le-a intrat
în familie un virtuoz, elevă aleasă de Anton Rubinstein, una dintre
gloriile răsunătoare ale Europei, şi dispreţul de artă, potenţat de
şederea lor în Franţa, unde titlul Prince Bibesco le fusese fortificat,
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nu slăbit, ca-n România dinastiei Hohenzollern.” Cu adaosul: şi
asta cu toate că Bibeştii nu erau boieri chiar aşa de vechi – iar
mireasa aparţinea unei familii nu numai din marea boierime, dar şi
foarte bogată!
Cât priveşte situaţia mirelui, e de adăugat că fusese renegat de
tatăl său, ca fiu adulterin. Cu această căsătorie se încheagă latura
romanescă a cărţii. Despre ce află în cele 28 de capitole ale ei
lectorul prins de farmecul unei povestiri savante, despre cea de a
doua generaţie a fiilor Elenei Bibescu, despre relaţia lor cu Marcel
Proust, despre salonul parizian al pianistei, vom reveni spre a nu
comprima o simfonie într-un menuet.
Acolada, II, 4(7), p. 5, aprilie 2008.

*
În bibliografia cuiva care ar studia prezenţa prin timp a
românilor la Paris, monografia dlui C. D. Zeletin ar fi de un
substanţial folos pentru sfârşitul secolului al nouăsprezecelea şi
începutul celui de al douăzecilea. Este instructiv cum imigraţiei
paşoptiste care a făcut cunoscute în Occident existenţa şi problemele poporului român, emigraţie alcătuită din tineri boiernaşi şi
mici burghezi, i-a urmat o alta, compusă din reprezentanţi ai celor
mai de seamă familii aristocratice moldo-valahe: Sturdza,
Brâncoveanu, Bibescu, aceştia într-un exil voluntar, ca urmare
lipsit de cotidienele griji şi neajunsuri ale emigrantului.
Nu e lipsit de interes să cercetăm şi generaţia de după Primul
Război Mondial a românilor stabiliţi sau de lungă şedere la Paris,
actori celebri: Alice Cocea, Elvira Popescu, Yonnel; oameni de
ştiinţă: Ştefan Lupaşcu, Pius Servien (Şerban Coculescu), Matyla
Ghika; muzicieni: George Enescu; doctoranzi: Mircea Vulcănescu,
Şerban Cioculescu, Alexandru Rally, Alexandru Graur – lista e, în
realitate, mult mai cuprinzătoare. Ea a rămas însă în umbra
generaţiei care a urmat celui de Al Doilea Război Mondial: atunci
au rămas în Franţa Emil Cioran, Eugen Ionescu, Mircea Eliade o
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vreme, ca să nu-i uităm pe Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca.
Diferenţele de compoziţie între aceste valuri de emigranţi aruncă o
vie lumină asupra istoriei, aşa cum a definit-o cronicarul afirmând
că nu sunt vremurile sub om, ci... Dacă paşoptiştii refugiaţi la Paris
au înflăcărat spirite înalte, sensibile la apelul lor înfocat, dacă, aşa
cum se spunea, fiecare pariziancă a avut în viaţa ei un moldovalah, iar tinerimea pariziană împrumutase coafura cu plete a
acestora, cel de al doilea grup s-a implantat cu statornicie, cu
această particularitate că, trăind la Paris şi frecventând şi alte
capitale europene, membrii săi dispuneau în patrie de latifundii de
natură a le asigura un trai cu adevărat nobiliar. Şi a fost spre
cinstea celor mai mulţi că au folosit largile mijloace de care
dispuneau nu risipindu-le în petreceri şi viaţă galantă, ci întru
instruire, – parcă spre a dovedi îngăduitoarelor gazde că nu se
înşelaseră primindu-i şi, într-o măsură, asimilându-i. Unii şi-au
cumpărat moşii la faţa locului, de care familiile dispun până în
ziua de astăzi.
Alexandru Bibescu, soţia sa, Elena, Emmanuel şi Anton, fiii
lor, Elena Văcărescu, Ralu Brâncoveanu, Martha Bibescu au lăsat
o dâră în viaţa culturală a Parisului. Cât se poate de amănunţit le
putem lua urma din cartea dlui C.D. Zeletin, dedicată în special
Elenei Bibescu, acea mare pianistă de care în zilele noastre
aproape că nu se mai ştie nimic. Fiica marelui bărbat politic
Manolache Kostaki Epureanu soseşte la Paris foarte tânără, în anul
1873, anul în care murea fostul domnitor Gh. D. Bibescu, în care
se stingea din viaţă, la Heidelberg, fostul domnitor Alexandru Ioan
Cuza şi, în exil britanic, însuşi fostul împărat Napoleon al III-lea.
Spirit enciclopedic, dl. Zeletin nu uită să ne spună că în acelaşi
an avea loc, la Bucureşti, vernisajul primei expoziţii de pictură a
lui N. Grigorescu, în tinereţe oaspe al Barbizon-ului. Elevă
eminentă a celebrului muzician Anton Rubinstein, Elena Bibescu
se înconjoară, în salonul locuinţei din strada Courcelles numărul
69, de tot ce societatea franceză a epocii avea mai valoros, sub
raportul receptării noului în arte, în special în domeniul muzicii.
Fiul ei Anton şi-o amintea cântând la pian, la patru mâini, cu
Saint-Saëns ori cu Fauré. Marele pianist şi compozitor polonez
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Pederewski a debutat la Paris în salonul Prinţesei, tot acolo s-a
lansat George Enescu.
Copil fiind, Anton Bibescu îi asculta cântând la pian, în casa
părintească, pe Gounod, pe Delibes, aici venea deseori Anatole
France, la fine dejunuri sau serate, se întâlneau Jules Lemaître,
Pierre Loti, de câte ori acesta trecea prin Paris. În salonul Elenei
Bibescu dădea autografe Ernest Renan pe cărţile sale, îşi făcea
apariţia Leconte de Lisle, se perindau Maeterlinck, Léon Daudet.
Unul dintre cei mai avizaţi biografi ai Marthei Bibescu, Ghislain
de Diesbach afirma despre Bibeşti: „Înzestraţi cu un gust superior
celui al societăţii timpului, care aprecia pe Cabanel, Ziem sau
Harpignies, ei au cumpărat cei dintâi pânze de Manet, l-au
încurajat pe Renoir, l-au primit pe Carpeaux. Gloria în ascensiune
a Annei de Noailles se va adăuga gloriei lor.”
Devenit faimos, salonul Elenei Bibescu a fost frecventat de
Richard Wagner, Franz Liszt a cântat acolo, pe când Camille
Saint-Saëns a delectat asistenţa cu Valse nonchalante. Se simţeau
în largul lor în acel salon Jules Massenet, Ambroise Thomas,
Vincent D’Indy, E. Humperdinck, Claude Debussy, Jacques
Thibaud. Şi ar părea că înşirăm un pomelnic adăugând lista
scriitorilor: Frédéric Mistral, Colette, Sully Prudhomme, Henry
Bernstein, Léon Blum, mai târziu prim ministru al Franţei. Tot aşa
puteau fi întâlniţi în salonul prinţesei sculptorul Aristide Maillol,
sticlarul Gallé, pictorii Bonnat, Herni Martin, Odilon Redon, duci,
miniştri, ambasadori. Alexandru Bibescu, el însuşi vicepreşedinte
al Societăţii de lingvistică franceze, se ţinea, stingher, de-o parte, în
modeste haine. Cineva întrebase cine este lăutarul prăfuit, care se
ascundea într-un ungher. Renegat de părintele său, care-l socotea fiu
adulterin, Alexandru Bibescu dispunea, totuşi, în ţară, de vaste
moşii, viile de la Corcova ocupau, înainte de răsmeriţa din 1907
peste trei sute de hectare. Moşiile Epurenilor erau încă mai întinse,
în Moldova. Legată de Bârlad, Elena Bibescu revenea acasă, până în
ajunul morţii, dădea concerte – totdeauna în scopuri de binefacere.
De altfel, pe măsură ce înaintează în lectură, cititorul va
remarca, şi nu în târziul cărţii, că scoţând în evidenţă eminente
figuri ale trecutului, strigând a fi recuperate, dl. C.D. Zeletin a
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ţinut în principal să aducă un omagiu urbei natale, Bârladul cu
nobil trecut cultural. Vom afla că aici, în ziua de duminică 24
aprilie 1882 a concertat prinţesa Elena Bibescu, în onoarea regelui
Carol I şi a reginei Elisabeta, a cărei intimă prietenă şi era.
Artista moare, tânără, în anul 1902, an nefast în care se
sfârşeşte din viaţă şi prinţul George Bibescu, la Constantinopol,
unde călătorise spre a ridica o decoraţie conferită cu un deceniu
mai înainte părintelui său. Tot atunci se stinge din viaţă
ambasadorul României la Constantinopol, Emanuel Lahovary, iar
în toamna anului moare maiorul I. Ivanovici, autorul celebrului
vals Valurile Dunării. Dacă vorbeam de un roman, poate că mai
potrivit ar fi fost să ne referim la o saga, la un curs de istorie a
societăţii unor timpuri rămase în urmă, în jocul sacadat al
generaţiilor.
Într-adevăr, prinţesa Elena Bibescu lasă în urmă doi fii, pe
Emmanuel şi Anton, care duc mai departe gloria părinţilor, la
Paris, şi, la intervaluri, în ţară. Vechi amic al lui Marcel Proust, el
însuşi scriitor, dramaturg, Anton Bibescu se mai afla în ţară prin
1945, spre a asista la premiera piesei sale de teatru Cine e nebun?.
Citea, poate cu satisfacţie, cronica spectacolului, în ziarul
Semnalul, semnată de Şerban Cioculescu. Al cărui frate Radu
ocupa la masa de bridge locul lui Antoine, plecat în conquiste.
Lady Asquith îl preţuia ca jucător. Apoi a venit tăvălugul... Şi ar
mai fi atâtea de spus! Cartea rămâne deschisă.
Acolada, II, 5(8), p. 4, mai 2008.
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Eugen VICOS

RECUPERAREA UNEI MARI PIANISTE: ELENA BIBESCU

O carte excepţională ca interes documentar, artistic şi
ştiinţific, care aşează la loc de frunte în cultura muzicală
românească o pianistă de anvergură mondială, ce a plătit prea
scump anonimatul, datorită sorgintei sale nobiliare şi vieţii extrem
de scurte (1855-1902) – iată cum se poate rezuma sinteza
biografică documentară a medicului-scriitor C. D. Zeletin:
Principesa Elena Bibescu, marea pianistă (Bucureşti, Editura
Vitruviu, 2007, 847 pagini). Meritul primordial al acestei artiste
înnăscute constă în faptul că a intuit – prima! – dimensiunea
esenţială a geniului creator al lui George Enescu, nu latura
spectaculară de virtuoz instrumentist, transformând clipa revelaţiei
primare (Poema română) în premoniţia eternităţii muzicianului
român la maturitate (pe care prinţesa nu a mai apucat să o vadă
împlinindu-se peste timp). Om de ştiinţă de statură enciclopedică,
C. D. Zeletin a transformat monografia unei pianiste – princiare,
într-o frescă istorică a unei dinastii biseculare a Bibeştilor, cu
rădăcini nobiliare moldoveneşti, dar cu ramificaţii ample europene
(„Bourbonii de la Dunăre” – Bibeştii trăitori în Franţa).
Discipolă a profesoarei ieşene Ana Barozzi şi a compozitorului rus Anton Rubinstein, pianista Elena Epureanu-Bibescu s-a
perfecţionat cu Franz Liszt, deschizând porţile unui salon artistic
celebru în inima Parisului (1878), ce va deveni locul de întâlnire al
intelectualilor români cu mari personalităţi muzicale ca Liszt,
Wagner, Saint-Saëns, A. Rubinstein, Debussy, Humperdinck, A.
Thomas, Massenet, Colonne, Paderewski, Vieuxtemps, Vincent
D’Indy, Fauré, Gounod, scriitorii A. France, M. Proust, Mistral şi
Prudhomme, Leconte de Lisle şi Maurice Maeterlinck, pictorii
Vuillard şi Bonnard, sculptorul Maillol, duci, lorzi, prinţi, conţi,
ambasadori, miniştri. Aici au debutat George Enescu şi Ignaz
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Paderewski. Aici au răsunat prime audiţii mondiale de muzică de
cameră. Legătura Elenei Bibescu cu regina-poetă Carmen Sylva a
deschis poarta multor români la Palatul regelui Carol I, la Sinaia.
Cititorul pătrunde adânc nu numai în saloanele bucureştenilor
Cuza, Ghika, Suţu, Oteteleşanu, Berindei, Pherekyde, ci şi în
sufletul pitoreştilor figuri ale epocii de la Grigore Ventura,
Claymoor, Elena Văcărescu, până la Anna de Noailles, Ralu
Brâncoveanu, Martha Bibescu, Alecsandri, Aman, George, Anton
şi Emanuel Bibescu pe care autorul îi caracterizează cu fineţea şi
rafinamentul unui bijutier de înalt profesionalism literar. Există o
cantitate uriaşă de material documentar inedit, bibliografii,
ilustraţii, genealogii, ce susţin cu rigurozitate o bogăţie de idei şi
afirmaţii de-a dreptul tumultoasă. C. D. Zeletin este un autentic
istoric, un avizat cronicar al culturii româneşti (în special
moldoveneşti), un exeget singular al familiilor vechi boiereşti din
Principate. Deşi titlul se referă doar la pianista Elena Bibescu,
totuşi, spaţiul acordat lui George Enescu rămâne prioritar,
înclinând balanţa cărţii spre o monografie bicefală: Enescu –
Bibescu. Spirit superior de anvergură culturală renascentistă,
pianista Elena Bibescu a risipit cu generozitate în jurul ei nu numai
dragoste faţă de muzică şi de artă în general, ci mai ales iubire şi
preţuire faţă de oamenii de reală valoare. Muzicianul-adolescent
din Livenii Dorohoiului a descoperit în „vicemama” de la Paris, un
mecena spiritual care i-a marcat întregul viitor al strălucitei sale
cariere, Elena Bibescu fiindu-i mentorul definitoriu. Cheia
succesului de viitor al monografiei lui C. D. Zeletin (pe care îl
anticipăm fără dubiu) rezidă în supleţea condeiului autorului de a
reconstrui o lume imaginară românească, de multă vreme
dispărută, asemenea unui film turnat la sfârşitul secolului XX de
un inspirat regizor în plină maturitate.
Melos, Bucureşti, 1-4 (171-174), p. 27, aprilie 2008.
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Ritta MINTIADE
Semnal
C. D. ZELETIN, PRINCIPESA ELENA BIBESCU,
MAREA PIANISTĂ

Principesa Elena Bibescu nu mai este o mare necunoscută,
graţie voinţei lui Dumnezeu şi a lui C. D. Zeletin. De foarte multe
ori am fost întrebaţi cine este Principesa Elena Bibescu şi de ce am
ales-o patroană spirituală a şcolii noastre.
Răspunsul se găseşte în monumentala operă, Principesa Elena
Bibescu, marea pianistă, act de descoperire şi de restituire către
români a Principesei Elena Bibescu şi a lumii pe care a creat-o şi
în care a trăit. O mare Doamnă a pianului şi o mare Doamnă a
românismului de pretutindeni.
Cartea evoluează între spiritul riguros al documentaristului şi
sensibilitatea de rană deschisă a poetului şi este un Dar al
profesorului C. D. Zeletin pentru Bârlad şi bârlădeni.
Mulţumim cu plecăciune!
Axa, revistă semestrială a Şcolii nr. 5 „Principesa
Elena Bibescu”, Bârlad, VII, 13, p. 2, mai 2008.
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Adriana BITTEL

SELECŢIA FORMULA AS

Alexandru Tzigara-Samurcaş, „Lupta vieţii unui octogenar
(1931-1936)”, ediţie îngrijită, studiu introductiv şi cronologie de
C. D. Zeletin, Editura „Vitruviu”, 380 pagini.
Între marile figuri de cărturari români, Alexandru TzigaraSamurcaş (1872-1952) merită în mod special admiraţie şi
recunoştinţă. Fiindcă nu a fost doar un savant în domeniul
etnografiei, ci şi un om al faptei, muzeolog şi muzeograf care a
ctitorit instituţii fundamentale, viabile şi azi (el este cel ce a
condus, încă la 1906, Muzeul de artă naţională, strămoşul
Muzeului Ţăranului Român). Descendent pe linie maternă din
vechi familii de boieri munteni, a dovedit din copilărie însuşiri
intelectuale strălucite (Mite Kremnitz şi soţul ei îl considerau un
fiu adoptiv şi prin ei îi va cunoaşte, încă de la 10 ani, pe membrii
Junimii, inclusiv pe Eminescu), iar la 20 de ani, student fiind, e
numit custode al Muzeului de Antichităţi din Bucureşti. Urmează
studii de arheologie şi istoria artei cu profesori celebri la München
(unde îşi va lua şi un doctorat în filosofie), Berlin şi Paris, iar în
vacanţe cercetează mai toate marile muzee europene. Întors în ţară,
eruditul de 27 de ani devine angajat al Fundaţiei Universitare
Carol I (pe care o va sluji 47 de ani!) şi profesor la Belle Arte. În
1900, se însoară cu tânăra văduvă a prinţului Grigore Sturdza,
Maria, născută Cantacuzino, şi vor avea împreună trei copii, toţi
artişti talentaţi: Sandu Tzigara-Samurcaş – poet, Maria, căsătorită
Berindei – violonistă şi Ana, măritată Berza – pictoriţă.
Întreaga existenţă, Alexandru Tzigara-Samurcaş şi-a pus-o, cu
uluitoare putere de muncă şi energie, în slujba artei populare
româneşti, pe care el o numea „artă naţională”. În scris, prin
conferinţe, prin propagandă culturală în străinătate, prin toate
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mijloacele (inclusiv prin interpelări parlamentare), el s-a străduit să
convingă lumea că frumuseţea şi valoarea artei populare autentice
sunt cea mai bună oglindă a specificului naţional, a tradiţiei şi
istoriei româneşti. Bun organizator, cu spirit practic, capabil să se
zbată pentru a obţine fonduri, nu doar să conceapă, ci şi să
realizeze cadrul material în care să adune tezaurul de obiecte (altfel
supuse inevitabil degradării), Alexandru Tzigara-Samuraş a reuşit
să-şi impună convingerea în puterea artei de a face educaţie
patriotică. Pătimaş din fire, a dus campanii de presă, a purtat
polemici răsunătoare cu N. Iorga (exista între ei o aversiune
reciprocă), cu Vasile Pârvan, cu George Oprescu şi alţii. Nu a
ezitat chiar, cu riscul de a fi acuzat de colaboraţionism (şi a fost!),
să accepte funcţia de prefect al poliţiei Capitalei sub ocupaţie
germană, în 1918, pentru a salva tezaurele artistice ale românilor,
care pentru el valorau mai mult decât opere de maeştri, cu
fabuloase cote internaţionale. Citind cronologia ce deschide acest
(al IV-lea) volum de memorii, rămâi uluit de câte a avut putere să
facă, până în ultima clipă a vieţii. Şi drept răsplată, în 1949,
regimul comunist îi suprimă pensia. Avea 77 de ani. Dar asta nu-l
împiedică să-şi redacteze în continuare memoriile, sub titlul
„Lupta vieţii unui octogenar”. Timp de 35 de ani după moarte,
numele lui a fost prohibit. Abia în 1987, d-l C. D. Zeletin, prieten
al copiilor lui Alexandru Tzigara-Samurcaş, reuşeşte să-i publice
un volum de „Scrieri despre arta românească”, din care cenzura
scoate referirile religioase (inclusiv cuvinte ca biserică şi
mânăstire!). Memoriile n-au putut fi tipărite decât după 1990, cu
distanţe mari de timp între volume şi la edituri diferite, astfel încât
n-au putut fi urmărite în continuitate: Memorii I (1872-1910) a
apărut în 1991, Memorii II (1910-1912) – în 1999 (ambele îngrijite
de Ioan Şerb şi Florica Şerb la Editura „Grai şi suflet – Cultura
naţională”), Memorii III (1919-1930) au fost editate de C. D.
Zeletin în 2003, la Editura „Meridiane”, iar acum, avem şi volumul
IV. Vă mărturisesc că e singurul pe care l-am citit, despre restul –
probabil în tiraje mici, prost difuzate şi fără pic de publicitate –
neavând cunoştinţă, deşi umblu prin librării. Poate că se va găsi
editorul dispus să retipărească întreaga serie, fiindcă personalitatea
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lui Alexandru Tzigara-Samurcaş şi complexa perioadă de istorie
culturală românească păstrată în memoriile lui o merită cu
prisosinţă.
Formula AS, XVIII, 818, p. 25, mai 2008.
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Gheorghe GRIGURCU

O CARTE SOMPTUOASĂ
Citeşte toate biografiile artiştilor
celebri şi vei iubi viaţa.
Jules Renard

Foarte puţin cunoscută marelui public, principesa Elena
Bibescu (1855-1902), o pianistă de talie europeană dar şi o marcantă
figură a vieţii cultural-mondene a Parisului fin du siècle, este
evocată de C.D. Zeletin într-o amplă „operă de evlavie”. Îl atrage pe
autor nu doar viaţa ei „scurtă şi tragică”, ci şi “sărăcia documentară”
ce s-ar pune în calea reconstituirii, căci n-a înregistrat-o „argintul
prea multor pelicule, acul niciunui fonograf, peniţa niciunei
sârguinţe erudite”, lăsând-o oarecum într-o condiţie de „abstracţie”.
Concertele la care se producea aveau loc în marea lor majoritate în
salonul artistic personal sau în câteva altele similare, în faţa unui
auditoriu restrâns, fără a se putea bucura de abundenţa comentariilor
în presă. Un aer de cerc select, de ezoterism salonard a înconjurat-o
măgulitor dar şi cu dezavantajul unei notorietăţi limitate de numărul
invitaţilor. Circumstanţe menite a stimula curiozitatea biografului cu
mare dispoziţie investigatoare şi deopotrivă a-i solicita resursele
scriitoriceşti ce se aplică unei lumi fantomale, tabloului unei
umanităţi care se cuvine adusă la viaţă cu un adaos sufletesc
propriu, cu rol decisiv: „Precaritatea surselor obligă scriitorul să
creeze o lume de umbre, căreia îi presupui, dar nu-i poţi pipăi soma
spre a-i absorbi expresivitatea”. Totul devine un soi de legendă la
confiniile dintre vechime şi actualitate recuperatoare, dintre risipire
şi coeziune, dintre fragilitate şi consistenţă, în analogie cu lucrarea
unui mozaicar: „Acesta alege şi fixează pe o suprafaţă micile pătrate
din smalţuri felurit colorate sau din aur, în timp ce, de pildă, forjorul
îşi scoate lucrarea fierbinte dintr-o singură bucată de metal aburind”.
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Să precizăm că, în pofida graţioaselor precauţii pe care le ia autorul
său, scrierea în cauză accede la o unitate împlinită poate chiar prin
cultura intensă a fragmentului asumat cu forţa vitală a autenticităţii
sale, aceeaşi autenticitate ce determină întregul. „Fărâmiturile
preţioase” ale mozaicului reprezintă calea cea mai sigură către
ansamblul înţeles, în minuţioasa-i edificare, ca un complex organic.
Perspectiva lui C.D. Zeletin ţine seama de dublul plan al
existenţei marei artiste de odinioară. Pe de o parte ea n-a urmat un
traseu accidentat, de urcuşuri şi coborâşuri, de aventuri ale devenirii,
de, eventual, extravaganţe de-atâtea ori proprii oamenilor artei, ci sa lăsat în voia unei liniarităţi, a unei monotonii superioare, „o asceză
proprie virtuozului, rob al instrumentului său”. Pe de altă parte a
aparţinut unei societăţi alese în care a strălucit, astfel încât profilul i
se configurează şi din răsfrângerile caleidoscopice ale ambianţei, din
pletora de semnificaţii istorice şi moraliste ale acesteia. Neîndoios,
un moment culminant al vieţii Elenei Bibescu l-a constituit
întâlnirea cu junele George Enescu, al cărui debut componistic are
loc în capitala Franţei, în 1898, cu Poema română. Mai înainte de
aceasta moldavul de geniu a interpretat Concertul pentru vioară şi
orchestră (reducţie pentru pian) de Felix Mendelssohn-Bartholdy şi
Sonata Kreutzer de Beethoven, în salonul principesei, acompaniat
de ea, unde a avut prilejul de-a cunoaşte o seamă de muzicieni
celebri. Apropierea dintre Elena Bibescu şi Enescu a reprezentat un
eveniment major pentru ambii. Interesantă e nota specifică de
preţuire pe care pianista o poartă violonistului, aşa cum o stabileşte
autorul, trădând o decepţie a solitudinii sale luxoase, o melancolie a
unei cantonări în efemer, cu ochii nostalgic aţintiţi pe firmamentul
veciei: „În adâncul sufletului, principesa se bucura mai mult de
triumful compozitorului decât de al virtuozului, apreciindu-le,
bineînţeles, pe amândouă. Ea a fost cea dintâi care a exprimat
această bucurie, mânată poate şi de soarta ingrată a instrumentului
căruia i se refuza – cel puţin atunci, dată fiind precaritatea
mijloacelor de înregistrare – orice recurs practic la eternitate”. Însă
destinul său a fost legat de cel al elitei căreia îi aparţinea prin naştere
şi prin conexiunile vieţii pariziene, astfel încât frământările
intimităţii s-au văzut confruntate, nuanţate şi poate într-un anume
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grad absorbite de mediul în chestiune. Înfăţişarea detaliată, analiza
şi interpretarea acestuia au devenit prin urmare o firească misiune a
biografului, satisfăcută cu asupra de măsură. De fapt, avem a face cu
o imagine a unei epoci de istorie franco-română de-o impresionantă
bogăţie, înţesată de innumerabile digresiuni, de-o, am fi tentaţi a
zice, monstruoasă arborescenţă ce, plecând de la pretextul unei
singure vieţi, vizează un univers. O lume peste care coboară un
crepuscul etern...
Un spaţiu al mediului rasat în care trăia aristocrata artistă îl
alcătuia însuşi briantul său salon. Cunoscând două etape, una pe
bulevardul Saint-Michel, 73, cu pereţii ornaţi cu pânze de Cézanne
şi Odilon Redon şi adăpostind sculpturi de Rodin, alta, cea mai
substanţială, pe strada Courcelles, 69, cu un mobilier lucrat
integral din abanos, în stil chinezesc, salonul a fost frecventat de
numeroşi artişti şi scriitori de renume, de nobili şi alteţe regale ce
preţuiau arta pianistică a amfitrioanei. Iată ce scria Anton Bibescu,
fiul Elenei: „Iubitoare la culme a muzicii şi virtuoz ea însăşi,
mama mea era întruchiparea ospitalităţii şi a bunătăţii. Se
înconjura de oameni de valoare, muzicieni, artişti, scriitori. Îmi
aduc aminte că am ascultat-o cântând la patru mâini cu SaintSaëns. Paderewski a debutat la ea, ca şi Enescu, a cărui carieră
mama mea a făurit-o. Copil fiind, eram uluit să-i aud pe Gounod
ori pe Delibes cântând şi acompaniindu-se la pian. Anatole France
şi Jules Lemaître veneau deseori să dejuneze la noi ca şi Pierre
Loti de câte ori trecea prin Paris. Îl văd pe Renan venind să dea
autografe pe cărţile sale, pe Leconte de Lisle cu craniul lui (un
copil ca mine îşi închipuia cu greu că un poet poate să fie atât de
pleşuv), pe Maeterlinck, pe Doumic etc.”. Timpuri aurite,
personaje ce respirau în chip curent atmosfera spiritului la propriu
şi la figurat! Posedând o dotare pentru muzică vădită şi în
implantarea mai în spate decât cea obişnuită a urechilor,
particularitate ce-l distingea şi pe Enescu, aspect care a stârnit
interesul celebrului nostru neurolog Gheorghe Marinescu, precum
şi mâini lungi, de o expresivă agilitate, aidoma celor ale lui Franz
Liszt, oaspete şi el al salonului bibescian, principesa era totodată o
fiinţă sociabilă, atractivă, prin „son esprit primesautier – prin
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spiritul ei spontan şi capabil să ascundă puterile demolatoare ale
suferinţei din adânc, despre care nu vorbea. Înfruntând durerile,
permanent tulburată de gândul morţii, întreţinut şi de discuţiile cu
medicii curanţi, cărora – vai lor! – le-a lipsit curajul de a-i
recomanda din vreme cura chirurgicală, găsea încă alinare în
gândul întâlnirilor muzicale”. C.D. Zeletin recompune cu pacienţă
dar şi cu nerv de observator acut impozanta galerie de cunoştinţe
apropiate ale pianistei. Rezultă o serie de portrete detaşabile ce s-ar
putea eventual integra pe firul altor construcţii istorice, prin acea
capacitate a d-sale pe care o menţionam de a investi un intens
interes în fragment, în amănunt, în derivaţie. Abstrăgându-se parcă
din context, autorul sfredeleşte în locul ales spre a scoate la iveală
zăcământul lui de tâlcuri.
România literară, XL, 21, p. 12, 30 mai 2008.

*
Diverse personalităţi intră în scenă cu o alură inconfundabilă,
joacă preţ de câteva pagini rolul principal. Iat-o pe Carmen Sylva,
care trăia în excesul darurilor sale, împingându-şi bunătatea în
milostenie nesăbuită, încrederea în credulitate oarbă, entuziasmul într-o rupere de natura lucrurilor, temperată doar de regele Carol I,
care, lăsând-o stăpână peste „ţara visurilor”, o oprea „suav” a se
amesteca în treburile politice: „Regina-poetă era lipsită de simţul
realului, al măsurii şi al vieţii practice. Exaltarea îi era temperamentală, nu-şi urca vulcanul din puterea regală, care numai cât i-o
modula ori i-o îndrepta către disponibilităţile presupuse de libertatea
regală. Această libertate era însă primejdioasă şi prin aceea că
ambianţa curţii, infinit mai bine structurată decât elanurile ei,
constructive şi ele, indiscutabil, putea s-o împingă la dezordine şi
absurdităţi.(...) Aripile ei planau atât de sus, încât nu stinghereau
sedimentările politice, lăsând dedesubt să se decanteze intrigăriile în
viaţa lor scurtă şi fără idealitate. Cu o singură excepţie: afacerea
Elena Văcărescu”. Sau figura excentricului conte Robert de
Montesquiou, estet fanatic, rudă prin alianţă a Elenei Bibescu,
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asemănător în multe privinţe cu Oscar Wilde, model al lui J.-K.
Huysmans pentru Jean Floressas des Esseintes din À rebours şi al
lui Marcel Proust pentru baronul Charlus din À la recherche du
temps perdu: „Gentilom coborâtor din una din cele mai vechi familii
ale aristocraţiei franceze, care număra mareşali ai Franţei, prelaţi,
miniştri etc. şi chiar pe d’Artagnan, eroul romanului Cei trei
muşchetari de Alexandru Dumas, Robert de Montesquiou şi-a
impus, încă din timpul riguroaselor sale studii iezuite, un stil de
viaţă care să surprindă. Nu atât prin stridenţă sau singularitate, cât
prin împingerea spre desăvârşit a artificialului, în vorbire, în scris, în
îmbrăcăminte, în felul de a se purta, în eleganţa excesivă a locuinţei,
în îmbâcsirea ei prin lux. Detaliile vilelor sale se apropiau, se
îngrămădeau, se suprapuneau ca în textura unei pâsle ce se întunecă
proporţional cu dezordinea propriei sale structuri”. E amintită şi
aprecierea Marthei Bibescu, care afirma despre acest văr al soţului
său că ar avea toate viciile cu putinţă, minus viciul de formă...
Relevantă este cu deosebire implicaţia lui Proust în viaţa
pianistei românce, în salonul căreia păşeşte, târziu, în 1900.
Cunoscându-i mai întâi pe Emanuel şi Anton, fiii săi, romancierul
intră în relaţie şi cu perechea Alexandru-Elena, de bună seamă sub
semnul muzicii, una din marile, constantele sale surse de inspiraţie.
Fraţii Bibescu ajung companionii lui Proust în elaborarea
producţiilor sale literare, fiind, după cum recunoaşte el însuşi „cei
dintâi îndrăgostiţi de Swan şi înseamnă să travesteşti totul numind
mondene relaţiile ultraintelectuale pe care le am cu Bibescu”.
Săritori, ei sunt cei dintâi care duc manuscrisul în cauză la Editura
N.R.F., unde, după cum bine se ştie, s-a izbit de un refuz, deoarece
referentul principal, André Gide, nici n-a deschis coletul ce-l
conţinea, care s-a înapoiat la destinatar. În special legătura afectivă a
lui Proust cu tinerii Bibeşti se manifestă când ştirea îmbolnăvirii
Elenei ajunge la urechea sa. Decesul prematur al principesei îi
produce scriitorului un veritabil „eveniment al inimii”, atestat şi de
tulburătoarele epistole adresate lui Anton, „în care durerea pe care o
exprimă depăşeşte într-atât supărarea destinatarului, încât acesta
citindu-le aproape că se crede obligat să uite de propria durere
pentru a-l consola pe consolator”, conform aprecierii unui mai
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recent biograf al lui Proust, Ghislain de Diesbach. Aşadar o
revărsare de ipotetic simţământ filial asupra Elenei Bibescu,
impresionant act al sensibilităţii proustiene, şi totodată fapt ce ne
îndeamnă a socoti pertinentă opinia exegetului nostru, potrivit căreia
considerarea genezei marelui roman al lui Proust se cuvine a ţine
seama, dincolo de amiciţia cu fiii pianistei, de prezenţa ei însăşi,
precum o „idee-fundal”, care e muzica, echivalând „mai mult cu
parcurgerea trecutului şi mai puţin cu plăcerea descoperirilor”...
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 stângăciile 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 cu 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 d-sa. Cu toate că
extrem de ataşat de locul natal, de Bârladul pe care nu pregetă a-l
aminti mereu, fie şi prin mijlocirea unor inimoşi ai locului, fără o
prea mare notorietate, căruia îi închină un excurs istoric chiar în
fruntea biografiei de care ne-am ocupat, C.D. Zeletin nu face niciun
rabat măruntului provincialism cultural, de atâtea ori stânjenitor.
Legătura d-sale cu toposul de baştină care e şi cel al Elenei Bibescu
e una decentă, cu o severă măsură intelectuală. Principesa Bibescu e
o carte somptuoasă, care se cere nu doar citită ci şi recitită. Ea mi-a
reamintit presant una din scrierile de căpătâi ale copilăriei mele, în
trei tomuri, Trecute vieţi de doamne şi domniţe a lui C. Gane, plină
de o sevă literară ce pulsează în arterele complicatelor restituiri
istorice, însoţite ca şi „opera de evlavie” a lui C.D. Zeletin, de tabele
genealogice.
România literară, XL, 22, p. 12, 6 iunie 2008.
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Marian ŞTEFAN

DESPRE BÂRLAD, CU DRAGOSTE

Citesc ultima carte publicată de domnul C. D. Zeletin (Principesa Elena
Bibescu, marea pianistă, Editura Vitruviu, Bucureşti, 2007, 850 pp.) cu un
sentiment de mare bucurie. Îmi readuce în minte câteva momente de rară
încântare petrecute acum câţiva ani în compania autorului. Aşternute pe hârtie
atunci, într-o vreme când monografia se afla în faza de plămădire, rândurile care
urmează anticipau cumva bucuria de-acum. Eram de-a dreptul fermecat de
poetul, prozatorul, eseistul, omul de cultură C. D. Zeletin...

Vineri, 20 mai 2005. Urc în Rapidul 661, pentru a ajunge la
Bârlad, în compania fraţilor Paul şi Constantin Dimoftache
(ultimul fiind medicul, poetul şi omul de aleasă cultură cunoscut
cititorilor noştri sub pseudonimul C. D. Zeletin).
Timpul capătă vibraţii ce se topesc într-un soi ciudat de
nerăbdare. Oraşul trăieşte din plin evenimentele Zilelor sale
Culturale, organizate anual în a doua jumătate a lunii mai.
Ziua de 21 debutează cu o expoziţie personală a pictorului
Corneliu Vasilescu, găzduită de cochetele Galerii de artă „N. N.
Tonitza” ale Fundaţiei „Dr. C. Teodorescu”. Artistul se întoarce
printre ai săi, împărtăşindu-le câteva secvenţe dintr-o bogată
experienţă creatoare. Păşim apoi pragul uneia dintre cele mai vechi
şcoli din oraş. Înfiinţată în 1847, Şcoala nr. 5 cu clasele I-VIII a
primit, din octombrie 2002, numele „Principesa Elena Bibescu”,
pianista de notorietate europeană, originară din Bârlad, cu rol atât
de important în afirmarea lui George Enescu (Magazin istoric, nr.
1/2003). Profesori, elevi şi părinţi ne întâmpină cu buchete de flori
şi cuvinte de mulţumire pentru că am răspuns invitaţiei de a
participa la manifestările ocazionate de Ziua Şcolii, sărbătorită în
fiecare an de Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena.
„E o problemă de tradiţie”. Am auzit aceste cuvinte din clipa
în care am ajuns la Bârlad şi mi-au fost repetate cu diferite ocazii,
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chiar şi în timpul unei scurte plimbări pe aleile Grădinii publice,
datând din 1837 şi devenită un punct de mare atracţie al oraşului.
În după-amiaza aceleiaşi zile de 21 mai, la sediul Muzeului
„Vasile Pârvan” se sărbătoreşte împlinirea a 90 de ani de la
naşterea Academiei Bârlădene. Din luările de cuvânt ale doamnei
profesoare Elena Monu (preşedintă), domnului C. D. Zeletin
(preşedinte de onoare), muzeografei Alina Rotaru şi profesorului
Serghei Coloşenco, tradiţia atât de des invocată începe să capete
concreteţe. Ultimul dintre vorbitori ne dăruieşte şi un număr
special al revistei Academia Bârlădeană, consacrat instituţiei
sărbătorite. Spicuiesc câteva cuvinte pentru ca cititorii să afle că
este vorba despre „una dintre cele mai vechi societăţi artistice din
ţară..., înfiinţată la 1 mai 1915 de către poetul G. Tutoveanu,
etnologul Tudor Pamfile şi preotul publicist Toma Chiricuţă,
avându-l ca preşedinte de onoare pe A. Vlahuţă”. Din lunga listă
de personalităţi care şi-au legat numele de această societate, cu
intensă şi diversă activitate de-a lungul anilor, reţinem câteva:
Victor Ion Popa, V. Voiculescu, Nichifor Crainic, Pamfil Şeicaru,
Ion Buzdugan, G. M. Vlădescu ş.a.
Şi pentru că tot ne aflăm la muzeu, domnul director Mircea
Mamalaucă ne invită să vedem o interesantă expoziţie arheologică
organizată de muzeul bârlădean, în colaborare cu alte câteva
muzee din ţară. Admirăm splendide obiecte (mai ales de podoabă)
din arealul culturii Sântana de Mureş, care a acoperit aproape
întreg spaţiul românesc în cursul secolului al IV-lea e.n. Gazda
noastră ţine să precizeze că în expoziţie este prezentată şi o mică
parte a rezultatelor cu totul remarcabile ale săpăturilor realizate pe
teritoriul judeţului şi într-o mare staţiune din apropierea
Bârladului.
Pentru duminică 22 mai, oameni ce şi-au făcut studiile liceale
la Bârlad şi se simt aici ca acasă, fraţii Dimoftache propun un
program aparte. Vizităm impresionanta clădire a Colegiului
Naţional „Gheorghe Roşca Codreanu”, însoţitorii mei dându-mi
informaţii despre trecutul acestei şcoli înfiinţate printr-o donaţie în
1837. Ea a început să funcţioneze din 1846. Sunt rostite multe
nume de dascăli şi absolvenţi cunoscuţi şi care toţi, într-un fel sau
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altul, au contribuit la dezvoltarea vieţii spirituale a bătrânului oraş
moldav şi a culturii româneşti: V. Pârvan, Al. Philippide, A.
Vlahuţă, Garabet Ibrăileanu, Ernest Juvara ş.a.
Cimitirul „Eternitatea” se află pe coasta domoală a unui deal
din vecinătatea imediată a oraşului, fraţii Dimoftache considerându-l o arhivă a memoriei localităţii. Le dau dreptate, citind
numele inscripţionate pe monumentele funerare, multe dintre ele
foarte cunoscute.
Târziu, spre seară, ca musafiri de onoare, mergem să vizităm
un „muzeu al colecţiilor” găzduit în Casa Alexandru Sturdza
Bârlădeanu, mare vornic al Ţării de Jos şi bunic al principesei
pianiste Elena Bibescu. Sunt expuse piese dintr-o bogată colecţie
donată oraşului de către prof. dr. Ion Chiricuţă, fiul unuia dintre
cei trei ctitori ai Academiei Bârlădene, şi din colecţia dr. Marcel
Veinfeld, dăruită şi ea oraşului. Exponatele acoperă spaţiile
câtorva săli. Sunt piese de mobilier, ţesături şi covoare, sculpturi şi
tablouri a căror valoare este subliniată fie şi numai de numele
câtorva dintre autori: Tonitza, Luchian, Corneliu Baba, Ressu sau
Ţuculescu...
Pentru că se află peste drum de Casa Sturdza, facem un scurt
popas şi în cocheta sală de spectacole a Teatrului „Victor Ion
Popa”.
Vizita noastră la Bârlad se încheie acasă la domnul Traian
Nicola, fost profesor de fizică şi chimie la Colegiul Naţional
„Gheorghe Roşca Codreanu”, pensionar şi autor, între multe alte
studii şi lucrări, al celor şase volume intitulate Valori spirituale
tutovene, în care se regăseşte contribuţia tutovenilor la cultura
naţională.
Luni dimineaţa, 23 mai, plecăm spre Bucureşti. Duc cu mine
amintiri de neuitat, un braţ de cărţi şi reviste şi o lungă listă cu noi
prieteni.
Vedeam pentru prima dată Bârladul şi îmi devenise drag graţie
unuia dintre fiii săi: C. D. Zeletin.
Magazin istoric, XLII, 5(494), pp. 90-91, mai 2008.
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Radu Şerban PALADE

EVENIMENT EDITORIAL DE EXCEPŢIE: C. D. ZELETIN,
*
PRINCIPESA ELENA BIBESCU, MAREA PIANISTĂ

Operă extrem de complexă şi amplă, această carte îmbracă
multiple genuri literare, de la evocare istoriografică la roman şi la
epistolar comentat, de la cronică muzical-artistică la genealogie
aristocratică, fiind şi nefiind niciuna din acestea.
Suntem de fapt în faţa unei evocări epopeice a celei de a doua
jumătăţi a secolului XIX şi începutul secolului XX, ceea ce numim
în mod uzual „la belle époque”. Este vorba de o privire largă
istorică, politică, socială, artistică, muzicală, care evocă mari
personalităţi ce au contribuit substanţial prin talentul, truda, opera şi
sacrificiul lor, la consolidarea, organizarea pe tipare europene
moderne a ţării după 1859, anul Unirii Principatelor. Volumul
scoate în evidenţă rolul important al aristocraţiei autohtone ca şi din
diasporă, în emanciparea şi afirmarea valorilor naţionale – în ultimă
instanţă în impunerea României în conştiinţa lumii.
Această perioadă istorică este una aparte, pentru că reprezintă o
epocă de mari frământări sociale, ce aveau să zguduie şi să
reconfigureze lumea, continentul european. Dispăreau mari imperii,
se năşteau noi state, se afirmau noi conştiinţe naţionale, apăreau
germenii totalitarismului. Este momentul marilor descoperiri
ştiinţifice de importanţă primordială apărute în urma lucrărilor lui
Louis Pasteur, Claude Bernard, Joseph Lister, Wilhelm Roentgen
etc.
În artă, clasicismul şi romantismul făceau loc marilor curente
novatoare, în poezie, în beletristică, în arta plastică, în muzică.
După 1870, odată cu prăbuşirea imperiului lui Napoleon al
III-lea şi instaurarea Republicii Franceze, Parisul devenise capitala
*

C. D. Zeletin, Principesa Elena Bibescu, marea pianistă, Cronică. Editura
Vitruviu, Bucureşti, 2007, 849 pagini.
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culturală a lumii! Mentalităţile se schimbau, tradiţiile dispăreau, noi
viziuni asupra vieţii şi lumii afirmându-se energic.
Între Paris şi Principatele Unite circulaţia persoanelor era un
lucru obişnuit prin firescul, frecvenţa şi uşurinţa de mişcare a celor
interesaţi şi atraşi de avangarda ştiinţifică şi artistică a „oraşului
luminilor”, capitala Franţei.
Personajul principal al lucrării, Principesa Elena Bibescu era
fiica renumitului om politic Manolache Kostaki Epureanu şi al
Mariei, născută Sturdza-Bârlădeanul. După studii serioase în ţară,
este trimisă la Viena, unde studiază instrumentul cu celebrul pianist
şi compozitor Anton Rubinstein, obţinând Premiul I şi Medalia de
aur la absolvirea Conservatorului. Debutează în ţară cu ocazia unui
Concert de binefacere pe data de 14 februarie 1873, la Teatrul cel
Mare din Bucureşti. În acelaşi an se căsătoreşte cu prinţul
Alexandru Bibescu, cel mai mic fiu al domnitorului Gh. D. Bibescu,
şi se stabilesc la Paris. Urmând obiceiul aristocraţiei franceze din
epocă, principesa Elena Bibescu organizează şi conduce la ea acasă,
cu multă măiestrie şi perspicacitate, un salon artistic şi muzical care
avea să devină renumit, loc de întâlnire, de cunoaştere şi de afirmare
a numeroase şi valoroase talente. Acestea se vor exprima apoi ca
mari personalităţi artistice de prim rang, ca făuritori de noi curente
literare, muzicale, de artă plastică. Salonul Elenei Bibescu era
frecventat de mari muzicieni, artişti plastici, scriitori, poeţi, oameni
politici, personalităţi din aristocraţia europeană. Foarte des erau
întâlniţi Jules Massenet, Camille Saint-Saëns, Gabriel Fauré, Andre
Gédalge, Ambroise Thomas, Vincent d’Indy şi mulţi alţii. Printre
vizitatori s-au numărat Richard Wagner, Franz Liszt, Anton
Rubinstein. Nelipsit la întâlnirile de joia după-amiază din rue de
Courcelles 69 a fost Marcel Proust, prieten foarte apropiat cu cei doi
fii ai Elenei, prinţii Emanuel şi Anton Bibescu. Legătura strânsă
dintre ei a avut un rol important în geneza romanului À la recherche
du temps perdu. Principesa Elena Bibescu a reuşit să impună prin
salonul ei lumii artistice pariziene mari personalităţi muzicale ca
Ignaţiu Paderewski, Claude Debussy, George Enescu.
Iese clar în evidenţă faptul că aristocraţia noastră era apropiată
nivelului înalt de educaţie, civilizaţie şi cultură a Occidentului şi că
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astfel a fost acceptată şi integrată într-o societate de înalt prestigiu
spiritual.
Cu toate acestea, eternele întoarceri acasă, la Bârlad, Epureni şi
în ţinuturile tutovene ale copilăriei reprezentau pentru principesa
Elena Bibescu momente de aleasă bucurie. Ea moştenise de la
părinţi şi de la celelalte rude din familie o însufleţire patriotică, o
generozitate şi o dăruire pentru idealuri înalte greu de imaginat
astăzi. Aceste însuşiri spirituale excepţionale au contribuit
covârşitor la trainica prietenie pe care a avut-o de-a lungul vieţii cu
regina artistă Carmen Sylva.
Desigur că atmosfera de veche tradiţie cărturărească, pe care
oraşul Bârlad o avea şi a conservat-o prin oamenii lui, în ciuda unor
vicisitudini majore, de-a lungul anilor, explică atât profilul spiritual
aparte al moldovenilor din Ţara de Jos, cât şi apariţia cărţii lui C. D.
Zeletin. Pentru a fi convingător, citez un paragraf sugestiv, care mi
se pare mai mult decât elocvent: „Cu atâta vechime şi conştiinţă a
vechimii, cu atâtea fapte întreţesute, uneori cu valoare de vitejie şi
ispravă, cu atâtea spirite mari, nobile şi întreprinzătoare, dar şi cu o
enigmă în adâncul sufletului lor, bârlădenii au privit totdeauna cerul
mai sus de nourii cumulus, însufleţiţi în profunzimi de pulsaţii
îndreptăţite şi puternice. În Bârlad, orice fapt de spiritualitate nu
poate fi o întâmplare...”
Elena Bibescu a avut revelaţia valorii de compozitor a lui
George Enescu, în ciuda insistenţelor tatălui, Costache Enescu, de a
se consacra exclusiv unei cariere de violonist. Aşa se explică de ce
ea îl roagă pe Edouard Colonne, celebrul şef de orchestră, obişnuit
al salonului ei muzical, să introducă în cadrul concertelor renumite
pe care le organiza, prezentarea în primă audiţie a Poemei române,
opus 1, a adolescentului de 16 ani, George Enescu. Evenimentul are
loc duminică 6 februarie 1898, la Teatrul Châtelet din Paris. Pentru
a nu altera câtuşi de puţin valoarea şi frumuseţea succesului evocat
în carte, ca şi semnificaţia lui, citez următorul paragraf: „Succesul
extraordinar al Poemei şi bucuria fără seamăn ce au trăit-o atunci
românii exprimă setea de eternitate a unui neam înzestrat, dar hărţuit
şi ofensat în curgerea veacurilor de împrejurări ostile, care-l obligau
cu violenţă să se concentreze în a-şi salva măcar clipa, dacă nu
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eternitatea. În ce-l priveşte pe Enescu, entuziasmul nemaipomenit al
momentului Poema română i-a asigurat energia necesară scrierii
Rapsodiilor române în anii imediat următori, culme a creaţiei sale.
În realitate, Poema română a triumfat abia prin Rapsodii. Exemplar
desăvârşit al rasei moldave, prin care o ţară întreagă şi-a demonstrat
excelenţa, Enescu a devenit dintr-o dată, în 1898, eroul naţional al
unei Românii spirituale, care avea o nevoie dureroasă de a se
impune în Europa. Principesa Elena Bibescu a fost, prin punerea în
ecuaţie socială a debutului său, mai mult decât hotărâtoare în această
privinţă, a fost providenţială.”
Eu nu mai adaug decât faptul că posteritatea avea să-i confirme
intuiţia în ceea ce priveşte talentul componistic al lui George
Enescu. Acesta, conştient de rolul important pe care principesa l-a
avut în cariera lui componistică, avea să-i dedice ei întreaga lui
operă de până la Oedip şi să declare că ea a fost o adevărată şi primă
vicemamă a lui.
Lucrarea lui C. D. Zeletin impune în primul rând prin inedit şi
amploare, oferindu-ne o imagine complexă, extrem de vie, artistic
reconstituită, a unei lumi animată de aspiraţii înalte. Totul e
prezentat în limitele rigorii absolute, ale manierei ştiinţifice de
analiză a fenomenului, fără exagerări sau afirmaţii hazardate. Aceste
însuşiri asigură cărţii o credibilitate absolută şi face din ea un
document de prim ordin.
Multitudinea de date, evenimente, personaje, întâmplări,
concerte, întâlniri etc. sunt prezentate cu har de povestitor
împătimit. Întregul text e un acord sui-generis între talentul de poet
autentic al autorului, sensibil şi fascinat de sinuoasele inflexiuni ale
vieţii şi rigoarea academică, via curiozitate şi conştiinţa trează a
omului de ştiinţă, versat în cercetarea fenomenelor. Dacă interesul
pentru amănunt, detaliu, particularitate surprinde şi încântă,
satisfăcând aviditatea de noutate şi inedit a spiritului, dând culoare şi
autenticitate momentului evocat, capacitatea lui C. D. Zeletin de
sinteză şi de judecare în perspectivă a faptelor realizează de fiecare
dată adevărate sentinţe istorice purificatoare, sentinţe de altitudine.
Genealogia, o altă pasiune a autorului, e analizată nu doar ca un
dat istoric şi social, dar şi din punct de vedere biologic. Medicul şi
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omul de ştiinţă, care este C. D. Zeletin, urmăreşte şi subliniază unele
caractere, în special comportamentale, psihice, artistice, transmise
din generaţie în generaţie, ceea ce, pe lângă surpriza de moment,
oferă şi un original mod de interpretare şi observare a manifestărilor
fondului genetic uman.
Cartea e scrisă cu tehnica de cercetare a unui om de ştiinţă
deprins cu studiul, documentarea, analiza, dar şi cu sinteza ideilor,
faptelor, observaţiilor.
Totul se bazează pe o impresionantă bibliografie, scrupulos
precizată şi introdusă în text, pe alocuri adnotată şi completată. La
sfârşitul volumului găsim un adevărat album ilustrativ cu foarte
multe documente inedite, care, din cele 107 prezentate, reprezintă
circa jumătate. Ele asigură şi susţin caracterul ştiinţific al evocării.
Şi cu toate acestea, stilul e departe de cel doctoral, de emfaza
robelor academice. Scriitura este profund umană, caldă, afectuoasă,
plină de condescendenţă şi clarviziune superioare, care analizează şi
înţelege sufletul, aspiraţiile şi limitele firii fiecărei inimi. Toate
acestea oferă o valoare excepţională cărţii, o adevărată comoară
pentru istoria şi spiritualitatea românească.
Evenimentul editorial de excepţie, care este cartea lui C. D.
Zeletin, revarsă o lumină reparatorie asupra unei perioade
escamotate din studiile de istorie naţională, aşa numita, până nu
demult, epoca burghezo-moşierimii. De aceea, cartea e binevenită,
aşteptată şi mai ales necesară prin reaşezarea valorică şi implicit
morală pe care o realizează.
Suntem în faţa unei opere istoriografice scrise de o conştiinţă
trează şi responsabilă a unui cercetător ştiinţific avizat, dăruit cu
harul artei poetice, cu talentul de evocare al unui cronicar
moldovean, cu viziunea unui eseist de largă respiraţie intelectuală,
cu dragostea unui suflet mare, iubitor de neam şi ţară.
Nu-i uşor să zideşti o astfel de operă!
De aceea, spun şi eu ca poetul, parafrazându-l: „Carte
frumoasă, cinste cui te-a scris!”
Pagini medicale bârlădene, XI, 122-123, pp.20-21,
mai-iunie 2008.
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Iorgu GĂLĂŢEANU

INEGALABILĂ EFERVESCENŢĂ A TRECUTULUI
Fragment

Sunt încărcat de emoţii pentru că scriu sub dominanta
respectului atribuit înaltei personalităţi, autorul fascinantei
biografii dedicate marii artiste care a trăit pe meleagurile
bârlădene. Lucrarea, document de impresionantă valoare istorică şi
literară, intitulată Principesa Elena Bibescu – Marea pianistă,
apărută la Editura Vitruviu Bucureşti, este semnată de domnul
profesor doctor Constantin Dimoftache, alias plurivalentul scriitor
C. D. Zeletin, preşedintele Societăţii Medicilor Scriitori şi
Publicişti din România, preşedinte de onoare al Academiei
Bârlădene.
Adresată publicului cititor inteligent, ea reconstituie, pe baza
unei îndelungate şi minuţioase cercetări de peste 30 de ani,
biografia interpretei de excepţie a partiturilor lui Chopin,
Beethoven, cu incontestabile merite în promovarea în Franţa a
genialului George Enescu. Autorul şi-a asumat o misiune deloc
uşoară, un altruism până la cele mai înalte graniţe; ştiu din proprie
experienţă că a renunţat la mult mai multe dintre ispitele trecerii
prin viaţă a romancierilor de clasă, împletind misia cu aleasă
erudiţie şi considerabil efort de cercetare a numeroase documente
din ţară şi de peste hotare (...).
Puţini scriitori bârlădeni au pomenit în opera lor numele
oraşului natal, aducând lauri locului pe unde şi-au tocit tălpile în
copilărie şi unde după ani s-au reîntors, cu luminoasă nostalgie
străbătându-i aleile (...).
Cu remarcabilă minuţiozitate, magia autorului ne transmite
emoţia participării la unele evenimente artistice desfăşurate în
vechea urbe, citez din capitolul „Eternele întoarceri acasă”, pag.
218
https://biblioteca-digitala.ro

491: „...unde vioara boemianului Toma Micheru a fost secondată
de pianul principesei Elena Bibescu – o feerie sonoră în care cei
de faţă au uitat de timp şi de toate până la trei dimineaţa...
Concertul şi serata muzicală din 13 ianuarie 1886 rămân două din
cele mai memorabile evenimente din istoria artistică a Bârladului.
Un anume Pascal din Bârlad, ascuns sub pseudonimul Lacsap
obţinut prin anagramare, vedea în acest oraş moldovenesc ce
număra pe acea vreme peste 25.000 de suflete, pe drept cuvânt,
„după Bucureşti şi Iaşi, unul din cele mai mari centruri (sic) de
cultură ale ţării”.
Cuprinsul celor 28 de capitole ale impresionantei biografii
denotă munca sisifică a autorului şi reuşita de excepţie în a scoate
în evidenţă personalitatea pianistei implicată în viaţa artistică a
sfârşitului secol XIX, rolul ei incontestabil în afirmarea timpurie a
geniului componistic a lui George Enescu în Franţa.
Autorul aminteşte: „Muzicianul de talie mondială nu o va uita
şi îi va închina întreaga operă de până la Oedip, ce nu purta
dedicaţii. Posteritatea i-a confirmat intuiţiile. Moartă de tânără,
ea nu a mai apucat să-i asculte nici măcar Rapsodiile, ci numai
Poema română. Fiică a marelui bărbat de stat Manolache Kostaki
Epureanu şi rudă apropiată a lui Costache Negri, Elena Bibescu
le-a moştenit nobleţea, generozitatea şi o însufleţire patriotică fără
seamăn”.
Calităţi remarcate şi la eminentul om de cultură, la care,
extaziat, adaug: talentul, erudiţia, minuţiozitatea, farmecul spiritului, exacerbata voinţă de cercetare, vastă enciclopedie portabilă
ce-ţi subjugă uşor sufletul, siguranţă în pronunţa frazei formată
instantaneu, exuberanţă, imaginaţie, muzicalitate, densitate şi
polisemia discursului, cizelarea frazei cu talent de bijutier,
blândeţe până la seducţie, vibraţia graiului caldă şi catifelată ca
unduirea strunei sub arcuşul viorii, asociată cu fervoarea de-a reda
metaforic orişice mişcare sau înfăţişare din natura ambiantă,
calităţi ce induc starea prin care spiritul parcă se mântuie, m-au
convins încă de când îl cunosc de faptul că este şi va rămâne
portdrapelul inegalabilei efervescenţe a trecutului, că vor trece
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decenii, chiar primul secol al mileniului trei, până altul îl va
ajunge.
Enigmatice întrebări îmi copleşesc sufletul:
– Ce le-a apropiat atât de mult spiritele cu aceleaşi calităţi?!
Contează distanţa măsurată în timp?! Cât de mult a iubit-o pe
principesa Elena Bibescu, C. D. Zeletin?! Căci reîncarnarea e
posibilă, sunt multiple dovezi!
Pagini medicale bârlădene, XI, 122-123, pp. 21-22, mai-iunie 2008.
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Raluca GRINŢESCU

TRECUTUL CARE CÂNTĂ.
DESTINUL TRAGIC AL PRINŢESEI-PIANISTE

„C. D. Zeletin a dat viaţă Elenei Bibescu”
Convorbire cu doamna Raluca Grinţescu.
Scriitorul şi omul de ştiinţă C. D. Zeletin a mers pe urmele pianistei de
geniu Elena Bibescu, reuşind să învingă betonul armat al uitării ei. După 30 de
ani de aventură scriitoricească, a prins contur o cronică autentică şi inestimabilă:
Principesa Elena Bibescu, marea pianistă, Editura Vitruviu, Bucureşti, 2007,
850 de pagini.

Raluca Grinţescu. La peste un secol de la moartea prematură a
marii pianiste Elena Bibescu, Dvs. aţi reparat sărăcăcioasa
documentaţie privitoare la o personalitate fascinantă. Ce v-a mânat
să daţi contur unei biografii atât de preţioase?
C. D. Zeletin. În Mărturisirea ce deschide volumul vorbesc
despre acest lucru. Ceea ce m-a stimulat, încă din adolescenţă, a
fost decalajul dintre valoarea de excepţie a acestei artiste,
importantă prin impunerea geniului precoce al lui George Enescu
în lumea muzicală pariziană, şi absenţa ei totală din conştiinţa
românească, lăsând la o parte propriul ei geniu. Căci a fost o
pianistă de geniu. Aş adăuga acestei explicaţii şi faptul că sunt
născut în părţile Bârladului, vatră a istoricei familii Kostaki, căreia
principesa Elena Bibescu îi aparţinea prin naştere. Pe de altă parte,
suportam greu nedreptatea pe care o constituia uitarea ei, mai ales
în ultimele noastre decenii, când cercetarea muzicologică este
avansată. Uitarea, care, mental, mă înfilozofează, deci mă înalţă,
dar care, în cele ale sufletului, mă răneşte, deci mă coboară...
R. G. Această cronică vastă prezintă o valoare literară inestimabilă. De unde v-aţi documentat, cât timp v-a luat şi ce v-a
stârnit interesul încât să aduceţi la lumină o asemenea uriaşă
cantitate de informaţii?
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C. D. Z. O carte se alcătuieşte prin activitatea a două structuri
psihomentale: subconştient şi conştient. În privinţa celei dintâi,
mi-a luat – aş putea spune – o viaţă, deoarece cartea s-a urzit pe
măsura împlinirii intuiţiilor şi a unei suave răsplătiri a trăirii în
problemă. În privinţa celei de a doua, structura conştientă,
demersul a debutat în momentul când m-am hotărât să scriu o carte
în acest subiect. M-am documentat în biblioteci şi în arhive
româneşti şi străine, în fonduri particulare din România, Franţa,
Anglia şi chiar din S.U.A. Timpul pe care mi l-a luat: 27 de ani.
Bineînţeles, în acest sfert de veac am scris şi altele...
R. G. Nu aţi reconstituit doar biografia eroinei Dvs., ci şi
parcursul existenţial, adesea tragic, al altor zeci de personaje,
destule faimoase şi astăzi. Cine sunt ele?
C. D. Z. Cartea mea închinată pianistei Elena Bibescu, născută
Kostaki Epureanu, este proiectată pe un continuum artistic
româno-francez, deoarece ea a trăit deopotrivă în România şi în
Franţa. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în România se
împlinea cultura naţională prin valori esenţiale: Vasile Alecsandri,
Ion Ghica, Mihail Kogălniceanu, Costache Negri, Nicolae
Grigorescu ş.a., alături de care, în aşezarea valorică a istoriei, ea îşi
află perfect locul. În Franţa, după prăbuşirea imperiului, se afirmau
marile mişcări artistice, ca parnasianismul, naturalismul,
simbolismul, impresionismul ş.a. Nu întâmplător ea a influenţat
formarea unor artişti ca Paderewski sau Enescu, în muzică, Maillol
sau Vuillard, în artele plastice. Personajele cărţii mele? Indexul
arată peste 1840 de nume şi este un index selectiv... Fireşte, nu
toate au aceeaşi importanţă raportate valoric la subiect, dar foarte
multe au. Ele reprezintă fundalul unei ambianţe selecte şi
stimulatoare, pe care s-a proiectat arta ei muzicală. Determinările
acestei arte trebuie însă căutate în ereditate şi într-o instrucţie
nemiloasă.
R. G. Trăind, într-un anume fel, destinul tragic al Principesei
Elena Bibescu, ce v-a marcat cu deosebire?
C. D. Z. Desăvârşind oglindirea eroinei mele în structura unei
cărţi, care mi-a adus – trebuie s-o recunosc! – satisfacţii
neaşteptate, am fost marcat în cea mai mare măsură de faptul că
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am învins, prin reconstituirea mea, betonul armat al uitării ei,
noaptea care o cuprinsese. Vergiliu spunea: Noctem funalia
vincunt, torţele răpun întunericul nopţii, iar George Emil Palade, în
alocuţiunea rostită la Stockholm cu ocazia acordării Premiului
Nobel pentru Medicină (10 decembrie 1974): Să asculţi sunetul
întunecimii cum se prăbuşeşte! Departe de mine trufia lampadoforului...
R. G. Cum v-aţi apucat efectiv de scris? Aţi mers pe stradă,
printre oameni, aţi observat lucruri, aţi ascultat, v-aţi imaginat o
poveste? Conştientizarea că veţi deveni scriitor a venit
intempestiv, dominator sau... lent?
C. D. Z. Vechi aduceri aminte...
Eram elev în clasa a doua a Colegiului Naţional Gheorghe
Roşca Codreanu din Bârlad. După amiezile, indiferent de vreme,
ieşeam aproape zilnic din oraş spre apus şi mă plimbam în Valea
Ţărnii, paradiziacă în timpul verii, dar fascinantă în orice anotimp.
Încropeam versuri în gând. În după amiaza zilei de 24 noiembrie
1947, valea era mohorâtă. Fuioare de negură treceau prin pieptenii
arborilor desfrunziţi şi coborau încâlcindu-se prin hălăciuga
deşartă a butucilor de vie. Căzuse un pospai de ninsoare cu vreo
săptămână în urmă, lăsând câteva crâmpeie de zăpadă ici şi colo,
dintre care unul rămăsese deasupra unui polog de fân, uitat
nestrâns de peste vară. Fânul, propriu verii, alături de zăpada
proprie iernii, m-a surprins tulburându-mă în chip enigmatic. Izbit
de nepotrivirea dintre fân şi zăpadă, am văzut brusc în ea metafora
oximoronică a anulării fragmentării timpului şi mi-am zis, după ce
mi-am notat pe hârtie imaginea:
– Eu sunt scriitor! Astăzi e ziua mea de scriitor!
Şi aşa a rămas.
Am ţinut multă vreme secretă semnificaţia acestei zile, de
natură să-l lumineze pe noiembrie cel trist. Peste un an, exact în
aceeaşi zi, amintirea vechii hotărâri m-a tulburat deodată. Eram în
ora de matematică, dar eu pluteam cu totul deasupra realităţii
acestei discipline pe care n-o prea agream. Nu ştiu dacă nu cumva
însăşi matematica, izgonindu-mă din ea, m-a proiectat în ţinutul
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confortabil al reveriei artistice şi dacă nu ea rămâne maestrul de
ceremonii al acestui transfer...
În privinţa tălmăcirii de poezie, cred că prima traducere a fost
Albatrosul de Charles Baudelaire, urmată imediat de Albatrosul lui
Leconte de Lisle. Urmăream nu numai fidelitatea, dar şi diferenţele
stilistice între două poezii cu acelaşi subiect. Asta se petrecea în
1951, în penultima clasă de liceu.
R. G. Cuvintele sunt un teritoriu fascinant, sunt o forţă căreia
trebuie să vă supuneţi? Gândiţi numai în limba română sau vi se
întâmplă şi altfel?
C. D. Z. Gândesc numai în limba română. Uneori însă, când
simt nevoia unei afurisenii, a unei abhorări, a unei imprecaţii (asta
se întâmplă rar de tot, iar de înjurat n-am înjurat niciodată),
formulez într-o limbă străină, dar numai în gând, fără să exprim
nimic. Ar fi interesant un sondaj psihanalitic în chestiunea asta.
Probabil că e vorba de o ascundere până şi în gând, printr-o limbă
străină, a urâciunii şi a răului, o modalitate de a mă extrapola lor.
Dacă e aşa, funcţia limbii străine rămâne secundară în actul
gândirii, care apelează exclusiv la limba română.
R. G. Ce gen de scriitură – poezie, proză, eseistică, traducere –
simţiţi că vă reprezintă cel mai bine?
C. D. Z. Poezia şi eseul.
R. G. Dintre toate operele Dvs., care este preferata şi de ce?
C. D. Z. Opera pe care încă n-am scris-o.
R. G. Sunteţi medic şi biofizician, profesor la Facultatea de
Medicină a U. M. F. „Carol Davila” din Bucureşti, unde profesaţi
de peste 40 de ani. În ce fel a influenţat experienţa profesională
proza Dvs.?
C. D. Z. Prea puţin. Poate prin practica adâncirii lucrurilor,
poate prin constructivism, poate prin rigoare, poate prin analiză,
adică prin desfacerea şi refacerea entităţilor.
R. G. Cum v-aţi descrie cei peste 40 de ani de activitate?
C. D. Z. Muncă de rob fericit, fără să fie imbecilizat ori să
găsească, suspect, plăceri în sclavie...
R. G. Este scrisul o aventură a vieţii?
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C. D. Z. Atunci când ţine de zestrea genetică, deci când este o
vocaţie, scrisul artistic nu este o aventură, ci o fatalitate, o
decodare tiranică, lipsită de întâmplătorul şi de libertatea pe care le
presupune aventura. Riscul ce-l întâmpină pe scriitor ţine de
împrejurări şi de cedarea în faţa lor.
R. G. E nevoie de timp, voinţă, curaj, şansă pentru a continua
un act de creaţie. De ce e nevoie pentru a supravieţui?
C. D. Z. Eu nu supravieţuiesc, eu vieţuiesc... Pentru cei aflaţi
în situaţia de a supravieţui, este nevoie exact de ce spuneaţi
Dumneavoastră: timp, voinţă, curaj, şansă, la care aş adăuga:
sănătate şi lumină în suflet.
R. G. Aţi tradus, pentru întâia oară integral, Florile Răului. Ce
v-a apropiat de Baudelaire?
C. D. Z. Un anumit aer de frapanţă a regalităţii lirice, noutatea
ca ordine, fie ea şi cu polaritatea răsturnată, şi măiestria artistică.
L-am văzut mai bine fiindcă m-am aflat, faţă de el, la capătul
distanţei optime, la care distanţarea încă mai exprimă apropierea.
R. G. Sunteţi un poet dar şi un personaj original. Cum v-aţi
descrie în câteva cuvinte?
C. D. Z. Odată stabilit că eşti original, important e faptul dacă
eşti original fără voie sau prin decizie personală. Eu, dacă sunt
original, sunt fără voie. Cum m-aş descrie pe scurt? Toată viaţa
mea a fost un şirag de zbuciume, totuşi, sunt un om fericit fiindcă
nu pot trăi răul şi nu cunosc apatia.
R. G. Sunteţi un scriitor recunoscut prin numeroase opere şi
premii. Ce loc ocupă scriitorul/poetul astăzi în societatea noastră?
C. D. Z. Nu un loc important şi pe măsura prestigiului pe
care-l presupune arta. Un loc mărginaş, dar nu atât din cauza
societăţii, cât a poetului, fiindcă nu mai răspunde eternelor nevoi
de elevaţie a sufletului omenesc. Neinteligibilă de multe ori, prin
înecarea metaforică, incoerenţa semantică şi mimare a gândirii.
Victimă a derapajului din aria raportului dintre gândire şi cuvânt.
De altfel, e o chestiune mai veche. Inanitatea reanimării unui
mort...
R. G. Cu siguranţă că v-aţi făcut un bilanţ al vieţii. Aveţi ceva
să vă reproşaţi?
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C. D. Z. Îmi reproşez că nu muncesc şi mai mult, că nu iubesc
şi mai mult, că nu iert şi mai mult. Îmi reproşez apoi lipsa unei
asceze absolute.
R. G. Ce-şi doreşte omul C. D. Zeletin pentru viitor?
C. D. Z. Sănătate, linişte fizică şi sufletească şi să mă bucur de
ceea ce iubesc.
R. G. Pentru că vorbim despre OM; dacă, la modul ideal, ar
exista un monument dedicat Omului, cu O mare, ce aţi fi tentat să
scrieţi la baza lui?
C. D. Z. Începutul uneia dintre Fericiri: „Fericiţi cei blânzi...”
Jurnalul naţional, XVI, 4692, p.22, marţi, 3 iunie 2008.
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C. D. ZELETIN

DESPRE MATRICEA SPIRITUALĂ A MOLDOVEI DE JOS

Convorbire cu domnul Ionel Necula
Ionel Necula. Ca unul care v-aţi ridicat din arealul Moldovei
de Jos, ţinut considerat mai arid în plan spiritual, credeţi că mai
este necesară o intensificare a cercetărilor de geografie culturală, în
sensul în care le înţelesese aşa de bine bunul dv. prieten, G. G.
Ursu?
C. D. Zeletin. ...Mă bucur că, încă de la prima întrebare, îl
amintiţi pe admirabilul meu mai vârstnic prieten, G. G. Ursu
(1911-1980), care, iată, ne lipseşte de aproape 30 de ani! Vă
aduceţi aminte că ne-am cunoscut la un Simpozion Ştefan Petică,
ţinut la Tecuci în 1977. Venisem de la Bucureşti trei scriitori,
universitari toţi, legaţi într-un fel sau altul de Ştefan Petică: cel mai
important exeget petician, Zina Molcuţ, plecată şi ea de patru ani
pe calea cea fără de întoarcere, G. G. Ursu, autor al unor preţioase
cercetări în subiect, şi eu. Seara, vă aduceţi aminte, a existat un
fericit moment de intrare a celor patru convivi într-o rezonanţă de
suavă frenezie...
Acum, întorcându-mă la întrebare: este necesară, într-adevăr,
o intensificare a cercetărilor de geografie culturală. Se va zice că
zona e deja bine cercetată. E adevărat, există matrici de prestigiu,
al căror dicteu poate, şi trebuie, continuat: Al. PapadopolCalimach, Tudor Pamfile, G. G. Ursu, Constantin Solomon, C. A.
Stoide etc., dar astăzi realităţile sunt altele, angajate într-o
dinamică fără precedent, cu demolări şi nevroze, cu înfăptuiri şi
iluzii, contestări şi surprize. Tecuciul e viu.
Ionel Necula. Prezenţa dv. în viaţa artistică a Bârladului face
legătura între cele două generaţii de cărturari de origine bârlădeană, cea reprezentată de George şi Zoe Tutoveanu, G. G. Ursu şi
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Traian Nicola şi cea reprezentată de mai tinerii Cezar Ivănescu,
Mircea Coloşenco şi alţii. A fost Academia Bârlădeană un liant
care a nervurizat viaţa artistică a Bârladului?
C. D. Zeletin. Academia Bârlădeană a nervurizat – ca să vă
preiau frumoasa creaţie lexicală – în mod continuu viaţa artistică şi
general-intelectuală a Bârladului. S-a petrecut însă un fenomen
bizar, şi paradoxal într-o anumită măsură. În cele patru decenii ale
opresiunii comuniste, deşi „Bârlădeană”, ea s-a transferat fără acte
şi publicitate la Bucureşti. Până în 1957, anul morţii lui G.
Tutoveanu, la Bârlad rămăsese doar o umbră acestei vechi societăţi
artistice; umbră, în sensul real al termenului, era însuşi creatorul
(în 1915) ei, septua- apoi octogenarul poet G. Tutoveanu şi puţinii
prieteni ai bătrâneţilor lui târzii, scriitorii George Constandache şi
I. Manta-Roşie (tatăl lui Ion Hobana). Inima Academiei... bătea în
Bucureşti, discret dar eficient, întâi de toate prin fostul ei secretar,
G. G. Ursu, lângă care m-am aflat permanent. Întâlnirile ei erau
fărâmiţate, dar dese. Exista o continuă vibraţie bârlădeană la
Bucureşti, infinit mai puternică decât la Bârlad. Această trăire la
altitudine a fost potenţată de reîntâlnirea în Capitală a unora dintre
primii ei membri, plecaţi din Bârlad, tineri în 1915, vârstnici în
deceniile de care vorbesc: savantul Virgil Nitzulescu, profesor de
parazitologie la Facultatea de Medicină, poet în tinereţe, poetul Ion
Buzdugan, erou al Unirii Basarabiei cu Ţara, Dimitrie Iov,
Romulus Dianu, marele scriitor medic V. Voiculescu, apoi: Ion
Ioniţă, V. Damaschin, G. Damaschin. Cicerone Mucenic, Emil
Tudor, B. Iordan, Paul Viscocil, Mircea Pavelescu, Ion Valerian,
Ştefan Cosma, George Nesteor, Romulus Boteanu etc. În
întâlnirile din Bucureşti se regăseau şi prieteni ai Academiei
Bârlădene stabiliţi în Bucureşti sau aflaţi aici ocazional, venind din
alte părţi, ca: Perpessicius, Tudor Vianu, C. Rădulescu-Motru,
Natalia Negru, Nichifor Crainic, Ion Larian Postolache, N.
Crevedia, Virgil Carianopol, Radu D. Rosetti, Tudor Dorin etc.
Fortificat în felul acesta, trupul Academiei Bârlădene se afla în
Bucureşti, iar umbra se întindea spre Bârlad...
Ionel Necula. Ştiu că descindeţi din tărâmul paradisiac al
Burdusacilor, cu o lume oarecum închisă, orientat mai mult spre
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cutumele ancestrale decât după rânduielile vieţii moderne. Ştiu că
în cartea dv. despre filosoful Ştefan Zeletin aţi schiţat chiar o
micromonografie a localităţii. Aveţi de gând să reveniţi asupra
lucrării şi să-i conferiţi o configuraţie distinctă?
C. D. Zeletin. Am scris cu ani în urmă o Dizertaţie istoricofilologică asupra toponimului Burdusaci, un manuscris de 700 de
pagini. Istoricul e numai un capitol, şi l-am reprodus în volumul de
contribuţii documentare la biografia lui Ştefan Zeletin, publicat în
2002. Nu voi reveni asupra acestui istoric, dar am să-l reproduc
îmbunătăţit la volumul documentar privitor la Doctorul Alexandru
Brăescu, primul profesor universitar de psihiatrie din Moldova şi
ctitor al Aşezămintelor Socola din Iaşi. Volumul se află sub tipar, e
cules de doi-trei ani, dar... n-am avut timp să-i operez corecturile!
Dacă e de imaginat! Restul Dizertaţiei îl voi desface în capitole pe
care le voi tipări, dacă se va ivi ocazia şi vor trezi interes. Însă fără
să vreau, continui documentarea: mi-e în fire. Isprăvesc provizoriu,
fără să fiu neisprăvit! Un sens du fini mă împinge să nu văd
încremeniri, să nu văd morţi în cărţile mele, ci fiinţe vii.
Ionel Necula. Aţi cunoscut un mare număr de personalităţi
scriitoriceşti ale Bucureştilor. Aţi fost preţuit de Vianu,
Perpessicius şi alţi cărturari importanţi. Tot de pe valea Zeletinului
provenea şi actriţa Sorana Ţopa. Credeţi că era o variantă
balcanică a renumitei Lou Andréas-Salomé, despre care se ştie că a
fost un catalizator, ademenitor şi fertil, pentru Freud, Nietzsche şi
Rilke?
C. D. Zeletin. Primul care a făcut o paralelă între Sorana Ţopa
şi Lou Andréas-Salomé a fost, dacă nu mă înşel, domnul Ion
Vartic, scriitor cu merite în resuscitarea amintirii acestei femei de
excepţie. Eu nu-i găsesc temei, deşi o anumită învolburare
biografică le este, într-adevăr, comună. Cele două nu seamănă în
esenţă, ci în impresie. Extravaganţei temperamentale a lui Lou
Andréas-Salomé îi corespunde furoarea spiritualistă a Soranei
Ţopa. Este cu totul altceva. În Lou pulsa ego-ul, în Sorana spiritul.
Lou îşi pompa fără încetare eul în eu, Sorana se afla în permanentă
sforţare de a izgoni eul personal din sine. Sunt două tablouri
asemănătoare prin schiţa, nu prin realitatea lor.
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După ruperea, din 1989, a zăgazului, ediliii
localităţii nattale, Podu Turculuui, au botezat cuu
numele Soraneei Ţopa... trei sau ppatru străzi !

o
din
Un amănunt: mamaa Soranei Ţopa, Ecaterina, era originară
b
ci mam
ma care a crescuut-o pe ea şi
Burdusaaci. Nu mama biologică,
pe fraţiii ei. În tinereţeaa chipeşului şi fooarte înzestratullui meu tată,
înzestraat într-ale artei, a existat o tentattivă eşuată de a uni, prin el,
familiilee noastre... Părrinţii mei se cunoşteau, aşadaar, bine. În
copilăriia mea, de fiecaare dată când m
mergeam la Poddu Turcului,
mama în
î special avea grijă s-o viziteze pe „Madam’’ Ţopa”. Eu
aveam s-o
s cunosc mult mai târziu, pe soora Soranei, Aurrica Greabu.
Era chiinuită de un reeumatism deform
mant şi dureros la culme.
Locuia în cartierul Panttelimon, zona Soocului, pe strada Veveriţei şi
h – mi-a dăruuit o fotografie a Soranei din
– coinciidenţă plină de haz!
parcul de
d la Vatra Dornnei, hrănind din ppalmă o... veveriiţă!
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Ionel Necula. Aţi îngrijit editarea celor două volume de Opere
ale lui Mihai Niculescu, scriitor care a trăit în Franţa, mai întâi, şi
apoi în Anglia, cunoscut mai mult din emisiunile sale de la B.B.C.,
unde era şeful secţiei române, decât din literatura sa. Prieten intim
cu Mircea Eliade şi, mai ales, cu Emil Cioran, prin intermediul lui
au ajuns poeziile dv. pe masa lui Cioran, care s-a exprimat în
cuvinte elogioase asupra lor. Ştim că scepticul avea o grilă
personală şi destul de exigentă în receptarea poeziei. Vă măgulesc
cuvintele lui?
C. D. Zeletin. N-aş spune că Emil Cioran nu mi-a citit atent
volumul de poezii Călătorie spre transparenţă, ba dimpotrivă: le-a
citit prea pătrunzător! Acest prea spune că nu s-a oprit la însăşi
carnea poeziei, la inefabil, la măiestria artistică, la muzică, la
originalitate, la puterea evocatoare etc. Privirile lui au trecut prin
text ca razele gamma printr-un ţesut viu: nu se prea lasă absorbite
de el, dar îl pot leza, pot să-l nenorocească... Cioran ar fi trebuit să
fie cel din urmă cititor al unui volum de poezii consacrat
transparenţei, vederii cu ochii gândului, vederii care transgresează
opacitatea materiei, şi ajung la minunea care este existenţa, opera
Marelui Urzitor, consacrată auzirii muzicii, opera armoniei! Or,
tocmai el, amant aleator al muzicii, se arată în acest caz şi surd, nu
numai opac! În scrisoarea despre mine, numai cât nu spune: –
Înapoi spre obscuritate! Or, eu aşa ceva nu mi-am propus. Cioran
rămâne filozoful refractar transparenţei care permite străvederea
lui Dumnezeu (Musica aperta), filozoful obsedat de plumbul
bacovian, miza supremă a poetului ale cărui priviri se izbeau de
ecranele materiei. Exact în opacitatea care, nedând drum liber
înălţării spiritului, îl lasă să fiarbă rece în dispersiile turbide ale
sufletului... Şi mai e ceva. Cioran mă găseşte refractar suprarealismului, ceea ce este adevărat, şi experienţei mallarmeene, ceea
ce nu este adevărat. Nu numai că un ochi atent poate descoperi
elemente ale acestei experienţe în poezia mea, dar eu însumi am şi
tradus din Mallarmé. Traducerea este, într-un fel, şi un elogiu
poetului tradus.
...Aşa că Emil Cioran a fost consecvent cu el însuşi aplicând
grila de care vorbiţi: e sumbra lui intrare în armonie cu bezna,
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armonie pe care – vai! – n-a făcut-o obiect al niciunei felonii: a
rămas acelaşi cavaler fidel întunericului, cavaler ce nu-şi leapădă
cuirasa neagră în faţa unor poezii consacrate străvezimilor.
Sigur că sunt măgulit.
Ion Necula. Aţi descris în volumul de eseuri Respiro în
amonte, Editura Cartea românească, 1995, vizita pe care aţi făcut-o
Nataliei Negru la Tecuci, pe vremea când eraţi student la
Facultatea de Medicină din Bucureşti. Credeţi că Natalia Negru a
reprezentat pentru Tecuci ceea ce a reprezentat Zoe G. Frasin
pentru Bârlad?
C. D. Zeletin. Nici vorbă. Zoe G. Tutoveanu (scriitoarea Zoe
G. Frasin) se bucura în Bârlad de un prestigiu intelectual pe care
nu-l cunoştea la Tecuci Natalia Negru, al cărei nume era veşnic
asociat cu „drama de la Tecucel”. Fatalul triunghi conjugal,
Natalia Negru, Şt. O. Iosif, Dimitrie Anghel, şi-a pus pentru
totdeauna ştanţa pe o femeie în fond nevinovată, dar a cărei viaţă a
continuat să se recomande, până la moartea ei târzie, prin
mănunchiul celor trei tragedii (Iosif, Anghel, Corina). Ziariştii
întregii ţări o cultivau mai mult decât lumea ei tecuceană, în care
s-a atrofiat cu timpul... Ceea ce leagă între ele aceste femei
remarcabile, ce se deosebeau însă total, a fost faptul de a fi avut şi
una şi alta o copilă şi de a fi murit amândouă tragic: Corina Iosif,
sfârtecată de schija unei bombe în poalele propriei mame, Cordelia
Tutoveanu – victimă a tifosului exantematic din vremea aceluiaşi
război: s-a stins şi ea, la Bârlad, în braţele doctorului
V. Voiculescu. Amândouă purtau în structura lexicală a numelui
tema latină cor, cordi = inimă: Cordelia, Corina... Amândouă au
înfrânt, prin moartea lor timpurie, inima mamelor. Numai că, după
moartea Cordeliei Tutoveanu (1917), Zoe G. Tutoveanu a hotărât
să nu mai părăsească o viaţă haina neagră, în timp ce, după
moartea Corinei (1916), cu toată durerea de presupus, Natalia a
rămas tot Negru, dar a continuat să schimbe toaletele... Amândouă
au fost, la urma urmelor, fiinţe pline de nenoroc, dar parcă mai
nenorocoasă a fost Natalia Negru.

232
https://biblioteca-digitala.ro

Ionel Necula. În aceeaşi evocare aţi lăsat să se înţeleagă că
George Tutoveanu a arătat pentru poeta tecuceană o sensibilitate
mai specială. Ce indicii aveţi pentru această afirmaţie?
C. D. Zeletin. În 1953, luându-şi mii de precauţii, maestrul
mi-a mărturisit, precizând că sunt primul căruia îi dezvăluie
această taină, afecţiunea pe care i-o purta Nataliei Negru. După
1957, i-am împărtăşit secretul lui G. G. Ursu, care-l iubea teribil pe
maestrul G. Tutoveanu. Lucrasem cu el o antologie a poeziilor lui
G. Tutoveanu, care n-a mai apărut. Poeta tecuceană îi inspirase
poezia Portret, publicată în ediţia a doua (1910) a volumului
Albastru. Sunt convins că era o iubire platonică, patronată numai
de Aphroditi Urania... Mă întreb dacă acele deplasări ale tutovenei
Academii prin părţile Tecuciului nu-şi au în această realitate
serafică explicaţia...
Ionel Necula. Aţi îngrijit ediţia din 1991 a Burgheziei
române... de Ştefan Zeletin. Cum vă poziţionaţi faţă de teza
filosofului, care considera că finanţa britanică din perioada când
Anglia era interesată în cumpărarea grâului românesc, cel puţin
până la Războiul de Independenţă, a avut în ţările române rolul
Renaşterii din Apus?
C. D. Zeletin. Stătea în firea lui Ştefan Zeletin să formuleze
judecăţile în sistem binar, prin da sau nu, stătea aserţiunea
tranşantă şi lineară. Era, probabil, o manifestare a componentei
aromâneşti din codul lui genetic, componentă dominată de etică.
Sigur că are dreptate, dar, spun eu, nu există cauze unice în natură,
ci mănunchiuri de cauze. Însă cu câtimi diferite de participare.
Ionel Necula. Aţi reeditat pamfletul filosofului Ştefan Zeletin,
Din Ţara Măgarilor. Însemnări, Editura Nemira, 1998, lucrare de
puternic impact în atmosfera românească dinainte de Primul
Război Mondial. În addendă aţi introdus şi cronica, destul de
severă, semnată de preotul publicist Toma Chiricuţă, cofondator,
în acei ani, al Academiei Bârlădene. Credeţi că disputa dintre ei
era una de principii sau ascundea şi alte necunoscute cititorului
contemporan?
C. D. Zeletin. Nu ascundea nimic altceva. Ca român, Toma
Chiricuţă s-a simţit jignit. Îl admira pe Iorga, ca şi Ştefan Zeletin
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de altfel, iar solicitarea lui Iorga de a scrie un contra-pamflet în
publicaţia sa, Neamul românesc, a fost reconfortantă pentru tânărul
ce activa, încă de la înfiinţare (1910), în filiala din Bârlad a
Partidului Naţional Democrat al lui Nicolae Iorga. Nu-i exclus ca
Iorga însuşi să-i fi sugerat epitetele din titlu: „cea mai bizară şi
necuviincioasă carte...” Toma Chiricuţă funcţiona în acei ani ca
preot la biserica Sfântul Spiridon din Bârlad.
Nu exclud însă nici existenţa unei ostilităţi între Ştefan M.
Zeletin şi Toma Chiricuţă, întrucât amândoi studiaseră filozofia în
Germania, în aceeaşi perioadă, amândoi având un episod petrecut
la Erlangen, oraş la a cărui universitate Ştefan Zeletin şi-a susţinut
doctoratul. Presupun că discuţiile de aici între Ştefan Zeletin, liber
faţă de creştinism, şi preotul Toma Chiricuţă, profund ataşat
valorilor creştine, au stat la baza acelei rezerve care va cunoaşte
împlinirea odată cu scrierea ripostei din Neamul românesc. Şi ar
mai fi ceva. După întoarcerea din Germania, şi unul şi celălalt s-au
aflat la Bârlad, unde, în 1915, sub egida lui A. Vlahuţă, refugiat la
Bârlad, Toma Chiricuţă, împreună cu G. Tutoveanu şi Tudor
Pamfile, a înfiinţat societatea artistică Academia Bârlădeană.
Ştefan Zeletin nu a participat câtuşi de puţin la viaţa acestei
societăţi. Izolarea lui poate fi explicată foarte bine prin firea
solitară şi prin viaţa lui de muncă asiduă (elabora Burghezia
română...), dar şi printr-o rezervă faţă de persoana lui Toma
Chiricuţă. Nu aceeaşi reţinere o avea, de pildă, faţă de V.
Voiculescu, participant în acei ani la viaţa Academiei... Reţinerile
lui, explicate prin marasmul de om bolnav încă de tânăr, erau,
totuşi, selective.
Ionel Necula. Am reţinut din capitolul pe care Traian Nicola
vi l-a rezervat în volumul 6 al Valorilor spirituale tutovene
(pp. 702-732), că aţi editat, în 1971, albumul Portul popular
românesc de Alexandrina Enăchescu Cantemir, lucrare importantă
pentru ilustrarea portului specific fiecărei zone a ţării. Albumul
rezervă planşe – bănuiesc – şi portului din arealul tecucean. L-aţi
putea descrie în liniile lui esenţiale?
C. D. Zeletin. Mătuşa mea, Alexandrina Enăchescu Cantemir
(1881-1970), este sora Constanţei Cantemir, căsătorită Palade,
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mama lui George Emil Palade, primul român Laureat al Premiului
Nobel pentru Medicină (1974). Anatomist ca formaţie şi excelent
desenator, el a contribuit la realizarea multor planşe ale albumului
mătuşii sale, din care, în timp, au apărut numai două volume, altele
rămânând netipărite. A existat o tragedie a acestui manuscris...
Ideea vastei întreprinderi etnografice a Alexandrinei
Enăchescu Cantemir, căreia avea să-i consacre 50 de ani, i-a
sugerat-o autoarei, aflată pe atunci la studii în Viena, Spiru Haret.
În timp, manuscrisul a fost apreciat de Al. Tzigara-Samurcaş, N.
Iorga, C. Gane, V. Voiculescu, Mihail Sadoveanu etc., iar în
Franţa de Henri Matisse şi Constantin Brâncuşi.
Tecuciul nu se află reprezentat printre cele peste 1500 de
planşe ale manuscrisului. Motivele nu sunt conjuncturale, ci ţin de
esenţa unei realităţi asupra căreia continui să-mi pun întrebări.
Ştiindu-mă tecucean de la Burdusaci, admirabilul om de cultură
artistică din Bacău, Constantin Donea, mă întreba cum îmi explic
insuficienta reprezentare (ca să nu zic absenţa) a portului naţional
în arealul tecucean. Explicaţiile nu sunt lipsite de seducţiile
complexităţii şi ale confuzului. Puţinele elemente de port naţional
care se mai găsesc, induse prin vechea educaţie şcolară, sunt
hibride.
Ionel Necula. Ştiţi, desigur, că oraşele Tecuci şi Bârlad au
avut o evoluţie în paralel cam în rivalitate, fiecare cu un orgoliu
decomplexat vis-à-vis de celălalt. Istoria le-a obligat, totuşi, la o
evoluţie în multe privinţe complinitorie. Multe personalităţi
literare (G. G. Ursu, Pamfil Şeicaru, Tudor Pamfile) au oficiat în
ambele localităţi şi cu aceeaşi dăruire. Ulterior, amândouă oraşele
şi-au pierdut demnitatea administrativă de reşedinţe de judeţ şi au
căzut în anonimat. Credeţi c-ar gândi proiecte culturale comune?
C. D. Zeletin. Specificitatea celor două oraşe nu are un profil
atât de acuzat încât să nu se potrivească unei conlucrări. Într-adevăr, Bârladul are un par dessus în trei privinţe: prima atestare
documentară (1174), vocaţia ctitoriei spirituale şi strania împletire
dintre tradiţionalism şi înnoirea cea mai izbitoare, dar aceasta nu
exclude o frăţietate artistică. G. Tutoveanu, Tudor Pamfile şi
Pamfil Şeicaru au demonstrat-o printre cei dintâi.
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Ionel Necula. Aţi avut o viaţă publică bogată, cu multe
poziţionări faţă de realitatea postdecembristă. Aţi avut relaţii
admirabile cu multe personalităţi contemporane. Nu vă încearcă
ideea unei lucrări memorialistice, care să dea seama de epoca
traversată şi să excaveze câte ceva din arhiva dv. de suflet?
C. D. Zeletin. Nu am avut o viaţă publică bogată şi nici nu am.
Am dus viaţa solitară a unui intelectual cu două profesii de bază,
grele amândouă: catedra universitară şi laboratorul de biofizică, pe
de o parte, şi literatura, pe de alta. Munca s-a potrivit firii mele
reflexive. Nu-i mai puţin adevărat că ieşirea mea în public induce,
prin cavalcada ideilor, prin oarecare vivacitate a erudiţiei şi prin
recursul interdisciplinar, impresia unei vieţi publice bogate. E una
din impresiile decomprimării, când ideile au prilejul de a dansa
liber, realizând doar unele înfăţişări ale bogăţiei de viaţă trăită în
afară, ceea ce nu înseamnă negreşit viaţă publică bogată. De altfel,
sunt o fire sociabilă, însă nu am plăcerile exhibării, ale ieşirii în
arenă. Deloc.
Nu mă ispiteşte ideea scrierii memoriilor. În memorii firul
epic este îndeobşte încărcat, dendriform, palpitând de substanţa
evocării, or, viaţa mea nu a fost bogată în evenimente ale trăirii
exterioare. Viaţa mea nu a avut frapanţa pe care epica o cere. Epica
mă sleieşte, catagrafierea unei vieţi mă doboară cu sentimentele
zădărniciei. Mă învinge balastul nesemnificativului. Excepţie ar
face, poate, evenimentele privind comunismul, delabrarea vieţii
româneşti şi derutarea vieţii personale a oamenilor, printre care şi a
mea. Nu vreau, nu simt nevoia să mă consacru acestei perioade
sumbre, luminată doar de adolescenţa şi de tinereţea mea.
Făcând-o, aş reînvia un spaţiu temporal care mi-ar lăsa impresia
pângăririi prin însuşi faptul de a-l evoca, multiplicându-l,
clonându-l şi riscând să-i dau viaţă prin resuscitare.
Totuşi, scriu memorii, dar nu exprese: ele sunt topite în proza
mea.
Porto-Franco (Galaţi), 152, pp. 4-7, 2008.
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C. D. ZELETIN
Preşedintele Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti din România

TINEREŢEA SE PIERDE, DAR NU ÎMBĂTRÂNEŞTE ...

Convorbire cu domnul dr. Grigore Buşoi
Grigore Buşoi: Stimate domnule Profesor, aş vrea să prefaţăm
recenzia la mirifica dumneavoastră întreprindere cărturărească şi
scriitoricească, Principesa Elena Bibescu, marea pianistă, Editura
Vitruviu, Bucureşti, 2007, 850 de pagini, cu un scurt popas lângă
fântâna spiritualităţii din care să scoatem câteva găleţi de apă vie.
Vă rog să acceptaţi ca dialogul nostru intelectual să se desfăşoare
sub titlul: Tinereţea se pierde, dar nu îmbătrâneşte... un axis de
viaţă lungă pentru poporul nostru. Recent aţi fost nominalizat
printre magnificii culturii româneşti contemporane la prima ediţie
a Premiilor Naţionale pentru Arte, categoria Cercetări în domeniul
artelor, unde a ieşit câştigător muzicologul Viorel Cosma, cu un
dicţionar. Puteaţi fi la fel de bine nominalizat la secţia Literatură.
Din păcate, la noi polivalenţa, interdisciplinaritatea, transdisciplinaritatea nu sunt apreciate. În competiţia valorilor ar trebui însă să
se aibă în vedere şi alte domenii ale creaţiei, inclusiv creaţia
medicală. Este totuşi un fapt îmbucurător că prin Premiile
Naţionale pentru Arte, atribuite de Ministerul Culturii şi Cultelor,
se reînnoadă tradiţia preţuirii creaţiei şi valorilor autohtone.
Personal, am avut câteva nedumeriri şi chiar surprize. În
Lexiconul muzicienilor români nu am găsit-o pe Elena Bibescu, iar
haloul evenimentului omagial nu a fost marcat corespunzător (am
în vedere locul atribuirii premiilor: Ateneul Român, şi ziua: 21 mai
2008, Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena). Mă aşteptam ca
persoanele din fruntea listelor să ne vorbească despre relaţia
premiaţi/premianţi.
Cum comentaţi afirmaţiile mele?
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CD. Zeletin: Volumul meu, care e departe de a fi dominat de
eclectism, corespunde cum nu se poate mai bine denominaţiei şi
exigenţelor premiului: Cercetări în domeniul artelor. În
consecinţă, el cuprinde o vastă cercetare, în bună măsură inedită.
Însuşi contracandidatul meu, premiatul, eminent muzicolog şi
vechi prieten, domnul Viorel Cosma, recunoaşte acest lucru scriind
despre cartea mea: „Cantitatea de material inedit pentru orice
intelectual de înaltă cultură este covârşitoare...”; „Departe de a fi
doar monografia unei excepţionale artiste de sorginte nobiliară,
exegeza autorului este în realitate un „stup de miere“ pentru
istoriografii culturii româneşti din secolul al XIX-lea, o carte ce
deschide un front arheologic în istoria muzicii noastre şi în
enescologia naţională şi universală. Dispunând de o acribie de
cercetător înnăscut, C. D. Zeletin a investigat şi a publicat de-a
lungul unui sfert de veac, studii şi capitole separate dintr-o temă
extrem de generoasă, finalizând-o abia în 2007 prin volumul
consacrat de fapt nu unei personalităţi, ci unei întregi epoci din
cultura noastră naţională. Abia de azi înainte se va scrie mult
despre Elena Bibescu, despre pianistica românească din secolul al
XIX-lea...“ (Destinul tragic al unei prinţese - pianiste. O exegeză
istorico-literară monumentală a dinastiei Bibeştilor, Jurnalul
literar, XIX, 1-4, p. 2, 2008).
Că putea fi nominalizată şi pentru premiul de literatură, cum
spuneţi, este exact, deoarece, în structurile intricate ale cărţii,
cititorul dă peste eseuri, portrete psihologice, elemente de proză
satirică, elemente de proză apoftegmatică, poezie, traducere de
poezie etc., totul absorbit într-o canava istoriografică şi muzicologică. Dar autorul – cred că e vădit – nu uită niciodată măiestria
artistică.
Într-adevăr, nu aţi găsit-o pe Elena Bibescu în Lexiconul
muzicienilor români, probabil prima lui ediţie; Viorel Cosma însă
îi rezervă articolul cuvenit în volumul Interpreţi din România, vol.
I, Editura Galaxia, Bucureşti, 1996, pp. 74-75. Sunt fericit că, în
sărăcia de documente iconografice în subiect, i-am oferit fotografia
principesei Elena Bibescu, pe care a publicat-o aici.
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Împreună cu soţul ei, principele poet Alexandru Bibescu,
marea pianistă a avut un rol fundamental în istoria înălţării
Ateneului Român. Ea, fiindcă l-a ilustrat cu arta ei pianistică de
excepţie, el, fiindcă l-a îndreptat pe arhitectul francez Albert
Galeron, prieten şi frate spiritual, spre România, unde a ridicat
minunea de arhitectură a Ateneului. Aşa că nominalizarea cărţii
mele şi proiectarea chipului principesei pe ecranul uriaş de pe
scena Ateneului, scenă unde, încă de la inaugurare, au răsunat
acordurile artei sale interpretative, capătă o semnificaţie fatidică.
Nu numai că evenimentul se petrecea de ziua Sfinţilor Împăraţi
Constantin şi Elena, dar subiectul cărţii privea o Elenă, în timp ce
autorul ei se numea Constantin!... Coincidenţele, prea coincidenţe,
transgresează spaţiul fizic unde s-au produs...
Grigore Buşoi: Vreau, ca iubitor de istorie naţională şi ca om
al breslei, să-mi exprim bucuria din perspectiva medicinii
româneşti pentru faptul că dumneavoastră, Cu Destoinic Zel, aţi
transformat pseudonimul în renume.
Pentru a vă aşeza în epocă lucrarea, aş vrea mai întâi să
mergem la izvoare.
Continuitatea românească în vatra străbună are trei rădăcini
importante: elementul trac (daco-geţii), latinitatea şi ortodoxia.
Prima rădăcină aş dori să o susţin printr-o secvenţă poetică:
De la Nistru pân’ la Tisa
Burebista plânsu-ni-s-a,
Din Balcani peste Carpaţi,
Daco-geţii fost-au fraţi.

Ce continuare vreţi să alegeţi pentru a da rotunjime ideii?
C.D. Zeletin: Ideea lui Eminescu din Doina e perfect rotundă,
aşa că n-am ce să-i adaug.
În privinţa parafrazei dumneavoastră, vreau să spun doar că
reprezentarea spaţială a statului român nu este superpozabilă cu
reprezentarea spaţiului etnogenezei românilor, care e mai vast. Dat
fiind faptul că ideea de România statală e dominantă astăzi, ideea
de spaţiu al etnogenezei româneşti trece în umbră sau chiar iese
din umbră şi se dizolvă în neant. Or, în afundurile istoriei, acest
spaţiu se întindea spre miazăzi, într-adevăr, până la Munţii
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Haemus, Balcanii de astăzi. Scăderea primului din al doilea duce
imediat cu gândul la problema aromânilor, durerea noastră
preţioasă, rămaşi în afară...
Grigore Buşoi: Cunoaştem trecutul pe care eu nu-l cred bătut
definitiv în cuie. Ce ne facem însă cu prezentul, unde ar trebui să
acţionăm cu ştiinţă şi artă? Pentru a vă potenţa gândurile, vă
propun un transfer socio-lingvistic. În România de astăzi, din
păcate, dracul are o coadă împletită cu noduri şi funde. Prin ce
alchimie lingvistică tatăl dracilor se numeşte Scaraoţchi, iar dracul
din viaţa de toate zilele Michiduţă, Nichipercea?
C.D. Zeletin: Scaraoţki este Iscariotul (Iuda), servit prin filieră
slavă, de asta eu l-am scris cu k. În privinţa lui Michiduţă,
lingviştii îl socotesc de etimologie necunoscută. Poporul
eufemizează numele Principiului Răului sau chiar i-l schimbă,
pentru ca el să nu se recunoască şi să nu mai răspundă – Doamne
fereşte! – la apel, căci numirea Diavolului are automat şi valoare
de invocare. Propunerea mea etimologică: printre imens de multele
sinonime cu care poporul îl îmbracă şi-l dezbracă, Diavolului i s-a
spus în vechime, familiar, dar şi pentru a-l umili prin diminuţie,
Micul. Continuând să fie supus diminutivării, în cazul nostru în
-uţă, şi după epenteza lui d, Micul a ajuns Michiduţă,
contaminându-se şi cu ki din Scaraoţki. Se non è vero... Mai greu e
cu Nichipercea, variantă valahă, necunoscută în Moldova,
considerat şi el de etimologie necunoscută, dar care s-ar putea să
aibă vreo legătură cu grecescul nike, biruinţă.
Grigore Buşoi: Pentru a ne edifica viitorul, avem nevoie de
repere în toate domeniile vieţii sociale. În creaţia literară, spre
exemplu, eu simt nevoia ordonării unor capitole esenţiale. Am în
vedere o listă cu primii 10 scriitori români. În opinia mea, ei ar fi:
Mihai Eminescu, Alexandru Macedonski, Tudor Arghezi, Lucian
Blaga, Mihail Sadoveanu, George Călinescu, Ion Luca Caragiale,
George Bacovia, Octavian Goga, Liviu Rebreanu... Deşi ne aflăm
sub imperiul subiectivismului, care sunt preferinţele dumneavoastră?
C.D. Zeletin: Subscriu ierarhizării dumneavoastră. Totuşi, deşi
am o mare admiraţie pentru Alexandru Macedonski şi George
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Călinescu, eu nu i-aş trece în această decascală valorică şi iată
pentru ce: Alexandru Macedonski rămâne un mare poet, însă poet
antologic, prin câteva capodopere lirice. Anvergura lui s-a erodat,
deoarece modernizarea scrisului, în care argumentul Macedonski îşi
afla pe vremea lui un reazem, s-a săvârşit trecându-se peste el. Nu a
existat o „macedonskizare” ori un „epigonism macedonskian”. El a
perforat planul conştiinţei artistice, nu s-a întins pe suprafaţa lui. Nu
a cuprins mai nimic... Cu tot meritul introducerii simbolismului în
literatura noastră, astăzi nu-i putem găsi cel mai mare merit lui
Macedonski: valul simbolismului tot venea, ca un tzunami
regenerator!... În privinţa lui George Călinescu, măreţia lui nu stă în
creaţia beletristică (poezie, roman, teatru), ci în critica ei, mai ales,
eseistica literară, în construcţia de idei, ceea ce e altceva... I-aş
introduce mai curând pe Ion Creangă şi pe George Coşbuc: ne
reprezintă mai mult. Termin tânguindu-mă pentru rămânerea lui Ion
Barbu în afara decascalei... Insuportabilele clasificări...
Grigore Buşoi: Aş dori să vă referiţi în continuare şi la
scriitorii medici pe care îi găsim sub verdele argintat al florii de
colţ. Aş avea în vedere trei medici scriitori olteni: Victor Papilian,
Vintilă Ciocâlteu şi Ion Biberi.
C.D. Zeletin: Despre tustrei am mai vorbit împreună, dacă nu mă
înşel. Sunt figuri de cea mai mare importanţă pentru literatura
scriitorilor medici. Toţi trei au avut talent şi au fost foarte cultivaţi,
toţi trei au scris literatură beletristică. Distribuţia talentului în aria
exprimării scrise a fost însă, la fiecare, alta. Din acest punct de
vedere, pe Victor Papilian îl caracterizează extensia, cu toate darurile,
în suprafaţă, pe Vintilă Ciocâlteu – suprafaţă mică de extensie şi
intensitate mare în percuţia adâncimii, pe Ion Biberi – disiparea unei
vâne înnăscute, nu atât de puternice, în construcţii cărturăreşti de
mare elocvenţă şi însemnătate. Cel mai oltean dintre ei rămâne
Vintilă Ciocâlteu, urmat de Victor Papilian, iar acesta de Ion Biberi.
Citită de la coadă la cap, înşirarea aceasta realizează scala spiritului
lor europeist: Ion Biberi este cel dintâi în această privinţă.
Grigore Buşoi: Intimii vă numesc Dada (frumos şi interesant
apelativ!) Aş fi ispitit să‐l cobor din graiul strămoşilor daci. Cum îl
comentaţi?
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C.D. Zeletin: Coborârea spre noi a lui da a început mult mai
înainte...
Am scris şi voi mai scrie despre acest apelativ deschis,
luminos şi neobişnuit. El a fost şi a rămas, încă din vremi arhaice,
un nume bărbătesc. Mai spre noi, şi foarte rar, l-au împrumutat şi
femeile, însă, pentru cine simte şi gândeşte bine împlântat în
cunoaşterea istorică, el pare, în cazul lor, glas de găină care cântă
cocoşeşte! În volumul meu de eseuri Gaură-n cer, Editura Athena,
Bucureşti, 1997, îi rezerv un eseu, Dada, sau întâmplătorul
determinat, în care mă opresc la anumite coincidenţe surprinzătoare legate de acest apelativ. Prietenul meu mai vârstnic, poetul
de limbă română şi franceză Grigore Sălceanu (1901-1980),
aproape mă soma să mi-l aleg de pseudonim: îl opunea lui Zeletin,
în care vedea o structură fonică închisă, opusă deschiderii lui
Dada, şi nu-ştiu-ce sonoritate... ţigănească! Sper să obţineţi un
răspuns mai bogat la această întrebare când va apărea volumul meu
intitulat Dada & Dada. Amintiri din copilărie, pe care însă abia am
început să-l scriu. Şi scriu încet...
Până una-alta, reţineţi, vă rog, două chestiuni. Prima.
Rădăcina lexicală da este sanscrită, însemnând a da, a da un lucru,
dar şi a da încuviinţare. Din ea curg deopotrivă da al limbilor slave
şi da al nostru. Filologilor le-a fost mai la îndemână să-l tragă din
da al neamurilor slave (bulgari, ruşi, sârbocroaţi). A doua. Da
exprimă principiul Afirmaţiei, atât de studiat de filozofia germană:
Weltbejahen (afirmarea lumii), în opoziţie cu Weltverneinen
(negarea lumii). În urmă cu vreo 50 de ani, le descopeream pe
amândouă notate în creion de George Coşbuc lângă Trionfo
d’Amore (Weltbejahen) şi Trionfo della Morte (Weltverneinen) ale
lui Francesco Petrarca, dintr-o ediţie tip „diamant“ a Canţonierului. Aşadar, da rămâne primum movens al apolinicului, al
luminii, al edificării lumii, al scăderii entropiei, adică al
începutului de ordonare a Haosului primar.
Grigore Buşoi: Un element de referinţă al plaiului mioritic
este reprezentat de coastă. Plecând de la ea, l-aş numi costaş pe
omul plaiului mioritic.
Cum este în prezent văzut spaţiul mioritic?
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C.D. Zeletin: O serie de noţiuni şi categorii, ce ar trebui să
rămână sacre pentru neamul românesc, sunt astăzi victime ale luării
în deriziune de către românii înşişi. Este un semn al lipsei de
sfinţenie şi al inculturii. Printre cele dintâi victime se află chiar
plaiul mioritic! Inteligenţa tinerilor nu mai este interesată întâi şi
întâi de cultură. Nici vorbă să simtă vreo aderenţă la valoarea
românească şi, după caz, s-o respecte ori s-o venereze. Această
pătură socială nu-şi găseşte alt cal de bătaie decât entităţile sacre ale
existenţei româneşti. Raliindu-se, cu voie sau fără voie, culturii
reziduurilor comuniste ale vârstnicilor, cărora le fac, în felul acesta,
jocul, această sumă de capete impersonale se decojeşte de atributele
morale, nu se mai vrea păstrătoarea întregului pe care îl constituie
românitatea, se extrapolează oricărei seriozităţi comportamentale,
ţinându-ne departe de datoria faţă de ţară. Această parte din tineret
confundă sensul direcţionat al libertăţii cu distribuţia aleatoare a
particulelor agitaţiei browniene. Cuvântul ideal le-a dispărut din
vocabular şi trăiesc vegetativ. Ceea ce este însă şi mai grav e faptul
că îşi pun inteligenţa în solda vegetativului. Au o indiferenţă care te
cutremură, însă e altceva şi mai grav decât nepăsarea: faptul de a nu
voi să ştie de nimic, deci sunt aserviţi acelui Weltverneinen pe care îl
aminteam în răspunsul precedent. Prin tot ce fac şi nu fac, ei se opun
dicteului universal al zidirii, ba mai mult, merg împotriva sensului,
săvârşind implicit o lucrare diabolică. Îşi satisfac nevoia de râs
întorcând-o asupra entităţilor grave, dacă nu sacre, ale axiologiei
româneşti. În fond, e o autoderiziune, o autopersiflare, este băşcălia
în sine, prin care se neagă pe ei înşişi, renunţând astfel – culmea
paradoxului! – chiar la dreptul lor la autoironie... Eu simt, destul de
aproape, sumbrul pas de marş al unei autodistrugeri grave... Mai
percep în psihologia lor o iritare confuză ce le-o trezeşte dramul de
divinitate din valorile româneşti, care arată că, prin el, biet neamul
nostru a auzit vocile Absolutului. Îmi vine în minte, iar şi iar, versul
lui Eminescu:
Îndrăznesc ca să rostească pân’ şi numele tău... ţară!

Există, aşadar, pentru această rostire un drept.
Este evident faptul că eu vorbesc despre pângărire...
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Despre coastă? Ea întreţine o viziune edenică a unor realităţi
de la ţară, care există, dar sunt debranşate.
Ară plugul sus pe coastă,
Plug cu patru boi,
Nici o viaţă nu-i frumoasă
Ca în sat la noi.

Coasta e implicată în structura fundamentală a ritmului
deal/vale ce stă la baza filozofiei lui Blaga despre spaţiul mioritic.
Ochii săteanului se odihnesc pe ea.
Primăvară, sora noastră
Suflă neaua de pe coastă!

Problema, după mine, e alta. În teoria spaţiului mioritic,
Blaga, legănat de ritmul polimorf şi subtil al succesiunii deal/vale,
nesocoteşte absolutul şesului şi absolutul muntelui, amândouă
prezente în ţara noastră. Descoperirea târzie a primului i-a tras, de
altfel, şi o sperietură (a se vedea misterioasa „călătorie a lui Blaga
la Brăila“, spre a-l întâlni pe propriul său exeget, Vasile Băncilă,
despre care aflase că elaborează o... teorie a spaţialităţii Bărăganului), după cum piscurile montane, indicând – prin direcţie – absolutul dumnezeirii, rămâneau totuşi în afara „molcomiei” româneşti,
în care ne mirăm cum de se regăsea superbia lui Blaga...
Coasta este elementul ce se separă din întregul topografiei, e
debutul intimităţii pe care ne-o asigură configuraţia scoarţei
terestre. Este oblicul, cu valoare de aurea mediocritas a unui teren,
adică ideala poziţie de mijloc între orizontalul ce adoarme şi
verticalul ce înspăimântă. Coasta întreţine, prin horbota viilor,
grădinilor şi ogoarelor, confortul sufletesc al săteanului, care le
vede perfect, aşa cum acasă, îşi vede privirea în oglinda rezemată,
atât pe perete cât şi pe masă, tot oblic.
Revista Medicală Română, vol. LV, 2, pp.122-125, 2008.
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Francisc LÁSZLÓ

O PIANISTĂ ARISTOCRATĂ A SPIRITULUI*)

Dimensiunile fizice ale cărţii sunt impresionante – şi chiar
incomode. Nu ştiu cărei pianiste din lume i s-a mai dedicat o
biografie de 850 de pagini. Din acest punct de vedere, volumul
impune respect chiar şi înainte de a-l deschide. Pe de altă parte, el
constituie o lectură grea stricto sensu: citindu-l în pat, greutatea ei
ne produce dureri în încheietura mâinii cu care îl ţinem. Trebuie
să-l citim la masă. Însă şi merită să-l citim altfel decât obişnuitele
biografii de pianiste, chiar cu creionul în mână, luând notiţe, cum
obişnuim să lecturăm cărţile ştiinţifice.
Dimensiunile muzicologice ale demersului autorului par să fie
impecabile. Scriu „par să fie” din motive de modestie obligatorie,
nefiind suficient de documentat în materie pentru a-l putea elogia
pe autor ex cathedra. Cartea a fost omagiată de Viorel Cosma, în
recenzia sa publicată în Jurnalul literar (anul XIX, nr. 1-4,
ianuarie-februarie 2008, p. 2), de pe poziţia lexicografului
atotştiutor al muzicii româneşti, care distinge şi noutăţile, rezultate
ale cercetărilor personale întreprinse de autor, de informaţiile
istorio- şi muzicografice preexistente, cunoscute şi valorificate de
acesta cu probitate, trimiţând la sute de surse bibliografice. Poate
va apărea şi o recenzie semnată de un istoric român de prim rang.
Cartea este mult mai mult decât ceea ce promite titlul ei, 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 sociale apuse: a aristocraţiei
româneşti din Principatele Române, respectiv Vechiul Regat.
Elena Bibescu, fiică a lui Manolache Kostaki Epureanu, a trăit
*)

C. D. Zeletin, Principesa Elena Bibescu, marea pianistă. Cronică,
Bucureşti, Editura Vitruviu, 2007.
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între anii 1855-1902. Având un arbore genealogic cunoscut până la
epoca întemeierii Moldovei şi ascendenţi apropiaţi participanţi
direct la unele evenimente cruciale ale istoriei ţării, ea a fost ca şi
predestinată să joace un rol activ în viaţa publică românească, iar
căsătoria cu prinţul Alexandru Bibescu, fiu al domnitorului
muntean Gheorghe Dimitrie Bibescu, înrudit cu mai toată
aristocraţia muntenească şi oltenească, a potenţat semnificativ
orizontul ei spiritual şi patriotic. Cu migala unui istoric de carieră
şi cu arta unui literat autentic, autorul creionează în volum o
mulţime de portrete de personalităţi înrudite cu eroina, începând cu
părinţii pianistei şi ai soţului ei până la cei doi fii ai lor: Emanuel şi
Anton, amici notorii ai lui Marcel Proust. Cu nu mai puţină acribie
şi dăruire sunt înfăţişate şi celelalte' personaje, unele secundare,
altele conexe, ale cronicii de carieră şi de familie.
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. Pentru C. D. Zeletin, mulţimea de
personalităţi şi persoane care populează cele 850 de pagini ale
volumului reprezintă tot atâtea cunoştinţe vii, chiar intime, iar
acestea devin pentru cititor mai mult decât oameni în carne şi oase:
caractere bine individualizate, pregnante. Autorul creşte în ochii
cititorului prin faptul că, deşi îi iubeşte, el nu-şi idealizează eroii,
ci îi prezintă împreună cu ciudăţeniile şi chiar scăderile lor.
Portretizarea cu mult tact şi empatie, dar fără ascunzişuri şi
ocolişuri, a reginei-poete Elisabeta-Carmen Sylva, spiritistă
practicantă, înclinată spre exaltare, victimă a propriei labilităţi
psihice, este grăitoare în acest sens. Autorul nu ocoleşte nici
impasurile majore ale înaltei societăţi din Vechiul Regat, ca de
exemplu criza constituţională provocată de perspectiva căsătoriei
lui Ferdinand, moştenitor desemnat al tronului, cu Elena
Văcărescu, sau scandaloasa despărţire a domnitorului Bibescu de
soţia sa, declarând-o iresponsabilă, iar pe fiul său cel mic, bastard.
Dar aceste „pete” nu fac decât să sporească creditul imaginii
generale mai mult decât pozitive a înaltei aristocraţii româneşti ca
aristocraţie a spiritului. Elena Bibescu, prezentă adesea şi în viaţa
de concerte din ţară, a creat unul dintre cele mai faimoase saloane
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pariziene, unde ea, elevă la pian a lui Rubinstein şi Liszt, primea
vizitele tuturor somităţilor vieţii muzicale şi intelectuale franceze –
de la Saint-Saëns, Fauré şi Debussy până la Anatole France, Proust
şi Maillol –, iar soţul ei, filolog şi bibliofil, care a adunat cam zece
mii de cărţi rare şi îşi redacta jurnalul sub forma unor sonete, a mai
scris, de exemplu, şi o monografie dedicată unui compozitor
german, prieten cu Liszt, Wagner şi Berlioz, azi complet uitat de
lume, Berthold Damcke. Prinţesa Elena Bibescu a fost o
admirabilă şi admirată pianistă de carieră a epocii ei, dar ea ar fi
rămas nemuritoare şi dacă nu ar fi avut alt merit istoric decât că a
descoperit şi a promovat geniul adolescentului George Enescu şi
l-a lansat pe acesta în viaţa muzicală pariziană. Acelaşi lucru s-ar
putea spune şi despre „cea de-a doua vice-mamă” a lui Enescu,
Carmen Sylva, strâns legată sufleteşte de prinţesa-pianistă.
Cartea are şi o dimensiune morală care nu poate fi trecută cu
vederea nici într-o recenzie atât de sumară precum cea de faţă.
C. D. Zeletin, medic şi profesor universitar de biofizică,
istoriograf, genealog, poet, prozator şi traducător din franceză şi
italiană, autor a 40 de volume de literatură, a început să lucreze la
această carte acum douăzeci şi şapte de ani. 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!
Sper şi doresc ca opera lui C. D. Zeletin să apară şi la o cât
mai mare editură pariziană, pentru ca şi francezii să afle cât de
benefice au fost şi pentru primenirea lor culturală saloanele
pariziene ale aristocraţilor români.
Cartea este o „lecţie” deosebit de binevenită şi pentru noi,
ardelenii. Suntem mândri că Clujul a dat Ungariei pe cel mai
puternic rege al istoriei acesteia, pe Matia Corvin, că providenţialii
guvernatori autohtoni ai Transilvaniei, baronul Brukenthal şi
contele György Bánffy II, au construit, în centrul Sibiului,
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respectiv al Clujului, câte un somptuos palat, care ar fi obiective
turistice majore şi în capitala austriacă, ne lăudăm cu Biblioteca
Teleki din Târgu Mureş şi Batthyanaeum din Alba Iulia. Ştim că
primul teatru clujean s-a născut, în 1792, din iniţiativa şi spiritul de
sacrificiu al aristocraţiei locale şi că baronii şi conţii noştri, pentru
care cea de-a doua limbă (dacă nu chiar prima!) a fost germana, au
fost prezenţe bine văzute în saloanele vieneze. Dar suntem oare
destul de deschişi faţă de meritele aristocraţiei predilect francofone
de peste Carpaţi în edificarea României culturale moderne, de
stilul de viaţă al elitelor regăţene? Îmi vine în minte un adagiu al
compozitorului Robert Schumann, din celebra sa scriere
pedagogică, Reguli muzicale pentru casă şi viaţă (1849): „Hinter
den Bergen wohnen auch Leute. Sei bescheiden!” („Şi dincolo de
munţi trăiesc oameni. Fii modest!”).
Ce n-aş da dacă am avea şi noi un istoric şi scriitor de talia şi
tenacitatea lui C. D. Zeletin, care ar sacrifica douăzeci şi şapte de
ani din viaţă pentru a cerceta şi a dezvălui dimensiunile reale ale
legăturilor aristocraţilor ardeleni – care şi-au împărţit viaţa între
Viena şi moşiile lor transilvănene – cu Mozart şi Beethoven şi alţi
cei mai mari ai capitalei împărăteşti!
Tribuna, Serie nouă, VII, 141, p. 32, 16-31 iulie 2008.
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Cornel GALBEN

C. D. ZELETIN, SCÂNTEIND CA SIRIUS...

„Cartea aceasta – declară încă din primul paragraf al
Cuvânt(ului) înainte autorul – e o operă de pietate. Nu este nici
prima şi nu va fi, nădăjduiesc, nici ultima. Cine va căuta în ea
valoarea s-o caute mai întâi pe cea afectivă şi apoi pe cea
documentară. Şi într-un caz şi în celălalt se vor bucura descoperind
bogăţia vieţii lăuntrice a unor oameni de altădată, farmecul
simplităţii şi al vieţii curate”.
Scrisă „într-o doară”, după ce cunoscutul scriitor a citit
scrisorile Zoei Marinescu, ea este, în acelaşi timp, o „datorie faţă
de amintirea unor oameni rari, Zoe G. Frasin şi G. Tutoveanu” şi,
totodată, o „laudă Bârladului etern”, oamenilor lui surprinzători şi
înzestraţi”, de care actualul preşedinte de onoare al Academiei
Bârlădene se simte profund ataşat.
Structurat în trei părţi distincte – Scânteind ca Sirius...,
Contribuţii documentare la biografia poetului G. Tutoveanu şi
Addenda –, volumul aduce în prim-plan o corespondenţă ce ne
aminteşte, prin frumuseţe şi dramatism, de schimbul epistolar
celebru dintre Veronica Micle şi Mihai Eminescu. Deşi nu are
amploarea acestuia, iar poetul Paradis(ului) pierdut nu arde la
aceeaşi temperatură ca Eminul din Ipoteşti, dialogul cuplului
bârlădean e cel puţin tot atât de incitant la lectură, mai ales prin
expresivitatea şi trăirile conţinute în scrisorile de tinereţe ale
Mamei Zoe, care, „asemenea versantelor unui vulcan în activitate,
surprind prin neprevăzut, forţă şi tiranie a energiei interioare”.
Comentându-le, reputatul eseist ţese nu doar o poveste
captivantă, ci reconstituie aproape din nimic schiţa biografică a
celei care a fost soţia lui G. Tutoveanu şi poeta Zoe G. Frasin, cu
toată încrengătura de rudenii şi de întâmplări, ce au contribuit în
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timp la cimentarea unei iubiri şi a unei căsnicii ce nu a fost scutită
de convulsii şi de evenimente tragice.
„Scrisorile ei – aflăm – sunt stenice, demne, pasionate, pline
de isteţime”, conturând cu fiecare nou pas o fire complexă,
capabilă atât de „entuziasme literare”, cât şi de sporirea „puterii de
a decupa clipa trăită şi de a privi prezentul ca trecut, făcând dovada
unei lucidităţi mature, surprinzătoare pentru o tânără îndrăgostită”.
Începută la 5 septembrie 1898, corespondenţa are suişuri şi
coborâşuri aidoma sinuoasei vieţi a celor doi poeţi, siliţi bună
bucată de vreme să trăiască departe unul de altul, să îndure vorbele
deşarte ale celor ce nu vedeau cu ochi buni prietenia şi, mai apoi,
căsătoria lor, încercând pe toate căile să-i despartă. Mizerele
înscenări şi încercările prin care trece o duc pe Zoe, nu de puţine
ori, în pragul sinuciderii, stare pe care o împărtăşeşte cu francheţe
viitorului soţ: „Cei care-mi trimit aceste scrisori au îndoita infamie
pe de o parte de a te insulta pe tine, asemănându-te cu dânşii, iar
pe de alta de a mă chinui pe mine. Din cauza asta nu ştiu dacă-i o
zi-n care să n-am friguri. Această mizeră stare dac-aş mai duce-o
două săptămâni, e ne-ndoielnic lucru că mă va hotărî să-mi pun
capăt zilelor. E ceva teribil să-ţi vezi otrăvit până şi somnul. Nu
cunosc animale mai sălbatice decât oamenii. Şi mai au neruşinarea
să semneze aceste anonime un bun prieten”.
Înarmată cu o răbdare de fier, ea luptă nu doar cu „tulburările
acestea nervoase”, ci cu toată lumea, începând cu funcţionarii din
ministerul de resort şi sfârşind cu propriile gânduri, învălmăşite
uneori de evenimente, dar cel mai adesea doldora de ideile
desprinse din lecturi, pe care le discută aprins şi cu mult mai puţin
expansivul poet, de voinţa căruia depindea toată „fericirea, viaţa şi
nenorocirea” celei ce a animat, ani îndelungi, vestita acum
Academie Bârlădeană.
O parte din aceste zbateri se regăsesc şi în evocările ce i-au
fost consacrate, după moarte, de G. Ursu, Vasile Damaschin,
Mircea Coloşenco, Romulus Dianu şi autorul însuşi, care sporeşte
totodată zestrea de contribuţii documentare referitoare atât la ea,
cât mai ales la biografia poetului G. Tutoveanu, căruia, până de
curând, nu i se cunoşteau nici măcar părinţii. Cu acribia-i
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cunoscută, C. D. Zeletin merge acum cu ascendenţa paternă şi
maternă până la strămoşi, descâlcind iţele şi oferind cititorilor şi
cercetătorilor date relevante despre fiecare component al familiei
celor doi.
Cum stă bine unei atare întreprinderi, nu lipsesc din volumul
Scânteind ca Sirius... (Editura „Sfera”, Bârlad, 2004) trimiterile
bibliografice şi un substanţial album fotografic, provenit din arhiva
proprie şi care ne facilitează prilejul să lărgim cercul personajelor
cu o seamă de alte personalităţi ale locului, ce au marcat la rândul
lor viaţa spirituală a sfârşitului de secol XIX şi a primei jumătăţi a
secolului al XX-lea.
O restituire care merită, aşadar, toată atenţia. O carte utilă nu
doar iubitorilor literaturii.
Ateneu, XLV, 8(468), p. 6, august 2008.
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Dr. Mihai MIHAILIDE

ÎNSEMNĂRILE UNUI CĂRTURAR, SCRUTÂND TIMPURILE

2008 este un an fast pentru scriitorul şi medicul C. D. Zeletin,
cel puţin din punctul de vedere al satisfacţiilor intelectuale şi
sufleteşti pe care trimiterea către publicul cititor a unei noi cărţi o
procură truditorului cu mintea şi condeiul. (Oricât de „proletcultist” şi de perimat – condei, în loc de laptop – ar suna sintagma
ultimă, ea încă exprimă adecvat efortul deosebit cerut de
cristalizarea ideilor în „cuvinte potrivite” „căci rareori cuvintele se
lasă supuse şi obligate să redea întocmai ceea ce simţi”, după cum
scria recent într-un editorial academicianul-medic Augustin
Buzura.) Într-adevăr, la scurtă vreme după prezenţa în librării a
voluminoasei lucrări de restituire cultural-istorică „Principesa
Elena Bibescu, marea pianistă” (Editura Vitruviu, Bucureşti),
operă în egală măsură literară, beneficiara unei excelente receptări
în mass-media şi a unor conferinţe cu o numeroasă asistenţă,
nominalizată la Premiile Uniunii Scriitorilor, profesorul universitar
doctor Constantin Dimoftache Zeletin, biofizician, istoriograf,
poet, prozator şi traducător din lirica italiană şi franceză, are
bucuria să vadă apărându-i un nou volum: Distinguo, un florilegiu
de eseuri, evocări (inclusiv ale unor medici-scriitori), texte uneori
publicate, alteori rostite în diferite ocazii cu referire la vremurile
prezente şi trecute.
Distinguo se încheie cu un număr de interviuri (capitol
intitulat „Convorbiri”) acordate de autor domnilor: Ioan Enache şi
Viorel Savin, cu privire la sociologul şi filosoful Ştefan Zeletin,
doamnelor: Rodica Diaconu (pentru Timpul, Iaşi, 2002, şi pentru
Contemporanul. Ideea europeană, 2003) şi Alice Ţuculescu
(„Ştiinţă şi transfigurare”, pentru săptămânalul Viaţa medicală,
Bucureşti, 2002, şi „E un har să vezi şi să te pătrunzi de ideea că
răul nu e infinit!”, Viaţa medicală, 2005), domnilor: Sergiu Adam
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(Ateneu, 2005) şi dr. Grigore Buşoi (Revista medicală română,
2005). Am început prezentarea recentei apariţii editoriale prin a
cita aceste interviuri, deoarece schimbul de replici a constituit un
bun prilej de mărturisiri autobiografice ale intervievatului, posibilitatea de a înţelege uriaşa muncă de plurivalentă documentare (în
lipsa căreia, în cazul ansamblului operei sale, strălucitorul său
talent nu ar fi fost de ajuns), precum şi de a ne face dezvăluiri, în
legătură cu avatarurile vieţii profesionale personale, în perioada
comunistă. În acest fel, „Convorbirile” (al patrulea capitol al cărţii)
contribuie esenţial la conturarea portretului medicului-scriitor
C. D. Zeletin.
În primul capitol, „Eseuri”, memorabile mi s-au părut a fi:
„Carnea străvezie a ideii”; foarte actualul: „Un caracter, două
caractere” („Stricăciunea unui neam începe cu stricăciunea
caracterului. Libertatea începe şi ea să fie interpretată ca laxitate
morală. Exerciţiul etic pe care îl presupune perioada de
consolidare a naţiunii e producător de caractere. Naţiunea
română este opera unor caractere; căutaţi-le în anii ei de slăbire
şi veţi descoperi că deveniseră rare. Un caracter, două
caractere... Adică ici şi colo câte unul, pilaştri prea puţini pentru a
susţine acoperişul edificiului care este neamul, poporul, ţara.
Eficienţa – ca să zicem aşa – nobleţei numai ele o asigură, nu
laxismul comportamental, şaga cu cele înalte ori sacre,
compromisul dictat de toate circumstanţele, tertipurile acomodării
la orice, apetitul pentru itinerarul tortuos. Românii au nevoie,
astăzi, poate mai mult decât oricând de caractere.”); „A turna
turnătorie...” („Socotind verbul a turna, în înţelesul lui de pâră, ca
fiind unul dintre ultimele cuvinte apărute în limba română, mă
întristez aducându-mi aminte că tot el este, însă cu sensul de a se
întoarce, cel dintâi cuvânt al limbii noastre atestat documentar!
Cronicarul bizantin Theofan aminteşte în Cronografia lui cazul
soldatului din oastea condusă de Martin şi Comentiolus împotriva
avarilor, în anul 579, care a strigat unui companion căruia îi
căzuse încărcătura de pe spinarea asinului şi nu observase: Torna,
torna, fratre! Cuvintele fuseseră rostite «în limba ţării», precizare
de natură să atenueze scepticismul unor savanţi care au văzut în
253
https://biblioteca-digitala.ro

nobilul îndemn doar un vestigiu de grai romanic şi nu plasmă de
limbă românească... Vai, prin câte mai trec şi bietele cuvinte!”).
Între „Evocări” (capitolul al doilea), personal, am avut emoţia
de a parcurge textul consacrat prietenului „Vieţii medicale”, prof.
dr. Victor Săhleanu, colaboratorul nostru până în pragul plecării
sale din această lume: „Medic endocrinolog, profesor de biofizică,
matematician, filozof, publicist, prozator şi poet, el a adâncit toate
disciplinele cunoaşterii privitoare la om, consacrându-le ani,
vârste, viaţă, cărţi: una e de endocrinologie, alta de psihanaliză;
una de gerontologie, alta de biofizică; una de filozofie, alta de
informatică; una de matematică, alta de poezie; una de sexologie,
alta de estetică. Şi tot aşa cărţile sale apropiindu-se de cifra 60,
număr care face din el un fecund. Ceea ce părea dispersat era în
realitate unitar, împrăştierea era doar o iluzie pentru cei ce nu-i
cuprindeau factura intelectuală şi dimensiunea neobişnuită.” (...)
„Avea în el ceva de zeu fără atribut divin. Trăia în idealitatea
aceasta ca într-o suprarealitate personală, care-l izola de o lume
în care permanent voia să intre, suferind de indiferenţa ei, tânjind
după fraternităţi pe care nu le accepta. Opera lui rămâne
odihnitoare prin felurime, ca un peisaj montan care la fiece pas
oferă o altă perspectivă. În întinderile ei polare nu poţi să aluneci
în crevase: toate au fost călăfătuite cu parcurgerile sale, toată
muzica, pe o mie de voci biciuite, a nemărginirilor lui vorbeşte
despre un spirit universal. Îi vibra în adânc o strună profetică,
epică aşadar, şi alta, misterioasă, lirică deci. Pe aceasta o lăsa
mai la urmă, dar ea îl recomanda ca artist: Victor Săhleanu era
un poet. În felul acesta, personalitatea lui se afirma pe deplin, în
timp ce se lăsa paradoxal bănuită: resursele îi erau neistovite”. A
se remarca frumuseţea literară a scriiturii eseistului, asupra căreia,
dincolo de admiraţie, nu am căderea a mă opri.
Dintre „Scriitorii medici” (capitolul al treilea) îmi sunt
cunoscute articolele: „Gr. T. Popa la Însemnări ieşene”; „Cu
gândul la Victor Papilian”; „Poezia lui Vintilă Ciocâlteu”; „Privire
asupra poeziei lui George Magheru”; „Poezia religioasă a lui V.
Voiculescu”; „Însemnare fugară asupra lui Ion Biberi”; „Poetul
Eduard Pamfil şi jocul voluptuos”; „Victor Săhleanu, poetul”,
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toate acestea fiind, anterior publicării, susţinute oral în cadrul
periodicelor reuniuni ale Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti
din România, pe care prof. dr. C. D. Zeletin o conduce din anul
1990, în calitate de preşedinte. Cu adevărat remarcabilă este
analiza critico-istorică legată de poezia autorului „Poemelor cu
îngeri” şi a „Ultimelor sonete închipuite ale lui Shakespeare...”
(„Tânjind după integrarea în Absolut, poetul deprinde limba
universală a rugăciunii şi-L roagă să-i adune în El risipa vieţii. Şi
spune că soseşte – atenţie! – de pe tărâmul artei, care, oricât de
înaltă, e stearpă. Deci abandonează esteticul pentru universul,
valoric superior, al credinţei”). Ultimul text al acestui capitol:
„Un captivant roman oximoronic” se referă la scrierea dlui dr.
Iorgu Gălăţeanu, internist la Bârlad, anume la romanul său
„Destinul chintei” „care încheie un ciclu, însuşire primară a
genului, şi anume cavalerismul”. Citatul următor ar putea explica
titlul elegant ales de autor pentru marginaliile sale la romanul dlui
dr. I. Gălăţeanu: „Un alt oximoron ce se poate confunda cu
neverosimilul este asocierea febrilităţii erotice cu obsesia
înmulţirii, a seminţei pe care eroul o împrăştie ca pe o funcţie a
conştiinţei şi despre care vorbeşte cu o degajare impudică şi, în
bună măsură, nebărbătească (dar nu feminină), întrucât o
învesteşte cu atribute de cauză, şi nu de efect. Or, sexualitatea e o
vânătoare mai curând de efecte decât de cauze. În împreunarea
trupurilor febrile, el se gândeşte la «organismul nerăbdător să
conceapă» . E o reprezentare similară cu a vechilor căpetenii de
seminţie hebree, care îi atribuiau şi ele un rost divin, dar asupra
căruia nu proiectau mistica unor simboluri cifrice, cum este, în
cazul nostru, iniţiatica cifrei cinci, destinul chintei”.
Cartea recent apărută completează fericit opera vastă a unui
mare cărturar, cronicar al celor mai importante evenimente,
îndeosebi culturale, ale secolului trecut şi atent observator al celor
care marchează începutul, la fel de turbulent, al actualului mileniu.
Viaţa medicală, XX, 39, p. 12, 26 septembrie 2008.
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Geo VASILE

SCULPTURALA MUZICALITATE A SONETULUI

Referindu-ne la splendida carte Il sonetto italiano del
Medioevo e del Rinascimento / Sonetul în Evul mediu şi în
Renaştere (Editura Humanitas, 2008, 416 p.), vom reproduce
sfârşitul riguroasei note introductive semnate cu iniţialele S. B. E.
(semn al unei nobile modestii), sub care am recunoscut-o pe
italienista Smaranda Bratu Elian, în jurul căreia de fapt au pivotat
antologatorul şi traducătorul C. D. Zeletin, redactorul Vlad Russo
şi semnatara prefeţei, Natascia Tonelli, profesoară de literatură
italiană la Universitatea din Siena. Cităm iluminatele lămuriri ale
doamnei S. B. Elian, care a contribuit nu doar ca editor, ci şi ca
filolog şi lingvist de mare clasă: „Aparent o reeditare, publicarea
acestei noi ediţii a însemnat în realitate o migăloasă muncă de
regăsire, transcriere, corectură, revizuire şi reelaborare. Ea este
rodul unei colaborări susţinute şi armonioase între autor, C. D.
Zeletin, redactorul cărţii, Vlad Russo, alţi profesionişti ai editurii
Humanitas şi cea care a îngrijit volumul (...)”.
Italia: ţară de sfinţi, navigatori, artişti şi poeţi. Dintre cei peste
60 de sonetişti selectaţi în ordine cronologică, îi amintim pe cei
mai cunoscuţi (foarte utile succintele date biobibliografice de la
finele cărţii precum şi notele lămuritoare ale unor cuvinte, expresii,
nume proprii etc.), pentru unii dintre aceştia poezia fiind doar un
violon d’Ingres: Guido Guinizelli (judecător şi om politic şi căruia
Dante îi va recunoaşte rolul de părinte al dolcestilnoviştilor),
Cecco Angiolieri, Guido Cavalcanti (nobil florentin şi om politic),
Dante Alighieri (om politic), Francesco Petrarca (capelan şi
diplomat), Giovanni Boccaccio, Leon Battista Alberti (arhitect,
sculptor, pictor, muzician, filosof, matematician etc.), Burchiello
(bărbier, spirit răzvrătit, scandalagiu, aventuros), Matteo Maria
Boiardo (om politic), Lorenzo de Medici (politician florentin,
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diplomat şi mecena), Savonarola (călugăr dominican, profetul unui
stat teocratic, ars pe rug ca eretic la anul 1498), Leonardo, Pico
della Mirandola (filosof), Pietro Bembo (istoriograf al Veneţiei,
bibliotecar), Ludovico Ariosto (diplomat şi guvernator),
Michelangelo, Baldassar Castiglione (diplomat), Raffaello, Pietro
Aretino (critic de artă şi pamfletar), Vittoria Colonna, Francesco
Berni (curtean în slujba unor înalţi prelaţi romani), Gaspara
Stampa (una dintre cele mai cultivate şi frumoase curtezane din
Cetatea Dogilor), Torquato Tasso, Veronica Franco (celebră
curtezană în veacul de aur al Serenissimei). Aşadar, mai bine de
patru veacuri de poezie italiană introdusă de capuanul Pier delle
Vigne (1190 cca - 1249), notar, judecător şi sfetnic intim al lui
Frederic II, el însuşi poet şi protector al artelor, vin să ateste nu
numai viabilitatea unei specii lirice, ci şi pasiunea, am zice
ştiinţifică, a traducătorului pentru vechile şi nepieritoarele modele
poetice italiene, cu feluritele lor teme, tehnici şi stiluri demne de
estetica romantismului european şi universal, dar şi de sufletul
retro al versatilei noastre postmodernităţi.
Cartea lui C. D. Zeletin include şi o postfaţă proprie intitulată
„Sonetul italian în Evul mediu şi Renaştere”. „Cităm: „Materia
dură a sonetului, opunând rezistenţă, incită mai mult virtuţile
active ale poetului pornit în desluşirea acelor raporturi criptice pe
care le bănuia existând a priori între idei şi cuvinte; ea obliga la o
bogată întrepătrundere a lumilor subiectului şi obiectului, mai cu
seamă atunci când sonetul părea să fie ideea ce trebuie descoperită
în substanţa amestecată a limbii, aşa cum statuia trebuia doar
scoasă din sânul amorf al pietrei”. Rândurile de mai sus au darul
de a defini nu doar estetica renascentistă (michelangiolescă) a
sonetului, ci şi strădania echivalării (sculpturii?) versului italian în
limba română. C. D. Zeletin, în acest caz, 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.
Împărtăşim inclusiv ideea exegetului în privinţa originii italiene a
sonetului pe o filieră provensal-siciliană, la curtea de la Palermo a
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regelui Germaniei şi al celor două Sicilii, a regelui-poet Frederic II
(1194-1250)
Aşadar, sonetul este legat de zorii limbii literare italiene, iar
prin şcoala dolcestilnovistă, va deveni un cod al iubirii, de acces şi
ascensiune a profanului spre sacru, intermediat de madonizarea
femeii, cum se exprimă Gabriel Liiceanu în recentul său eseu
„Despre seducţie”, acea donna angelicata, purtând felurite nume,
Beatrice, Laura etc. C. D. Zeletin valorifică şi echivalează în
traducerea sa nu numai nivelurile de rafinament tehnic şi muzical
(endecasilabul iambic) la care s-a ridicat sonetul italian la
începutul şi la sfârşitul Renaşterii, ci şi ideile noi, revoluţionare
pentru acea epocă aflată totuşi sub controlul inchiziţiei, cât şi al
Companiei lui Iisus. Cea mai mare parte a sonetiştilor antologaţi
erau nişte cugete libere, cultivate, vizionare, rebele faţă de
convenţiile comunităţii, ca de pildă surghiunitul Alighieri.
Filosofie de viaţă, vita nova, dar şi religie a frumuseţii, dragoste de
patrie, spiritualism, profeţie cosmică. Între nemântuitul îndrăgostit
Petrarca, elegiac solitar al naturii şi al măreţiei alpestre, satiricul,
polemistul, burlescul Berni şi marele talent poetic de la asfinţitul
Renaşterii, Torquato Tasso (1544-1595), închis în ospiciu timp de
şapte ani pentru o bănuită boală psihică, se poate reface ambitusul
poeziei moderne, ideatic şi expresiv vorbind. Lucrând pe o materie
lingvistică 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, celor
aparţinând filosofului şi enciclopedistului florentin Pico della
Mirandola, Michelangelo, marchizei de Pescara Vittoria Colonna,
din care cităm: „Aş vrea, puternic şi în rezonanţă,/ să-mi strige-n
piept Hristos, cu tot avântul,/ iar faptele-mi s-arate, şi cuvântul,/
credinţă vie şi-aprigă speranţă./ Isus aude-aleasa doleanţă/ a
sufletului năpădit de sfântul/ pojar, şi îl deşteaptă, îi dă veşmântul/
luminii şi-l purifică-n substanţă./ A-L invoca ajunge obiceiul/
acestui suflet, singura lui hrană,/ însufleţirea, dorul şi temeiul,/ Şi258
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atunci când lupta cea din urmă vine/ (atât de grea!), cu vechea-ne
duşmană,/ forjat prin rugă, îl cheamă de la sine”.
Traducătorul luminează sensurile multor versuri prin recurs la
coroborarea mai multor ediţii (italiene, franceze, engleze),
decriptează multele obscurităţi, justifică sau netezeşte prin
convenabile echivalenţe unele asperităţi sau ezitări gramaticale, de
topică, ritm, şi chiar concesii făcute unei mode stilistice, altfel spus,
manierismul vremurilor respective. Dacă ediţiile italiene curente
traduc de obicei textele multor sonetişti din acele vremuri (încă
tributari amalgamului latino-provensal şi celui volgare cu amprente
vernaculare) în italiana modernă, unitară şi literară, C. D. Zeletin,
printr-o echilibristică fastuoasă între cele două limbi, printr-o
strădanie excepţională ce înseamnă cercetare intraverbală,
mimetism, volubilitate şi făcând uz de un al şaselea simţ, cel al
fluenţei limbajului poetic românesc, restituie farmecul şi
originalitatea textului original, inclusiv personalitatea sonetistului,
fără să neglijeze vreo clipă sofisticata tehnică a sonetului (ritm,
rimă, dispunerea grafică a celor două catrene şi a celor două
terţine), dar mai ales proteica, polifonica sculpturala lui muzicalitate. Încheiem comentariul la acest volum de referinţă printr-un citat
din prefaţa profesoarei Natascia Tonelli, specializată în literatura
italiană medievală şi renascentistă; trecând în revistă diacronic şi
analitic figurile pregnante incluse în acest volum bilingv, ea
covalidează valoarea spirituală şi umană a fiecăreia, dar şi a
sonetului ca formă poetică perenă: „Marea vitalitate a sonetului
italian în perioada cea mai glorioasă a istoriei sale este perfect
reprezentată de paginile acestei antologii, începând chiar cu
misterioasele lui origini”.
Viaţa medicală, XX, 51, p. 12, 19 decembrie 2008.
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Victor ESKENASY, Praga

PIANISTA PRINŢESĂ ELENA BIBESCU ŞI C. D. ZELETIN
SCRISOARE PENTRU MELOMANI

„Muzica nu trebuie înţeleasă, ea
trebuie ascultată”
Hermann Scherchen

Mărturisesc că prima reacţie la primirea de la Iaşi a cărţii lui
C. D. Zeletin: Principesa Elena Bibescu. Marea pianistă* a fost
una de inhibare. Cine are timp să citească cele 750 de pagini ale
„cronicii” sau „dizertaţiei”, cum o numeşte alternativ autorul ei?
Acum, când am ajuns la ultimele pagini, înclin să cred că doar
volumul de mari proporţii (pentru a nu vorbi de volumul uriaş de
muncă) i-a speriat într-atâta pe criticii şi funcţionarii
guvernamentali români încât, necitindu-l, să nu acorde nici un
premiu academic, cultural, muzical acestei cărţi de excepţie.
Fiindcă prin cantitatea de informaţii genealogice şi muzicologice,
în parte inedite, această carte, care poate fi citită şi ca o suită de
micromonografii, merita amplu un premiu. Şi am regretat că
România nu are un Bernard Pivot, care să pună cartea la loc de
cinste în toate librăriile...
Medicul şi omul de cultură ce se ascunde în spatele
pseudonimului C. D. Zeletin îşi ia toate precauţiile posibile în
caracterizarea principalului său personaj, prinţesa Elena Bibescu,
dispărută timpuriu, la începutul veacului XX, şi care nu a lăsat în
urmă nici o înregistrare a artei ei pianistice: „reconstituirea de către
noi a biografiei sale e o lucrare relativă, sprijinită pe dreapta
cumpănire a epitetelor ce s-au îndreptat spre ea şi pe autoritatea
*

C. D. Zeletin, Principesa Elena Bibescu. Marea pianistă. Cronică.
Bucureşti, Editura Vitruviu, 2007, 750 p. + 107 il.
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celor care le-au exprimat”. Din acest unghi de vedere, constată
autorul, două lucruri diferite apar exprimate în aceiaşi termeni,
„bravura şi extazul consecutiv interpretării”. Li se adaugă epitete
cum sunt „o mare tehnică”, „un toucher energic, bărbătesc în părţile
forte; dulce, armonios şi visător în cele dulci...”. Epitetele sunt
numeroase şi C. D. Zeletin le recenzează meticulos pe toate, într-o
cercetare model a arhivelor şi bibliotecilor, în primul rând româneşti
şi franceze. Autorului acestei „dizertaţii” i s-ar putea aplica lui
epitetele prin care îl descrie la un moment dat pe prinţul Barbu
Ştirbei, „cu simţul măsurii, subtil, perseverent, vrednic, trăind idei şi
neiubind afişajul”.
Din mulţimea personajelor cărţii, trei aş spune că domină
peisajul ce se întinde amplu pe un secol, de la mijlocul secolului al
XIX-lea până după cel de-al doilea război mondial. Cel dintâi este,
fireşte, pianista prinţesă Elena Bibescu (1855-1902), formată la
şcoala lui Anton Rubinstein şi al cărei debut avea loc în 1873, la
Teatrul cel Mare din Bucureşti. Pendulând între România şi Franţa,
Elena Bibescu, al cărei salon şi concerte pariziene sînt descrise în
detaliu, a jucat un rol determinant în lansarea lui George Enescu,
acesta fiind al doilea personaj principal al cărţii lui Zeletin. Cel deal treilea, cred că nu mă înşel, este regina Elisabeta, pentru mulţi
cunoscută sub pseudonimul ei artistic Carmen Sylva, prietenă cu
Elena Bibescu şi la fel de entuziastă susţinătoare a lui Enescu. În
această zonă se înscriu informaţiile cele mai interesante, de ordinul
istoriei muzicii, adesea inedite, pe care le aduce volumul lui C. D.
Zeletin.
Acribiei autorului îi scapă puţine elemente sau surse esenţiale
şi, probabil, numai încheierea în urmă cu câţiva ani a documentării
sale îl face să omită o lucrare de prim interes pentru domeniul său
cum este cea a lui Myriam Chimènes, consacrată saloanelor
muzicale pariziene1.
Cartea este mai mult decât importantă în măsura în care
exploatează arhivele Saint-Saëns şi corespondenţa compozitorului
1

Myriam Chimènes, Mécène et musiciens. Du salon au concert à Paris
sous la III-e République. Paris: Fayard, 2004.
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cu Elena Bibescu, devenită o apropiată în ultimul ei deceniu de
viaţă.
Între scrisorile inedite citate de Chimènes, una aduce precizări
importante la un subiect discutat în detaliu şi de Zeletin, cea a
concertelor de binefacere la care se reduce activitatea pianistică a
Elenei Bibescu şi a celor de rangul ei.
„Am consultat familia mea prin alianţă – îi scrie pianista lui
Saint-Saëns, în 1898 – şi iată, în rezumat, rezultatul conciliabulelor
noastre: atunci când cânt pentru săraci se presupune că lucrez
pentru gloria Domnului... A cânta împreună cu dumneavoastră, la
Figaro, ar însemna să lucrez pentru propria-mi glorie şi acesta este
un drept pe care familia mea prin alianţă mi-l contestă şi refuză...”
Într-un alt capitol al cărţii sale, C. D. Zeletin califică drept un
termen „supradozat” aprecierea potrivit căreia Enescu ar fi fost
descoperit de principesa Elena Bibescu. Poate, dar aşa cum autorul
o dă singur de înţeles, rolul prinţesei în impunerea tânărului de 16
ani a fost totuşi esenţială. Faptul e demonstrat de o altă scrisoare
inedită din arhiva Saint-Saëns, citată de Myriam Chimenes şi
datând din mai 1897, mărturie a insistenţei prinţesei de a-l face
cunoscut pe Enescu: „o favoare căreia îi acord mare importanţă –
vreau să vă prezint un tânăr compozitor, un copil al ţării mele,
miraculos de înzestrat, care de doi ani se dezvoltă în umbra muncii
şi în linişte şi despre care cred că este destinat să devină unul din
cei ce ne vor ilustra. Are la activul său trei simfonii şi un cvintet şi
a obţinut, la 11 ani, toate premiile Conservatorului din Viena.
Acordaţi-mi o oră, la alegerea dumneavoastră (vreţi un dejun?),
pentru acest copil. Aş vrea să păstrez amintirea primei sale întâlniri
cu dumneavoastră şi acesta este motivul pentru care ţin să fiu
prima care vi-l prezintă”.
Ar fi multe de spus pe marginea opusului meritoriu al lui C. D.
Zeletin. Nu pot decât să mă alătur dorinţei sale de a trezi acele
„mentalităţi amorţite, să modulez(e) conştiinţa generală înţepenită
în acceptarea exclusivă a valorilor oferite de ultima jumătate de
veac sau rezerva faţă de aristocraţie şi să zdruncin(e) uitarea...”.
Suplimentul de cultură, Ziarul de Iaşi, 195, p.14,
6-12 septembrie 2008.
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Gheorghe GRIGURCU

ÎN DUHUL CLASICITĂŢII

Trăim o vreme a disocierii, a fărâmiţării, a risipirii agregărilor
umane. În viaţa literară asistăm la grăbita succesiune a unor
generaţii prescurtate şi ele, înjumătăţite ori reduse la intervale şi
mai mici, în care se înghesuie autori dornici de-a se afirma prin
disjuncţii tăioase faţă de înaintaşii nu o dată departe încă de vârsta
senectuţii. Interesul, să zicem textual, faţă de aceştia fiind minim
(nu numai că nu sunt amintiţi, dar adesea par a nu fi nici măcar
citiţi cu o atenţie rezonabilă), ce să mai zicem de interesul afectiv,
de acel magnetism reverenţios-liric care îl stăpânea, bunăoară, pe
subsemnatul în anii tinereţii, în raport cu scriitorii mai mult ori mai
puţin importanţi ce îmi creau imaginea unei lumi fabuloase,
cvasiinaccesibile? N-aş vrea să cad pe locul comun, iritant, al
conflictului dintre „tineri” şi „bătrâni”. Întâlnesc lucruri frumoase
sub iscălitura junilor de azi şi, măcar conform unui calcul al
probabilităţilor, cred că din rândurile lor numeroase se vor ivi
nume scriitoriceşti remarcabile. E pur şi simplu o diferenţă de
structură psihică, o mutaţie, dacă vreţi, pe care o constat cu
obiectivitate. Faptul că nu ajung pradă a unei iluzii mi-a fost
confirmat recent de către un confrate din capitală, un cunoscut
critic sobru de felul său, de un leat cu mine, care a precizat că, deşi
participă la opinia mea, se jenează a-şi face publică mâhnirea... O
răceală, un egotism îi circumscrie progresiv pe literatorii tineri, cu
privirile rigid aţintite înainte, niciodată aruncate înapoi ori lateral.
Să fie un efect al unei epoci dezidealizate, pragmatice, aşa numita
societate de consum, învederând un numitor comun al ţintirii
bunurilor terestre, al finalizării materialiste, în economia căreia
nostalgia, reveria, liantul emoţional al trăirilor n-ar putea decât
semnifica un balast? Iată gândul cu care îmi îngădui a începe
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prezentarea volumului Distinguo al lui C.D. Zeletin*), care se
situează, cu o emuvantă exactitate, chiar la antipodul fenomenului
mai sus indicat. Medic de mare prestanţă, profesor universitar şi
cercetător, d-sa e şi un scriitor dotat, dintr-o rasă, hélas, pe cale de
dispariţie. E un herald defazat al tradiţiei, un conservator cu toate
riscurile pe care le incumbă o atare postură ce poate da contemporanilor impacientaţi senzaţia de excentritate ori de-a dreptul de
inutilitate. Dacă aceştia se smulg din ţesutul organic al succesiunii
generaţiilor, cu ajutorul unei umori flegmatice, al unui subiectivism sieşi suficient, C.D. Zeletin ilustrează o astfel de vitală
concrescenţă sub chipul unui credo implicit şi explicit: „Veşnic mă
simt dator. Mai ales faţă de cei ce nu mai sunt. (...) am plătit
datorii, dar sunt departe de a mă fi achitat. Probabil, atunci când
am să plec, în loc de rămas-bun voi indica un lung şir de creditori,
al căror nume memoria, pornită pe drumul stingerii, îl va pipăi cu
degetele din ce în ce mai amorţite pe boabele mătăniilor ei de
anahoretă. Nu e vorba de o mentalitate mercantilă, de principiul
donnant/ donnant, de ideea schimbului deci, ori a echivalenţei, ci
de restabilirea unui echilibru între îndatoritor şi îndatorat, între
credit şi servitute, între obligaţie şi libertate, fără de care nu pot să
exist în armonie cu mine însumi. Pedeapsa asumării acestor
restanţe mă înalţă necontenit ca pe un vârf de munte, pentru a le
vedea mai limpede şi a le cuprinde cât mai larg. Deşi retras din
fire, mi-a fost dat să întâlnesc minuni de oameni ori – hai, să zic –
oameni minunaţi. Mulţi. Aproape toţi s-au dus; ce-am făcut pentru
Tudor Vianu? Nimic. Pentru G. Tutoveanu, Ion Buzdugan, V.
Voiculescu şi pentru atâţia şi atâţia, piscuri de artă sau piscuri
umane care, poate, nici n-au nevoie de mângâierile fulgului meu?
Mai nimic, în afară de faptul că-i pomenesc în rugăciunile mele.
Nimic... Şi tot aşa...”. Vibrante vorbe, măcar pentru cineva precum
cel ce aşterne liniile prezentului comentariu, îndemnat a evoca
similitudini în candidele năzuinţe şi căutări ale vârstelor sale
aurorale, dar şi într-un reflex de atracţie, respect, gratitudine
*)

C. D. Zeletin: Distinguo. Eseuri. Evocări. Scriitori medici. Convorbiri,
Ed. Vitruviu, 2008, 428 pag.
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păstrat până acum faţă de cei ce i-au premers, fie şi cu un mai
modest avans calendaristic. De remarcat, în citatul de mai sus, din
C.D. Zeletin, salutarul amestec simpatetic al rememorării unor
personalităţi de înaltă reputaţie şi al unor condeie cu mai redusă
rezonanţă, divulgând nu o scară axiologică (care îndeobşte nu e
încălcată), ci coerenţa unei atitudini morale.
Faţă de asemenea confraţi care n-au beneficiat de şansa unor
mari împliniri artistice şi a faimei corespondente, inima lui C.D.
Zeletin se îndreaptă recurent, cu o undă de evlavie în care e
decelabilă şi comprehensiunea reală şi înnobilatoarea compasiune.
Astfel autorul dă o replică indirectă, dar etic eficientă, „diminuării
conştiinţei şi mândriei naţionale, îngrijorătorului declin al simţului
onoarei, triumfului nonvalorilor, corupţiei inimaginabile, stricăciunilor de tot felul, hoţiei”, ce, în perspectiva d-sale, ne „sluţesc”
prezentul. Nu constituie gratitudinea unul din instrumentele
sufleteşti eficace în combaterea turpitudinilor menţionate? C.D.
Zeletin posedă darul de-a stabili relieful convenabil al unor
condeieri de rang secund, fără a-i minimaliza dar şi fără a-i exalta,
aşa cum se petrece habitual în exegeza de factură provincială,
printr-o izbutită echilibristică ce-l fereşte de lesnicioasele glisări
fie într-o parte fie în alta. Despre Constantin Chioralia, a cărui
figură puţin comunicativă am întrezărit-o şi eu, odinioară, la Casa
Scriitorilor, aflăm că era „un om de miez, înfiorat de brize
mesianice atunci când îşi apăra arta sa”, care „trăia idei şi era
foarte cultivat”. Încadrarea sa într-o tipologie e mai relevantă decât
cota la care l-ar putea situa istoria literaturii, în penumbra căreia se
mistuie atâtea şi atâtea tulburătoare destine ce n-au acces la graţia
literei glorificate: „Trăia înalt, într-o perfectă asceză a liricii.
Auzea poezia prin receptori extrem de adecvaţi, meniţi să izoleze
mesajul înecat în magma literaturizării. Citea enorm, aplecat pe
cartea sau pe ultima revistă literară cu râvna căutătorilor de aur în
viiturile presupuse de nărăvaşa producţie literară... Poezia trebuia
să fie o emanaţie echilibrată între har şi elaborare, animată de
zvâcnetul ideii; în acest sens, nu îngăduia să vadă măiestria
artistică lăsată în izbeliştea dicteului subconştient. Vitupera
produsul amorf care, în numele modernităţii, se dă drept artă”. În
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rândurile din urmă aflăm o aderenţă a evocatorului la pilda
antecesorului d-sale, prin fiinţa amândurora trecând unda cristalină
a aspiraţiei spre clasicism. Sub egida unei analoage propensiuni
este aşezat şi Grigore Sălceanu, bardul constănţean care „a slujit
ceea ce sensibilitatea umană a hotărât că sunt frumuseţea şi arta,
ţinându-se într-o fermă rezervă faţă de marea agitată a experimentalismului, mai mult sau mai puţin hazardat, al secolului ce se
apropia de încheiere”. Un alt poet împărtăşeşte cu C.D. Zeletin
profesia medicală. Vintilă Ciocâlteu e meritoriu graţie unui limbaj
echilibrat şi limpid ce susţine o producţie „proaspătă, cu un umor
fin şi ironic, mişcată mai mult decât tulburată de marile întrebări
ale existenţei. Nici nu se poate ca ici-colo să nu fie şi aforistică”.
Un capitol substanţial al florilegiului memorialistic pe care ni-l
oferă C.D. Zeletin e cel ce înmănunchează câteva figuri de prim
plan ale literelor româneşti. Trecerea spre altitudinile superioare nu
se face brusc, neexistând un spaţiu alb între cei cu o soartă estetică
mai modestă şi cei ce-au strălucit prin operă şi prezenţă socială,
întrucât în primul caz nu s-a recurs la o dispreţuitoare condescendenţă iar în cel de-al doilea nu se ivesc ditirambii unei predări
necondiţionate. Indivizii şi împrejurările ce-i antrenează sunt
scăldaţi în atmosfera firescului. Neîndoios jucând rolul de magistru
al memorialistului, Tudor Vianu constituie nu doar întruparea
armoniei erudit-clasicizante, a chietudinii ce emana din mintea-i
elevat cugetătoare, ci şi un „om secret”, care disimula sub faţada
apolinică frământări am zice dionisiace: „Amintirea lui vine
totdeauna de sus. Coboară cu puterea unei linişti binefăcătoare
pentru sufletul frământat, pentru mintea care cugetă, pentru firea
aflată sub semnul armoniei dintre sine şi lume, pentru caracterul
ce-şi găseşte reazem în onoare. Suflet nobil, avea un spirit mult
mai sagace şi mai viu decât arăta. Orchestrarea vieţii din afară i se
săvârşea sub bagheta vieţii lăuntrice. Trăia în cultul ei, oarecum
tainic. Melancolic fără a fi aton, melancoliile lui nu exprimau atât
suma sensibilităţilor, cât curenţii din adânc ai sufletului”. O
paralelă între T. Vianu şi G. Călinescu dezvăluie că „aceşti doi
corifei” nu numai că nu prezentau asemănări, „dar erau şi
extrapolaţi, întâi de toate prin fire: Vianu iezer de munte,
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Călinescu râu despletit în cascade. Vianu dispunea de suveranitatea ideii, Călinescu de cutezanţa ei. Vianu avea un uşor recul faţă
de prezent, Călinescu se repezea în prezent...”. Printre rânduri, cu o
confidenţială fineţe, e introdusă expresia preferinţei pentru cel
dintâi. Declarându-se „admirator” al operei călinesciene, C. D.
Zeletin se vedea nevoit a-şi diminua un asemenea simţământ prin
impresia deconcertantă pe care i-a lăsat-o omul, histrionic, înclinat
spre manifestări total imprevizibile, generatoare de stupefacţie. Cu
mijloace câteodată strigător inadecvate, G. Călinescu se voia un
artist absolut, sfidând riscant minimele convenţii: „Treceam într-o
seară de primăvară, prin faţa casei lui din Floreasca. Ferestrele
erau larg deschise, aproape ostentativ deschise şi prin ele am
asistat la un spectacol halucinant. Călinescu dansa prin odaia
îngustă cu un scaun în braţe. Acum se precipita în piruete supradozate, acum strângea obiectul de lemn la piept, protejându-şi tandru
partenera imaginară". Nesatisfăcut de simulacrul dansului cu o
parteneră inanimată, Divinul o părăsi la un moment dat, plasând-o
pe divan, „luă vioara şi începu să cânte Plaisirs d’amour de
Martini, cu expresia unei fericiri dureroase, însoţită de o
grandilocvenţă tragicomică a mâinii drepte, posesoare a arcuşului.
Ochii îi străluceau ca doi cărbuni, încântaţi de scârţâiala ce-i părea,
cu siguranţă, sublimă, iar părul i se zburlise ca la electrocutaţi”.
Clasicizantul şi el până la un punct autor al Bietului Ioanide îşi
asuma astfel un mimetism romantic care lua, involuntar, turnura
absurdului care-i repugna.
Nu mai puţin interesantă este efigia lui Edgar Papu, un fantast
sub crusta unei ordini, a unei pedanterii de savant abstras, căci „în
adâncurile gândirii lui, hazardul deţinea o logică ştiută numai de
filosof şi nemărturisită”. „Altarul secret” al acestui umanist de
amplă ştiinţă îl constituia „enigma” ce-i îngăduia a se recunoaşte,
nu fără o doză de sofisticată credulitate, în ipostaza unui
„descoperitor”. Sau, cum afirmă memorialistul, cu un cuceritor
elan metaforizant: „Aceasta se petrecea în unele discuţii filosofice
aproape după fiecare observaţie sau aserţiune. Semăna unui
Hermes cu aripioare la maleole, ca să zboare mai repede la
tabernaculul din Olimp. De altfel, era uşor ca o pană, multifrons ca
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însuşi Hermes şi arăta veghea heruvimului cu o mie de ochi”.
Protocronismul n-ar fi semnificat decât una din acele „descoperiri”
ale entuziastului savant, care a emis în contul conceptului cu
pricina un şir de teorii ce, „multiplicate ulterior, au fecundat gustul
amatorismului pentru aproximaţie, coincidenţă şi seducţie prin
lucrurile vagi, percepute ca enigmatice, stimulând fuga de
exactitate şi lipsa interesului pentru validarea ipotezelor prin
probe”. Evident, aci e o caracterizare domptată a unui flagel
ideologic pe care Edgar Papu l-a declanşat ca pe o stihie, aidoma
unui ucenic vrăjitor. Întrucât se impune impresia că în fizionomia
sa lăuntrică se îmbinau şi se dezbinau periodic rigoarea
cărturarului suprasaturat de condiţia sa şi imboldul unui „căutător
de absolut”, care, în dizertaţiile sale, „zbura, plutea” precum o
energie ce anihilase ponderabilul, „imagine umană a levitaţiei”. Un
joc al contrariilor care putea deveni primejdios. Şi chiar a devenit
foarte primejdios în aventura protocronismului, de a cărui eroare
nu l-am putea exonera pe cel socotit în genere drept părinte al său.
Căci ar însemna să subapreciem grav inteligenţa intelectualului de
marcă ce se lăsa publicat, elogiat, premiat de naţional-ceauşiştii cei
mai virulenţi de la Luceafărul şi Săptămâna...
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.
Acolada, II, 15, p. 3, decembrie 2008.

268
https://biblioteca-digitala.ro

Prof. univ. dr. Veturia DIMOFTACHE
Universitatea Naţională de Muzică, Bucureşti,
Catedra de teorie a muzicii.

C. D. ZELETIN, EL DISCRETO

Personalitate fascinantă a culturii româneşti, şi nu numai,
C. D. Zeletin, asemeni lui Pius Servien, Ion Barbu sau V.
Voiculescu, este intelectualul cu dublă formaţie. Poet, eseist,
traducător cu premii la Edinburgh, Monselice şi Frankfurt, este
totodată profesor universitar de biofizică la Facultatea de Medicină
a U.M.F. „Carol Davila” din Bucureşti, cu prelegeri de neuitat şi
cercetări excepţionale, situate de profesorul român George Emil
Palade, întâiul român laureat al Premiului Nobel, la aceeaşi
înălţime cu marile sale izbânzi literare, Călătorie spre transparenţă, Andaluzia, Sonetul italian în Evul mediu şi Renaştere,
traduceri din Baudelaire, Mallarmé, Verlaine, Rimbaud, Valéry,
volumele de eseuri Respiro în amonte, Gaură-n cer, recentul
Distinguo ş.a.
L-aş compara cu modelul uman „el discreto”, gânditor foarte
cultivat, iubitor de singurătate, discretul care gândeşte şi priveşte
adânc, model postulat de Baldasar Gracián.
Cartea sa, putem spune celebră, Principesa Elena Bibescu,
marea pianistă*), care s-a bucurat de cronici entuziaste – Viorel
Cosma, Francisc László, Gheorghe Grigurcu, Adriana Bittel,
Barbu Cioculescu, Sorin Lavric, Victor Eskenasy (Praga) etc. –,
deja epuizată, autorul pregătind ediţia a II-a, se deschide ca un
palat în toată splendoarea lui, cu sute de camere, cu oglinzi şi
candelabre strălucitoare.

*)

Principesa Elena Bibescu, marea pianistă, de C. D. Zeletin, Editura
Vitruviu, Bucureşti, 2008, 849 pagini.
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Cele 28 de capitole ale cărţii, perfect unitare, se pot citi în
ordinea dorită de cititor; de exemplu: George Enescu. Prima
vicemamă o principesă, a doua vicemamă o regină (23), Ateneul
Român (19), Două artiste „princesse Bibesco”: Elena şi Martha
(21).
Dincolo de informaţii, documente, de erudiţia intimidantă a
autorului, paginile de istorie a României, Moldovei, Bârladului
natal sunt scrise, cum ar spune Vasile Pârvan, în ritm solemn de
epopee, consonant cu sensibilitatea sa artistică. Sunt evocate
generaţiile anilor 1848, 1859, 1877, marii patrioţi Alexandru Ioan
Cuza, Mihail Kogălniceanu, Nicolae Bălcescu, Costache Negri,
Ion Ghica, Manolache Kostaki Epureanu, Vasile Alecsandri.
Ultimii trei au refuzat tronul ţării pentru a o sluji, cu smerenie,
fiecare în felul său.
C. D. Zeletin prezintă familii ilustre domnitoare (Brâncoveanu,
Bibescu, Cantacuzino, Mavrocordat) şi familiile unor mari boieri
cu odrasle şcolite la Viena, Heidelberg, Berlin, Paris, Bologna,
exponenţi ai aristocraţiei româneşti, care n-ar fi existat, după ideile
fluturate de mulţi „cântăreţi” ai regimului comunist; în opinia lor,
ţăranii alcătuiau singura aristocraţie românească, dar a căror clasă
o distrugeau. Cu siguranţă, sătenii români creştini, cuviincioşi,
toleranţi şi harnici, care preferau să moară decât să-şi lase
pământurile (vezi Mircea Eliade), compun o altfel de aristocraţie,
dar nu singura.
Istoria muzical-artistică a României din secolul XIX şi prima
jumătate a secolului XX se îmbogăţeşte prin cartea lui C. D.
Zeletin cu noi date despre compozitori, interpreţi şi evenimente
artistice pe care le comentează pe larg, ca, de pildă, celebrul turneu
al lui Franz Liszt în cele trei ţări române. Compozitorul genial şi
„cel dintâi pianist din lume” a fost găzduit la Ghergani în conacul
lui Ion Ghica, la Bucureşti în casele de pe Podul Mogoşoaiei ale
Cleopatrei Trubeţkoi născută Ghica, la Iaşi a fost oaspetele
vistiernicului Alecu Balş şi al lui Costache Negri, iar în casele
poetului Vasile Alecsandri, unde l-a întâlnit pe Barbu Lăutaru, a
avut revelaţia splendorii muzicii româneşti, urmarea fiind
compunerea unei Rapsodii române, descoperită abia în 1931.
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Pe acest fundal generos se proiectează figura sclipitoare a
pianistei principese Elena Bibescu, asemeni unui desen fin,
iradiant, situat în mijlocul unui covor imens, ţesut cu mii de fire.
Fiica boierului Manolache Kostaki Epureanu, coborâtor
dintr-o familie istorică a Moldovei, preşedintele Adunării
Constituante în faţa căreia domnitorul Carol a depus la venirea în
ţară jurământul de credinţă, Elena Bibescu a studiat la Viena cu
Anton Rubinstein, compozitor, profesor şi unul dintre cei mai mari
pianişti din toate timpurile.
Debutul ei a avut loc la Teatrul cel Mare din Bucureşti, cu un
„Concert în folosul săracilor”, prezenţa Domnitorului Carol şi a
Elisabetei Doamna sporind prestigiul evenimentului. Era debutul
unei viitoare artiste a pianului care vreme de trei decenii „va ilustra
la superlativ numele României în Franţa”, notează autorul. C. D.
Zeletin consemnează concertele pianistei, în majoritate de
binefacere, la Bucureşti, Paris, Londra etc., artiştii cu care a cântat
sau pe care i-a acompaniat (Vincent d’Indy, Fauré, Saint-Saëns,
George Enescu, Jacques Thibaud şi mulţi alţii), programul
concertelor, publicul spectator, cronicile (toate elogioase), chiar şi
vestimentaţia interpretei.
Prezentarea saloanelor muzicale din România (cum sunt cele
ale Alexandrinei Ghica, Mariei Cantacuzino, Elenei Oteteleşanu,
Anei Lahovary, Elenei Miller-Verghi, dominate de cel al reginei
poete Carmen Sylva), a saloanelor artistice ale unor legaţii
româneşti de peste hotare (la Berlin, Viena, Bruxelles, Constantinopole), precum şi a celor pariziene, unele aflate într-o elegantă
concurenţă cu cel al principesei pianiste (cele ale principesei Ralu
Brâncoveanu ori Annei de Noailles de pildă), constituie o noutate
în muzicologia românească.
Căsătorită cu prinţul Alexandru Bibescu, fiul cel mai mic al
domnitorului Ţării Româneşti Gh. D. Bibescu, Elena Kostaki
Epureanu, inteligentă, talentată, generoasă, cultivată (vorbea şase
limbi şi scria poezii în limbile franceză, germană, engleză şi
italiană), a întreţinut la Paris, vreme de peste un sfert de veac, unul
dintre cele mai ilustre saloane artistice, în care se întâlneau marii
artişti ai lumii (Saint-Saëns, Fauré, Massenet, Vincent d’Indy,
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Gounod, Delibes, Maeterlinck, Paderewsky – mare pianist, iar mai
târziu ministru), onorat de prezenţa lui Franz Liszt sau Richard
Wagner.
C. D. Zeletin lansează idei ignorate deopotrivă de muzicologia
română şi cea franceză, cum sunt, de pildă, influenţa principesei
Elena Bibescu asupra modelării lui Claude Debussy, asemeni
baroanei von Meck (sprijinitoarea şi inspiratoarea lui Ceaikovski)
sau rolul providenţial al principesei pianiste în realizarea la Paris a
primei audiţii a Poemei române op. 1 a compozitorului George
Enescu (în vârstă de numai 16 ani), ea fiind cel dintâi spirit
disociativ care a separat din mănunchiul lui de însuşiri
excepţionale ceea ce este etern: creaţia.
Printr-o imensă documentare în biblioteci şi arhive româneşti
şi străine, în fonduri particulare din Franţa, Anglia şi S.U.A., C. D.
Zeletin a recompus o epocă plină de evenimente excepţionale în
istoria României şi o personalitate artistică de anvergură europeană
până astăzi aproape complet uitată. Biroul de lucru al lui C. D.
Zeletin este plin cu mii de fişe, extrase din presă, cărţi, albume,
partituri muzicale, corespondenţă purtată pentru obţinerea de
informaţii, documente, unele inedite sau mai puţin cunoscute, cum
sunt de pildă scrisorile lui Marcel Proust (autorul romanului În
căutarea timpului pierdut) adresate fiului artistei, prinţul Anton
Bibescu; arată ca un şantier asemănător celui al lui Camil Petrescu
în vremea scrierii romanului Un om între oameni.
Despre cartea Principesa Elena Bibescu, marea pianistă,
subintitulată simplu Cronică, s-a scris şi se va mai scrie cu multe
superlative. Citind-o, ai sentimentul de încântare, de „meraviglia”,
ca să împrumut un termen tot din vremuri apuse.
C. D. Zeletin nu este numai medic, profesor universitar, poet şi
eseist, este şi un mare meloman, cu interpretări spectaculoase ale
muzicilor pe care le ascultă şi cu o foarte frumoasă voce de tenor;
intenţiona să urmeze Conservatorul, înainte de medicină.
Muzica, XIX, 4, pp. 158-160, oct.-dec. 2008.
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Carletta Elena BREBU

PRINCIPESA ELENA BIBESCU, SAU CÂNTECUL DE LEBĂDĂ
AL UNEI PIANISTE

O lucrare monografică de complexitatea celei de faţă ia naştere
greu, după eforturi îndelungate şi scrupuloase documentări.
Principesa Elena Bibescu – marea pianistă (Ed. Vitruviu,
Bucureşti, 2007) demonstrează cu prisosinţă profunzimea şi
eleganţa stilului, ţinuta academică a abordării, care l-au recomandat întotdeauna pe dl. C. D. Zeletin.
Îmbinând rigurozitatea ştiinţifică a unui istoric cu talentul
scriitoricesc de necontestat, autorul creează fără discuţie o
capodoperă ce se doreşte, înainte de orice, un gest recuperator faţă
de personalitatea, controversată şi marcantă deopotrivă, a Elenei
Bibescu. De altfel, dl. C. D. Zeletin în Mărturisire (v. op. cit.
p. 11-12) afirmă: „Cartea aceasta e o operă de evlavie faţă de
amintirea unei mari artiste de altădată, virtuoz al pianului,
iubitoare a neamului ei. Arta i s-a risipit pentru totdeauna în eter,
pe atunci tehnicile discografice aflându-se abia la începutul lor...
Ideea cercetării vieţii ei scurte, strălucitoare şi tragice mi-a încolţit
încă din episodul bârlădean al adolescenţei mele. Era un legământ
îndeplinit însă, după cum se vede, mult mai târziu. (...) Sper ca
această carte să trezească amintirea unei artiste care a străbătut
cerul vieţii ca un fulger: nu l-a înregistrat argintul prea multor
pelicule, acul niciunui fonograf, peniţa niciunei sârguinţe erudite.
A rămas o abstracţie”.
Acum, însă, dl. C. D. Zeletin face acest act de justiţie culturală
cu erudiţie, pentru că după cum se ştie, D-Sa este deopotrivă un
om de o cultură fără reproş, dar şi un om de ştiinţă cunoscut
cititorilor revistei noastre, desigur, prin calităţile multiple: poet,
prozator, istoriograf, traducător din poezia italiană şi franceză,
medic şi profesor universitar de biofizică la Facultatea de
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Medicină a U.M.F. „Carol Davila” – Bucureşti, membru al Uniunii
Scriitorilor din anul 1967, membru al Academiei de Ştiinţe
Medicale şi preşedinte al Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti
din România. Autor al unui număr de 40 de volume de literatură,
se impune şi ca prim traducător al poeziilor lui Michelangelo
Buonarroti şi al ediţiei integrale a Florilor Răului de Ch.
Baudelaire. În faţa acestei prodigioase activităţi scriitoriceşti,
aprecierile marilor critici nu au întârziat să apară, D-Sa beneficiind
de consideraţia unor spirite elevate ale culturii noastre, cum ar fi
Tudor Vianu, Perpessicius, Alexandru Philippide, Şt. Aug. Doinaş
ş.a. – care, pe bună dreptate, i-au recunoscut valoarea.
Principesa Elena Bibescu, marea pianistă este o carte grea şi
la propriu şi la figurat. În cele aproape nouă sute de pagini se aşază
metodic istoria şi cultura, astfel încât cititorul poate descoperi ca
pe un palimpsest evenimente tulburătoare extrem de puţin
cunoscute chiar şi de către cei care îndrăgesc istoria regalităţii...
Cele douăzeci şi opt de capitole ample sunt abundente în detalii
biografice, completate de un set de ilustraţii inedite, indexate după
criterii obiective. Ba mai mult, prezenţa unui arbore genealogic,
având ca punct de plecare ramura genealogică Dimitrie Bibescu –
soţul Ecaterinei Văcărescu şi căruia îi urmează Gh. D. Bibescu –
Domnitor al Ţării Româneşti între anii 1842-1848, pentru ca prin
complicate dar savuroase explicaţii să ajungem la viaţa Elenei
Bibescu, descrisă din unghiuri inedite şi cu patos scriitoricesc
justificat – toate aceste detalii făcând lumină în contextele
întretăiate ale istoriei diplomaţiei şi culturii epocii.
Ca o remarcă asupra stilului, mi se pare o adevărată artă modul
în care dl. Zeletin urmăreşte, într-un demers de o impecabilă
logică, povestea unui destin dramatic, iar cei care vor să afle cu
adevărat substraturile de culise sau felul în care un context sau
altul schimbă viaţa principesei Elena Bibescu trebuie obligatoriu
să parcurgă ei înşişi meandrele aproape epopeice ale cărţii.
Consider că nici un critic nu ar putea sintetiza, fără să mutileze
în cele câteva coloane de articol, un studiu de asemenea
complexitate. Poate doar o cronică-foileton ar fi fost mai potrivită.
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Saloanele artistice ale Elenei Bibescu reprezintă – cred eu –
cadrul perfect surprins viabil de autor: „Urmam într-un anume fel
Franţei, unde viaţa operei nu era perfect decupată de petrecerile
ordinare. (...) Însăşi eleganţa mediului are valoarea unei măşti ce
ascunde realul. Într-un astfel de loc, identitatea se estompează ori
dispare, miza fiind pervertirea, nu limpezirea ei... Este exact
situaţia inversă salonului artistic de genul celui al principesei Elena
Bibescu. Într-un salon artistic nu numai că toată lumea se
cunoaşte, dar criteriul prezenţei cuiva stă în invitaţia expresă,
nicidecum în identitatea disimulată. Selecţia pe criterii exprimă
opusul amestecului. (...) Marcel Proust însuşi frecventa salonul
principesei Elena Bibescu, animat în secret de dorinţa cunoaşterii
sedimentărilor aristocraţiei, necesară urzirilor câte le presupune
construcţia romanescă... (...) Salonul artistic mijloceşte o
comuniune în registrul alpin al sufletelor, pe care sala de spectacol
n-o îngăduie... La Paris şi în acei ani, o prinţesă pianistă nu se
putea produce decât într-un salon artistic, de aceea el trebuia creat.
(op. cit., p. 282).
Recunoscându-mă copleşită de bogăţia informaţiei şi chiar
depăşită de detaliile istorice, mă limitez la a reproduce câteva fraze
pentru ca şi cititorii noştri să-nţeleagă, atât cât se poate prin
demersul de faţă, complexitatea evenimentelor: „serile artistice ale
Elenei Bibescu erau frecventate şi de alţi scriitori: Jules Lemaître,
Ernest Renan, Frédéric Mistral, René Doumic, Francis de Croisset,
Herny Bernstein, Léon Blum, Colette (pe atunci Colette Willy după
pseudonimul primului ei soţ, Herni Gauthier Villars), Anna de
Noailles, care îi era şi nepoată etc. (...) Veneau şi scriitori români, ca
Vasile Alecsandri şi Ion Ghica, prieteni ai lui Manolache Kostaki
Epureanu, Grigore I. Ghyka, trimisul extraordinar şi ministru
plenipotenţiar al României la Paris, Costache Enescu, tatăl lui
George Enescu, Dimitrie Pherekyde, coleg cu fiii amfitrioanei etc.
Artiştii români se simţeau aici ca la ei acasă, scrie Hildegard
Schmidt. Aveau şi avantajul de a cunoaşte scriitori, muzicieni şi
pictori parizieni. George Enescu – scrie în continuare cercetătoarea
germană – locuia până în 1889 la Bibeşti. (...) Veneau pictori,
sculptori, graficieni (...). Veneau diplomaţi şi istorici: ducele
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d’Aumale, general şi istoric, fiu al lui Ludovic-Filip, legat de
România şi prin întâmplarea, povestită savuros de Radu Rosetti, de
a fi fost salvat de dinţii unui leu domesticit de către Iancu Docan,
văr primar al lui Alexandru Ioan Cuza, ceea ce-l făcea pe domnitor,
sceptic în privinţa veridicităţii unei astfel de relatări fantastice, să se
prăpădească de râs şi să-l poreclească pe temerarul salvator «Vărul
Iancu Minciună» (cf. op. cit., p. 298-299).
Surprinsă atent în varii ipostaze ale scurtei sale vieţi,
principesa Bibescu emană parcă solemnitate caldă, tandreţe
măsurată, o frumuseţe sufletească rară, probată şi în situaţiile
delicate. Epistolele ei degajă acel aer protector şi elegant, pe care
nu-l aflăm decât la sufletele alese: „...voi mânca singură la amiază.
Studiez la pian între orele 8 şi 11. Astăzi o mărit pe micuţa
cordilieră, iar la orele 3 le aştept pe fetiţele Gallé şi multe alte
vizite. Uitasem să vă spun că ieri la şase am primit vizita doamnei
Greffulhe, care m-a rugat să-i organizez o seară muzicală, acasă la
ea, cu ajutorul lui Saint-Saëns. A fost peste măsură de amabilă şi
mi-a spus că un program alcătuit de mine nu poate decât să aibă
toate sufragiile!!!... Dumnezeu să vă ocrotească scumpii mei. Se
vorbeşte că Muraviev are să-l înlocuiască pe Urusov. M-ar întrista
profund.
Îmi storc biata minte, dar nu mai iese nimic ce ar putea să vă
amuze. Nu trebuie să-mi storc, însă, şi inima ca din ea să se
reverse tandreţea. A voastră, soţie şi mamă, Elena” (op. cit.,
p.303).
Studiul monografic se încheie într-o tonalitate gravă, cu
moartea principesei Elena Bibescu şi cu scrisorile lui Marcel
Proust către fiii acesteia. Deşi autorul păstrează un ton obiectiv,
răzbate o nostalgie dincolo de rânduri.
Pentru iubitorii de istorie, pentru împătimiţii culturii această
carte reprezintă un model din toate punctele de vedere.
Ateneu, XLV, 11-12 (471-472), p. 4, noiembrie-decembrie 2008.
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C.D. ZELETIN

UN FEL METAFIZIC DE A FI MEDIC…
INTERVIU CU DL C. D. ZELETIN, PREŞEDINTELE SOCIETĂŢII MEDICILOR
SCRIITORI ŞI PUBLICIŞTI DIN ROMÂNIA

Convorbire cu doamna Alice Ţuculescu
Erudiţia fără fantezie structurează
haosul fără să reveleze, fantezia
fără erudiţie luminează haosul fără
a-l structura.
C. D. Zeletin

– După o îndelungată experienţă a interviurilor cu dv., nu mai
am dubii: vă sustrageţi întrebărilor live. Vă sperie improvizaţia?
– Nici vorbă!
În orice ins coexistă mai mulţi oameni. Omul conversaţiei din
mine nu le ocoleşte, dimpotrivă, le cultivă fiindcă îi fac plăcere.
Las la o parte faptul că răspunsul la întrebările live îl definesc. Pe
de altă parte, oralitatea place şi profesorului ce sunt. Scriitorului
însă, nu! Exprimându-se optim prin lapidaritate, acesta e firesc să
se teamă de agresiunea verbiajului şi de lianele perfide ale
perifrazei. Improvizaţia ascunde în ea riscul întâmplătorului, care
nu-i acelaşi lucru cu inspiraţia. Faconda şi perifrasticul nu iradiază
nici o magie. A fi spontan nu înseamnă a fi şi inspirat. Improvizaţia poate să fascineze, dar nu să nimerească ceea ce e de nimerit.
Arta e nimerire. Prin asta surprinde, prin asta trezeşte emoţia
artistică. Sunt ani de când am răspuns live întrebărilor lui Leo
Butnaru, într-un interviu înregistrat pe bandă magnetică. La
transcriere, m-am îngrozit! Spuneam poate lucruri interesante, dar
băteam câmpii.
– Din 1964, aţi început să publicaţi – aproape ritmic – tomuri
după tomuri, impresionante prin valoare, diversitatea genurilor
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literare şi dimensiuni. Cum poate fi interpretată această frenezie a
scrisului – în ultimul timp, pare chiar grabă – şi care este liantul
între cele 40 de cărţi?
– Cine scrie chinuit nu scrie frenetic. Cerul învolburat al minţii
e străbătut de fulgere ce luminează prea tare şi lasă după ele prea
brutal bezna. Mă salvează însă memoria fulgerelor: în amintirea
acelei lumini aşezate, dacă se poate spune aşa, remanente, văd cel
mai bine. Privite în ansamblu, cărţile mele ar putea, într-adevăr,
lăsa impresia de frenezie, fiindcă, deşi foarte diferite una faţă de
alta, intră în rezonanţă, iar rezonanţa într-un spaţiu de-o asemenea
lărgime presupune forţă pentru a se realiza. Prin ce se leagă între
ele? Prin faptul că izbutesc să mă reprezinte.
– Sunt împletite, dle profesor, şi prin noutatea adâncă a
informaţiei, prin farmecul stilului… Deceniile de trudă la Catedra
de Biofizică a UMF „Carol Davila“ cred că le-aţi perceput ca pe
o frustrare, iar acum, eliberat de vechile constrângeri, v-aţi
dedicat pasiunii dv. de fond: literatura. Şi… v-aţi dezlănţuit…
– Învăţământul superior de Biofizică mi-a înfulecat anii cei
mai vibranţi. Totuşi, în cele peste patru decenii am continuat să
scriu, căutând să nu-mi distorsionez vocaţia. Anii mi i-a mâncat,
într-adevăr, opresiunea comunistă cu ingerinţele ei, la care n-am
răspuns absolut deloc. Dar nici ea nu mi-a făcut vreun hatâr… Mă
dezlănţui?… Doamne fereşte! O fi poate numai o impresie dată de
faptul că în ultimele 12 luni am publicat şase cărţi: Principesa
Elena Bibescu, marea pianistă; Distinguo; Sonetul italian în Evul
mediu şi în Renaştere; Al. Tzigara-Samurcaş, Lupta vieţii unui
octogenar, volumele IV şi V şi o ediţie liliput, ultraselectată, G.
Tutoveanu, Poezii. Ele numai cât au apărut deodată, au fost însă
elaborate timp de mulţi ani. Două exemple: Principesa Elena
Bibescu, marea pianistă – care e o cercetare, nu o monografie – a
fost elaborată pe parcursul a 27 de ani, fără să mai adaug
interessantissima ei incubare în cămările psihicului şi în
subconştient. În ceea ce priveşte ultraselecţia Poeziilor lui G.
Tutoveanu, am operat-o vreme de aproximativ 50 de ani. Dacă-i de
închipuit!…
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– Într-o lume obsedată mai curând de bani şi de amuzamentul
ieftin, cărei categorii de cititori vă mai puteţi adresa?
– Mă adresez celor asemănători şi celor superiori mie. Nu fac
operă de apostolat, ci o permanentă probă de fidelitate faţă de mine
însumi. Stau cu ochii la piscuri şi în această privinţă sunt ca
iepurele: urc uşor şi cobor greu…
– …Păcat că nu aveţi mai mulţi tovarăşi de drum. Bunăoară,
medicii tineri mai fac, azi, parte din primul eşalon al elitei
intelectuale?
– Să încep cu alfa ca să ajung la omega… Atâta vreme cât
există facultăţi de medicină în care se intră fără concurs şi în care
oficiază profesori adunaţi cu arcanul; când, ajunşi medici, foştii
studenţi eludează competiţia deschisă ori joacă pe scena societăţii
un calp libret de intelectual sau excelează în catapulta politică, la
ce omega să mă aştept?!… Dacă, totuşi, există – şi sunt convins că
există – aceşti tineri de prim eşalon au ei, oare, tăria morală de a
rezista funcţiilor publice graţie cărora mimează elitismul
intelectual?! Între auxiliarele a avea şi a fi, nu-l preferă ei pe cel
dintâi?!…
– Dincolo de această dilemă à la Sartre, nu cumva vă
iluzionaţi că ar mai fi posibil, în zilele noastre, când specialităţile
medicale s-au rafinat şi diversificat atât de mult, o imersiune în
alte domenii intelectuale de aceeaşi profunzime? Şi dacă da,
aceasta nu ar reprezenta mai curând excepţia?
– Nimic nu i-ar împiedica să exceleze în alte zone ale
cunoaşterii – de pildă, artistice, asemeni lui Henri Mondor, chirurg
de clasă înaltă şi comentator de acelaşi calibru al dificilului
Mallarmé…
– Aflându-mă odată într-un mediu de italienişti, profesorul
Alexandru Balaci a evocat un episod în care dv. l-aţi uluit prin
rapiditatea clarificării unei probleme încurcate… Vă mai aduceţi
aminte?…
– Da, deşi de atunci sunt peste 30 de ani… Primesc într-o zi un
telefon precipitat de la dl Ion Budescu, redactor la Radiodifuziune.
Era interesat să afle cât mai repede cine a scris versul: Ei dice cose,
e voi dite parole… „El spune lucruri, iar voi spuneţi cuvinte.“…
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Şi, bănuind că aparţine lui Dante, l-a întrebat pe Alexandru Balaci,
care i-a spus: „Caută în Infernul comentat de mine; de-acolo
trebuie să fie!“. Dl I. B. l-a căutat şi nu l-a găsit. Revenind la
profesor, Balaci i-a zis: „Întreabă-l atunci pe Zeletin!“. Ceea ce a şi
făcut, telefonându-mi: „Aveţi o săptămână la dispoziţie!“. Nu-i
nevoie, i-am răspuns, vă spun pe loc. Nu-i din Dante. E un vers din
poemul dedicat de Francesco Berni lui Fra Sebastiano del Piombo
şi-l priveşte pe Michelangelo. S-a întâmplat să ştiu. Îmi stătea în
preocupări…
– O paranteză nu numai pentru un erudit de anvergură, dar şi
pentru un maestro al digresiunilor savante… M-ar interesa
întâmplarea, sau întâmplările care v-au îndreptat spre cultura
italiană…
– Primele elemente le deprinsesem singur la venerabilul liceu
„Gh. Roşca Codreanu“ din Bârlad, unde, până în 1948, se preda
această limbă. Reforma comunistă din acel an, operată de ministrul
Gheorghe Vasilichi, a exclus brusc latina, greaca şi italiana,
impunând în locul lor limba rusă. Îmi aduc aminte cum elevii,
adunaţi în somptuoasa aulă a liceului, au fost obligaţi să scandeze,
printre altele, un distih scatofonic: Vasilichi să trăiască/Cu
reforma şcolărească! Parcă o aud pe frumoasa profesoară de
italiană, Cornelia Stegaru, pusă de pe o zi pe alta să predea
franceza şi româna în locul limbii italiene, scăpând la curs câte un
italienism luminos, printre aburii nazonaţi ai francezei… În timpul
facultăţii, cu tot blocajul pe care-l implică studiul serios al
medicinii, mi-am găsit timp să iau, o perioadă scurtă, lecţii
particulare de italiană cu o frumoasă doamnă Constantin, care
locuia în preajma Palatului. Deşi cu părul cărunt, cred că mă cam
îndrăgostisem de ea… Se întâmplase de altfel şi la Bârlad, cu
doamna Matilda Anagnoste. Îl suplinea în postul de bibliotecar pe
fiul ei, colegul meu mai mare, viitorul reputat jurist Victor
Anagnoste, din Bucureşti… Spre sfârşitul facultăţii, am mai luat
lecţii cu doamna Davidescu, fiica ilustrului matematician de pe
vremuri David Emmanuel, membru de onoare al Academiei
Române… Dar lecţiile cele mai însufleţite, mai mult întâlniri
artistice decât lecţii, le-am luat de la doctoriţa Virginia Munteanu282
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Cârnu, sora lui Pamfil Şeicaru, fiinţă ieşită din comun. Ea îmi
cânta arii sprinţare în italiană sau mă familiariza cu proverbe
ritmate… Şi aşa deprindeam limba lui Dante, împreună cu prietena
şi colega mea Veronica Petrovici, pe atunci Constantinescu, astăzi
chirurg şi profesor de peste patru decenii la Köln, specialistă în
chirurgia limfoamelor. Tot în timpul facultăţii, am adâncit
dragostea pentru cultura italiană şi datorită unchiului meu, Nicolae
Brăescu, fiinţa desăvârşită a familiei, fost magistrat la Înalta Curte
de Casaţie – dar, în tinereţe, tenor. A cântat în România cu
prietenii lui, Gheorghe Folescu şi G. Niculescu-Basu, dar şi în
Italia… Am tradus împreună „la două mâini“ – mai exact, la două
minţi, sau şi mai exact, la două suflete – poezii italieneşti şi
franţuzeşti. Am făcut, în anii din urmă, cercetări de muzicologie în
privinţa tinereţii lui dedicate muzicii – le-am şi publicat. Cu toate
acestea, italiana rămâne o limbă pe care am învăţat-o da solo. O
limbă de laborator, căci o viaţă nu mi s-a permis de către autorităţi
să merg în Italia, nicidecum să studiez acolo.
– Un etern premiant recuperează rapid dezavantajul…
– Nu am structură de premiant. Sunt pentru competiţie, deşi
competiţia nu mi-e simpatică… Am făcut şcoala primară cu mama,
învăţătoare în satul Burdusaci, fostul judeţ Tecuci, azi în judeţul
Bacău. Mama era o femeie inteligentă, dreaptă şi cu un calm de
adâncimi. Colega ei de la şcoală, învăţătoarea Virginia Popa, care
îmi era şi mătuşă, avea, invers, o fire subiectivă şi tumultuoasă. La
absolvirea nu-ştiu-cărei clase, mama a dat premiul întâi colegului
meu de bancă. Nu mie, nici fratelui meu, din aceeaşi clasă. Aveam
şi noi unul din premii, dar nu pe cel dintâi. Învăţătoarea Virginia
Popa, foc şi pară, i-a făcut mamei reproşuri amare. La care mama a
răspuns liniştit: „Să crească ei mari şi să arate lumii că sunt de
premiul întâi!“. Acasă însă, am surprins-o spunându-i tatei: „Mor
că n-am copii ambiţioşi!“. Într-adevăr, nu ştiam, cum nu ştiu nici
astăzi, ce-i ambiţia… Înţelegeam perfect că un coleg mi-e superior,
dar nu mă tulbura prea mult, ba, dimpotrivă, îl admiram. Mult mai
târziu mi-am dat seama că nu parcurgeam linia dreaptă a înţelegerii
cu viteza şi concentrarea pe care şi le dorea mama, genul trenurilor
mono-rail japoneze; însă eu înaintam nu linear, ci în spaţialitate,
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ceea ce presupune o încetineală legitimă şi o risipire proprie
parcurgerii unei structuri şi nu a unei linii. Aşa am rămas până
astăzi… În liceu n-am fost premiant, dar aici am făcut saltul
intelectual şi cărturăresc, chiar mai mult decât în facultatea ce avea
să urmeze. La Medicină, din cei şase ani, am fost premiant în
patru. Nu în anul întâi, fiindcă mă istovise concursul de admitere la
patru facultăţi, luat la toate – Planificare, Conservator, Mecanică,
Medicină – şi în anul şase, deoarece, devenind în anul 5 intern prin
concurs, şi având obligaţia de a lucra dimineaţa în clinică, nu
puteam satisface perfect stagiile studenţeşti, care mergeau înainte.
Câţiva „profesori ai vremurilor noi“, ce nu fuseseră la timpul lor
interni şi erau îmbibaţi de resentimente faţă de forma de elitism
care era internatul clinic, răspundeau absurd justificărilor mele:
„Nu vreau să ştiu!“ – şi-mi scădeau automat notele cu un punct sau
două…
– Aţi fost întrebat adesea despre întâlnirile esenţiale. În ce
măsură v-au oferit acestea şi modele?
– Oameni-model am întâlnit, nu mi i-am luat însă de model.
N-am imitat pe nimeni, n-am imitat nimic. Am vrut să imit un
singur lucru: scrisul lui Mihail Sadoveanu, căruia i-am citit cu
pasiune întreaga operă. Eram elev când, în Casa Naţională „Stroe
Belloescu“ din Bârlad, conservatorul pinacotecii, sculptorul
Dimitrie Tarază, înjghebase chiar în muzeu o masă unde să-mi fac
lecţiile, ca să nu mai urc până la gazdă, în cartierul Rai. A
sprijinit-o de peretele pe care se aflau expuse, printre altele,
portretul Călugărul Nectarie de Nicolae Grigorescu, reprezentându-l pe tatăl lui Vlahuţă, în vârstă de 102 ani, retras la
Mânăstirea Agapia, şi un manuscris al lui Mihail Sadoveanu, pe
care l-am identificat mai târziu în volumul Oameni din lună. Mi-a
plăcut atât de mult, încât am vrut să scriu întocmai. Eşec total!
Deşi splendidă, era o horbotă măruntă… N-am izbutit – pesemne –
fiindcă nu mi-e proprie micimea. A ieşit cu totul altceva, nici pe
departe ceea ce vroiam. Cel care îl apăra pe Sadoveanu de
intruziuni se ascundea chiar în mine însumi – probabil, ca să
rămân numai la opera lui, cunoscută în întreaga ei vastitate…
– Şi despre marii dv. dascăli, nici un cuvânt?…
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– În anii studenţiei am avut profesori care puteau fi modele,
dar mie nu mi-au fost. Fiecare dintre adevăraţii maeştri – şi au fost
totuşi câţiva – excela printr-o qualité maîtresse. Tocmai de aceea
nimic nu m-a împiedicat să admir, de pildă, virtuozitatea
chirurgicală a profesorului Ion Juvara – mână de violoncelist! –, să
admir intuiţia clinică feroce a profesorului Ion Brukner (senior), să
admir uluitoarea maşină de sănătate, cu fiabilitate maximă, care
era, pentru profesorul de pediatrie Alfred Rusescu, spitalul – şi lui
i-am fost cel dintâi intern –, sau splendoarea cursurilor de
semiologie ale profesorului C. C. Dimitriu ori a celor de fiziologie,
ţinute de conferenţiarul G. Proca… Dar mai am de făcut o
observaţie… Mi s-a mai pus problema modelelor, cu aluzii la
mimetism. Cred că revenirea acestor întrebări porneşte de la o
falsă legătură ce se poate face între poezia tradusă şi poezia mea
proprie. Ele sunt lucruri separate. Merg în paralel, îşi pot
împrumuta experienţă sub forma măiestriei artistice, dar nu se
determină reciproc. Nu putem spune că admirabila traducere din
germană în franceză a baladei Lenore de Bürger, făcută de către
Gérard de Nerval, a determinat în vreun fel excelenta poezie a lui
Nerval însuşi, El Desdichado, să zicem, după cum nu putem spune
că aceeaşi baladă Lenore, în minunata traducere românească a lui
Şt. O. Iosif, a hotărât în vreun fel apariţia, iarăşi să zicem, a
capodoperei iosifiene Doina… Se tânguiesc/Tălăngi pe căi…
– „Săgeata“ şi-a atins ţinta… Poeziile dv., cu strălucirea lor
filigranată, par rodul unui chin autoimpus. E ca şi cum v-aţi fi
încercat puterile, excavând un munte…
– Poezia atârnă de harul celest. Iar harul de sus coboară când
hotărăşte el, nu când vreau eu! E un feu follet, o sondă în flăcări.
Nimic nu se chinuieşte, că n-are când! V-ar mira, poate, dar
poeziile care m-au satisfăcut mai mult au fost cele ce-au ţâşnit
„gata făcute“ de cineva ascuns în mine. De pildă, următorul catren,
care mă exprimă:
Cum mă-nchid întru deschisul
sufletului alb culbec,
dincolo mă-aspiră-abisu-n
care trec şi nu mai trec
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– a fost scris instantaneu. Transcris… Dictat… Am scris poezii şi
în somn. Câteva se află în volumul Călătorie spre transparenţă.
Totuşi, nu cred că nu aţi spus un adevăr comunicându-mi impresia
de chin… Aceasta decurge din lucrarea măiestriei artistice – care
vine însă ulterior să cenzureze fluxul inspiraţiei – or, măiestrie fără
trudă nu există: în această stare complexă stau, deopotrivă, chinul
şi plăcerea. E un oximoron. Eu exalt lucrul pe manuscris…
– Care este secretul remarcabilului dv. talent filologic, dovedit
cu asupra de măsură şi în tălmăcirea „Florilor Răului“? Vine,
cumva, dintr-o vie antérieure, ca să apelez la o sintagmă
baudelairiană?…
– De ce n-ar veni, la urma urmei şi întâi de toate, dintr-o altă
viaţă?!… Sunt un om al rigorii, permanent călare pe punctul de
vedere, stau strajă la răspântiile gândirii şi pipăi previzibilitatea.
Nu gândesc linear, ci spaţial. Trafic intens, nu glumă, dar în acest
permanent rush-hours simt Ceea ce nu se vede, mă întâmpină Ceea
ce nu întâlnesc şi îmi scapă total de sub stăpânire Ceea ce
stăpâneşte totul…
– Definiţi-vă, prin contrast, principalele bune însuşiri şi
câteva metehne. Eu vă consider, de pildă, o natură pătimaşă…
– Despre bunele mele însuşiri prefer să vorbească alţii…
Scăderile? Lenea, să zicem. Însă o lene bine ascunsă de către
imperiul justificator al plăcerii. În spectacolul vieţii, ea este
disimulată de regizorul pe nume Anxietatea, ajutat de directorul de
scenă Grija. Lenea mea e un spectacol paradoxal, fiindcă nu
vizează prezenţa spectatorilor, ci absenţa lor… E o reprezentaţie
invizibilă. Cum se confundă cu reveria, lenea nu-mi trezeşte
conştiinţa vreunei vinovăţii. Dacă sunt o fire pătimaşă?… Cam da!
Mi-o reprim totuşi cu ajutorul unui anume simţ justiţiar care, de
altfel, mi-e antipatic…
– Şi cele peste cinci simţuri despre care (se şopteşte) că le-aţi
avea în dotare?…
– Mă măguliţi… De unul însă sunt sigur: bunul-simţ. Vă daţi
seama că vorbesc de cuviinţă, formă supremă de respect al
semenului. Ca scriitor, cuviinţa nu-mi îngăduie să ies în
întâmpinarea lumii oricum, să-mi exhib hârjoanele considerându-le
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graţii. Binecuvântez naturalul, dar nu-l socotesc for de justificare a
nesocotinţelor câte pot curge din vârful peniţei, a lenei de a mă
controla ori a pornirilor exhibiţioniste, care populează astăzi arta
până la saturaţie.
– Povestiţi-mi un fapt de viaţă care v-a revelat o faţetă
necunoscută a propriei personalităţi…
– Îndeobşte, în anii dibuirilor tale, un scriitor format te
întâmpină ori cu lauda, ori cu hula, ori cu ignorarea. Mai greu cu
descoperirea cheii tale; e obositor şi cere nobleţe sufletească…
...Aveam 13 ani în 1948 când, elev timid al Liceului
„Gheorghe Roşca Codreanu“ din Bârlad, am îndrăznit o dată să iau
parte şi să citesc o poezie – probabil, slabă – la Cenaclul „A.
Vlahuţă“ ce se ţinea la Casa Naţională „Stroe Belloescu“. Invitatul
de onoare – bătrânul poet George Tutoveanu, om din alte vremuri,
distins, elegant ca Take Ionescu, dar nu la fel de elocvent, ci mult
mai tăcut, probabil sub agresivitatea crescândă a comunismului triumfător. În dreapta lui, un magistrat scriitor, prietenul maestrului
Tutoveanu, ridicându-se brusc în picioare după ce-am terminat de
citit, şi-a repezit tunetul apostrofei spre mine: „Poezia e marmură
de Carrara, elevule!“. Am încremenit. Am murit.
…La ieşirea în stradă, sub conul de lumină al becului aprins
peste care un salcâm legăna o creangă înflorită, maestrul
Tutoveanu s-a apropiat de mine (de mine!?!), mi-a atins braţul şi
m-a întrebat blând: „Nu vrei să mă conduci până acasă? Vântul
pare să aducă ploaia! Stau în Fundătura Bulevardului Epureanu!“.
A fost marea fericire a vieţii mele… Înţelesese drama, îmi găsise
cheia şi o întorsese cu atâta fineţe, că au trebuit să treacă mulţi ani
până să-mi dau seama de resortul şi de tâlcul dumnezeiesc al
întâmplării. Ce faţetă necunoscută a fiinţei mele mi-a revelat acest
episod, probabil fundamental?… Capacitatea de a fi şi de a rămâne
fidel în recunoştinţă, bazalt inebranlabil. S-a aşternut îndată şi
pentru totdeauna peste întreg acel moment reprobabil o frumuseţe
care n-a mai putut fi ştearsă de nimeni şi de nimic.
– La 18 ani, Giacomo Leopardi s-a convertit, trecând de la
erudiţie la frumosul în sine. Proiectul dv. a fost de la început al
îngemănării. Din scriitura densă, precisă a documentului, cu
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treceri de la o disciplină a cunoaşterii la alta şi conexiuni-surpriză
într-o eflorescenţă barocă, plonjaţi în plină ficţiune. V-aş
considera un erudit-ficţionar…
– Eu n-am cunoscut convertirea: sunt aşa cum am fost, parcurg
acelaşi drum. Mă recunosc în sintagma dv. – „erudit ficţionar“, dar
dacă, în cele mai multe cazuri, ficţiunea stimulează erudiţia, în
cazul meu, erudiţia este bici pe fantezie, venind cu orânduială în
viaţa creatoare. De altfel, acesta cred că este şi rostul cărturăriei.
Erudiţia fără fantezie structurează haosul fără să reveleze, fantezia
fără erudiţie luminează haosul fără a-l structura. Există în viaţa
mea un subtil aer de încremenire buddhistă, mascată de mobilitatea
intelectuală…
– Perpessicius vă vedea un „poet original de mari
perspective“, Tudor Vianu vă numea „poeta doctus“… Totuşi, nu
aţi perseverat în a scrie versuri. De ce v-aţi oprit? Este semnul
vindecării de durerea de a fi singur?…

Bucureşti, strada M. Eminescu 122, 26 octombrie 1968.
Doamna Alice Panaitescu Perpessicius,
acad. Dumitru Panaitescu Perpessicius şi C. D. Zeletin.
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– Bacovia n-a scris mai mult… Nu m-am oprit din a scrie
poezii şi nici singur nu sunt. Nu înseamnă că dacă nu publici nu
scrii. Şi mai este un aspect: dv. vorbiţi de poezia expresă, dar
există şi poezia din tot ce scrii: proză, eseu sau chiar… interviu!
Ştiţi foarte bine că în multe din convorbirile noastre, în special în
cele telefonice, interlocutorul dv., care „gândea în basme“, vă
vorbea spontan în poezii! Am început acum câţiva ani un lung
memorial, intitulat La arderea manuscriselor…
– Cum şi când scrieţi? Adunaţi fişe ori vă bazaţi mai mult pe
memorie? Sunteţi spontan sau elaborat? Trăiţi greutatea
începutului? Cum vă alegeţi temele pentru cercetarea istoricoartistică? Scrisul vă este o corvoadă sau o plăcere?
– Am şi memorie, adun şi fişe, dar mai mult din suspiciunile
faţă de memorie. Nu apreciez prea mult ţinerea de minte. Scriu
greu. Nu pot scrie oricând. Cum sunt insomniac de felul meu şi am
o inversare a ritmului nictemeral, dispoziţia maximă de lucru este
seara, între 17 şi 23, atunci când oamenii – oamenii sănătoşi! – se
bucură de plăcerile detentei consumate ori ale lasitudinii de după
cină. În această parte a zilei mi-e sufletul deschis, mintea limpede,
spiritul viu. Însă către miezul nopţii, când lumea mi-e mai dragă şi
vibrez, de-odată aud o privighetoare în ureche: Ioane, Ioane,/Toată
lumea doarme!… În general, sunt spontan, dar fac şi refac textul
primei redactări, aşa că până la urmă nu ştiu ce prevalează,
inspiraţia sau elaborarea. Lucrez foarte mult pe manuscris. N-am
dat niciodată tiparului măcar o pagină scrisă dintr-o răsuflare. Am
şi căpătat un fel de teamă de a o face… Dacă trăiesc greutatea
începutului? O trăiesc în mod cumplit! Foaia albă e o ghilotină,
mai exact, aşteptarea unei ghilotine. Cum îmi aleg temele de
istoriografie? Simplu: nu le aleg potrivit vreunei logici de sistem,
ci pur şi simplu din simpatie ori afecţiune faţă de subiect. Să
observaţi că toate cărţile mele de istoriografie sunt opere de
evlavie. Cel mai greu de explicat rămâne faptul că scrisul îmi este
o corvoadă, că îmi place acest supliciu şi că mă aflu totuşi în afara
oricărui masochism!
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– Nu înţeleg de ce v-aţi focalizat cercetarea pe scriitori
(aparent) minori sau pe personalităţi intrate demult într-un con de
umbră…
– Am adus în prim-plan, într-adevăr, câţiva dintre artiştii
scrisului glisaţi în uitare. Dar acesta nu a fost un demers valoric, ci
unul moral. Am făcut-o fiindcă m-a durut brutalitatea loviturii pe
care le-a dat-o timpul, ocultându-le valoarea mai mică sau mai
mare ce-o aveau. Realitatea e că i-am iubit şi le-am apărat valoarea
artistică prin valorile biografiei, gândind sainte-beuvian. Dacă
vreţi, chiar creştineşte. Nimeni nu mi-a dat ideea, nimeni nu m-a
îndemnat s-o fac. Mă simt mai mult sau mai puţin aproape de
aceşti artişti loviţi de timp, dintr-un fel de solidaritate, în funcţie de
intensitatea şi nedreptatea traumei. E felul meu metafizic de a fi
medic…
– Mulţi intelectuali subţiri vă receptează asemenea unei
universităţi… „Universitatea Dada“. Ceea ce se datorează şi
neobişnuitei dv. charisme. Când deschideţi gura, culoarea cenuşie
dispare. Iar casa de pe strada Barbu Delavrancea, chiar dacă rar
frecventată, a devenit un fel de Mecca pentru junii medici scriitori.
Vă ştiu un discret, m-ar interesa totuşi câteva nume dintre cei care
şi-au găsit în dv. Magistrul…
– Frecventarea a fost, în timp, o cernere de la sine! Cel mai
adesea ne întâlneam la Facultate sau la sediul Societăţii Medicilor
Scriitori şi Publicişti din România. Fiecare întâlnire a fost şi este
un simpozion în înţelesul elin al termenului. Am hotărât ca
întrevederile să debuteze cu o rememorare scurtă a unui poet
român, pe care o fac eu. Am început cu Poeţii Văcăreşti şi, după
zeci şi zeci de întâlniri, la ultima a venit rândul lui Radu Gyr. Se
dezbate câte o temă de estetică, se citeşte, se critică. Nume?…
Precis nedreptăţesc pe cineva! Totuşi: Mircea Ciuhuţă, Alexandru
Petică, Iulia Moldoveanu, Răzvan Jugănaru, Theodor Alexandru
Voiosu, Smaranda Gliga… Să nu-l uit însă pe excelentul
Alexandru Popescu Prahovara, un pic mai în vârstă decât cei de
deasupra, doctor în filozofie la Oxford, psihiatru în acelaşi oraş,
autorul primei monografii consacrate lui Petre Ţuţea în Occident.
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– Aţi avut vreodată forţa să-i spuneţi vreunui aspirant la muze
că-i lipseşte chemarea?
– Nu! Deşi am şi curaj, am şi tărie morală, dar nu-mi place să
rănesc…
– De la înălţimea celor 74 de ani împliniţi de curând, ce
regretaţi că nu aţi făcut în viaţă?
– Nu sunt septuagenarul plin de regrete. Totuşi, regret că n-am
făcut mai mult bine, că nu mi-am cultivat înzestrarea muzicală şi
în acest sens îmi pare rău că nu m-am dăruit ascezei unui
instrument muzical; regret că n-am muncit mai mult, ci am sporit
câmpia uscată a pierderii de vreme şi câte şi mai câte… Şi regret
că n-am comunicat mai mult cu fiinţele pe care le-am iubit sau pe
care le-am admirat. Dar sunt bucuros că-mi dau seama de ceea ce
merită să fie regretat pe lumea asta. Regretul e bogăţia pe care
mi-o aduce pierderea…
– În existenţa pământenilor, ce preţuieşte cel mai mult?
– Iubirea, bunătatea şi blândeţea. Iar pedeapsa sufletească cea
mai cumplită… Să fii credincios şi să nu te poţi ruga.
Viaţa medicală, XXI, 22 (1012), p. 11, 27 mai 2009.
Acolada (Satu Mare), III, 9 (24), p. 6, septembrie
2009 şi, idem, III, 10 (35), p.6-7, octombrie 2009.
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C. D. ZELETIN

PÂNĂ LA MICHELANGELO...

După moartea mamei (1978), tata a mai rămas la Burdusaci
încă doi ani, singur în gospodărie, singur în grădinile lui, cu
gândurile lui, dar nu singur în parohie. Oamenii îl înconjurau cu un
respect care, în bună măsură, cobora din tradiţia şi familia lor,
adică din bunic în tată şi din tată în fiu, deoarece slujise altarul
vreme de 50 de ani, cu o devoţiune, cu o corectitudine şi cu o lipsă
de ostentaţie exemplare. Lucra asupra sufletului oamenilor cu
puterea de iradiere a modelului ce era, cu o economie de mijloace
proprie forţei spirituale şi sufletelor scufundate în ele însele. Era
anahoretul ce nu vorbeşte decât atunci când i se pun întrebări. Era,
într-un fel, o insulă plutitoare ce oprise din forfota lor apele
amestecate ale mulţimii din jur, limpezite o clipă ca să poată
oglindi cerul. Suflet de înger în trup de atlet, puritate de copil în
suflet trecut prin viaţă, putea fi, totuşi, vulnerabil în lipsa mamei,
heruvimul cu ochi mulţi şi cu o deşteptăciune care vedea mai bine
ca tata bulboanele înainte să se producă, prevedea când şi cum va
scădea binele ori va spori răul. Tocmai de aceea, simţindu-şi
sfârşitul aproape, mama l-a sfătuit ca îndată ce ea va muri, el să
plece din sat şi să se mute la copii, dacă s-ar putea la mine, mama
ştiind că eu îi semăn în multe privinţe.
Dar tata a întârziat să-şi părăsească satul natal timp de doi ani.
Făcuse o artrită plantară de atâta umblat. O bătrână care văzuse urs
şi nu-i fusese frică s-a oferit să-i calce piciorul bolnav. Tata a
primit, numai să nu se ducă de acasă la Bucureşti, la băiatul care,
pe deasupra, mai era şi medic... Şi-a făcut acolo, singur, injecţii cu
antibiotice, când a fost cazul.
Într-un târziu s-a hotărât să plece, dar luând cu el cinci stupi de
albine, pe care i-a instalat în spatele relativ verde al casei mele, în
speranţa că Herăstrăul înflorit, care se află aproape, le va oferi nu
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atât hrană cât ... obiect al muncii. După vreo câteva luni, i s-a făcut
dor de Burdusaci şi a plecat acasă pentru vreo zece zile. Cu trenul
până la Bârlad, de acolo cu autobuzul până la staţia din sat, iar din
staţie încă un kilometru pe jos până acasă. A stat o săptămână şi
s-a întors. L-am aşteptat la Gara de Nord. M-a întâmpinat cu un
zâmbet fericit, zâmbetul lui rar, care izbutea să-mi sincronizeze
toate gândurile, toate temerile, toate grijile, dirijându-mi-le către o
pace adâncă. Deodată, nu ştiu cum, mi-a venit să-l întreb:
– Tată, ai scos reşoul din priză?
Nici azi nu înţeleg cum mi s-a ivit întrebarea asta în gând.
Reşoul rămăsese pus pe o tablă iar tabla pe covor.
A privit undeva în sus, ca la o Stea Polară, apoi şi-a coborât
privirile în ochii mei, răspunzându-mi prompt:
– Într-adevăr, l-am uitat în priză... Mă întorc.
...Şi bătrânul meu tată a cumpărat pe loc bilet de întoarcere, ca
şi cum nu s-ar fi întâmplat nimic, luând primul tren înapoi la
Bârlad...
Mi s-a rupt inima...
Şi astăzi, când scriu acestea, tot ruptă o simt...
...A stat la mine aproape zece ani. La un moment dat, a primit
vizita tânărului preot care l-a succedat. Venise să-l vadă împreună
cu cei doi copii. Ieşind la plimbare pe Şoseaua Kiseleff, a făcut de
emoţie un prim accident vascular cerebral. O schiţă de pareză
facială, suficientă însă pentru a mă pune în gardă faţă de altele ce
puteau să vină...
Al doilea accident a fost mai sever, luându-i siguranţa
mersului. Neurologul i-a recomandat să facă zilnic exerciţii,
punându-l să păşească peste cinci cărţi înşirate pe parchet, la
distanţă de-o palmă una faţă de alta. Dar deşi putea să meargă, un
anume blocaj psihic îl împiedica. Atunci i-a sugerat să facă
plimbări de o oră seara. Astfel parcurgeam aproape întreaga stradă
Petöfi de-alături, până la intersecţia cu strada Ady Endre. Aici, pe
dreapta, se află casa profesorului de arhitectură Ioan Traianescu,
având deasupra ferestrelor medalioane: Michelangelo, Rafael, Ion
Mincu, operă, probabil, a sculptorului I. Dimitriu-Bârlad. Primul în
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sensul nostru de merss era Michelanngelo, patronul plimbărilor
noastre,, dar şi al unor preocupări literarre ale mele.
– Tată, mergi până la Michelangeloo ?
– Da!
D Mergem pânăă la Michelangello !
Asttfel, celebrul anntroponim devenni toponimul unnor obligaţii
medicalle, dar şi al încânntării noastre.

Odaată ne-am plimbbat noaptea. Laa un moment dat
d s-a oprit
căutând
d spre cer:
– Uite,
U acela-i Luceeafărul !
Şi aşa
a cum altădattă mă uluise câântând la vioarăă o fugă de
Tartini fără ca eu să fi ştiut că posedă acest instrumennt, începu şi
de data aceasta să recitte strofe întregi din Luceafărul, cu dulceaţă
magică şi sigur de sine:
Căci unde-ajunge nu-i hhotar,
N ochi spre a cunoaşte,
Nici
Şi vreemea-ncearcă în zaadar
D goluri a se naştee...
Din

Eraa fericit, eram ferricit...
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Dar într-o seară, amintindu-i că trebuie să ne plimbăm până la
Michelangelo, a suspinat:
– Nu ştiu dacă pot chiar până la Michelangelo...
Am mers noi, pâş-pâş, mai luându-l cu vorba, mai prefăcândumă că nu văd cum ne apropiem de casa Traianescu, poate-poate
vom ajunge până la medalion. I-am recitat începutul unui catren
din Luceafărul, lăsându-l pe el să spună mai departe:
Porni luceafărul. Creşteau...

Iar tata, oprindu-se ca să întârzie sosirea la Michelangelo, a
completat:
În cer a lui aripe,
Şi căi de mii de ani treceau
În tot atâtea clipe...

După aceasta, brusc :
– Nu mai pot merge !
Zadarnic am insistat. Nu mai putea, într-adevăr. Nu mai putea
însă merge înainte. Ne-am întors. Înapoi a putut... Blocaj psihic,
deblocare psihică. Din seara aceea a început sfârşitul, chiar dacă
am continuat să ne plimbăm. În timp ce ducerea i se degrada duios
de penibil, întoarcerea cunoştea o frenezie paradoxală, chiar
puţintel demonică. Prin măruntul fapt omenesc al mersului pe jos,
tata împărtăşea apocatastaza luceafărului: se întorceau amândoi de
unde veniseră, însă luceafărul spre cer, iar tata spre pământ.
Ateneu, Bacău, XLVI, 6-7 (478-479), p. 12, iunie-iulie 2009.
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Sorin LAVRIC

ÎNTRE CADUCEU ŞI LIRĂ
Fragment

Dar fiindcă este un bun tehnician al trupului – şi nu trebuie să
ne îndoim că specialistul care ştie cu adevărat ce se întâmplă pe
dinlăuntru cu omul e medicul – cunoaşterea pe care o are în
privinţa piuliţelor organismului devine un handicap în materie de
creaţie. Cu alte cuvinte, când ştii prea mult despre animalul din
om, nu mai poţi să ai iluzii în privinţa esenţei lui. Îţi pierzi
naivitatea şi putinţa de idealizare, căpătând în schimb acea formă
de cinism matur care echivalează cu stingerea vânei creatoare. Un
medic, obişnuit să-şi păstreze vigilenţa la treapta lucidităţii
raţionale, nu mai are înţelegere pentru laturile întunecoase ale
talentului. Tot ce e tenebros şi iraţional îi repugnă, iar talentul cere
un teren premorbid şi tulbure. Vrem nu vrem, predispoziţiile
artistice nu-şi ating apoteoza decât pe fundalul unei naturi
patologice. În sine, ele nu sunt nici morbide şi nici indemne, dar
fără morbiditeţe ele devin sterile.
Iar medicul, deprins să restrângă totul la cauzalităţi intrinseci,
e înclinat să reducă arta scrisului la tehnica lui. Pentru el, o scriere
reuşită cere acurateţe filologică şi o bună proprietate a termenilor,
când de fapt scrisul cere un duh interior care precede filologia şi
care, cel mai adesea, nu e deloc sănătos. Sau, mai pe şleau, creaţia
cere scrânteală, indisciplină, dezordine interioară – exact stihiile pe
care medicul le respinge spontan. Adept al sănătăţii pe care a
învăţat să şi-o întreţină în chip constant, medicul se privează astfel
de catalizatorul talentului său, boala. Educat să lupte împotriva
bolii, doctorul cu veleităţi scriitoriceşti îşi sterilizează predispoziţiile literare. Nici un om sănătos nu simte nevoia să scrie, căci
scrisul, în intimitatea lui, e echilibrarea unei descumpăniri, supapa
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unei tensiuni, leacul unei răni. Păstrându-şi trupul în parametrii
sănătăţii standard, medicul nu mai are cum să fie creator: în
condiţii aseptice, germenele nici unei creaţii nu mai încolţeşte.
Cum însă nimeni nu a descoperit încă patogenia talentului,
schemele de dozare a resorturilor scriitoriceşti după reţete de
sănătate nu pot avea efect. Scrisul nu e o chestiune teoretică decât
pentru filologi.
Ce înseamnă asta? Că nu poţi să fii medic şi scriitor totodată.
Ci doar prin alternanţă şi cu intermitenţă. Un medic, când scrie, îşi
suspendă statutul de medic, lucrând împotriva condiţiilor pe care
se străduieşte în restul timpului să şi le păstreze: parametrii
sănătăţii sale. Un medic care intră în pielea scriitorului îşi anulează
luciditatea terapeutică. Din om de ştiinţă devine artist,
transformare care, de la o anumită vârstă încolo, se face din ce în
ce mai greu. De aceea e foarte anevoios ca cele două virtuţi să
coabiteze fără conflicte dramatice. Mai devreme sau mai târziu, ori
scriitorul abdică, ori medicul se leapădă de profesia sa.
Numai aşa îmi pot explica de ce, dintre atâţia medici care s-au
apucat de scris, foarte puţini au primit recunoaşterea criticii de
specialitate. Foarte puţini au reuşit să-şi păstreze talentul pe timp
îndelungat. Un Papilian sau un Voiculescu în trecut, iar azi un
C. D. Zeletin, un Răzvan Petrescu sau un Emil Brumaru – sunt
cazuri rare. Talentul lor a fost şi este pre-medical, iar marele lor
merit este că au ştiut să-şi ţină pregătirea medicală departe de
înzestrarea literară. Cum au reuşit, numai ei ştiu.
România literară, XLI, 26, p. 6, 3 iulie 2009.
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*

RUGUL ŞI EVADATELE DE SUB ESCORTĂ

Se termina copilăria şi intrasem bine în adolescenţă când, fără
voie, am asistat la două autodafeuri, la pustiirea unor biblioteci
prestigioase prin verificare politică şi prin ardere. Acestea se
petreceau demult, prin anii 1948-1949, când infiltrarea comunistă
se desăvârşise, dar puterea ei ideologică era încă slabă.
În etimologia lui primară, autodafeul era o ceremonie de
retractare a unei declaraţii de credinţă, urmată sau nu de osândire
la arderea pe rug. Prin extindere, noţiunea desemnează orice
acţiune care duce la distrugerea prin foc. Termenul a apărut în
Portugalia (auto de fé), unde Inchiziţia îi forţa pe cei ce se abăteau
de la credinţă să revină asupra ei, să abjure solemn. Numai că
autodafeurile comunismului, departe de ceremonii şi solemnităţi,
nu se petreceau la lumina zilei, ci în umbră sau în penumbră, dacă
nu de-a dreptul noaptea. Întunericul le ajuta să-şi disimuleze
identitatea şi să nu stârnească psihoze care să se extindă şi să se
întoarcă asupra săvârşitorilor.
Înainte însă de aceste autodafeuri, fusesem martor la un
preludiu al lor, în care nu era vizată expres cartea, ci o întreagă
ambianţă cărturărească. Este vorba de casa natală, casa părinţilor
mei din Burdusaci, fostul judeţ Tecuci, şi de întoarcerea din
refugiu, în octombrie 1944. Coborâţi în gara Bârlad, l-am căutat pe
Moş Neculai Popa, bârlădean originar din satul nostru, care avea
căruţă cu doi boi, rugându-l să ne ducă acasă. Parcă am fi cărat
piatră de-a curmezişul celor cinci dealuri uriaşe: cei 30 de
kilometri au fost parcurşi într-o după-amiază şi o jumătate de
noapte. Când am ajuns acasă, în creştetul bolţii cereşti un nour
singuratic tocmai ouase o lună rotundă, care lumina totul, ca ziua.
*

Din volumul în pregătire Dada & Dada. Amintiri din copilărie.
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Frontul trecuse peste sat, cernându-se printr-o pădure şi scurgându-se prin alta. Casa rămăsese numai cu bunicii, care, treziţi în
toiul nopţii, păreau două faruri dezafectate. În ieremiadele
emoţionate ale întâmpinării, am auzit pentru întâia oară cuvântul
devastare: ruşii ne-au devastat, spuneau ei, bine că nu v-au
omorât, răspundeam noi... De fapt, pe bunicul l-au întins jos, la un
moment dat, ca să-l împuşte, neputând să îndeplinească porunca
„Davai zece ceas!” Aflând că e învăţător, un soldat basarabean,
învăţător şi el, l-a salvat...
Prima tatonare a dezastrului a făcut-o mama, ducându-se direct
în prisacă. Stupii, răsturnaţi, striviţi, evisceraţi, maculau
desăvârşirea de altădată a pajiştii de troscot. Numai sânge nu
curgea din ei... Stană de piatră, mama a căzut în genunchi şi a
rostit Tatăl nostru.
Lăuntrul casei reproducea în alt fel prăpădul din stupină.
Pereţii erau absolut goi, ferestrele fără perdele stăteau gata să urle,
iar jos, jos pe duşumea, un strat gros de două laturi de palmă
adunase în el un amestec solidificat de noroi, paie, nenumărate
bucăţele de traforaj, îmbrăcăminte sfâşiată, penele pernelor
spintecate, miere de albine, scârnăvii ale ruşilor ghiftuiţi, cioburile
oglinzilor şi ale porţelanurilor sfărâmate cu patul puştii şi altele. O
cloacă lăţită a pângăririi, izbind cu imaginile pline de tâlc ale
nedigerării. Surprindeau însă în acest compost nenumărate cărţi,
reviste, partituri, sfâşiate în liantul dezmăţului orb. Am regăsit
astfel fascicule ale cărţii lui Friedrich Nietzsche, Aşa grăit-a
Zarathustra, ale lui Emil, sau despre educaţiune de Jean-Jacques
Rousseau, ale Indienei de George Sand, ale cărţii lui Cezar
Papacostea, Banchetul şi Phaidon de Platon, cu o amplă şi
afectuoasă dedicaţie pentru Ştefan Zeletin, prietenul lui, etc. Nu
mai spun de cărţuliile portocalii ale vechii colecţii Biblioteca
pentru toţi şi cele gri-bleu ale colecţiei Căminul, încremenite peste
tot ca stolul de porumbei sub ploaia de alice. Apoi, reviste. Printre
ele, Convorbiri literare, unele numere chiar din secolul celălalt,
Viaţa Românească, Lamura, Literatură şi artă română, Revista
matematică din Timişoara, unde un frate de-al mamei, Dumitru
Ţarălungă, propunea probleme, Studii teologice şi alte reviste
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bisericeşti. În zilele ce au urmat a trebuit să curăţim totul cu sapa şi
lopata, până să ajungem la duşumelele vişinii... Gospodăria fusese
făcută praf şi pulbere, aşa că distrugerea bibliotecii nu era una
anume, ci făcuse parte din catastrofa generală; nimic nu scăpase.
Însă cel dintâi autodafe adevărat la care, elev de liceu, am
asistat, mai târziu, a fost cel de la Casa Naţională „Stroe
Belloescu” din Bârlad, înălţată, dăruită şi inaugurată în 1909 de
către cel ce purta acest nume, profesor de matematică la reputatul
Liceu Gheorghe Roşca Codreanu. De obârşie neam de oieri, dar
inginer, absolvent al Institutului Politehnic din Gand, Belgia,
filantrop de viziune mesianică, încredinţat că mântuirea bietului
nostru neam vine numai din învăţătura de carte, Stroe Belloescu
(1836-1912) ridicase câteva aşezăminte numai din salariul lui de
profesor. Avea să sfârşească schingiuit şi omorât de hoţii ce-l
credeau bogat, dar care au rămas uluiţi găsind pe colţul mesei
urma cinei din ajun: o bucată de mămăligă şi o ceapă zdrobită...
Figură legendară în acest oraş moldav, care se recomandă din veac
prin furoarea ctitoririi, Casa Naţională a lui Stroe Belloescu avea
biblioteci de valoare, un muzeu istoric şi o pinacotecă. Între anii
1947 şi 1952, custodele acesteia din urmă, sculptorul în lemn
Dimitrie Tarază, meşter cu vechi convingeri social-democrate, dar
nu comuniste, întărite în Canada şi Franţa, îl cultiva pe elevul
codrenist ce eram şi chiar îi aşezase o masă unde să-şi facă temele,
ca să nu mai urce dealul până la gazdă. Pe peretele contra căruia
sprijinise măsuţa atârnau trei exponate ce m-au impresionat
profund: portretul Călugărul Nectarie de Nicolae Grigorescu,
reprezentându-l pe tatăl scriitorului A. Vlahuţă la vârsta de 102
ani, călugărit la Mânăstirea Agapia, culme a portretisticii lui
Grigorescu, scrisoarea prin care A. Vlahuţă dăruia, în momentele
tragice ale Primului Război Mondial, acest tablou, şi manuscrisul
unei schiţe de Mihail Sadoveanu pe care, ceva mai târziu, am
găsit-o înglobată în volumul Oameni din lună.
Înfrângând o discreţie de beton, Dimitrie Tarază a avut curajul
să-mi vorbească despre Panait Istrati, în special despre evoluţia
convingerilor lui privitoare la comunism şi la Uniunea Sovietică,
fapt ce putea fi primejdios şi chiar fatal pe atunci. Mi-a adus de
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acasă textul lui Panait Istrati, Afacerea Rusacov, vorbindu-mi
despre autor ca despre cel dintâi disident anticomunist, înaintea lui
André Gide, pe care Occidentul avea să-l aşeze, în mod eronat,
înainte. I-am citit sub această egidă Retour de l’URSS, ce se afla în
însăşi Casa Naţională, comentând episodul funeraliilor lui Maxim
Gorki. I-am pus imediat în balanţă pe cei doi scriitori apostaţi şi,
fireşte, Panait Istrati a avut întâietatea, şi diacronică şi afectivă,
pentru că l-am iubit, i-am căutat cărţile, ce aveau să fie arse, la
biblioteca liceului, şi i le-am citit pe toate, absolut pe toate, şi pe
cele în limba română şi pe cele în limba franceză. Aş putea spune
că mi-am perfecţionat franceza pe cărţile lui Panait Istrati şi pe ale
lui Alphonse Daudet. Le-am citit cu furoarea adolescentului ce se
zbătea în copil. Dada începea să fie şi să nu fie înlocuit cu alt
Dada, asemeni unei note muzicale, de pildă sol, care, deşi poate fi
reprodus într-un şir de octave, nu-şi schimbă identitatea, rămânând
tot sol. Morala mea însă pornise deja să-şi potolească setea din alte
izvoare, iar nevoia de frumuseţe artistică să-i fie astâmpărată de
alţi munţi şi de alte câmpii.
Petrecându-mi ani buni ai adolescenţei în nobilul locaş, a fost
firesc să asist, în 1949 cred, la epurarea cărţilor şi a colecţiilor de
reviste din această bibliotecă bogată. Epurarea a decurs într-o
atmosferă foarte supravegheată şi glacială, dar cum eu eram socotit
familiar al pinacotecii de-alături, însă de sub acelaşi acoperiş, nu
mi s-au impus restricţii, aşa că vedeam mai tot ce se întâmplă.
Supralicitând cele patru tomuri, cuprinzând numai titluri, intitulate
Publicaţii interzise, activişti misterioşi urcaţi pe scara dublă
scoteau după voie cărţile din rafturi aruncându-le, cu o frivolitate
care îmi dădea ameţeli dureroase, în mijlocul sălii vaste. Pe măsură
ce mormanul se înălţa, alţii veneau să le ia şi să le depoziteze peste
drum în casa Comunităţii israelite, care, prin emigrări, devenise
disponibilă în parte. În zilele de relativă relaxare ce au urmat, a
început jaful din odăile nu prea bine păzite.
– Ce bizarerie! îmi şoptea domnul Tarază. Mă simt oarecum
de partea celor care au îndrăzneala să fure, fără să le fiu părtaş...
Bietele cărţi, au scăpat de sub escortă!
301
https://biblioteca-digitala.ro

...Trecuseră poate cinci decenii, când am dat, într-o bibliotecă
particulară din Capitală, peste câteva din aceste cărţi mazilite şi
evadate, purtând sigiliul Casei Naţionale „Stroe Belloescu”, ce se
străvedea prin bronzul care îl pensulase. Una din ele: Costache
Conachi, Poezii, alcătuiri şi tălmăciri, ediţia din 1856. Alta:
Voltaire, Histoire de Charles XII, 1731, cu modificări olografe în
text, dar mai ales pe manşeta paginii. Mi-am adus pe loc aminte că
Dimitrie Tarază mă persuada că însemnările sunt ale lui Voltaire
însuşi şi că volumul provenea de la o anume familie boierească din
Tutova... Prin ce ar fi contravenit Costache Conachi şi Voltaire
ideologiei proletare?! Le smulgea din raft fie obedienta ignoranţă
bolşevică, fie hoţia sub acoperire politică, fie amândouă la un loc.
Tomurile cu autograf le păreau şi mai primejdioase. Confereau
impresia de viaţă şi intimidau. În faţa lor, instinctul malign li se
activa şi mai energic. Erau semnături ale lui N. Iorga, Ioan
Bogdan, A. Philippide, A.C. Cuza, Spiru Haret, Titu Maiorescu, V.
Voiculescu, Nichifor Crainic, Ion Minulescu şi chiar Mihail
Sadoveanu, marea mea admiraţie, în graţii politice pe acele
vremuri.
...Şi duse au fost. S-a vorbit de arderea lor, undeva pe şesul
Bârladului, dincolo de moara lui Şaraga. Cele furate au rămas să-şi
trăiască viaţa într-o ambianţă fatalmente limitată, deoarece, cum
n-aveau să se mai întoarcă într-o bibliotecă publică, valoarea de
circulaţie li s-a limitat sau chiar a devenit nulă. Evadatele de sub
escortă vor mai fi trăind şi astăzi, ceea ce-mi dă o oarecare linişte.
Al doilea autodafe s-a petrecut în aceeaşi perioadă şi în
aceleaşi condiţii la biblioteca Liceului Gheorghe Roşca Codreanu.
Mai mult substanţială decât bogată, ea sporise prin donaţii ale
profesorilor şi ale unor scriitori legaţi mai mult sau mai puţin de
acest liceu prestigios, a cărui întemeiere fusese prevăzută în
testamentul din 1837 al unui tânăr elevat boier tutovean, mort de
tuberculoză la Viena... Eram un cititor asiduu, fascinat de colecţia,
cu unele ştirbături, a Convorbirilor literare, ce dispunea de numere
în care Eminescu publicase poezii, şi, integrală, a Vieţii Româneşti,
sau de cărţile cu autograf ale lui Vasile Pârvan, Ionel Teodoreanu,
Cezar Petrescu, Pamfil Şeicaru etc. Când bătrânul meu unchi din
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Bucureşti, Nicolae Brăescu, spirit cu o mare instruire artistică,
mi-a cerut să învăţ pe dinafară lungi crâmpeie din L’Art poétique a
lui Boileau, am găsit îndată cartea în biblioteca propriului liceu.
Eram atras, de asemenea, de doamna Matilda Anagnoste,
bibliotecara, mama viitorului reputat jurist Victor Anagnoste,
coleg mai mare decât mine. Totul era înalt în spiritul şi în fiinţa ei.
Cu părul cărunt, foarte frumoasă şi elegantă, filtra printr-o
distincţie sensibilă vibraţiile aspre ale lumii de afară, încleştată pe
viaţă şi pe moarte, transmiţându-mi-le în doze care să nu-mi
tulbure plăpânda plasmă sufletească. Eram cititorul preferat, într-o
vreme când nu se prea citea. Abia astăzi îmi dau seama că
frumuseţea ei, mai mult decât orice altceva, avea harul de a mă
introduce subtil în frumuseţile lumii artistice.
Dar iată că, într-o zi, Doamna Anagnoste îmi trimise răspuns
să viu repede la bibliotecă.
– Din clipă în clipă stau să vină autorităţi speciale să epureze
biblioteca şi să ardă cărţile scoase!
Smulgând de-alături un vraf de reviste vechi, mi le puse în
braţe aşa cum apucă:
– Ia-le, du-te acasă cu ele şi întoarce-te repede! Am să aleg
câteva cărţi până atunci!
Erau numere disparate din Adevărul literar şi artistic, Viaţa
literară (a lui Ion Valerian) şi Gazeta cărţilor din anii ’40,
condusă de D. Munteanu-Râmnic. Deasupra, mi-a pus o carte mai
grea: Novele de Ioan Slavici. Le păstrez şi acum. Urmează să le
duc la legătorie şi apoi acolo de unde au plecat acum 60 de ani...
Cum gazda stătea sus, în cartierul Rai, dus-întorsul mi-a luat
aproape o oră. M-am întors cât mai repede am putut dar, între
timp, tovarăşii sosiseră. Doamna Anagnoste stătea în mijlocul
încăperii, încremenită ca nevasta lui Lot prefăcută în stâlp de sare:
privise în faţă prăpădul, care mergea rapid, autorităţile speciale
asociindu-şi-i la grozăvie şi pe doi elevi U.T.M.-işti, plini de râvnă
revoluţionară... Am părăsit repede biblioteca, nu fără să văd cum
cei doi colegi cărau cu sârguinţă teancuri de tipărituri şi de cărţi în
groapa de var din curte, de-alături de cişmea, unde le-au dat foc.
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Speranţa mi s-a aninat şi de data aceasta de posibila evadare de
sub escortă, mai ales că seara, proteguitoarea furilor, cobora suav
şi complice.
Cărţile, care de veacuri adună deopotrivă certitudini şi ezitări,
în care ici şi colo se cuibăreşte sublima îndoială, se cereau în grabă
trecute prin filtru, iar nobilul rezid ce presà grila marxistă trebuia
ars. Fermitatea ideologiei de partid descoperise Certitudinea în
marxism-leninism. Mintea, care – ca şi fotonul – există numai în
măsura în care se mişcă, nu mai avea de ce să alerge iar sufletul de
ce să palpite. Sentinţa condamnării la încremenire a gândirii fusese
executată. Dincolo de timp, Iluzia cea eternă îşi râdea de iluzionaţi.
Acolada, II, 9-10, p. 19, iunie-iulie 2008.
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ÎNCEPUT DE DRUM

Cea dintâi revistă a scriitorilor medici, Fântâna din Kos,
porneşte astăzi spre lumea românească interesată de scrisul artistic
al celor ce ostenesc în zona cea mai problematizată a vieţii,
sănătatea. Sănătatea veşnic primejduită. Fântâna din al cărei
surplus îndreptat spre jgheab se grăbeau pelerinii plini de speranţă
să bea, cu gândul la vindecarea suferinţelor de cele mai multe ori
trupeşti, iată, vine astăzi încercând să aline ori să bucure cu
metafora ei dorul de înălţare spirituală şi de vibraţie sufletească.
Medicina rămâne un sanctuar, o platformă Delfi, în care îşi
dau întâlnire, cu ofranda lor, toate disciplinele cunoaşterii, de la
anatomie la informatică, de la fizică la psihologie, de la chirurgie
la filozofie ş.a.m.d. Nu există ştiinţă ale cărei descoperiri să nu
slujească, mai mult sau mai puţin direct, medicina. Medicul e un
om cult, din acest motiv i se mai spune preferenţial doctor. El
oficiază, el săvârşeşte un cult, ca sacerdotul în insula Kos ori ca
preotul în altar. Este deopotrivă o personalitate elaborată şi
însufleţită, care se recomandă prin cunoaşterea raţională, de tip
cartezian, dar şi prin cunoaşterea intuitivă, care stă la temelia artei.
În medicul scriitor se împletesc, prin urmare, amândouă
modalităţile creaţiei artistice: elaborarea şi inspiraţia, cărora le
corespund măiestria artistică şi suflul creator. Traversăm însă în
zilele noastre un spaţiu critic şi deprimant. Niciodată celor de mai
sus nu li s-au împotrivit, ca astăzi, făcătura şi platitudinea,
îndrăzneala fără temei şi demersul fără ideal. Niciodată numele
invenţiei nu a fost pângărit ca astăzi printr-un jalnic mimetism
noţional. Sper ca tânărul scriitor medic să nu devină o victimă a
dezechilibrului dintre aceste două entităţi care ar trebui să-l
definească, iluzionându-se cu delabrarea a ceea ce se cuvine
structurat ori cu dicteul anarhic, de natură să nu comunice nimic
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minţii ce ordonează şi mai ales sufletul doritor de înălţare.
Lucrarea lui artistică trebuie să consolideze echilibrarea a ceea ce
se tulbură şi să armonizeze ceea ce intră în dezordine. Poetul din el
poate să-şi spună:
Deviza mea de căpătâi
E să-ndrept sufletul întâi...

Aflat în poziţie mult mai liberă faţă de realitatea care i se
referă cât şi faţă de inerţiile limbii, medicul artist alunecă mai uşor
în esenţa lucrurilor. Arta lui nu condiţionează nemijlocit actul
medical, se poate însă răsfrânge de sus asupra lui, iluminându-l cu
puterile, mai subtile şi mai neatârnate de realităţi, ale esteticii,
moralei şi filozofiei.
Fără îndoială că fluidul inefabil al Fântânii din Kos se află în
legătură cu întreaga cohortă a nourilor planetei şi cu pânza freatică
a lumii. Însă pentru noi românii are un tâlc aparte împletirea lui
subterană cu efluviile carpatine. Exact ca în mitul nimfei Arethusa
care, urmărită de Alpheus, a fost prefăcută de zeiţa ei protectoare
într-un fir de apă ce s-a scurs în pământ, ţâşnind apoi ca o surpriză
în cu totul altă parte decât acolo unde se aştepta urmăritorul.
Fântâna din Kos, I, 1, p. 1-2, 2009. Prima
revistă a Societăţii Medicilor Scriitori şi
Publicişti din România.
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CENTRUL APOSTU DIN BACĂU, ACADEMIE A SPIRITULUI

Fericit oraşul care se recomandă lumii prin numele unuia
dintre cei mai importanţi artişti ai Europei moderne, George
Apostu! Alegerea denominaţiei acestei nobile instituţii putea să se
oprească şi la alte personalităţi de primă mărime ale spiritualităţii –
Bacăul are, slavă Domnului, destule! –, însă în George Apostu, ca
în nimeni altul, inspiraţia cobora foarte de sus, în timp ce
rădăcinile urcau foarte din adânc, diacronic, din viaţa răzăşimii
risipite pe dealurile uriaşe şi prin văile cuprinzătoare ale
Stănişeştilor, într-un tacit acord cu vatra, cu veacurile, iar cu
vitregiile într-o armonie tragică. Apostu s-a ivit din necesitatea de
a exprima această armonie sobră şi fundamentală, în care fiecare
înfăţişare de artă, luată în consideraţie separat, pare un start al
lumii. Evident, cu aşa ceva nu se glumeşte, întrucât George Apostu
a oficiat un ritual. Opera lui dispune de o simplitate complexă, de
o bogăţie sumară – multa paucis a strămoşilor noştri romani.
Asemenea infimului nucleotid din macromolecula de ADN care
conţine informaţia de alcătuire a unor edificii moleculare gigante.
Cu cât coborâm mai în adânc, descoperim faptul că profunzimea se
exprimă prin puţinătate. Verbală sau imagistică. La începutul
lumii, spune Scriptura, a fost Cuvântul, nu cuvintele, ba chiar
cunoaştem acest termen de mare încărcătură metonimică: – Fie! Şi
a fost...
George Apostu este.
Un centru de cultură internaţional în Bacău conferă municipiului din apropierea confluenţei Bistriţei cu Siretul o vibraţie
europeană. O vibraţie care nu se iveşte din atributele materialităţii,
cum ar fi, de pildă, randamentul. Căci prin randament se pronunţă
entităţi şi parametri ai unei materialităţi măsurabile, se pronunţă
deci cantitatea. Centrul Apostu e animat de altceva, de vibraţia
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unei calităţi, calitatea fiind prin definiţie necuantificabilă, e animat
de spiritualitate. În zarea succesiunii tuturor epocilor, ceea ce a
rămas a fost spiritualul. El este elementul etern, singurul care
păstrează ştanţa personalităţii creatoare a omului. Materialitatea,
oricât de triumfătoare ar fi la un moment dat, e supusă erodării şi
evoluţiei spre ruină, ruină care trece şi ea în neant.
Centrul „George Apostu” editează una dintre cele mai
substanţiale, mai interesante şi mai frumoase reviste din ţara
noastră, Vitraliu, în care cititorul întâlneşte totdeauna nume
prestigioase ale culturii româneşti şi, nu de puţine ori, texte
importante prin originalitate sau inedit. Numerele speciale,
consacrate unor fenomene culturale, dar mai ales unor mari
personalităţi (Alecsandri, Pârvan, Enescu, Bacovia etc.) au
valoarea unor fundamente de monografie şi nu vor putea fi
niciodată ocolite de exegeţii în problemă.
...Dar peste toate acestea, există un aer propriu, o adiere
proprie, un non so che care se găseşte numai la Centrul „Apostu”...
Ocrotiţi inefabilul! Are nevoie de linişte pentru ca sensibilitatea
omenească să-i poată surprinde sporul de miracol pe care-l aduce
lumii, are nevoie de ocrotire ca să-şi înalţe betonul păinjenişurilor.
E o clipire a ochiului etern greu sesizabilă, e o undă sonoră a
eternului pe care n-o percepe orice timpan şi nu oricând.
Centrul Apostu din Bacău e o academie a spiritului. Străbătută
de umbra lui Michelangelo, grădina lui – ca altădată Grădina lui
Akademos – este situl optim al expoziţiilor de sculptură în aer liber
în care se va produce – dacă nu cumva se va fi şi produs! – un nou
Rodin... În faţa şevaletului, tot în grădină, un tânăr pictor român
care-mi părea leit Corot – şi nici nu ştiu, la urma urmei, dacă nu
era Corot însuşi! – înşiruise o duzină de schiţe tocmai luate din
Codrii Buhociului, încercând să desluşească din ele şi să treacă pe
pânză paradoxul unei neguri în plină lumină... Prospectată de
fantasma lui Socrate, aula cu vedere spre Bistriţa îl va asculta pe
un tânăr Henri Bergson român – dacă nu cumva l-a şi ascultat: ia
cercetaţi arhiva Centrului! De pe nu-ştiu-care podium m-au aruncat
în cer exortaţiile unui tânăr în care mi s-a părut că-l recunosc pe
italianul Cola di Rienzo, venit din Evul mediu latin, căutându-l din
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ochi, în auditoriu, pe Wagner ca să i se ofere de model şi pe
Alecsandri ca să-i inspire Cântecul gintei latine... Pe colţul lui de
hârtie din podul palmei, în ultimul rând de scaune al stalului, un
poet îşi nota, ca să nu-i scape, un vers; dacă nu era Eminescu,
precis era ipostaza lui metempsihotică din zilele noastre. Nu
trebuia decât să fie observat... Iar într-un dansator subtil ca o notă
de flaut l-am întrezărit pe Nijinski şi într-o balerină ca un fir de
fum alb, pe Karsavina...
Unde? La Centrul „Apostu” de la Bacău!
Vitraliu. Periodic al Centrului Cultural
Internaţional „George Apostu”, Bacău,
XVII, 1-2(32), p. 2, iunie 2009.
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EVENIMENTELE ISTORICE NAŢIONALE ŞI POEZIA LUI
G. TUTOVEANU

În anul 1951, într-o după-amiază de mai, mă aflam acasă la
G. Tutoveanu, în paradiziaca fundătură a Bulevardului Epureanu
41, Bârlad. Maestrul mi-a propus să urcăm spre zăpodia care
termina la apus mirabila lui vie ce era în acelaşi timp şi grădină.
Cărarea largă era străjuită de-o parte şi de alta de o bandă lată de
peste doi metri înţelenită de împletitura din tuberculi a irişilor
înfloriţi, ce consumau infinitatea de nuanţe dintre mov şi alb.
Bătrânul care curăţa uscăturile dintr-un piersic ni se alătură voios
pentru câteva minute şi, ca să-i facă o plăcere maestrului, sau poate
şi mie, începu să recite fără nici o introducere poezia Stingher, pe
care poetul o scrisese cu cincizeci de ani în urmă:
Rotunjoare foi de plop,
Scuturaţi-vă potop
Pe cărări bătăturite
Şi de dânsa părăsite...

Terminându-şi scurtul recitativ, care mă deconcertă un pic, se
întoarse respectuos reluându-şi îndeletnicirea.
– E domnul Ilie, grădinarul! mă lămuri maestrul. Se pricepe la
toate şi-i om fin. Tatăl lui a fost preot.
Sus, uşoara adâncitură a platoului încă mai păstra apă la o oră
după oprirea ploii. Largă cât încrucişarea drumurilor de ţară, ea
înlesnise ierbii să crească viguroasă şi uniformă ca grâul pe câmp.
Ne-am aşezat pe o pitorească bancă din crăci de mesteacăn pe care
i-o trimisese de la munte, desfăcută, nu mai ţin minte precis cine:
ori Gh. T. Kirileanu de la Piatra Neamţ, ori Artur Gorovei de la
Fălticeni. O asamblase domnul Ilie, aedul enigmatic.
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– Pluralul de la mesteacăn e mesteacăni, nu mesteceni, cuvânt
urât!... Aici, pe iarba aceasta îi plăcea lui Cezar Petrescu să steie
tolănit şi să privească nourii cum curg. Eu rămâneam pe bancă, el
în iarbă, la picioarele mele, el vorbea, vorbea, eu îl ascultam, îl
ascultam! Ultima oară a venit cu Ando, fiul cel mic. Ando lucra în
redacţia Curentului, de unde l-a luat pe Cezar Petrescu să se
odihnească trei zile la Bârlad.
Mă apropiam de terminarea liceului şi, fireşte, eram preocupat
de drumul pe care să-l aleg în viaţă. Fratele bunicii mele Natalia,
moş Emil Palade, venit verile la Burdusaci, mă sfătuise să mă
prezint la concursul de la Facultatea de Medicină din Bucureşti.
Puneam mare preţ pe sfatul lui. Îmi cunoştea preocupările literare.
Ba încă şi tradusesem împreună câteva poezii din lirica religioasă a
lui Victor Hugo, însă îmi repeta apodictic: nu literele! Într-adevăr,
nu exista facultate mai îndoctrinată marxist şi sovietizant ca
filologia. Colac peste pupăză, mai apăruse nu demult şi cărţulia, pe
care partidul o voia sacrosantă, Stalin şi problemele lingvisticii,
impusă studenţilor ca reper absolut. Odată, povesteà moş Emil, îl
prinsese la Bucureşti o defilare a studenţilor de la filologie obligaţi
să poarte pe pancartele uriaşe reproducerea copertei roşii a broşurii
lui Stalin...
– În orice caz, spuse maestrul Tutoveanu, caută să nu trăieşti
din scris! Câţi n-au plătit cu viaţa această iluzie! Al. Antemireanu,
Ştefan Petică şi chiar Eminescu, la urma urmei... Fă-te doctor!
Şi doctor m-am făcut!
Deodată îmi destăinui cu o francheţe ce nu-i era proprie:
– Eu militar aş fi vrut să fiu! Să-mi apăr ţara! Totdeauna am
adorat armata!
M-au surprins deopotrivă ceea ce aflam şi fermitatea
destăinuirii, care nu se potrivea nici cu firea blândă, nici cu vocea
lui, fiică mai mare a şoaptei.
*
Viaţa poetului George Tutoveanu (1872-1957) a acoperit toate
marile conflagraţii ale epocii lui. Născut cu cinci ani înaintea
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Războiului de cucerire a Neatârnării şi foarte simţitor în privinţa
dragostei de neam şi ţară, el s-a înălţat în perioada triumfului liricii
patriotice a lui Vasile Alecsandri, devenit erou al educării prin
poezie. Pe de altă parte, fiind institutor în vremuri în care educaţia
naţională, alături de cea morală, primà, poezia proprie a trebuit să
fie de la bun început funcţie a actului de instrucţie a copilului şi a
adolescentului. Acest fapt a făcut ca poezia lui să adopte atributele
simplităţii, limpezimii, limbii frumoase şi să se ţină la distanţă de
tentaţia experimentalismului literar, a invenţiei lexicale şi a
originalităţii cu orice preţ, de care era plină contemporaneitatea.
Târziu, când G. Călinescu avea să vorbească de cuminţenia poeziei
lui Tutoveanu, nu formulà negreşit o recriminare atâta vreme cât
ea se adresa întâi sufletelor în formare, structurilor afective
embrionare. Capodopera poeziei sale patriotice, Turtucaia, numită
în unele ediţii Şi când viforoşi, o atestă:
Copiii mei, copiii mei,
Când treceţi seara la culcare
Şi candelele-n tremurare
Vă ning pe creştete văpaia,
Rugaţi-vă şi pentru cei
Cari-au căzut la Turtucaia...

„Dezastrul de la Turtucaia” (18-24 august 1916), prin care
practic a debutat Primul Război Mondial, s-a ales cu mii de români
morţi sau luaţi prizonieri în luptă cu trupele germano-bulgare
superioare cu mult trupelor noastre. Înainte de instalarea
comunismului sovietizant, această poezie a figurat în cărţile de
citire decenii la rând, fiind învăţată, cu emoţie, pe de rost pe cât
este astăzi de uitată, mai exact intenţionat omisă... Volumul Balade
(1919) cuprinde multe poezii – în fapt, ilustrând mai puţin genul
baladesc şi mai mult poezia patriotică – închinate celei dintâi
conflagraţii mondiale: Sutaşul din Căiuţ, Povestea Oituzului, Se
plâng Carpaţii, Se-aude glas de fiară, Încinge-ţi spada, Sus
frunţile, eroi, Şi când viforoşi, Vă strigă Oltul, Unui viteaz, În ora
plecării, Rugăciunea ostaşului, Jurământul rezervistului şi altele.
Privite sub specia genului epic, privire firească atâta vreme cât
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volumul se numeşte Balade, ele îl descumpănesc pe cititorul care
se aşteaptă la prevalarea naraţiunii. Invers, privite sub specia
genului liric, ceea ce contravine titlului, ele îl satisfac pe iubitorul
de poezie lirică. Nu absolutizăm puritatea genurilor literare, când
însă poetul îşi intitulează un volum Balade, este evident că el e cel
dintâi care absolutizează această puritate, iar cititorul e îndreptăţit
să-i ceară poetului ceea ce el oferă.
Evenimentele istorice care l-au inspirat pe Tutoveanu sunt
bătăliile şi războaiele de apărare a ţării, într-un cuvânt restrictiv,
conflictele armate. În cântarea lor, poetul îşi pune toată însufleţirea
de care e vrednic. El nu dispune însă de vocaţia de a le înfăţişa în
prezentul lor, vocaţia lui fiind a le trăi ca trecut, într-un paseism ce
infiltrează prezentul. Acest fapt conferă brutalităţii episoadelor
evocate ca prezent un sfumato ce le împinge în depărtări, într-un
orizont care le rezoarbe din primul plan al prezentului.
Comentariul liric şi privirea generală îl separă pe poet de miezul
evenimentului marţial ales ca subiect:
Noroade-ntregi aleargă tumultoase
De pier în câmpuri roşii de război;
Şi-atâta moarte-i şi-nnălbiri de oase,
Ca-n spaima rece-a vremilor de-apoi.
(Încinge-ţi spada, 1915)

În aceeaşi ordine a observaţiei, un frumos vers metaforic din
aceeaşi baladă,
Bătrâni pe care-a nins înţelepciunea,

rămâne în afara tempo-ului imperativ şi solemn pe care-l cere titlul
poeziei: Încinge-ţi spada!
Lirice, baladele abundă în sintagme războinice, în general
revolute, întrucât poetul nu izolează evenimentul actual de cel de
ieri, sau, mai exact, îl filtrează prin acesta din urmă. E un
continuum istoric poezia baladescă a lui G. Tutoveanu, în care
evenimentele punctuale susţin istoria ţării iubite, aşa cum
colonadele susţin acoperişul unui edificiu. Prezentul conflictual îi
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dă prilejul poetului să evoce zbuciumatul nostru trecut medieval,
exprimat prin termeni ori sintagme ca: trâmbiţi, armii, hoarde,
războinici, freamăt de arme, armură de fier, luciuri de zale, zbor
de copite, fanfare, flamuri, iureşul pierzării, paloş, ordíe, suliţi
otrăvite, al taberelor ramăt (freamăt), sutaş, tunet de bucium, coif,
alarmă, străjer, creneluri, sălbaticii mârzaci, aprinsele hangere,
nor de săgeţi, pinteni, flamuri de titan, luciri de spadă, plăieşi fără
teamă, valul aprig de hânsari, stindard lângă stindard, lănci
scânteietoare, oştiri mai aprige ca vântul, întreg oceanul miilor de
oşti, tranşee, gornistul, fanfara viforoasă etc.
Îndemnurile lirice la luptă, agrementate generos cu rememorări ale vieţii patriarhale, nu pot juca bine rolul exortaţiilor
războinice. Răsuflarea precipitată a unui viteaz ce se aruncă turbat
asupra vrăjmaşului nu se articulează cu descrierile naturii ori cu
aducerile aminte, ci rămâne izolată. Logodnica lui Vifor este
emblematică în acest sens. O eventuală muzică de geniu ar putea
urca versurile acestea la nivelul tensiunii conflictului pe viaţă şi pe
moarte, ne întrebăm însă dacă textul nu ar continua, totuşi, să
submineze această muzică... Oricum, interesante rămân titlurile, al
căror ton imperativ şi măreţ nu-i acelaşi cu al textului subjacent:
Încinge-ţi spada, Sus frunţile, eroi, Vă strigă Oltul, Aduceţi-văaminte.
Poezia consacrată evenimentelor care au însângerat ţara stă,
prin sensibilitatea poetului, dar şi prin cinstea şi fineţea lui structurală, la oarecare distanţă de miezul lor pulsatil. Natura
contemplativă a poetului face din el mai mult un solitar printre
evenimente decât un părtaş la ele... Gusturile nu se discută, dar
dragostea lui G. Tutoveanu pentru armată, despre care vorbeam la
începutul acestor rânduri, n-ar fi exclus să se poată explica, într-o
plonjare psihanalitică, prin extrapolare, prin complementaritate,
prin compensaţie. El a rămas al poeziei, pentru care era menit, nu
al armatei care-i absorbea reveriile. Poezia Baladelor e mai mult o
poezie de rememorare decât de implicare. Stinghere, unele date
precizate la începutul textului, cum ar fi: august 1913, septemvrie
1915, decemvrie 1918 etc., par ştampile la zi aplicate pe scrisori
vechi.
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Ascultă, ţara mea, şi te ridică
Pe tot noianul mărilor de foc;
C-un singur pas tăriile despică
Şi-opreşte mersul vremilor în loc.
(Încinge-ţi spada)

Nu poţi lua pulsul unui rănit ori al unui agonic de la distanţa
pe care o implică îmbrăţişarea generală a unei stări. Spun asta,
deoarece uneori rapsodul pare un reporter de război care-şi
redactează reportajul într-un avion care survolează zona
conflictului. Problema e dacă o face cu artă, iar Tutoveanu o face
cu artă. Iată-i, de pildă, fulminantele imagini cinematografice în Se
plâng Carpaţii:
Şi vulturii de pe drapele
Se-ntrec cu vulturii din cer...

ori fervoarea exprimată anapestic în Se-aude glas:
Calaraşule, desprinde-ţi de la coardă carabina!

Îndelungata practică a protruziei liricului în epic realizează o
specie aparte în poezia patriotică a lui G. Tutoveanu. Ea este
ilustrată de piese ca Turtucaia, despre care afirmam că este o
capodoperă, în care institutorul poet ia direct pulsul copiilor, ori
Fii gata, pe care generaţii după generaţii ale întregii ţări au
învăţat-o pe de rost din cărţile de citire:
Copile, iubeşte-ţi cu sete
Pământul străbunilor tăi...

Scrisă încă din 1904, Fii gata a fost pusă pe muzică întâi de
către Dimitrie Cuclin, în două variante, în deceniul trei, şi a doua
oară de către Ştefan Filkner, profesor de muzică instrumentală al
Liceului Codreanu din Bârlad, în deceniul al patrulea al secolului
trecut. Un detaliu istoriografic: Ştefan Filkner locuia chiar în casa
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poetului care se întorsese, singur, din refugiu, găsindu-şi locuinţa
pustie şi cu geamurile sparte.
Fii gata şi Turtucaia, cărora li se pot adăuga Robul şi
Strămoşii, rămân momente de biruinţă ale poeziei patriotice a lui
G. Tutoveanu. Să se observe că osatura lor epică se retrage din
prim-planul reprezentării în orizontul îndepărtat al adevăratului
subiect, prim-planul rămânând consacrat exprimării lirice a
simţămintelor. E vorba de o immediatezza, pe care o întâlnim
sporadic şi-n alte balade ca, de pildă, Încinge-ţi spada:
Ascultă, ţara mea, cum cântă Nistrul
Cerându-şi grabnic Tisa către el

şi, mai ales, în 1916, Sus frunţile, eroi!:
Privesc uimit cum treceţi, şirag după şirag,
Şi dintre toţi, gornistul îmi este cel mai drag...,

poezii cu valoare implicită a unor lecţii de istorie. În exortaţiile lor,
sunt evocate toponimele devenite eponime ale gloriei războaielor
noastre, care n-au fost niciodată de cucerire: Cosmin, Turtucaia,
Nistru, Ràcova, Neajlov, Baia ş.a.m.d.
Pentru a înţelege elementul peren, şi chiar artistic, al poeziei
patriotice a lui G. Tutoveanu, legat de evenimentele istorice ale
patriei, se cuvine să pornim de la sufletul pur şi miraculos al
copilului, suflet spre care i-a bătut totdeauna inima.
Acta Musei Tutovensis, Bârlad, IV, 2009.
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Marian ŞTEFAN

EU VĂ CITESC, MAESTRE...
Domnului C. D. Zeletin, după
lectura cărţilor sale: Amar de vreme,
Principesa Elena Bibescu... şi
Distinguo.

1.
Strivit de zăpuşeală, de noxe şi asfalt,
Eu vă citesc, maestre, şi deseori tresalt
Privind realitatea cu ochii celuilalt.
Descopăr în adâncuri forate cu temei
O minunată lume de gânduri şi idei,
Dar mai ales Cuvântul ce scapără scântei.
Magie pare-a fi, dar e şi iscusinţă,
Iubirea frumuseţii şi marea străduinţă
Prin care cele duse recapătă fiinţă.
Mă simt mai plin de bine, mai viguros la trup,
Duşmanele zăgazuri mult mai uşor se rup
Şi viul curge-n mine ca mierea într-un stup.
Vă însoţesc, maestre, sus-sus pe meterez,
Mi-e pasul mult mai sigur şi crezul mult mai crez.
Mă copleşiţi, maestre, şi vă invidiez!
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2.
RĂSPUNDE-MI TU...

O fi cumva un semn de bătrâneţe?
De ce, gândind la anii care vin,
Tot simt nevoie, seara, să mă-nchin
Iubirilor trăite-n tinereţe?
Răspunde-mi tu, maestre Zeletin,
Cu vorba ta bolnavă de tandreţe,
Cum să mă apăr, oare, de tristeţe
Şi-aroma ei de izmă şi pelin?
Bunica îmi spunea o rugăciune
Sau născocea un basm cu Făt Frumos...
Tu poţi să faci o altfel de minune:
Cu firea ta de om prietenos,
Ascultă-mi rugămintea şi, discret,
Împrăştie-mi tristeţea cu-n sonet.
3.
POETUL

La naşterea lui, Creatorul, Părintele,
Mângâia pe creştet cuvintele...
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4.
MAGUL

Păşind pe nori de gânduri, cuvinte dăltuia,
În urma lui, sfielnic, mai răsări o stea;
Cu braţe desfăcute spre cerul larg deschis
Coboară visu-n viaţă şi viaţa urcă-n vis...
Inedite
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Ecaterina STAN

O SCRIERE VIBRÂND...
PRINCIPESA ELENA BIBESCU, MAREA PIANISTĂ

O istorie provocatoare şi altfel a unei ţări strânse în corzile politicii spre a
nu uita ctitoriile făptuite de cei capabili de-a ridica un neam. O istorie a
boierilor patrioţi, educaţi spre a lăsa în urma lor binele, ca pe o povară dulce
de dus mai departe.

Poveşti adevărate şi de neignorat ale mergerii spre ţinta
supravieţuirii spirituale a României, prin patriotismul, atât de rar
astăzi, al celor ce credeau în el precum în Dumnezeu!
O scriere vibrând de emoţia puternică a autorului, ce-şi pune
spiritul renascentist în serviciul României în care speră, sau chiar
crede, că mai există jarul marilor energii. O carte care, ca luna
plină, nu te lasă să dormi până n-ai citit-o toată şi te arde cu
bucuria cunoaşterii. O carte periculoasă, căci are puterea de a ataca
ignoranţa, de a trezi mândria naţională adormită, de a descătuşa
realul patriotism.
O carte dedicată principesei pianiste Elena Bibescu, născută
Kostaki Epureanu (1855 – 1902), care a ţinut la Paris, timp de un
sfert de veac, un salon în care invitaţii obişnuiţi erau Liszt,
Wagner, Anton Rubinstein, Saint-Saëns, Debussy, Massenet,
Vieuxtemps, Vincent d’Indy, români mari: Vasile Alecsandri, Ion
Ghica. Principesă ai cărei fii, Anton şi Emanuel, au fost prietenii
lui Marcel Proust, fiindu-i acestuia de folos în a scrie romanul „À
la recherche du temps perdu“ (În căutarea timpului pierdut).
O carte dedicată celei care a fost primul mare sprijin al lui George
Enescu. „Protectoarea lui George Enescu n-a apucat să cunoască
nici măcar Rapsodiile române, deşi a avut revelaţia viitorului său
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de compozitor, aşa cum nici Lorenzo de’ Medici, protectorul lui
Michelangelo Buonarroti, n-a apucat să se bucure de Pietà de la
Roma, dar mai ales de splendoarea colosului David… Elena
Bibescu i-a prevăzut însă lui George Enescu, cea dintâi,
eternitatea.“
Elena Bibescu a fost o mare pianistă. Într-o scrisoare datată 11
noiembrie 1873, Franz Liszt îi dădea de veste Carolynei de SaynWittgenstein că a cunoscut la Pesta „o tânără prinţesă Bibescu,
excelentă pianistă, (care) a strălucit de asemenea la sărbătorire…“,
sărbătorire ce era prilejuită de jubileul lui Liszt.
Elena Bibescu a fost prima „vice-mamă“ a lui George Enescu,
a doua fiind regina-poetă Carmen Sylva. După ce principesa
pianistă Elena Bibescu i-a făcut tânărului „maître“, ce îşi
prezentase la Paris opusul său numărul unu, „Poema română“,
entuziaste recomandări, regina l-a primit ca pe un fiu.
Constantin Dimoftache Zeletin (1935) semnează ampla cartedocument apărută la Editura „Vitruviu“. Medic şi profesor
universitar la Facultatea de Medicină a U.M.F. „Carol Davila“ din
Bucureşti, membru al Uniunii Scriitorilor din România de mai bine
de patru decenii, autor a peste 40 de volume de literatură, C.D.
Zeletin îşi împlineşte prin această de preţ carte o promisiune către
sine: „…mă achit nu faţă de adultul încheiat ce sunt, ci faţă de
rămăşiţa sacră a copilului din el, care aşteaptă înainte de a călători
nu se ştie unde“ – mărturiseşte în uvertura volumului.
Bunica autorului, Natalia, a fost soră cu tatăl lui George Emil
Palade, până acum primul şi singurul român laureat al premiului
Nobel. C.D. Zeletin a devenit astfel rudă spirituală cu ctitorii
Ateneului Român, cei care l-au provocat pe Albert Galeron să
gândească splendoarea acestei unice clădiri, pe scena căreia Elena
Bibescu a cântat, ori în a cărei sală a stat să-i asculte pe alţii, spre
exemplu pe Ignaz Paderewski, în decembrie 1889, în acelaşi an în
care scena-simbol a culturii româneşti îşi deschidea porţile.
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Prinţesa Bibescu, prin Ateneul Român, uneşte soarta definitiv – şi
de la începuturi – soarta clădirii cu cea a lui George Enescu.
„Ateneul Român, născut din artă, s-a apărat pe sine cu arta,
apărând arta prin artă“. În acest loc sacru s-a hotărât lansarea
ediţiei a doua a volumului semnat de C.D. Zeletin, în lumina
Festivalului şi concursului internaţional „George Enescu“, ediţia
XIX, în seara de duminică, 6 septembrie, în pauza concertului de
gală al laureaţilor 2009 ai competiţiei.
P.S. Abia aştept să văd-revăd tabloul lui G.D. Mirea, către care mă
trimite în cartea sa C.D. Zeletin, tablou aflat în Muzeul Naţional de Artă
din Bucureşti, să mă închin în faţa pânzei ce arată pe „…tânărul cătând
spre cer (şi care) rămâne, într-o potenţialitate imaginată, George
Enescu, fiul sufletesc al principesei pianiste, artistul care nu a cântat de
pe vârful lui cu dor, după cum singur o spune, decât Dumnezeirii…“.
Festivalul şi Concursul Internaţional Enescu,
Ediţia a XIX-a, 2009. Un supliment Cotidianul,
174 (538), p. 5, 7 septembrie 2009.
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Georgeta FILITTI

UN SENIOR AL SPIRITULUI

Cultivarea spiritului era, neîndoios, o ambiţie printre prietenii
lui Platon ori apropiaţii lui Lorenzo de’ Medici. Şi lucrul acesta,
paradoxal, îi făcea să pară oameni obişnuiţi. Doar că le urmai
spusele, căutai să le semeni şi erai la rândul tău tentat să-ţi
foloseşti creator gândurile. Pe urmă lumea a înaintat în vârstă, s-a
modernizat, şi-a aflat zei şi repere în sfera ştiinţei computerului,
încât propria desăvârşire a ajuns tot mai mult să însemne dibăcie în
mânuirea internetului.
Din fericire, nu toţi oamenii acceptă să gândească alţii pentru
ei.
Unul dintre aceştia este dr. C. D. Zeletin.
Ne-am cunoscut datorită pianistei Elena Bibescu. Amândurora
ni se pare că a scotoci arhivele, a compara informaţiile şi a lega
faptele de odinioară între ele face parte din migăloasa meserie de
rescriere a istoriei. Eu dădusem, în mijlocul Bărăganului, de un
teanc de scrisori primite de principesa pianistă de la regina
Elisabeta şi publicasem parte din ele. Doctorul, urmărit de ideea
exhaustivităţii în documentaţie, voia să ştie mai multe, nu numai
despre corespondenţa în sine ci şi despre faptul, ieşit din comun, al
păstrării preţioaselor mărturii undeva, la Perieţi, lângă Slobozia.
Stăteam tihnit de vorbă în semiîntunericul bibliotecii din Casa
Ghica-Grădişteanu, transformată vremelnic în fundaţie, unde
lucram pe atunci, străjuiţi de lalelele galbene aduse de doctor, care
începeau să se însufleţească în glastra de cristal parcă prea înaltă
pentru ele. Epoca regelui Carol I, miniştrii acestuia, bătrânul
Manolache Kostaki Epureanu (tatăl pianistei), Bibeştii – cu trufia
lor nemăsurată, statutul de mare bibliofil, poate cel mai însemnat
din Franţa timpului său, al lui Alexandru Bibescu (soţul pianistei),
mezinul voievodului, năpăstuit şi nedreptăţit de acesta, ce a mai
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rămas în memoria colectivă europeană despre fiii Elenei Bibescu –
Antoine şi Emmanuel (afară de binecunoscuta lor prietenie cu
Marcel Proust) – le depănam ca şi cum ne-am fi cunoscut de
totdeauna.
Descopeream astfel nu doar un om cultivat, subtil, dispus la
digresiuni, la explicaţii etimologice năucitoare, dar şi un maestru
desăvârşit în arta comunicării.
Ceea ce-mi păruse că va fi, la telefonul de introducere, o
simplă conversaţie de informare, s-a dovedit un prilej benefic, o
şansă de a-mi verifica unele cunoştinţe, de a le transmite, a le
primi înapoi mai bine modelate, şlefuite, îmbogăţite.
Au trecut de atunci ani de zile. Dr. C. D. Zeletin e la fel de
ocupat şi de preocupat. La rândul meu, mă mărunţesc în
sumedenie de articole, conferinţe, ori cursuri, încât discuţiile
noastre, fie ea cât de detestabilă tehnica ce ne rânduieşte viaţa, s-au
transformat în telefoniade. De la o banală informaţie bibliografică
privind nu ştiu care poet gălăţean ori originea sanscrită a
cuvântului barcan, am ajuns să schimbăm impresii despre Grecia,
Ange Pechmeja, sobornicitatea pierdută a bisericii noastre ori
desăvârşirea poeziilor lui V. Voiculescu. Urmărindu-l, în acelaşi
timp, cum îşi construieşte conferinţele, prin dozarea perfectă a
câtorva cunoştinţe cunoscute publicului, pe care apoi clădeşte un
noian de lucruri noi, sugestii de meditaţie, reconsiderări de fapte,
personaje, evenimente, i-am înţeles nemulţumirea: lumea în care
trăim nu se osteneşte să-l definească; nici măcar nu încearcă. E
medic? Poet? Biofizician? Traducător? Biograf? Eseist? Editor?
Chiar dacă în vreun articol sec de enciclopedie, plin de erori (astăzi
aceasta a devenit aproape un atribut în tot ce se scrie în sfera
umanistă) s-ar înşira toate ipostazele sale, imaginea rămâne pur
formală. Şi aceasta pentru că în toate domeniile unde se manifestă,
dr. Zeletin excelează. Ceea ce înseamnă perfecţiune în poezia
proprie, în transpunerea în româneşte a versului renascentist, a
poeziei lui Baudelaire ori încântătorul răspuns la o mică provocare:
traducerea unor poeţi români în limba franceză. E greu să spui ce îl
defineşte pe doctor. Recenta carte despre principesa Elena Bibescu
– personaj care ne-a înlesnit cunoştinţa – rămâne un model al
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genului: nu e doar biograful ei ci istoriograful unui răstimp din
istoria culturii europene pline de culoare – la belle époque. La fel,
ediţia critică a jurnalului lui Al. Tzigara-Samurcaş. Se spune că te
apropii de o personalitate, când îi editezi opera, având similitudini
afective, puncte de vedere comune, reacţii asemănătoare faţă de
mediul intelectual în care evoluezi. E însă greu să găseşti puncte
de contact în acest sens între cei doi. Şi aici intervine o altă
însuşire de nepreţuit a scriitorului C. D. Zeletin: capacitatea sa
desăvârşită de obiectivare.
Dar să revenim la telefoniade. Farmecul lor stă în faptul că
avem adesea păreri deosebite asupra unor oameni, fapte, instituţii.
Şi problema nu se pune a-l convinge cu orice preţ pe celălalt, ci a-i
releva puzderie de amănunte, nuanţe, posibile interpretări, ceea ce
obligă la o reconfigurare a subiectului, la meditare asupra lui. În
această zdruncinare a unor certitudini făcută în dulce grai
moldovenesc, cu acel „dumnevoastră” inconfundabil, stă puterea
de seducţie intelectuală a dr. C. D. Zeletin.
Un lucru pe care-l constaţi dar îl imiţi greu sau deloc este, ceea
ce s-ar numi în termeni pretenţioşi, reacţia la stimuli externi
negativi. Trăim într-o lume nu numai needucată, dar care respinge,
mai toată, cu îndărătnicie, dialogul civilizat; cei care preţuiesc
aceleaşi valori cu ale dr. C. D. Zeletin sunt tot mai rari, aşa că se
întâmplă câteodată să apară situaţii supărătoare: persoane care îi
întrerup grosolan o intervenţie publică, altele, opace la ceea ce
înseamnă erudiţie, bat nervos în ceasul dizgraţios de mare. De
fiece dată doctorul are o reacţie absolut seniorală: trece peste
aceste nimicnicii. Aparent, în astfel de cazuri, totuşi foarte rare,
rămâne doar frustrarea noastră, a celor care îl urmăream fermecaţi
în desluşirea atâtor subiecte imprevizibile: subtilităţile rondelurilor
unui actor-poet, rolul de mentor al Elenei Bibescu în lansarea la
Paris a tânărului George Enescu ş.a.
Felul direct, oroarea de publicitate, uimirea sinceră cu care
primeşte omagiile celor din jur, purtarea de zi cu zi de parcă bunul
Dumnezeu ar fi tot timpul cu ochii pe el, te fac uneori să te întrebi
dacă doctorul e deplin conştient de valoarea sa, dacă realizează
faptul că e un reper pentru atâta lume cu care vine în atingere.
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M-am întrebat adesea de unde îi vine forţa morală, capacitatea
de invidiat de a face atâtea lucruri într-un timp incredibil de scurt
(a nu ştiu câta corectură la un text, o pomenire plină de pioşenie la
biserica Mavrogheni a celor ce nu mai sunt din familia sa,
confortarea cuiva cu minţile rătăcite, discuţia răbdurie cu un editor
nevricos) şi, în plus, a răspunde, cu perfectă bună dispoziţie, la
neîncetate solicitări. Provenit din intelectualitatea rurală, cu
mentalitate de premiant şi pornire constantă de a se informa, a
pătrunde esenţa lucrurilor, doctorul C. D. Zeletin (celelalte îndeletniciri aveau să se creioneze în biografia sa ulterioară) e departe
şi în acelaşi timp aproape de noi. Departe, pentru că aminteşte prin
polivalenţa pregătirii sale de Renaştere – răstimp când desăvârşirea
spiritului era o provocare căreia i-au răspuns un număr impresionant de oameni. Aproape, fiindcă puţini semeni ai noştri sunt azi
mai permeabili la dialog, mai deschişi în a-şi transmite
cunoştinţele, experienţa, înţelepciunea.
75 de ani par a evoca senectutea. Dr. C. D. Zeletin îi poartă,
dar vivacitatea, curiozitatea luminată, mobilitatea spirituală – toate
mărturisesc parcă o greşală în calendar. Ne aflăm în faţa unui om
puternic, activ, în măsură să-şi uimească şi de aici înainte mulţi,
foarte mulţi ani, contemporanii cu activitatea sa de artist al
cuvântului şi de cărturar anevoie de surprins în canoanele unui
singur domeniu al creaţiei umane.
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Al. TRIFAN
UN CTITOR NEDREPTĂŢIT
DOCTORUL ALEXANDRU BRĂESCU

Seară de primăvară cu apus luminos. În capul scărilor care
urcă spre sala de festivităţi a Spitalului Socola din Iaşi, profesorul
Petre Brânzei cu soţia, îmbrăcaţi în veşminte de gală, primesc
oaspeţii prezenţi la Conferinţa Naţională de Psihiatrie organizată
cu prilejul împlinirii a 70 de ani de la înfiinţarea primului
stabiliment psihiatric din Moldova. Aşa am făcut cunoştinţă cu un
„sanctuar” al specialităţii pe care o admiram încă din liceu.
Fascinat de gustul arhitectonic rafinat al constructorului – în acea
vreme şi instituţiile publice aveau înfăţişarea unor palate – nu mi-a
zăbovit prea mult în minte întrebarea cine ar fi fost acela, deşi era
de mirare că bustul său, care în mod unanim acceptat ar fi trebuit
să întâmpine la intrare, nu se afla acolo. Explicaţia am aflat-o
acum, oferită de către dl prof. dr. Constantin Dimoftache Zeletin în
paginile amplei sale monografii intitulate: Doctorul Alexandru
Brăescu. Contribuţii documentare. Exemplu desăvârşit al acelui
model de personalitate intelectuală ce s-ar putea numi homo
universalis, autorul înalţă compoziţia cărţii ca un ansamblu de
„zgârie-nori”, de unde privirii de sus nu-i scapă nimic din ceea ce
ar trebui să vadă. Ne închipuim astfel în zare valea Zeletinului în
care distingem Burdusacii, satul natal al doctorului Alexandru
Brăescu, dar şi al profesorului dr. Constantin Dimoftache.
Familiile lor se înrudesc, aşa cum aflăm din completul şi
ramificatul arbore genealogic al Brăeştilor, comemorat pe larg pe
parcursul mai multor subcapitole.
În relatarea faptelor ce au contribuit la formarea alienologică a
lui Alexandru Brăescu, autorul se dovedeşte un deosebit de bun
mânuitor al digresiunii şi supoziţiei magistrale pe care enorma
cantitate de informaţii se poate deplasa în voie. Astfel este „scurtul
reportaj” al vizitei delegaţiei române la Expoziţia Universală de la
Paris din anul 1889 şi vizitarea galeriei de portrete ale legendarilor
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profesori parizieni de boale nervoase din Parisul ultimelor două
decenii ale secolului XIX. Culoarea lor anecdotică este readusă la
lumină de „restaurarea” efectuată de autor. Este trezit astfel, fără
îndoială, interesul acelor psihiatri care ascultă vocea competentă şi
evocatoare a inegalabilului cercetător de documente C. D. Zeletin.
Alexandru Brăescu a profesat iniţial în domeniul Medicinii
interne, având la bază contractele sale cu eminenţi internişti francezi.
Lucrul acesta este foarte important pentru un psihiatru, protejându-i
concluziile şi interpretările de contaminări teoretice şi speculative.
Parcurgând lista lucrărilor ştiinţifice ale lui Alexandru Brăescu,
publicată cu unele comentarii într-un subcapitol special, se întregeşte
profilul personalităţii sale medicale care a evoluat în patru direcţii.
Prima este cea neurologică, materializată prin comunicările:
Contribuţiuni la studiul clinic al polinevritelor şi Scleroza în plăci –
forma juvenilă. Cea de-a doua este rodul contactelor sale cu mari
internişti parizieni, care l-au determinat să studieze suflurile
cardiace pulmonare şi claudicaţia intermitentă. Studiul bolilor
psihice, aşa cum era de aşteptat, îi motivează cercetările privind
paralizia generală şi bazele organizatorice şi legislative ale
asistenţei şi tratamentului alienaţilor din Scoţia. Dar o ultimă
direcţie se continuă peste timp prin ceea ce numim astăzi psihiatrie
de legătură. Într-adevăr, comunicarea Câteva cercetări asupra
acidităţii sucului gastric în melancolie şi stupiditate (confuzie
mentală) şi descrierea edemului albastru isteric postulează relaţia cu
dublu sens dintre corp şi psihic.
Din cuprinzătoarea monografie a vieţii şi operei doctorului
Alexandru Brăescu aflăm avatarurile unei existenţe împletite cu
nedreptatea şi suferinţa şi curmată prematur, la 57 de ani, de o
moarte inexplicabilă. Nedreptatea ce i s-a făcut a fost uitarea cu care
a fost acoperit de elevii săi şi poate calomnia celor care l-au urmat la
conducerea Ospiciului de alienaţi „Socola”, înfiinţat de el. Pentru a
le risipi, reproducem fiziognomia sa conturată de exegetul lui fidel,
autorul: „În Iaşi, se bucura de prestigiul unui medic talentat, atât ca
internist, cât şi ca psihiatru, al unui conferenţiar interesant şi al unui
gânditor de instrucţie desăvârşită. Era unul dintre puţinii intelectuali
ieşeni de cultură deopotrivă franceză şi anglo-saxonă. Moralitatea
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lui era ireproşabilă, oroarea faţă de incorectitudine, impostură şi
lene, fără pereche”. După moartea sa, „Socola rămânea centripetă cu
nebunii şi centrifugă cu nebuniile...”
În afară de viaţa şi opera lui Alexandru Brăescu, cartea sa
cuprinde numeroase pagini privind un nume legat de începuturile
creaţiei româneşti de operă şi anume tenorul Nicolae Brăescu, văr
primar al psihiatrului.
Cartea 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 ctitor ne-a fost trezit de cel puţin trei calităţi
ale textului. Mai întâi, nu se poate spune numai bogăţia, ci
comoara de informaţii care străluceşte, asemenea bijuteriilor din
cuferele de zestre ale domniţelor din „trecutele vieţi” moldovene.
Adunate cu trudă pe parcursul mai multor decenii, îl consacră pe
autor o dată în plus – dacă mai era nevoie – ca cercetător
proeminent al trecutului nostru cultural.
În al doilea rând, erudiţia este dublată de inefabila inspiraţie de
a reînvia acel timp irepetabil care a fugit, din păcate, din memoria
celor care nu l-au cunoscut. 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 sfârşit, aderenţa la lectura acestei cărţi captivante rezistă la
orice desprindere. Pentru care motiv? Datorită discursului cu
identitate unic personală, alcătuit dintr-un limbaj doct, dar presărat
cu vorbe aduse de pe valea Zeletinului, din trecutul răzeşesc.
Tocmai acest discurs, cu farmece osmice ascunse, naşte incantaţia
pe care o simţim ascultându-l pe C. D. Zeletin.
Între coperţile acestei cărţi, dar nu numai în acest volum,
cititorul află un olimpian al scrisului care dăruieşte erudiţia sa
tuturor celor însetaţi de cunoaştere. Dar C. D. Zeletin nu face din
această erudiţie o unealtă narcisistă, ci o alege ca un fel de „violon
d’Ingres” pentru a o mânui ca un virtuoz în variaţiunile fără sfârşit
ale unei teme muzicale unice: frumuseţea omului.
Viaţa medicală, XII, 3, p. 8, 22 ianuarie 2010.
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Sorin LAVRIC

PICĂTURI SAVANTE

În anii ’80, Catedra de biofizică de la Facultatea de Medicină
din Bucureşti fusese oropsită de un destin vitreg şi pauper, dovadă
fiind prezenţa, în fruntea colectivului didactic, a unei relicve
profesorale croită pe calapod comunist, o arătare pe cât de
mediocră, pe atât de grosolană, în faţa căreia orice student,
înzestrat cu un minim fler apreciator, simţea unul şi acelaşi lucru:
că făptura aceea grobiană, cu facies crispat şi înfăţişare
ciobănească, nu avea ce căuta acolo. Mai mult, precaritatea
profesorului sărea în ochi graţie contrastului ce-l separa de
statura intelectuală a conferenţiarului aflat în subordinea sa,
acesta din urmă nefiind altcineva decât doctorul Constantin
Dimoftache, al cărui pseudonim literar, aveam să aflu mai târziu,
era chiar C. D. Zeletin.
În comparaţie cu profesorul (al cărui nume nu contează),
Zeletin părea un exemplar descins din încăperile palatelor
renascentiste, cu un aplomb spiritual care te încremenea prin
deschidere şi te uluia prin diversitate. Aducea cu un encicloped
bizar acoperind cele mai felurite tărâmuri, un fel de hibrid de rasă
în a cărui fiinţă se încrucişau, cu aceeaşi intensitate, două pasiuni
la fel de puternice şi la fel de sofisticate: medicina şi umanioarele.
Marea ciudăţenie este că medicul acesta cu aplecări literare, de la
care te-ai fi aşteptat să-şi cultive înclinaţiile artistice până la treapta
agreabilă a 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 erudiţia
pe care o arăta.
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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 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 hormonii, porii pielii sale
părând anume dilataţi pentru a emana particule olfactive de ordin
spiritual. În prezenţa lui simţeai mirosul unui creştet vibrând
enciclopedic în interiorul unui orizont care sfârşise prin a-l absorbi
cu totul. Dar ce te înmărmurea la Zeletin nu era atât luxurianţa
erudiţiei, înspăimântătoare şi inexplicabilă din perspectiva unui om
normal, cât împrejurarea că acest apetit nu cunoştea întreruperi.
Spiritul parcă îi fusese reglat pentru o activitate în platou de durată
neprecizată, semănând în anduranţă cu densitatea acelor oţeluri
care nu se rup şi nu ruginesc. Pe scurt, îndeletnicirea cu
savantlâcuri îi atinsese pragul cronic al celei de-a doua naturi,
conferenţiarul întrerupându-şi experimentele de laborator spre a ne
întreba dacă Antioh Cantemir fusese nepotul sau unchiul lui
Dimitrie Cantemir, dacă Dante trăise înaintea lui Petrarca sau
invers, dacă ştim etimologia oximoronului sau a calamburului, şi
dacă, în limba română, terţinele sunt de preferat prozodic
catrenelor. Mai mult, Zeletin aplica fără şovăire metoda
pedagogică a stupefierii studenţilor, punându-i în situaţii neaşteptate spre a le trezi, prin întâlnirea cu insolitul, reacţia de gândire.
De pildă, întindea mâna spre perete şi întreba: „Ce e acesta?”
Răspunsul venea de la sine: „Un perete!” „Nu, e o suprafaţă!” „Dar
asta ce e?”, întreba din nou, cu indexul orientat spre perete: „O
suprafaţă, bineînţeles”. „Nu, e hidroxid de calciu.” Concluzia pe
care vroia să ne-o transmită: multitudinea punctelor de vedere nu e
reductibilă la unul dominant.
Acest hedonist al cunoştinţelor te năucea cu amănunţimea
sisifică a docţeniei sale. Ştia o carte nebunească, acesta fiind
singurul motiv pentru care era tolerat în ierarhia unei catedre în
care, dacă s-ar fi respectat regula impusă de profesor, toţi ar fi
trebuit să fie nişte idioţi. Dar Zeletin era altceva, o fiinţă al cărei
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spirit părea infatigabil şi vesel, arătând vioiciunea dramatică a
celor care, după ce au reuşit să-şi depăşească decepţiile, rămân
pentru restul vieţii acordaţi la tonusul bunei-dispoziţii. Toate
bursele pe care universităţile occidentale i le oferiseră îi fuseseră
sistematic refuzate de autorităţi din cauza originii sale nesănătoase
(tatăl fusese preot), dar şi a încăpăţânării cu care respingea
propunerile făcute de Securitate. În fond, Zeletin era un mizantrop
superior, care îşi convertise scârba de semeni în pasiune de cultură.
Fugea de vremuri adăpostindu-se într-un univers interior, şi nu o
putea face asta decât printr-un efort neomenesc de voinţă. Şi
fiindcă îşi pusese în minte să păstreze legături cât mai firave cu
lumea, nu ne vorbea niciodată de prezent.
Citindu-i volumul Distinguo, o culegere de eseuri, evocări şi
dialoguri, i-am regăsit însuşirile de atunci. Autorul pare un spirit
cochet care pune preţ pe delicatese livreşti şi pe trufandale
teoretice. Seamănă cu un numismat care jubilează numai dacă
pojghiţa monezii găsite atestă o neaşteptată raritate istorică. În
plus, o undă de sfătoşenie moldovenească, dar cu totul nemucalită,
îi străbate textele, autorul simţindu-se bine în pielea unui
povestitor ce are predilecţie spre evocarea elogioasă. Nu are
maliţiozităţi sau uri manifeste, de unde şi tonul de blândeţe
ceremonioasă cu care face portretul intelectualilor pe care i-a
întâlnit. E curtenitor fără tresăriri beligerante, trăsătură care îi
împrumută aerul unei reverenţe memorialistice. E o candoare
stranie în tonul lui Zeletin, un fel de sentimentalism gingaş fără
pete licenţioase, triviale sau necuvenite.
De aceea, cartea savantului are ceva mătăsos şi cald, de blândă
curgere lexicală, fără tensiuni mari şi, în consecinţă, fără zguduiri
din partea cititorului. Autorul pare să nu aibă colţi sau gheare,
amenitatea expresiilor aşezându-l în rândul autorilor cu frază
rotundă şi prevenitoare. E o pedanterie estetică în stofa eseurilor
sale, ritmul fiindu-i molcom şi reţinut, de înaintare chibzuită şi
prudentă. De aceea, scrisul lui te încântă fără să te răscolească. Te
desfată fără să te răsucească dureros. Şi fiindcă nu are stridenţe
patetice, Zeletin rămâne să fie gustat de un public restrâns şi bine
pregătit, apt a-i discerne tentele docte. Genul de autor osândit a fi
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apreciat numai de cititori de acelaşi calibru umanist. Un polivalent
care lasă în urmă o operă de înaltă discriminare estetică, dar o
operă pătrunsă de un murmur savant şi golit de agresivitate, de
unde şi senzaţia că o pagină care îi poartă semnătura seamănă ca
un obraz fără ţepi, neted la mângâiere, dar consistent la palpare.
Volumul este o probă de virtuozitate stilistică ce nu sare în ochi
din cauza lipsei de incisivitate. Zeletin este un liric a cărui emoţie,
ocolind răbufnirile temperamentale, se exprimă în accente duioase
sau în rememorări prielnice. Nu ţi-l poţi închipui izbucnind în
diatribe sau alunecând în imprecaţii pe seama cuiva, de aceea nu
cultivă expresiile tari sau senzaţiile tăioase. În fond, când ţi-ai
petrecut decenii lângă Perpessicius (etimologic, „cel obişnuit cu
durerea”), Edgar Papu sau Tzigara-Samurcaş nu te mai poţi coborî
la standardul expresiei comune. În plus, cine scrie eseuri despre
asonanţe, aliteraţii, hipocoristice şi endecasilabi aduce cu un înger
căruia privirile pământenilor nu-i pot depista prezenţa şi nici nu-i
pot măsura spectrul. Zeletin e un astfel de înger mişcându-se pe
nişte trepte la care nu ajung decât calofilii de esenţă ultrarafinată,
acei vicioşi nobili suferind de rarisimul sindrom al cărturăriei ca
modus vivendi.
România literară, XLII, 5, p. 9, 19 februarie 2010.
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III. MISCELANEU
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Din poezia italienească a lui PETRU CERCEL (1541-1590),
domn al Ţării Româneşti între 1583 şi 1585

*

RUGĂCIUNE

Învaţă-mă să văd că orice bine,
Tu, ce eşti calea, adevărul, viaţa,
Din bunătatea-Ţi fără seamăn vine.
Iar buneistări de-i voi gusta dulceaţa,
Bogat şi fericit, fă, ca în teamă,
Să Te slujesc şi să-ţi ascult povaţa.
Cât voi trăi, atât vreau: să dau vamă
Imensei Tale măreţíi, Părinte:
Cel ce Ţi-e serv trăieşte-n mare seamă,
Voios urcând în ora morţii sfinte.
În româneşte de
C.D. ZELETIN

*

Incipit: Tu che sei vita, veritate et via…
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GEORGE EMIL PALADE
Laureat al Premiului Nobel pentru Medicină (1974)

SCRISORI CĂTRE FAMILIE

Începutul Primului Război Mondial
Emil Palade şi Constanţa Palade
şi copiii lor: Adriana cu tata şi George Emil cu mama
Fotografie inedită
Arhiva C. D. Zeletin
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GEORGE EMIL PALADE CĂTRE PĂRINŢI,
CONSTANŢA ŞI EMIL PALADE,
strada Barbu Delavrancea 61, Bucureşti, România.

Pacific Palisades, 31 iulie 1950
Dragii noştri,
Am primit amândouă scrisorile voastre aici în California unde
ne-am aşezat de aproape o lună şi ne-am bucurat de ştirile primite
despre fiecare din neam. Ne pare bine că tata s-a hotărât să scoată
ganglionii inflamaţi1), care-l supărau de atâta vreme. Are omul
destui de mulţi ganglioni de ăştia ca să nu se resimtă deloc când
scoate vreo 3-4. Dealtfel, înţăleg că inflamaţia îi blocase quasi
complect, judecând cel puţin după oedemul din vecinătatea lor, de
care scria tata în scrisoarea lui. Probabil că la vremea asta a
terminat complect cu ei.
În privinţa feredeielor, am trimis prin Banca Naţională 150 de
dolari, contribuţia promisă pentru un sezon balnear în august.
Desigur că aţi primit de curând suma. Alesul localităţii e ceva mai
dificil, având în vedere că unul trage la Vâlcea şi altul la Pucioasa.
Cum vreţi, aşa faceţi. Poate soluţia mama la Olăneşti cu mătuşica
Didica2) şi tata la Pucioasa să fie cea mai bună, deşi, pentru
reumatismul lui, nici băile de la Olăneşti n-ar fi rele. După cum
vedeţi, sunt foarte aproape de formula bunicului cu sfaturile mele:
„faceţi cum credeţi că-i mai bine”. În fond avea perfectă dreptate:
de ce să tulburi dorinţele şi certitudinile cuiva, dacă nu eşti absolut
sigur că soluţia ta e mai bună? Îmi închipui ce peisaj de iad trebuie
să evoce Pucioasa pentru mama: fum, căldură, miros de pucioasă
şi „cerberi” agresivi mişunând pe toate uliţele. Deşi au – se pare –
1)

Din motive deontologice, fiul numea eufemistic proliferarea malignă
inflamaţie.
2)
Alexandrina Enăchescu Cantemir (1881-1970), sora Constanţei Palade
(1886-1978), mama lui George Emil Palade.
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dimensii mai modeste şi capete mai puţine decât prototipul lor
mitologic, javrele de pe valea Ialomiţei sunt cel puţin tot aşa de
fioroase şi de turbate3). Poţi să sfătuieşti pe cineva, sensibilizat în
materie de javre, să se odihnească în asemenea atmosferă? Pe de
altă parte, nişte băi care nu-şi demonstrează categoric virtuţile prin
gust şi miros nu sunt nişte băi serioase. Ca să le accepte, pacientul
trebuie să împrumute convingerea doctorului. Încrederea lui e
câştigată cu intermediari, cu dificultate şi probabil numai pe
jumătate. Doftorul crede că cele două feredeie sunt cam deopotrivă
de bune, dar, cum nu-i absolut sigur, recurge la formula
bunicului4): Faceţi cum credeţi că-i mai bine.
Am fost foarte bucuroşi de ştirile bune de la Adina şi ai ei şi
transmitem, întârziat dar respectuos, toate felicitările domnişoarei
Anca5) pentru succesele dumisale şcolare. Cum i-a plăcut
plimbarea la Braşov? Dacă afacerea n-ar produce prea multe
complicaţii, eventual neplăceri6), aş vrea să-i trimit un dar – un
stilou de pildă – pentru comemorarea (sic) succesului. Credeţi că
s-ar putea?
Cât despre domnişoara Ina7), se vede, cu toate aparenţele
contrarii, că e o elevă demnă şi ascultătoare a mamei, după
supravegherea strictă pe care o exercită asupra tatei şi după
războiul pe care-l duce cu dicţionarele lui medicale8).
3)

Aluzie la sensibilităţile mamei sale, fire dificilă.
Preotul Gheorghe Palade (1850-1928), satul Văratici, comuna Şendreşti,
judeţul Tutova, astăzi judeţul Bacău.
5)
Anca-Michaela Israil (n.1940), fiica sorei savantului, Adina (Adriana),
viitor cercetător ştiinţific la Institutul Cantacuzino din Bucureşti.
6)
Importantă această supoziţie, deoarece ea arată că George Emil Palade
era la curent cu bolşevizarea României şi îşi dădea seama că simpla trimitere din
America a unui stilou unui copil din Republica Populară Română putea să aibă
repercusiuni foarte grave. Şi totuşi, pomenirea acestei neplăceri într-o scrisoare
ce putea fi, cu mare probabilitate, deschisă de cenzura comunistă nu arată o
înţelegere desăvârşită a vieţii din România acelor ani stalinişti...
7)
Irina Ionescu-Matiu (n. 1946), viitor medic în România şi apoi în S.U.A.,
fiica celeilalte surori a savantului, Constanţa („Cim”, aici „Cima”), eminent
medic pediatru, căsătorită cu dr. Neagoe Ionescu-Matiu.
8)
Suferind de maladia lui Hodgkin (limfogranulomatoza malignă), Emil
Palade citea necontenit literatură medicală. Boala are printre simptome şi
4)
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Aşteptăm scrisoarea promisă de Cima, deşi ne închipuim că
n-are prea multă vreme pentru corespondenţă dacă se „bălăşeşte”
cu atâta amploare. Îmi închipui însă că activitatea asta intensă îi
prieşte din toate punctele de vedere, pentru că în vremea din urmă
n-am mai auzit nici o duioasă tânguire financiară din partea ei.
Mulţumim lui Guşu9) şi puilor ei pentru salutările trimise şi la
rândul nostru le trimitem multe salutări şi gânduri bune la toţi, y
compris puiul nou pe care încerc să-l reconstituiesc din câteva
amintiri fugare. Multe gânduri bune lui May, idem celor de la
Băneasa10). Dacă Adina şi-a mai fotografiat dracii, să ne trimeată şi
nouă nişte poze.
Acum ştiri despre noi: suntem toţi bine sănătoşi, ocupaţi să ne
pârlim la soare şi să ne bălăcim în apă care mai tare decât altul.
Entuziasmul maxim la intrarea în apă e arătat de Filipache11) şi
premiul de rezistenţă pentru statul sub apă e luat de miss
Georgia12) – ceilalţi membri ai familiei se mulţumesc cu
performanţe mai modeste. Stăm la marginea oraşului Los Angeles,
pe nişte dealuri nu prea departe de malul Pacificului pe care-l
vedem acoperit mereu de ceaţa – când uşoară când densă – de la
ferestrele noastre. Pământul e frământat tare prin părţile astea:
dealurile şi munţii vin până în malul oceanului, peste tot dai de văi
adânci, râpe fără apă, sau, cum li se spune aicea, canioane.
Vegetaţia de baştină e săracă, făcută din tufişuri scunde, dar unde e
apă creşte în profunzie tot ceea ce cu gândul gândeşti, de la
palmieri uriaşi până la plopi ca prin părţile noastre. Lângă casă
adenopatiile (hipertrofia ganglionilor limfatici) despre care fiul vorbeşte la
începutul scrisorii şi care aveau să-i fie extirpate parţial de către prof. dr.
Theodor Burghele.
9)
Guşu este Aurelia Cantemir (1883-1980), profesoară şi pictoriţă, soră a
Constanţei Palade, mama savantului.
10)
Sora cea mare, Adriana (1911-2002), soţul ei, Mihail-Dumitru Israil
(1908-1998) şi copiii lor, Anca-Michaela (n. 1940) şi Radu-Şerban (n. 1944).
11)
Philip Palade (n. 1948), fiul lui George Emil Palade şi al Irinei Palade, n.
Malaxa, astăzi profesor de neurofiziologie la Universitatea din Galveston,
Texas, S.U.A.
12)
Georgia Palade (n. 1942), filolog, căs. Van Dusen, fiica lui George Emil
Palade.
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avem o livadă mititică cu lămâi şi portocali. Producţia de lămâi a
luat în vremea din urmă proporţii demne de cornul abundenţei: o
ladă pe zi, ceea ce dă teribil de furcă lui Madame Mère13), care,
deprinsă cu evlavia din ţară şi din vremea războiului pentru fructul
ăsta acru şi amarnic, vrea să le folosească pe toate şi se chinuie
înghiţind zilnic pahare cu zeamă de lămâie nediluată. Oamenii au
adus apă peste tot cu conducte lungi de sute de kilometri şi
rezultatul e un foarte curios amestec de creste pleşuve şi de văi
transformate în grădini. Ce impresionează e abundenţa şi
frumuseţea florilor: toate casele au, după reţeta americană, o
peluză destul de întinsă la stradă. Aici, peluza e smălţată de flori
care ţin tot anul, începând cu muşcate roşii ca la noi şi sfârşind cu
fel de fel de neamuri mai mult sau mai puţin tropicale. Sunt mulţi
arbuşti sau arbori în toată legea, cu flori imense şi viu colorate prin
toate grădinile. Oleandrii, pe care noi i-am apucat în ţară captivi în
hârdău, întreţinând nostalgia băcanilor sau bodegarilor din
„patrida”, sunt aici copaci înalţi cât merii noştri. Toată abundenţa
şi profunzia asta ţine de stropitoare: din cer nu plouă decât o lună
pe an la sfârşitul iernii. Toată vara nu cade un strop de ploaie. O să
stăm locului până la mijlocul lui august, după care dată o să
plecăm să mai vedem şi alte locuri din California, ca de pildă San
Francisco, parcul naţional de la Josemite şi pădurile de sequoia
(brazi uriaşi). La sfârşitul lunii eu mă întorc la New York14), ca să
fiu de faţă la un congres internaţional de cytologie care se ţine pe
aproape – la New Haven. Irina o să mai rămâie poate în timpul
lunii septembrie în California fiindcă atmosfera şi clima de aici îi
priesc – a pus în sfârşit aproape două kilograme pe ea de când am
sosit aicea. Copiii rămân în orişice caz până la sfârşitul lui
septembrie aici cu grand’maman.
Pe aici lumea nu e deosebit de îngrijorată de criza din Orientul
îndepărtat. Credinţa generală e că e vorba de un conflict care are
toate şansele să rămâie limitat şi că nu e de aşteptat o degenerare în
13)
14)

Natalia Malaxa, soacra savantului.
În acei ani, George Emil Palade lucra la Institutul Rockefeller din New

York.
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conflict mondial. Până acum nu s-au luat măsuri care să afecteze
viaţa de toate zilele.
Data viitoare o să vă trimit nişte fotografii colorate de-ale
copiilor, recolta 1950. Câteva din ele sunt foarte nostime.
Mulţumesc pentru fotografiile primite, deşi sunt aşa de vechi –
unele mai recente ar fi mai binevenite; cea de la Piatra Siriului e
luată de mine în 1929 sau 1930! Bineînţăles, nu vreau să vă dau de
cheltuială şi să vă pun să vă fotografiaţi ad-hoc, dar dacă aveţi
instantanee de amator – nu ne uitaţi.
Fiindcă amândoi sunteţi interesaţi în reumatism: se vorbeşte şi
se lucrează foarte mult în vremea din urmă în domeniul ăsta şi
mulţi cred că cercetările actuale referitoare la medicamente noi au
să rezolve definitiv problema.
Rog pe tata să nu uite pe Culuţu.
Vă îmbrăţişez cu toată dragostea pe toţi,
George
(Pe manşeta paginii) Vă îmbrăţişez pe toţi cu toată
dragostea,
Irina
________________
Reproducem această scrisoare, din 1950, a lui George Emil Palade
către părinţi, întrucât este caracteristică scrisorilor sale de tinereţe şi
proprie stării sufleteşti a celui silit să-şi părăsească ţara. O reproducem
şi pentru frumuseţea ei literară, pentru spontaneitatea şi splendoarea
limbii, pentru şăgălnicia ici şi colo uşor ironică (C.D.Z.).
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GEORGE EMIL PALADE1)
Yale University Medical School
333 Cedar Street
New Haven, Connecticut 06510

Sterling Hall of Medicine
436-2376

Dr. C. Dimoftache
Str. Barbu Delavrancea 61
Bucharest
Romania
Dragă Dada,
În vacanţă – la munte în Colorado – am terminat cărţile pe care mi
le-ai trimis. Am citit cu multă atenţie scrisorile lui Michelangelo ca şi
viaţa maestrului scrisă – sub supraveghere – de Ascanio Condivi.
M-a încântat stilul şi limba: sobre, lapidare, cu un minimum de
arhaisme – ca şi de neologisme – şi cu un maximum de cuvinte de
rezonanţă italiană.
Mă întreb dacă textul e rezultatul unui efort conştient de a reda –
prin limbă – cadrul în care-au trăit şi-au lucrat Michelangelo şi Condivi –
Italia secolului al 16-lea. Voit sau de la sine, limba încântă şi evocă. Mi
s-a părut că limba foloseşte – dar transcende – cuvintele, ca să transpună
cititorul înapoi cu câteva secole.
Mi-au plăcut aşa de mult cărţile – că pe loc m-am hotărât să-ţi scriu.
Lauda şi preţuirea sunt de la sine cuprinse în rândurile mele: n-au nevoie
să fie menţionate de-a dreptul.
Al tău cu toată afecţiunea,

George
Aspen, Colorado,
10 august 1980
1)

Scrisoarea a fost publicată în facsimil în volumul: Omagiu. C. D. Zeletin
70. Direcţia judeţeană pentru cultură, culte şi patrimoniu cultural naţional
Bacău, Centrul internaţional de cultură şi arte „George Apostu”, Bacău, 2005,
pp. 136-137.
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Traducere
Dragă Gabriela1),
Am primit scrisoarea ta recentă şi am fost de-a dreptul impresionat de saga micii tale familii. Cum fiica ta, Despina, a jucat un
rol atât de important în hotărârea de a rămâne în această ţară, este
rândul ei acum să-ţi arate, prin performanţele la învăţătură, că
plecarea a fost îndreptăţită. E o bună împrejurare aceasta, deoarece
o va încuraja să-şi termine cât mai bine studiile liceale.
În privinţa universităţii pe care s-o urmeze, cred că Stanford ar
fi, desigur, o alegere excelentă, e însă cumplit de scumpă. Nici nu
s-ar pune problema dacă Despina n-ar obţine o bursă substanţială.
Însă orice colegiu al Universităţii California (Berkeley, Davis, Los
Angeles, San Diego) ar fi deopotrivă o bună alegere, ele având în
plus avantajul de a nu fi atât de scumpe. Este, bineînţeles, prea
devreme să te gândeşti ce şcoli medicale să ai în vedere pentru
viitor. Toate aceste universităţi au foarte bune programe de studii
premedicale. Chiar şi un student foarte bun înaintează de obicei
cereri la un număr mare de şcoli medicale, ca să fie liniştit că şi-a
asigurat intrarea măcar la una din ele. Şansele sunt mai mari dacă
petiţionarul are note foarte bune la colegiu ca şi la examenul de
admitere la şcolile medicale numite M.C.A.T.
În privinţa ta, trecerea de la funcţia de doctor (MD) la cea de
„medical assistant” e bună trecere, chiar dacă aceasta reprezintă,
evident, o coborâre. Cu pregătirea ta de bază, poţi să te descurci
foarte bine în această nouă direcţie de activitate şi să devii repede
candidat la conducerea ori administrarea oricărui spital. Poţi, de

1)

Dr. Gabriela Dimoftache Sfinţeanu (n. 1944) este sora unică a lui C.
Dimoftache Zeletin. Fiica ei, Despina, devenită în anul 2004 Despina Kelly,
avea să absolve o facultate de management şi lucrează astăzi la San Jose,
California. L-a vizitat curând după această scrisoare pe George Emil Palade, la
San Diego.
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asemenea, să ai mai mult timp pentru a te devota familiei, în
special fiicei tale, care e la o vârstă ce necesită mai multă atenţie.
Cât îl priveşte pe soţul tău, clar, el o duce foarte bine. Abia
aştept să vină vremea când să fiu în stare să-mi cumpăr o maşină
propulsată cu hidrogen!
Sunt foarte fericit să aud că Dada2) a fost titularizat în postul
lui de profesor la Facultatea de Medicină din Bucureşti. Nu uit
festivităţile în organizarea cărora el şi Radu3) au investit atât de
mult timp şi efort4).
Mi-ar face mare plăcere să ne vedem, tu şi familia ta, dacă s-ar
întâmpla în viitor să veniţi la San Diego.
Cu cele mai bune urări,

2)

Dada: C. Dimoftache Zeletin.
Prof. univ. dr. Radu Şerban Palade, şeful Clinicii I Chirurgie, U. M. F.
„Carol Davila” Bucureşti, nepotul de soră (Adriana) al lui George Emil Palade.
4)
E vorba de festivitatea din 23 aprilie 1992, ţinută în Amfiteatrul Mare al
Facultăţii de Medicină, când George Emil Palade a fost învestit cu titlul de
Preşedinte de onoare al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”
Bucureşti şi unde prof. univ. dr. C. Dimoftache Zeletin a rostit alocuţiunea în
limba latină.
3)
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Traducere
Dragă Dada,
Întâi de toate iartă-mă că scriu în engleză şi nu în româneşte.
Am uşoare probleme cu văzul1), care-mi fac scrisul anevoios, iar
bătutul la maşină în româneşte nu-i uşor pentru secretara mea.
Îţi scriu ca să te felicit pentru ideea de a fi luat iniţiative
concrete prin care să cinsteşti memoria lui Gr. T. Popa2), om de
mare curaj şi onoare, distrus fără milă de regimul comunist.
În timpul vizitei mele la Iaşi de acum câţiva ani, am fost cu
deosebire fericit de faptul că Facultatea de Medicină de aici poartă
numele lui Gr. T. Popa. El s-a simţit mai mult acasă la Iaşi decât la
Bucureşti.
Şi, în încheiere, am fost foarte mişcat de poezia pe care ai
scris-o în amintirea regretatei mele mătuşi, Natalia3), care a fost în
acelaşi timp bunica ta.

1)

Este vorba despre degenerescenţa maculară, numită şi maladia Coppez-Danis, de
care sufereau şi alţi membri ai familiei.
2)
Gr. T. Popa (1892-1948), savant, profesor de anatomie la Facultăţile de Medicină
din Iaşi (1928-1942) şi Bucureşti (1942-1948). Descoperitor, împreună cu Una Fielding,
al sistemului port hipofizar, sistem port local care leagă hipofiza de hipotalamus.
Gr. T. Popa a avut extraordinarul merit de a-l fi trimis pe George Emil Palade, cu
recomandări elogioase, la Institutul Rockefeller din New York, unde el însuşi lucrase.
În anul 1997, Societatea Medicilor Scriitori şi Publicişti din România, la iniţiativa
preşedintelui ei, C. Dimoftache Zeletin, a organizat Simpozionul „Gr. T. Popa, eseist,
prozator şi publicist” şi a instalat, în Holul de Onoare al Facultăţii de Medicină al
Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti, o placă memorială cu
efigia în bonz a savantului erou, care s-a opus pătrunderii în universităţi a comunismului,
a cărui victimă a fost.
3)
Natalia Dimoftache, născută Palade (1883-1957), născută la Văratici, comuna
Şendreşti, judeţul Tutova, azi Bacău, şi trăitoare la Burdusaci, fostul judeţ Tecuci, azi
judeţul Bacău.
Iată poezia:
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Îţi doresc un an nou fericit, plin de izbânzi şi de satisfacţii.
Al tău de totdeauna,

GEP: cg.
P.S. Te rog să-mi comunici data exactă a călătoriei tale în
Statele Unite, ca să-ţi putem aranja o vizită la San Diego.
C.D. ZELETIN

ICOANE SCUMPE
BUNICA NATALIA (NANA)
Lui George Emil Palade

Bunica
Natalia Dimoftache,
n. Palade

Simt aburul cafelei şi azi... Revăd Şendreştii,
Pe Nana, adunându-şi fineţea-n buza ceştii,
Ţinând aproape gura de fierbinţeala ei,
Spre-a se ascunde-n gânduri ca-n mări de funigei...
Venea mai rar acasă, cu drag, şi doar de hramuri,
Trăindu-şi fericirea prin vizita la neamuri.
Din râpa agresivă ţâşneau fantastici brazii
Sădiţi pe când veniră de mult, aici, Palazii,
Durându-şi casă albă pe-o culme-a surpăturii,
În dialogul râpii cu freamătul pădurii.
Copţi timpuriu, cireşii ascunşi sub dâmbi dramatici
Au botezat abisul cu numele Văratici.
Întâi a fost Tătuca: tăcutul preot Gheorghe,
Mereu părând c-o taină în piept, ca Richard Sorge...
El transmitea în viţă prin criptice retorte
(Ca azi abia s-apară) ereditatea forte.
Cu degete bătrâne, dibace pe custură,
Tot altoia noi soiuri de fructe – rouă-n gură:
Renglote, mere stranii şi pere pipărate.
Avea şi o prisacă-n salcâmi. Vorbea cu frate.
Sfânt ca un pustnic dulce, pur ca un prunc de ţâţă,
Purta pe spate păru-ntr-o coadă zisă gâţă,
Cudalbă ca omătul şi moale ca mătasa,
Ce i-o-împletea c-o grijă aparte preoteasa.
1 decembrie 1995
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8 ian. 2002
Prof. Constantin Dimoftache
Str. Barbu Delavrancea 61
71304 Bucharest

Dragă Dada,
După cum poate ştii am împlinit 89 de ani şi am devenit
Emeritus efectiv la întâi ianuarie, 2001. La vârsta de aproape 90 de
ani, durata de viaţă anticipată este de aproximativ doi ani. Asta
înseamnă că trebuie să pun în ordine treburile mele personale în
anticiparea sfârşitului vieţii.
În legătură cu aceste aranjamente finale, am nevoie de sfatul şi
de asistenţa ta într-un proiect în care cred că e nimerit să
colaborezi cu Anca Israil şi Radu Palade. Am o serie de medalii şi
de diplome de la diferite instituţii, începând cu Premiul Nobel, pe
care l-am căpătat în 1974, şi vreau să le las unei instituţii din
România, unde ele ar putea avea o influenţă pozitivă după sfârşitul
vieţii mele.
După socoteala mea, sunt trei instituţii care pot fi considerate
pentru acest rol:
1) Academia Română;
2) Institutul de Biologie şi Patologie Celulară Nicolae
Simionescu;
3) Facultatea de Medicină Carol Davila a Universităţii din
Bucureşti.
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Într-un fel sau altul fiecare din instituţiile acestea a avut un rol
important în viaţa mea şi în relaţiile mele cu România.
Academia Română are în principiu avantajul stabilităţii şi
prestigiului, dar posibilitatea unor rezultate promiţătoare în cariera
unor tineri cercetători români este, prin natura instituţiei, limitată.
Am contribuit în largă măsură la organizarea Institutului de
Biologie şi Patologie Celulară, dar cine s-a întors în ţară ca să îi
dea fiinţă n-am fost eu, ci Nicolae Simionescu. El a trăit şi a murit
pentru a da viaţă acestui institut. Nu se cuvine să-l înlocuiesc ca
patron titular al instituţiei ce îi poartă numele.
Aceasta înseamnă că, în principiu, rolul de moştenitor al
documentelor mele îi revine Facultăţii de Medicină.
Sunt precedente comemorative în sala mare de consiliu a
facultăţii, ca de pildă placa închinată lui Grigore T. Popa. Instituţia
are stabilitate şi generaţiile de studenţi pe care îi instruieşte
reprezintă publicul pe care documentele respective încearcă să-l
atragă spre cercetare şi realizări durabile.
Documentele şi piesele pe care vreau să le las în această
colecţie includ:
1. Medalia de aur şi Diploma Premiului Nobel din 1974,
2. O replică aurită a statuii Victoria din Samothrace (the
Lasker Award),
3. Medalia de argint dată de preşedintele Statelor Unite în
1986 pentru activitatea mea ştiinţifică,
4. Medalia de argint a Societăţii Americane de Biologie
Celulară,
5. The Schleiden Medalie, conferită de Leopoldina Academy
din Halle-Germania, şi multe alte diplome de Doctor
Honoris Causa de la un număr de Universităţi din Europa şi
din Statele Unite.
Colecţia ar putea include robe academice, glugi. Dar, evident,
trebuie să fim selectivi şi să limităm numărul documentelor şi
obiectelor expuse, ţinând seama de spaţiul disponibil. În selecţia
acestor obiecte te rog să te consulţi cu Anca şi Radu.
Dacă eşti de acord că Facultatea de Medicină reprezintă soluţia
cea mai potrivită pentru acest proiect, atunci e necesară o primă
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luare de contact cu Rectoratul Facultăţii de Medicină, care să
aprobe planul prezentat mai sus şi, dacă e nevoie, să îl modifice.
Nu ştiu dacă Laurenţiu Popescu este încă Rectorul Facultăţii, dar
dacă e, trebuie să-l consultăm.
Sunt multe detalii ce rămân a fi hotărâte, dar cred că o primă
luare de contact şi o aprobare de principiu sunt necesare înainte de
a proceda la o discuţie de detalii.
Proiectul descris nu are urgenţă majoră, totuşi ar trebui să
începem organizarea lui pe curând.
Comentariile şi sugestiile tale la proiectul descris de mine vor
fi binevenite şi apreciate. Cu toată afecţiunea rămân al tău,

P.S. O copie a acestei scrisori a fost trimisă Ancăi şi lui
Radu.*)

*)

Dr. Anca-Michaela Israil, cercetător ştiinţific gradul 1 la Institutul
Cantacuzino din Bucureşti, şi prof. univ. dr. Radu Şerban Palade, şeful Clinicii
I Chirurgie, Spitalul Universitar Bucureşti, nepoţii de soră (Adriana) ai lui
George Emil Palade şi veri ai lui C. D. Zeletin.
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C.D. ZELETIN ŞI RADU ŞERBAN PALADE
CĂTRE G.E. PALADE

Exp. C. Dimoftache
Str. Barbu Delavrancea 61
71304 Bucureşti, România
Bucureşti, 12 februarie 2002

Dragă Unchiule George,
Scrisoarea din 7 ianuarie a.c. a ajuns după 21 de zile, deşi a
fost trimisă „extremely urgent”. Tot atât a călătorit şi scrisoarea
pentru Anca. E bine să ştii acest lucru.
Mesajul ei, pe care l-am privit cu seriozitatea presupusă, mă
onorează şi – de ce să n-o mărturisesc?! – m-a emoţionat. Îţi urez
să trăieşti încă mulţi ani cu sănătate, înconjurat de toţi cei ce te
iubesc şi te admiră, dintre care – ca să parafrazez un text sacru –
cel dintâi sunt eu...1)
Am luat aşadar fără întârziere legătura cu Radu şi cu Anca.
Ne-am sfătuit şi am optat pentru varianta după care Facultatea de
Medicină a Universităţii „Carol Davila”, căreia îi eşti Preşedinte
de onoare, e cea mai nimerită să găzduiască un astfel de tezaur
muzeistic. L-am contactat pe domnul Rector, profesorul Laurenţiu
Popescu, mai greu de prins, deoarece este acum şi demnitar de stat
(Senatul României). Iată, în esenţă, răspunsul: instituţia pe care o
conduce e onorată de oferta prin care îi dăruieşti cele mai
importante însemne ştiinţifice personale, începând cu diploma şi
medalia Premiului Nobel. „E o piatră importantă în perenitatea
edificiului Facultăţii noastre şi trebuie să devină simbolul ei cel
1)

Rugăciunea a 12-a a Sfântului Ioan Gură de Aur, din Rânduiala Sfintei
Împărtăşiri: „Cred, Doamne, şi mărturisesc că Tu eşti cu adevărat Hristos, Fiul
lui Dumnezeu celui viu, carele ai venit în lume să mântuieşti pre cei păcătoşi,
dintre care cel dintâi sunt eu...”
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mai înalt” – sunt cuvintele lui. Îţi va scrie, de altfel, personal2).
Locul şi amploarea vor fi precizate mai târziu, organizarea unei
astfel de entităţi muzeale cerând oarece timp de reflecţie, fireşte,
fără întârzieri inutile.
Acum, iată felul în care am văzut noi problema. Conţinutul
muzeal trebuie lărgit cu toate lucrările ştiinţifice, cu fotografiile
electronmicroscopice fundamentale, cu imagini ale institutelor pe
care le-ai onorat şi ale celor mai importanţi colaboratori şi prieteni,
cu obiecte legate de activitatea ştiinţifică şi cu unele obiecte
personale, cu imagini şi documente ce ţin de biografie (partea
privind perioada din România o putem asigura, într-o oarecare
măsură, şi noi) etc.

2)

Iată scrisoarea. Îmi permit s-o reproduc, deoarece, solicitat în acest
demers, expeditorul mi-a oferit o copie.
„Prof. dr. George Emil Palade
128 Via Latina del Mar
San Diego, 92014 California, U.S.A.
Bucureşti, 4 aprilie 2002
Mult stimate Domnule Profesor,
Am primit cu bucurie propunerea de a dona Facultăţii de Medicină a
Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti, anumite
obiecte personale legate de cariera Dumneavoastră ştiinţifică, încununată cu
Premiul Nobel pentru Medicină în 1974, în vederea expunerii lor permanente.
Darul Domniei Voastre este de natură să ne onoreze.
Ideea este fericită şi foarte binevenită pentru viaţa noastră universitară.
Documentele pot constitui, astăzi şi în viitor, un îndemn înalt adresat deopotrivă
celor ce vor studia şi celor ce vor preda în Facultatea noastră.
Exprimându-ne gratitudinea şi admiraţia, aşteptăm concretizarea nobilului
demers.
Rector,
Academician LAURENŢIU M. POPESCU”
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Astfel văzând lucrurile, credem că s-ar impune o deplasare a
noastră la faţa locului3), pentru a operà clasarea obiectelor şi pentru
o mai mare siguranţă a transportului lor. Rămâne ca mata să-ţi spui
cuvântul în această privinţă.
În fine, însemnătatea demersului va cere o corespondenţă mai
susţinută între Bucureşti şi San Diego.
Cu vechea iubire şi admiraţie,
Dada şi Radu

3)

La San Diego s-a deplasat nepoata savantului, Dr. Anca-Michaela Israil,
care a lucrat la alegerea şi clasarea exponatelor timp de 10 zile, în luna ianuarie
2003.
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20 Martie 2002

Dragă Dada şi dragă Radule,
Vă mulţumesc pentru promptitudinea cu care aţi răspuns la proiectul
meu şi pentru contactele pe care le-aţi făcut deja pentru realizarea lui.
Cred că elementul cel mai important din proiectul respectiv depinde
de numărul şi calitatea obiectelor expuse. Pe de o parte e de dorit ca
exponatele să prezinte o istorie cu substanţă şi succes, dar pe de altă
parte nu trebuie să dea impresia că alte exponate la Facultatea de
Medicină sunt, prin comparaţie, lipsite de valoare.
Sunt de acord cu propunerea voastră de a participa în selectarea
exponatelor şi rămâne să stabilim cum poate fi finanţată călătoria
voastră1).
Recent „am reuşit” să adaug o altă problemă la cele pe care le am
deja cu sănătatea mea. Am făcut o fractură de col femural pentru care am
fost operat şi în momentul de faţă sunt îngrijit într-un serviciu de
reabilitare. Noua problemă nu schimbă mult situaţia. Perioada de
supravieţuire menţionată în prima scrisoare rămâne valabilă.
Cred că trebuie să menţinem contactul cu Laurenţiu Popescu, ca să
obţinem o acceptare formală a propunerii mele. Până în momentul de
faţă nu am primit nimic de la el. În continuare, eu voi începe curând o
primă sortare a exponatelor pentru acest proiect şi vă voi ţine la curent cu
progresul făcut.
Vă mulţumesc din toată inima pentru ajutorul vostru, cu toată afecţiunea,

1)

Am solicitat Rectoratului U.M.F. „Carol Davila” Bucureşti sponsorizarea
călătoriei mele la San Diego, S.U.A., invocând „urgenţa pe care o implică acest
demers”. Nu mi s-a răspuns. C.D.Z.
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GEORGE EMIL PALADE
CĂTRE ANCA-MICHAELA ISRAIL

20 martie 2002
Dragă Anca,
Mulţumesc pentru scrisoarea primită şi pentru sugestiile tale în
legătură cu intenţia mea de a organiza la Bucureşti o expoziţie
permanentă a carierei mele ştiinţifice.
Socotesc, aşa cum am menţionat în prima mea scrisoare, că
locaţia cea mai potrivită pentru această expoziţie este Facultatea de
Medicină „Carol Davila”.
Ideea unui muzeu special de sine stătător care să ilustreze
cariera mea ştiinţifică nu mi se pare potrivită nici cu trecutul recent
şi nici cu perspectivele viitorului.
Expoziţia trebuie să fie limitată la o serie de exponate critice
legate de momentele cele mai importante din cariera mea.
După cum i-am scris lui Radu şi lui Dada, am făcut recent o
fractură de col femural pentru care am fost operat şi sunt în
momentul de faţă în tratament la o clinică de reabilitare.
Complicaţia asta recentă nu schimbă însă planurile mele. Voi
începe pe curând un sortaj al materialelor critice pentru această
expoziţie şi te voi ţine la curent pe tine ca şi pe Dada şi Radu de
sortările viitoare ale proiectului meu. Cred că ar fi bine să vorbeşti
cu Adina1) ca să vedem ce crede ea de acest proiect.
Te îmbrăţişez cu toată afecţiunea şi cu speranţă că proiectul
nostru va reuşi şi va fi util.

George.
1)

Adina (Adriana) Israil, profesoară, sora lui George Emil Palade şi mama

Ancăi.

361
https://biblioteca-digitala.ro

C. DIMOFTACHE ZELETIN
CĂTRE GEORGE EMIL PALADE
Exp. C. DIMOFTACHE
Str. Barbu Delavrancea 61
71304 Bucureşti, ROMÂNIA

Bucureşti, 17 iulie 2002
Dragă Unchiule George,
Am aflat de la Anca, în urmă cu câteva zile, că ai primit
scrisoarea domnului rector pe care am căutat s-o expediez imediat şi
personal, încercând să remediez o întârziere de care nu numai că nu
ştiam, dar pe care nici nu o bănuiam...
Tot de la Anca aflu că lucrezi la trierea materialelor. Te-aş ruga,
în privinţa aceasta, ca selecţia să nu fie prea severă. Tânărul de mâine
s-ar putea să fie interesat de întregul ansamblu al efectuării unei
cercetări ştiinţifice, cu atât mai mult dacă urmăreşte scopuri
istoriografice. S-ar putea apoi ca lucruri apreciate azi ca secundare
mâine să capete o însemnătate de prim ordin, iar faptul acesta nu-l
putem prevedea prea bine acum. Scuză-mi aceste sugestii.
În privinţa venirii mele şi a lui Radu la San Diego, te rog să
precizezi din vreme care e perioada când eşti dispus să ne primeşti.
Ideal ar fi ca această perioadă să fie mai largă, pentru a ne pune de
acord, eu şi el, programele, care sunt diferite. Eu am viza pentru
S.U.A., el nu o are.
Te rog, de asemenea, să reflectezi la modalitatea de transport a
documentelor ştiinţifice, dar mai ales a medaliilor; nu cumva ar fi mai
nimerit să fie expediate prin Ambasadă sau prin Consulat?
Scuză-mă că îţi scriu la maşină, dar o fac încredinţat că vei citi în
acest fel mai uşor scrisoarea.
Închei, dorindu-ţi sănătate şi asigurându-te de marea admiraţie şi
afecţiune ce ţi le port,
Dada
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22 august 2002
Dragă Dada şi dragă Radule,
Răspund cu întârziere şi scuze la scrisoarea trimisă de Dada pe
data de 17 iulie.
Sunt de acord cu toate sugestiile din acea scrisoare şi încerc să
găsesc o soluţie practică şi acceptabilă pentru volumul şi caracterul
proiectului.
Să considerăm întâi secţia diplome şi medalii:
Primele obiecte sunt Diploma pentru Premiul Nobel 1974
şi Medalia de aur care însoţeşte diploma.
Următorul obiect este un model aurit şi redus la scară a
statuii Victoriei de la Samotrace, Lasker Award pentru
ştiinţe biomedicale de bază, 1966.
Următoarele obiecte sunt Diploma şi Medalia pentru noi
descoperiri de largă semnificaţie în domeniul biologiei
celulare şi moleculare, conferite de Preşedintele Statelor
Unite în 1986.
Următorul obiect este Medalia E.B. Wilson, conferită de
Societatea Americană de Biologie Celulară pentru activitatea mea legată de organizarea acestei societăţi şi a
activităţilor ei ştiinţifice.
Următorul obiect este Medalia Schleiden, conferită de
Leopoldina Academy din Halle, Germania.
După care urmează:
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Diploma de membru al Academiei Naţionale de Ştiinţe a
Statelor Unite.
Diploma de membru asociat al Societăţii Regale din
Londra.
Următorul obiect este Diploma de Membru al Academiei
Pontificale de Ştiinţe de la Vatican însoţită de un colier
metalic (argint aurit?).
Alte diplome de membru care pot fi menţionate fără a fi
expuse sunt:
Institutul de Medicină, USA.
American Academy of Arts and Sciences, Cambridge,
Mass. USA.
Academie Royale de Médecine de Belgique.
Diplome de Doctorat Honoris Causa:
Diploma de Doctor Honoris Causa a Universităţii
Rockefeller.
Diploma de Doctor Honoris Causa a Universităţii Paris
Sud.
Diploma de Doctor Honoris Causa a Universităţii
Sapienza-Roma.
Diploma de Doctor Honoris Causa a Universităţii UppsalaSuedia.
Diploma de Doctor Honoris Causa a Facultăţii de Medicină
Grigore T. Popa din Iaşi.
Alte diplome de Doctor Honoris Causa care pot fi menţionate
fără a fi expuse includ:
Diploma de Doctor Honoris Causa al Universităţii:
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Chicago, Yale, Columbia, New York, Scripps Reasearch
Institute, San Diego,
Milano, Bolognia, Siena, Madrid, Viena, Berna, Bucureşti,
Iaşi, Craiova, Chişinău – Republica Moldova.
Pentru selecţia definitivă a obiectelor expuse în această secţie
(Diplome şi Medalii), aştept sugestiile voastre care trebuie să fie
ghidate de consideraţii locale, înainte de toate de spaţiul disponibil
ca şi de efectele anticipate.
Nu trebuie să speriem lumea şi nu trebuie să facem imposibile
prezentări similare făcute de alţi absolvenţi ai Facultăţii de
Medicină din Bucureşti în viitor.
În următoarea mea scrisoare voi propune menţionarea lucrărilor şi descoperirilor celor mai importante din activitatea mea de
cercetare în biologia celulară şi moleculară.
Vă rămân profund îndatorat pentru asistenţa voastră în
proiectul de faţă.
Cu toată afecţiunea,
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GEORGE EMIL PALADE CĂTRE RADU ŞERBAN PALADE ŞI
C. DIMOFTACHE ZELETIN

17 octombrie, 2002
Dragă Radule şi dragă Dada,
Neaşteptata vizită a lui Radu la San Diego a schimbat
categoric dimensiile proiectului nostru. Noua formulă care implică
participarea bibliotecarului Universităţii are fără îndoială multe
aspecte atrăgătoare, dar introduce complicaţia acomodării unui
spaţiu relativ larg pentru montarea expoziţiei.
Cum putem noi controla acest nou element? Este Universitatea
gata să acopere cheltuielile de amenajare a spaţiului ca şi
cheltuielile necesare pentru montarea expoziţiei? Care sunt după
experienţa voastră de până acum timpul pe care trebuie să contăm
până la completarea infrastructurii necesare proiectului nostru?
Propunerea voastră de a utiliza Reprezentanţa Consulară şi
Ambasadorială a României pentru transportul materialelor expoziţiei are fără îndoială merite, dar poate cere ca grupul din
România, căruia i se adresează colecţia, să includă un reprezentant
al Facultăţii de Medicină pe lângă reprezentanţi ai familiei.
Am discutat cu Radu planurile pentru completarea expoziţiei,
care poate folosi formula unui triptic.
Primul element ar fi secţiunea de recunoaştere oficială a
cercetărilor făcute de laboratoarele noastre de la Rockefeller, Yale
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şi UCSD1). Numărul elementelor pentru această secţiune se poate
lărgi aşa cum propune Radu, adăugând diplome şi medalii
menţionate în ultima scrisoare, dar nu propuse pentru expunere.
A doua secţiune poate fi intitulată „Descoperiri şi noi
perspective” şi poate prezenta punctele cele mai importante din
activitatea laboratorului meu, ilustrate prin elementele corespunzătoare de bibliografie. De pildă, primul punct poate menţiona
introducerea soluţiilor de sucroză pentru prepararea homogenatelor
de ficat (sau alte organe) în experienţele de fracţionare celulară.
Descoperirea structurii fine caracteristică mitocondriilor poate fi
inclusă în această subsecţiune.
Aceeaşi formulă se poate aplica succesiv reticulului
endoplasmic; ribozomilor (polizomilor); complexului Golgi şi
veziculelor plasmalemale (caveole).
A treia secţiune a tripticului se poate concentra pe realizările
grupului nostru în organizarea vieţii ştiinţifice a biologiei celulare
considerată ca un element fundamental în toate ştiinţele biologice.
În această secţiune ar fi de menţionat participarea mea ca
membru fondator al Societăţii Americane de Biologie Celulară,
fondarea primului periodic pentru noul domeniu de cercetare văzut
ca parte integrantă a avansurilor în biologie; activitatea mea ca
prim editor al „Annual review of cell biology”.
Această secţie ar putea de asemenea să includă anii mei de
serviciu ca membru al „Study sections” în NIH2) şi NSF3) ca şi anii
mei de serviciu ca membru al „Advisory boards” pentru „National
Institute for General Medical Studies” (NIGMS) şi „The advisory
board to the NIH director”.
După cum vedeţi planul general pare să fie suficient de clar, ce
urmează este punerea lui în aplicaţie în condiţii satisfăcătoare din
punct de vedere ştiinţific şi rezonabile din punct de vedere
financiar.

1)

UCSD: Universitatea California, San Diego.
NIH: National Institute of Health.
3)
NSF: National Scientific Foundation.
2)
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Vă mulţumesc încă o dată pentru timpul vostru preţios investit
în acest proiect. Aştept reacţia voastră şi rămân al vostru cu toată
afecţiunea.

P.S.

Trimit două scrisori identice, una pentru Radu şi una pentru
Dada. În felul acesta vreau să stabilesc că este dorinţa mea ca
voi să continuaţi să colaboraţi în dezvoltarea şi aplicarea
proiectului nostru.
Corespondenţa noastră ar fi facilitată prin e-mail sistem ori
fax. Puteţi să-mi daţi adresele respective în cazul în care
dispuneţi de facilităţile acestea?
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C. D. ZELETIN către GEORGE EMIL PALADE

Bucureşti, 8 noiembrie 2002
Iubite Unchiule George,
Răspund scrisorii din 17 octombrie a.c., adresată deopotrivă
lui Radu şi mie, scrisoare care ne-a făcut mare plăcere. În ce mă
priveşte, m-am bucurat foarte mult că Radu a putut veni la San
Diego să te vadă: povestirile lui au fost atât de vii, încât nu o dată
mi s-a părut că sunt şi eu alături de el şi de mata! Radu excelează
în darul povestirii: îi moşteneşte pe tanti Didica şi pe unchiul
Mişu.
Mă bucur că împărtăşeşti „noua formulă”, diversificată şi
lărgită. Sperăm s-o punem în aplicare. Universitatea – căreia îi eşti
Preşedinte de Onoare – dispune de unele ateliere proprii
(tâmplărie, sticlărie, mecanică), încât trag nădejde să nu fie nevoie
de prea mari cheltuieli în această privinţă. Mă bucur, de asemenea,
că eşti de acord ca preţiosul fond documentar să fie expediat prin
mijlocirea Ambasadei Române din S.U.A. Noi doi, adică eu şi
Radu, nu numai că suntem reprezentanţi ai familiei, ci şi ai
Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din
Bucureşti, fiind profesori ai ei: eu de Biofizică, Radu de Chirurgie.
Tripticul expoziţional pe care-l formulezi este just şi foarte
bine chibzuit. Ne va fi de folos şi-n tratativele de aici şi-n
organizarea propriu-zisă a entităţii muzeale „G.E. Palade”.
Colaborarea mea cu Radu şi Anca este desăvârşită, aşa că
demersul nostru comun are sorţi de izbândă.
Luni 11 noiembrie a.c., Academia Română are onoarea să-ţi
consacre o Şedinţă omagială în Aulă. Am fost invitat şi eu să
susţin o comunicare asupra strămoşilor matale.
Mă întrebi dacă avem e-mail; deocamdată nu avem, aşa că
urmează să ţinem legătura tot prin scrisori.
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Se apropie ziua aniversară: îţi doresc din toată inima mulţi ani
cu sănătate, ani plini de bucurii, lumină sufletească şi mulţumire!
Cu vechea admiraţie şi dragoste,
primeşte o îmbrăţişare,
Dada
*
Cum la 19 noiembrie 2002, savantul împlinea 90 de ani, am publicat în
revista băcăuană Ateneu, XXXIX, 10(397), 2002, pagina 1, următorul medalion:

GEORGE EMIL PALADE LA 90 DE ANI
Una din marile inteligenţe româneşti biruitoare, cel dintâi român
laureat al Premiului Nobel, fiinţă în care Creatorul a concentrat atâtea
însuşiri excepţionale încât oricine îi cunoaşte viaţa şi opera se poate
întreba cu deplină îndreptăţire ce-ar mai fi putut să-i dea bunul
Dumnezeu, intră în al zecelea deceniu de viaţă!
Mărturisindu-i iubirea şi admiraţia pentru existenţa sa eroică, îi
urăm din adâncul inimii mulţi ani cu sănătate!
În ceea ce ne priveşte, scuturându-ne din uitare şi din învălmăşirea
derutelor, nepăsării, frivolităţii ori descurajărilor, să ne întărim
speranţa că românii se vor înălţa în spiritualitate pentru a-l înţelege.
Nu există altă cale.
C.D.Z.
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11 decembrie, 2002
Dragă Dada,
Îţi mulţumesc întâi pentru scrisoarea primită şi pentru cărţile
sosite odată cu ea.
În tinereţe am citit cu mare interes memoriile1) lui Pârvan.
Recitirea lor o să mă întinerească cel puţin cu 70 de ani. Cartea
despre Ştefan Zeletin2) e pentru mine o surpriză care sporeşte
legăturile tale cu Burdusacii cu încă o generaţie.
Acum câteva zile am primit o scrisoare oficială de la Consiliul
Judeţean Bacău semnată de Conferenţiar Universitar Doctor
Neculai Lupu, Preşedinte al acestui Consiliu. O copie a acestei
scrisori e anexată scrisorii de faţă3).

1)

Memoriale de Vasile Pârvan.
Volumul: C. Dimoftache Zeletin, Ştefan Zeletin: Contribuţii documentare. Editura Corgalpress, Bacău, 2002.
3)
Redau scrisoarea, pe care mi-a transmis-o, la 11 decembrie 2002, George
Emil Palade, şi căreia îi adaug o notă:
2)

Stimate domnule profesor George Emil PALADE,
laureat al Premiului Nobel
Vă scriu animat de emoţie dar şi de o mare admiraţie pentru opera şi munca
dumneavoastră care sunt pentru noi un exemplu de dăruire şi de excelenţă.
Vă felicit cu ocazia zilei dumneavoastră de naştere şi vă urez să vă
împliniţi cele mai frumoase gânduri şi să fiţi înconjurat de toţi cei pe care îi
iubiţi.
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Băcăuanii vă iubesc şi vă preţuiesc din tot sufletul şi se mândresc că
excelentul om de ştiinţă George Emil PALADE are un rol crucial în istoria
ştiinţelor şi că este unul dintre cei mai inspiraţi deschizători de drumuri.
Tocmai de aceea vă scriu, pentru a vă împărtăşi dorinţa noastră de a începe
un proiect la care sper că veţi adera cu toată fiinţa dumneavoastră.
Dorim să transformăm casa în care aţi copilărit pe meleaguri băcăuane, la
Motoşeni, într-un locaş de cultură şi ştiinţă care să poarte amprenta
dumneavoastră inconfundabilă, un loc în care oamenii să se întâlnească oricând
cu opera dumneavoastră remarcabilă şi cu întreaga dumneavoastră fiinţă.
Vă invităm să veniţi la Bacău, pentru că aici veţi fi mereu acasă.
Vă invităm să veniţi să revedeţi meleagurile natale.
Vă invităm să veniţi la Bacău să cunoaşteţi oameni care vă iubesc şi vă
stimează din toată inima.
Vă invităm să veniţi la Bacău şi să ne ajutaţi să descoperim adevărul despre
sensul fiinţării, aşa cum aţi făcut-o în întreaga dumneavoastră operă ştiinţifică.
Vă invităm să veniţi pentru că avem nevoie de dumneavoastră. Sunteţi un
simbol pe care îl respectăm şi de care suntem pe deplin mândri.
Aş fi fericit, stimate domnule profesor George Emil PALADE, dacă aţi da
curs invitaţiei noastre.
Eu, personal, vă consider un MENTOR al nostru şi aş fi foarte fericit dacă
aţi accepta să fiţi alături de noi.
Cu toată preţuirea, adaug tradiţionalul
La Mulţi Ani!
Conf. Univ. dr. Neculai Lupu
Preşedintele Consiliului Judeţean Bacău
Nota noastră la scrisoarea conferenţiarului Neculai Lupu
Casa preotului Gheorghe Palade (1850-1928) se află în cătunul Văratici al
satului Şendreşti, astăzi arondat comunei Motoşeni, judeţul Bacău. La începutul
anului 2002, am luat iniţiativa de a o transforma în muzeu, demarând în acest
scop convorbiri telefonice şi epistolare cu forurile în drept.
Întrucât surparea produsă de râpa de la apusul casei ameninţa vechea
locuinţă Pălădească, în toamna anului 2002 am declanşat o acţiune de salvare
acestei case de patrimoniu, adresând următoarea Notă preşedintelui Direcţiei
judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional Bacău, domnul
Constantin Donea:
NOTĂ
ASUPRA CASEI NATALE A LUI EMIL PALADE (1885-1952),
profesor de filosofie şi pedagogie, tatăl lui GEORGE EMIL PALADE,
Laureat al Premiului Nobel pentru medicină.
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După cât îmi amintesc, am petrecut câteva zile în fiecare vară
la Burdusaci, venind de la Şendreşti-Tutova, unde petreceam o
lună de vacanţă la bunicii mei în perioada 1920-1935.
În 1917, aproape de sfârşitul primului război mondial, mama
mea, Constanţa Palade Cantemir, ne-a luat pe mine şi pe sora mea
Casa se află în satul Şendreşti (cătunul Văratici), comuna Motoşeni,
judeţul Bacău. Altădată aparţinea judeţului Tutova.
Este o casă istorică, de primă însemnătate pentru istoria medicinii şi
pentru cultura românească. Are, de asemenea, importanţă etnografică, fiind
tipică pentru o casă răzăşească de la începutul secolului al XIX-lea.
Casa a aparţinut (primul proprietar) preotului Gheorghe Palade (18501928), venit din satul Făghieni, judeţul Bacău, la Şendreşti, unde s-a căsătorit
cu Chiriachia Diaconu (1850-1928) şi a devenit preot al satului şi al mănăstirii
Şendreşti.
Casa este veche de peste 150 de ani, poate chiar de 200 de ani. A fost
construită de socrul preotului, Ioan Diaconu (n. 1815), notarul Şendreştilor, ca
zestre pentru fiica sa Chiriachia, viitoare soţie a preotului Gheorghe Palade.
Preotul i-a adus îmbunătăţiri, a plantat brazi în grădina plină de pomi fructiferi
altoiţi cu varietăţi rare şi înzestrată cu prisacă. Foarte înalţi şi groşi, brazii mai
existau în 1962.
Între 1920-1935, George Emil Palade petrecea luna de vacanţă aici şi la
Burdusaci, peste dealul dinspre apus, la sora tatălui său, Natalia C.
Dimoftache. Pentru perioade mai scurte, venea, tot cu regularitate, şi în anii
1936-1940.
Casa a moştenit-o nepotul de fiică (Lucreţia) a preotului Gheorghe Palade,
preotul Gheorghe Mihalache. Actualmente, proprietari sunt cei şapte fii ai săi.
Toţi sunt de acord cu transformarea casei într-un Muzeu Palade. Pentru
confirmare, să se ia legătura cu cel mai mic dintre fraţi, dl. Emil Mihalache din
Bacău, telefon: 0234/137.251. Astăzi, casa este închisă şi nelocuită.
Prof. univ. dr. C. Dimoftache Zeletin
Membru al Academiei de Ştiinţe Medicale
Bucureşti, 10 ianuarie 2003
Plin de bunăvoinţă, domnul Constantin Donea s-a deplasat cu o echipă de
experţi la faţa locului, evaluând cheltuielile pentru îndiguirea râpei
ameninţătoare la câteva miliarde de lei, sumă pe care autorităţile nu o puteau
achita. Fără urmări, demersul meu a lăsat o mâhnire în plus... Astăzi, când scriu
aceste însemnări, spre sfârşitul anului 2009, casa este încă în picioare (C.D.Z.).
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Adina de la Iaşi la Damieneşti, la sud de Roman, unde unchiul
meu Nicolae Enăchescu era medic primar4).
Era pe vremea luptelor de la Mărăşti şi Mărăşeşti care dădeau
în fiecare seară un spectacol „son et lumière” la orizontul de sud al
regiunii.
Crezi că referinţa lui Lupu la Motoşeni e legată oarecum (prin
eroare) de aceste date sigure?
Îţi mulţumesc anticipat pentru orice ajutor în clarificarea
acestei probleme şi rămân al tău ca totdeauna,

4)

Doctorul Nicolae Enăchescu (1877-1939), soţul Alexandrinei Enăchescu
Cantemir (1881-1970), a cărei soră, Constanţa, este mama lui George Emil
Palade. Originar din părţile Neamţului, fiu de preot, doctorul Nicolae Enăchescu
se înrudea cu filozoful Vasile Conta şi cu prozatorul Vasile Savel.
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31 decembrie, 2002
Dragă Dada,
Am primit monografia ta referitoare la satul Burdusaci şi la
aşezările răzăşeşti de pe valea Zeletinului ce au purtat alte nume, dar
a căror istorie se poate integra cu aceea a Burdusacilor. Am primit de
asemenea biografia lui Ştefan Zeletin şi am început să înţeleg
complicaţiile relativ recente din viaţa regiunii.
După cum te-am informat, am primit, de asemenea, o scrisoare de
la Doctorul Neculai Lupu, Preşedintele Consiliului Judeţean Bacău,
care propune să organizeze un centru de discuţii la Burdusaci1). I-am
răspuns „în doi peri”, fiindcă nu ştiu ce şanse au în prezent asemenea
proiecte. Ţi-aş fi recunoscător dacă mi-ai spune care este părerea ta
despre acest proiect şi care ar fi răspunsul pe care rudele noastre din
Şendreşti l-ar da acestei iniţiative. Rămân al tău cu toată afecţiunea,

1)

Să sperăm că locuinţa mea părintească din satul Burdusaci, donată recent
comunei Răchitoasa, judeţul Bacău, de care Burdusacii aparţin, va servi şi
pentru acest „centru de discuţii” propus de preşedintele Consiliului Judeţean
Bacău, care a împărtăşit această intenţie lui George Emil Palade. Locuinţa a fost
donată primăriei Răchitoasa cu scopul de a se organiza în ea „Casa memorială
C. D. Zeletin”, care va fi înzestrată cu exponate dăruite de mine. În această casă
George Emil Palade petrecea, ani la rând, câteva zile, la mătuşa lui, Natalia
Dimoftache, născută Palade. Savantul mărturiseşte aceasta în scrisoarea din 11
decembrie 2002, publicată în volumul de faţă: trecea dealul la Burdusaci, venind
de la Şendreşti, „unde petreceam o lună de vacanţă la bunicii mei în perioada
1920-1935”.
C.D.Z.
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C. D. ZELETIN CĂTRE GEORGE EMIL PALADE

Bucureşti, 21 ianuarie 2003
Dragă unchiule George,
Răspund ultimei matale scrisori.
În tot acest răstimp, am făcut eforturi pentru a salva de la
prăbuşire casa de la Şendreşti, ameninţată grav de râpa care a ajuns
până la 1,5 metri de scară. Am contactat telefonic şi personal forurile
administrative şi culturale de la Bacău, iar la 10 ianuarie a.c., le-am
înaintat un memoriu în care am precizat că e vorba de o casă veche de
peste 150 de ani, de importanţă istorică, etnografică şi culturală.
Primul ei proprietar a fost străbunicul matale, notarul Şendreştilor
Ioan Diaconu (n.~1815), care a dat-o de zestre fiicei lui, Chiriachia
(1850-1928), devenită preoteasă prin căsătoria cu preotul Gheorghe
Palade (1850-1928). Am obţinut şi acordul celor şapte copii ai
părintelui Ghiţă Mihalache, moştenitori ai casei. Cel mai mic, locuind
chiar în Bacău, poartă numele de... Emil! Are puţin peste 50 de ani.
Amintind autorităţilor de la Bacău primejdia avansării râpei prin
topirea zăpezilor la desprimăvărarea care se apropie, am obţinut din
partea lor promisiuni ferme.
Încurcătura cu Motoşenii vine de la faptul că, astăzi, satul
Şendreşti aparţine de comuna Motoşeni, judeţul Bacău. Judeţul
Tutova, de care aparţinea altădată, s-a desfiinţat de mult. Numele de
Motoşeni vine de la Motăş („Motăşeni”), numele real al filozofului
Ştefan Zeletin, autorul Burgheziei române (1925), republicată recent
în seria de „Cărţi fundamentale ale culturii române”.
Omagii Doamnei matale, iar Ancăi – succes în realizarea
demersului nostru comun.
Pe curând, cu vechea admiraţie,
Dada
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GEORGE EMIL PALADE CĂTRE C. D. ZELETIN

3 februarie 2003
Dragă Dada,
Multe mulţumiri pentru scrisoarea ta din 21 ianuarie 2003. În
sfârşit am ajuns la curent cu schimbările administrative făcute în
Moldova în ultimii ani.
Înţeleg că satul Şendreşti este astăzi parte din comuna
Motoşeni. Am scris prin urmare Doctorului Lupu că accept fără
reticenţe numirea mea ca membru al Consiliului Judeţean Bacău.
Un lucru pe care nu îl înţeleg este existenţa a numeroase
răzăşii pe valea Zeletinului în jurul anului 1400, pe vremea lui
Alexandru cel Bun. Pe cât ştiu eu, Principatul Moldovei şi-a extins
teritoriul spre sud până la Cetatea Albă şi la Chilia Veche, pe cât
se poate fără operaţii militare demne de înscriere în cronici. Ce
cred în prezent istoricii din România?
Răzăşiile din Ţara de jos marchează extinderea teritoriului
Moldovei spre Ţara de jos fără operaţii militare. Miron Costin,
spre sfârşitul secolului şaptesprezece, a achiziţionat multe răzăşii
din Ţara de Jos. Există oare în documentele respective vreo justificare a acordării acestor răzăşii de către domnitorii Moldovei
înainte de anul 1400?
N-am avut mult timp să lucrez cu Anca, dar începând cu
săptămâna viitoare (februarie 3) mă voi concentra pe acest proiect
şi vă voi ţine la curent, pe tine, Radu şi Anca, de progresul făcut.
Rămân al tău cu cele mai bune sentimente,
George
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MEMORIU

Domnule RECTOR,
Subsemnaţii Prof. dr. Radu-Şerban Palade, Dr. AncaMichaela Israil, Prof. dr. Constantin Dimoftache, împuterniciţi
testamentar de către Prof. dr. GEORGE EMIL PALADE, laureat
al Premiului Nobel pentru Medicină (1974), să ne ocupăm de
proiectul Domniei Sale de a dona Universităţii de Medicină şi
Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, al cărei Preşedinte de
Onoare este, întreaga sa arhivă ştiinţifică şi onorifică, vă aducem la
cunoştinţă următoarele:
Colecţia cuprinde un număr mare de obiecte muzeistice: circa
80 de distincţii şi medalii, nenumărate diplome, peste 200 extrase,
materiale ştiinţifice care au stat la baza descoperirilor sale din
biologia celulară, reviste, ziare, fotografii fundamentale de
microscopie electronică, filme documentare, tratate la care a
colaborat, togi academice, obiecte personale etc.
Având în vedere bogăţia materialului muzeistic şi valoarea lui
deopotrivă istorică şi materială (unele obiecte sunt din metale
preţioase), în vederea unui transport spre ţară în deplină siguranţă,
Prof. G.E. PALADE a făcut apel la o Societate de transport
asigurat din SUA. Această Societate consideră obligatorie asigurarea colecţiei şi respectarea unor condiţii adecvate de primire şi de
expunere. Date fiind aceste exigenţe, Societatea respectivă nu va
efectua transportul până când un reprezentant al ei (avocat) nu se
va deplasa la Bucureşti pentru a constata la faţa locului care sunt
condiţiile de expunere a materialului, maniera de securizare a
acestora, şi până când nu se va semna la Bucureşti, cu o persoană
împuternicită oficial de către UMF „Carol Davila”, un contract
prin care această persoană să devină răspunzătoare şi garantă a
respectării clauzelor contractuale, în deplin acord cu cei trei
împuterniciţi testamentar ai familiei. În cazul în care clauzele
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impuse de expeditor nu vor fi respectate, colecţia va fi retrasă de
către reprezentanţii mai sus desemnaţi ai familiei.
Colecţia, pe care am văzut-o personal, este cu mult mai mare
decât ne-o imaginasem. Expunerea documentelor necesită un
spaţiu de minim 50 metri pătraţi (în două sau trei camere), care să
aibă instalate sistemele de securizare.
Ţinând seamă de toate acestea, Prof. G.E. PALADE doreşte să
fie informat, înainte de expedierea spre ţară a colecţiei, de locul,
mărimea spaţiilor şi condiţiile de expunere, de modul de securizare
a exponatelor şi de posibilitatea de acces a studenţilor, pentru a
putea, la rândul lui, să pornească acţiunea de expediere.
În încheiere, vă rugăm să dispuneţi luarea tuturor măsurilor
administrative şi juridice necesare în vederea îndeplinirii clauzelor
impuse de expeditor, pentru primirea cât mai curând posibil a
exponatelor de către Universitatea pe care o conduceţi.
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3 iunie, 2003
Dragă Anca, Radu şi Dada,
Am primit scrisoarea expediată de Anca din Bucureşti pe 22
mai 2003 şi odată cu ea copia scrisorii trimisă Rectorului pe data
de 10 februarie 2003.
E clar că progresul proiectului nostru e modest deoarece
Rectorul n-a răspuns la scrisoarea voastră până acum. S-ar putea
întâmpla ca lipsa unui răspuns să fie datorită unei lipse de fonduri.
Poate că ar trebui să considerăm alternative pentru „transportul
asigurat” al exponatelor propuse de proiectul nostru.
Poate că Universitatea poate obţine transport asigurat prin
curier diplomatic din Statele Unite la Bucureşti. Dacă aceste
demersuri rămân fără răspuns favorabil, poate că va trebui să
considerăm Academia Română ca o alternativă pentru proiectul
nostru.
Aştept răspunsul vostru pentru rândurile de mai sus şi rămân al
vostru cu toată afecţiunea,

George
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19377
George Emil
E
Palade şi cum
mnatul său, Mihail-D
Dumitru
Israil, în grădina casei familiale de pe stradaa Barbu
Delavrancea 61, Bucureşti.
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C.D. ZELETIN CĂTRE GEORGE EMIL PALADE

Bucureşti, 28 decembrie 2003

Mult iubite Unchiule George,
Anul ce vine să-ţi aducă sănătate, voie bună şi bucurii!
La mulţi ani!
Revista Cultură & turism.ro şi-a dedicat nr. 7 judeţului Bacău.
Cum redacţia mi-a cerut o fotografie care să te reprezinte,
fotografie pe care le-am oferit-o cu plăcere, şi cum ştiu că istoria şi
arta meleagurilor băcăuane te interesează, m-am gândit să-ţi trimit
numărul cu pricina ale revistei!
Rectorul Universităţii „Carol Davila” aşteaptă răspunsul
matale în privinţa tezaurului documentar, pentru a începe
activităţile de înfiinţare a entităţii muzeale „G. E. Palade”, care
presupun – firesc pentru noi – o oarecare inerţie...
Te îmbrăţişez cu mult drag, admiraţie şi dor de revedere!
Dada
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C.D. ZELETIN CĂTRE GEORGE EMIL PALADE

Bucureşti, 22 martie 2004
Mult iubite Unchiule George,
Scrisoarea mea vine cu două chestiuni, două rugăminţi. Prima:
te rog să-i aminteşti Doamnei Maya de problema mea, pe care o
ştii şi care vegetează de 7 ani printre dosarele Academiei Române.
Suntem în raporturi foarte bune, Domnia sa este de o gentileţe
perfectă, apreciază la superlativ creaţia mea cărturărească, y
compris cea ştiinţifică, dar o întărire prin prestigiul intervenţiei
matale e de natură să urgenteze rezolvarea a ceea ce tărăgănează
de atâta vreme.
A doua chestiune. Vreau să susţin la Bârlad, în primăvara
aceasta, o conferinţă în cadrul Academiei Bârlădene, al cărei
preşedinte de onoare – succesor al lui A. Vlahuţă! – sunt, în care,
printre altele, să vorbesc despre tinereţea bârlădeană a inginerului
N. Malaxa, evident, strălucită, absolvent al Liceului Gh. Roşca
Codreanu. Aş vrea să amintesc şi despre intuiţia valorică de care
dispunea. Ştiu că ai în bibliotecă o carte a lui Werner Heisenberg
pe care ţi-a dăruit-o cu o dedicaţie anume: dedicaţia mă
interesează. Dacă găseşti de cuviinţă şi-ţi stă în putere, pune pe
cineva s-o xerocopieze şi să mi-o trimită. Sau – iarăşi dacă găseşti
nimerit – trimite-mi chiar cartea, deoarece eu o voi dona viitoarei
entităţi muzeale „George Emil Palade” a marii Facultăţi de
Medicină din Bucureşti.
Îţi mulţumesc, îţi urez multă sănătate şi lumină în suflet,
primeşte o îmbrăţişare călduroasă şi mărturisirea admiraţiei mele
infinite.
Dada
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C. D. ZELETIN CĂTRE GEORGE EMIL PALADE

Bucureşti, 12 noiembrie 2004
Iubite Unchiul George,
Întâlnirea din septembrie de la San Diego a fost o mare
bucurie pentru mine! Îţi mulţumesc pentru faptul de a mi-o fi
prilejuit! Aceste întâlniri rămân evenimente în viaţa oricărui om
care îţi percepe dimensiunea, deopotrivă în suprafaţă şi în
adâncime, şi are resurse sufleteşti de a se bucura şi putere
spirituală de a le înţelege tâlcul.
Ţi-ai arătat dorinţa de a avea o imagine a Bunicii Natalia
(„Nana”). Îţi trimit trei: două din tinereţe şi una din vârsta
maturităţii. Adaug o fotografie a lui Moş Emil, tânăr şi cu
mustaţă, făcută probabil după absolvirea Şcolii Normale
„Principele Ferdinand” din Bârlad. Am descoperit-o la nişte
rude Pălădeşti din Făghieni, acum vreo treizeci de ani.
Priveşte-le ca pe o restituire cui se cuvine întâi şi întâi.
Nana era o fire adâncă şi mai mult tăcută. Uneori chiar
enigmatică. În copilăria noastră, ţinea ascuns după bufet un
baston subţire din lemn de corn lustruit. Nu ne dădea voie să-l
urnim din loc şi nici măcar să-l atingem. Misterul sporea prin
aceea că nu ne oferea nici o explicaţie în privinţa lui. Abia după
ce a dispărut, în urma vandalismelor ruseşti din vara anului
1944, mi-a spus, cu ochii adânciţi într-o zare lăuntrică:
– Se sprijinea în el Nineaca (Mama) la bătrâneţe!
Închipuieşte-ţi mata câtă gingăşie sufletească şi câtă veghe
pentru ca misterul să nu scadă prin divulgare...
De ziua aniversară, îţi urez din inimă: la mulţi ani cu
sănătate, lumină în suflet şi să te bucuri de admiraţia noastră şi a
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lumii. Nu uităm nici o clipă cât însemni pentru sufletul nostru,
pentru nădejdea noastră şi pentru România!
O îmbrăţişare,
Dada
Un gând bun pentru minunaţii Lizzy şi Ray.
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ELETIN
O INTUIŢIE
I
UIMIT
TOARE

În seara
s
de Crăciunn a anului 19588, inginerul Nicoolae Malaxa
i-a dăru
uit, la New Yorrk, lui George Emil Palade, cercetător
c
la
Institutu
ul Rockefeller, volumul Phyysics and Phiilosophy al
fizicianu
ului german Werner
We
Heisenberrg (1901-1976). Laureat al
Premiullui Nobel (1932). Marele savvant este cunosscut, printre
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altele, graţie relaţiilor de nedeterminare Heisenberg (numite şi
principiul de incertitudine Heisenberg), care stipulează imposibilitatea determinării simultane a două coordonate conjugate ale unei
microparticule (poziţie şi impuls), mărimea preciziei de
determinare a uneia ducând la micşorarea preciziei în determinarea
celeilalte.
Inginerul Nicolae Malaxa ştia perfect ce carte să aleagă, cui
s-o dăruiască şi ce dedicaţie să-i aştearnă. Astfel, în şapte cuvinte,
el exprimă o convingere personală şi o premoniţie ce se va adeveri:
George Emil Palade va fi, într-adevăr, laureat al Premiului Nobel
pentru medicină, şaisprezece ani mai târziu (1974). Inginerul i-a
mai dăruit şi alte câteva cărţi cu dedicaţii similare. Se cuvine
remarcată modestia acestui industriaş de geniu, creatorul industriei
româneşti moderne, care semnează doar cu iniţialele... Nu e de
trecut nici peste faptul că autorul cărţii pe care a ales-o era laureat
al Premiului Nobel...
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GEORGE EMIL PALADE CĂTRE C. D. ZELETIN

Dragă Dada,
Am înţeles din discuţiile noastre recente că te preocupă gândul
că activitatea ta ştiinţifică riscă să fie, în mediile ştiinţifice,
umbrită de activitatea ta artistică. E drama tuturor oamenilor
serioşi, cu două profesiuni. Trebuie să-ţi spun că nu sunt deloc de
acord cu tine în această linie de gândire.
Pe de o parte, în calitate de cercetător ştiinţific, ai promovat
pentru întâia oară în România metoda citospectrofotometriei
cantitative şi ai menţinut în viaţă revista Romanian Journal of
Biophysics, editată de Academia Română.
Pe de altă parte, ca scriitor, ai continuat activitatea lirică prin
poezii, dar şi prin eseuri şi studii, şi unele şi altele adunate în mai
multe volume, dar constrâns de anumite perioade dificile din
istoria mai apropiată a României, ţi-ai concentrat eforturile literare
spre traducerea în limba română a unor capodopere ale liricii
italiene şi franceze. Ai făcut astfel accesibile scriitorilor şi
publicului român opere de importanţă majoră pentru istoria
literaturii moderne. Aceste opere arată, de pildă, că „răul” poate fi
de fapt sursă de bine şi de frumos în evoluţia culturei moderne.
Poate că academiile naţionale, a căror misiune primară este
cultivarea limbei şi a literaturei naţionale, ar trebui să accepte
ideea că misiunea lor trebuie să privească nu numai calitatea
limbei literare ori măiestria artistică, ci şi măsura în care o operă
literară se integrează în gândirea contemporană a omenirei...
(Scrisoare neterminată, transmisă de secretara particulară a lui
George Emil Palade, doamna Elisabeth Preiss, la 27 aprilie 2005.)
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EPILOG

Corespondenţa lui George Emil Palade cu cei trei nepoţi ai săi,
toţi trei medici, atestă faptul că ei sunt legatarii savantului în
organizarea, în ţara lui natală, a unei entităţi muzeale „George
Emil Palade”. Împuternicirea este exprimată clar în aproape toate
scrisorile, dar mai ales în cea din 8 ianuarie 2002 şi în postscriptum-ul scrisorii din 17 octombrie 2002.
În ziua de 5 octombrie 2007, la începutul Concertului
Orchestrei Medicilor „Dr. Ermil Nichifor”, ţinut la Ateneul Român
şi închinat aniversării a 150 de ani de învăţământ universitar
medical românesc, organizat de Universitatea de Medicină şi
Farmacie „Carol Davila” Bucureşti, a avut loc solemnitatea
conferirii de către Domnul Traian Băsescu, Preşedintele României,
a celui mai înalt ordin al Ţării, Steaua României în grad de colan
în aur, lui George Emil Palade. Înalta distincţie a fost înmânată
fiicei savantului, Georgia Palade Van Dusen, venită special de la
New York la Bucureşti. Concertul a cuprins lucrări de George
Enescu, Camille Saint-Saëns, W. A. Mozart şi Johannes Brahms.
În una din zilele următoare, cei trei împuterniciţi: Radu-Şerban
Palade, Anca-Michaela Israil şi C. Dimoftache Zeletin, împreună
cu Georgia Palade Van Dusen, au fost convocaţi la Cotroceni de
către Domnul prof. univ. dr. Virgil Păunescu, consilier al
Preşedintelui României, cu scopul de a demara planurile creării
Muzeului George Emil Palade. Se mizà pe obţinerea a 400.000
euro proveniţi din fonduri UE anume pentru acest scop. Clădirea
era proiectată să aibă 5 niveluri şi să fie înălţată în parcul Facultăţii
de Medicină a U.M.F. „Carol Davila” din Bucureşti. La etajul 1
urma să se amenajeze un amfiteatru cu anexele lui, la etajul 2
muzeul propriu zis, iar la etajele 3 şi 4, laboratoare de cercetare
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pentru tinerii medici. În februarie 2008, trebuia să se ţină
concursul pentru angajarea lucrărilor. Antrenarea noastră, a celor
trei, în această întreprindere însemna concentrare, pricepere şi
muncă multă, dar mai ales mult timp.
...Şi deodată, peste acest nobil demers a căzut o tăcere funerară! Nu ne-am aşteptat, dar am aşteptat; am întrebat, ne-am
întrebat; am cerut răspunsuri, ne-am dat răspunsuri, iar cauza justă,
nobilă şi morală a Muzeului „George Emil Palade”, atât de
importantă pentru România, a rămas părăsită ca o enigmatică
Insulă a Paştelui...
George Emil Palade avea să înceteze din viaţă marţi,
7 octombrie 2008, orele 1205, la San Diego, California.
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GRIGORE SĂLCEANU către C.D. ZELETIN

Destinatar: Dada Dimoftache
Str. Octav Cocorăscu 11,etajul 1, ap.4
Raionul Griviţa Roşie
Bucureşti

Exp. Gr. Sălceanu
Str. Eroilor 16
Constanţa

Constanţa, 15 martie 1954
Mult iubite Poete,
Am primit delicatele rânduri şi am rămas viu impresionat de
descrierea atmosferei de „vrajă şi singurătate” din căminul prea
iubitului Maestru, George Tutoveanu.
Îţi mulţumesc din toată inima pentru sentimentele ce-mi
mărturiseşti şi te felicit pentru cele două poezii, de o sinceritate şi
o fineţe asemănătoare cu o adiere parfumată de primăvară.
Versurile sunt de o spontaneitate uimitoare. Imaginile noi,
fireşti. Totul dezvăluie suflet sensibil, gând curat, înalt, fantezie
creatoare. Gândindu-ne că astfel de versuri au fost scrise la vârsta
1)

Grigore Sălceanu (Galaţi, 1901 – Constanţa, 1980), poet, dramaturg şi
prozator, a trăit o viaţă în Constanţa, unde a fost profesor de limba franceză la
Liceul „Mircea cel Bătrân”. Opera: Flori de mare, poezii (1928); Fierbea az’
noapte marea, poezii (1933); Nopţi pontice, poezii (1937 şi, ca antologie, 1969);
Întâia sărutare, teatru (1937); Furtuna, (teatru, 1938); Fata de împărat, poem
(1941); Poemul Creaţiunii (1942); Iluzia, poem dramatic (1944); Ovidius,
tragedie în versuri (1958); Hyperion, teatru (1965); Basmul smeilor, teatru
(1969); Decebal, teatru (1970); Tropaeum Traiani, teatru (1975). Traduceri din
limba franceză: A. de Lamartine, Victor Hugo, Leconte de Lisle, Charles
Baudelaire (numai L’Homme et la mer), Alfred de Vigny, Paul Verlaine,
François Coppée etc., din limba latină: Publius Ovidius Naso etc. şi în limba
franceză: Luceafărul, Sonete de M. Eminescu, Mioriţa, Meşterul Manole, şi
diferite poezii de Vasile Alecsandri, Perpessicius şi G. Tutoveanu. A tradus şi
din poezia mea (C.D.Z.).
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de 20 de ani, am rămas mai mult decât uimiţi. Întrevăd opere de
seamă în viitor. Cine poate să scrie aşa, la 20 de ani, poate mult.
În poezia dedicată Maestrului Tutoveanu, vibrează sănătatea şi
optimismul. Ai pornit-o pe un drum bun. Nu spun că nu vei aborda
şi teme dureroase, dar având un suflet generos şi sănătos, sunt
sigur că vei exprima şi ceea ce este frumos, înalt şi măreţ în
durerile lumii.
Facă bunul Dumnezeu să ai prilejul să cânţi numai bucuriile
vieţii şi frumuseţile universului!
Primeşte o cordială strângere de mână.
Al D-tale devotat,
Grigore Sălceanu*
Grigore Sălceanu a fost martor al tinereţii mele literare, când încă nu
puteam să public. Student fiind, i-am fost recomandat, printr-o scrisoare trimisă
de la Bârlad la Constanţa de către bătrânul poet G. Tutoveanu. Am purtat
corespondenţă, eu aflându-mă la Bucureşti. Vară de vară ne întâlneam acasă la
el, în Constanţa, iar întâlnirile erau o adevărată sărbătoare pentru mine. Scrisese
piesa în versuri Ovidius şi o tradusese în limba franceză. În vara anului 1957,
am parcurs împreună vers cu vers cele trei traduceri ale piesei sale: cea franceză,
tradusă de autor, cea italiană tradusă de Mariano Baffi şi cea latină tradusă de
Ilie Moşic, profesor la Petroşani. Erau încântătoare areopaguri spirituale. Nu
peste multă vreme însă, gusturile noastre artistice s-au vădit a fi diferite în unele
privinţe. Îl îngrozea, de pildă, gândul că traduc în întregime Florile Răului, mai
ales când venea în discuţie La charogne! Pe marginea manuscrisului meu cu
traducerea poeziei lui Baudelaire, Le revenant a scris în creion roşu: Gândul
poetului e josnic ş.a.m.d. Detesta multe din poeziile ciclului Spleen, dacă nu pe
toate. Anul 1962, ultimul petrecut la Mangalia, unde eram chirurg la Sanatoriul
de tuberculoză osteoarticulară infantilă, a lărgit unghiul acestei despicări, fără ca
sentimentele ce i le purtam să scadă. Aceasta chiar dacă apariţia primului meu
volum de poezii, Călătorie spre transparenţă (1977), ieşit şi anevoios şi târziu,
a primit-o cu o împietrire uşor ironică, deloc proprie lui. Nu am ţinut seama de
ea...
În anul 1974, mi-a încredinţat „scrisorile sfinte”, în număr de 80, pe care i
le-a adresat, de-a lungul anilor, G. Tutoveanu, şi pe care eu le-am dăruit
Academiei Bârlădene, pentru Fondul de manuscrise. Ele conţin atât poezii ale
lui G. Tutoveanu, grafiate de propria mână, cât şi traducerile în limba franceză
ale acestor texte, pe care, în timp, le-am încredinţat tiparului.
În 2001, se împlineau 100 de ani de la naşterea lui Grigore Sălceanu şi
nimeni nu semnalase, nici măcar Constanţa, acest fapt. Ostil, oraşul de la ţărmul
mării îl ignora cu obstinaţie, iar când îşi aducea aminte de el, o făcea pentru a-l
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minimiza ori a-l nega. Văzând acest lucru, în anul următor am luat, eu, trăitor în
Bucureşti, iniţiativa de a sărbători Centenarul la Constanţa, ceea ce s-a şi
întâmplat la 7 iunie 2002. Am pus evenimentul sub egida Societăţii Medicilor
Scriitori şi Publicişti din România, al cărei preşedinte sunt, şi a Uniunii
Scriitorilor. M-au ajutat în acest demers doi colegi mai tineri, prietenii mei,
doctorii Nicolae Ceamitru şi Dan Ioan Nistor, ambii din Constanţa. Simpozionul
Grigore Sălceanu şi toate manifestările prilejuite de Centenar s-au bucurat de
mare succes şi au urnit inerţiile forurilor constănţene, care s-au imaginat chiar...
organizatoare ale evenimentului. Reţin ca remarcabile şi pline de vibraţie
intervenţia Georgetei Mărtoiu, secretar literar al Teatrului de Stat din Constanţa,
şi a poetului Kerim Altai, care a recitat traducerea în limba turcă, făcută de el, a
sonetului Bairamdede, invocând la sfârşit, ca o apostilă de sacralitate, spiritul lui
Grigore Sălceanu – moment cutremurător!
Am scris cu această ocazie medalionul intitulat Poetul Grigore Sălceanu,
publicat în: Ateneu, XXXIX, 10 (397), p. 8, octombrie 2002, reluat în:
Cugetarea europeană/ La pensée européenne, III, 4, p. 6, 2003, unde am
publicat şi Maître Manole, traduit du roumain par Grigore Sălceanu; medalion
reluat în: C. D. Zeletin, Distinguo, eseuri, Editura Vitruviu, Bucureşti, 2008, pp.
176-178. Scriitorul Dan Perşa, pe atunci redactor la revista Tomis, singurul
scriitor constănţean prezent la parastasul de la Cimitirul din localitate, a relatat
evenimentul în următorul articol, publicat în revista Tomis, VII, 6-7-8, p. 22,
iunie-august 2002:
Dan PERŞA, Colocviul Grigore Sălceanu
În luna iunie s-a desfăşurat la Constanţa „Centenarul Naşterii
Poetului Grigore Sălceanu”. Primul moment al acestei acţiuni culturale
organizate de Filiala „Dobrogea” a USR, Direcţia Judeţeană pentru
Cultură, Culte şi Patrimoniu Constanţa, Colegiul Naţional „Mircea cel
Bătrân” şi Societatea Medicilor Scriitori şi Publicişti din România, a
constat într-o slujbă de pomenire la mormântul poetului (Cimitirul
Central Constanţa). În Aula Bibliotecii Judeţene Constanţa a urmat
Simpozionul Grigore Sălceanu, figura omului şi poetului fiind evocate de
cei care l-au cunoscut şi îi preţuiesc opera. Amintim printre aceştia pe:
Prof. univ. dr. C. D. Zeletin (membru titular al Academiei de Ştiinţe
Medicale, membru al USR, preşedinte al Societăţii Medicilor Scriitori şi
Publicişti din România), Conf. univ. dr. Cristina Tamaş (scriitoare,
membră a USR), Arthur Porumboiu (poet, membru al USR), Conf. univ.
dr. Constanţa Călinescu, prof. Ion Faiter, Victor Corches (scriitor,
membru al USR) ş.a. Al treilea moment al Centenarului a fost „In
memoriam...”, desfăşurându-se la Colegiul Naţional „Mircea cel
Bătrân”, cu participarea corului liceului şi a unui grup de elevi ce au
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susţinut un recital de versuri din poeziile lui Grigore Sălceanu. Tot aici a
avut loc vernisajul expoziţiei „Nopţi pontice” a Prof. Lucian Badea,
pictor ce s-a inspirat din opera poetului.
Dacă pătrundem dincolo de cortina unei ştiri despre un eveniment
cultural, trebuie scoasă în evidenţă atmosfera în care s-a desfăşurat
manifestarea. Pe de o parte emulaţia organizatorilor şi a participanţilor la
Simpozion şi emoţia stârnită de participarea excepţională a iniţiatorului
Centenarului, Prof. univ. dr. C. D. Zeletin, scriitor, primul traducător al
integralei Baudelaire în România, personalitate a vieţii ştiinţifice şi
culturale româneşti, om de aleasă cultură şi vie memorie literară, rafinat
orator. Iar pe de alta, trebuie amintită respingerea mai mult sau mai puţin
făţişă de către reprezentanţii mass-media a necesităţii şi oportunităţii
comemorării. Nu intrăm în amănunte, dar acest fapt negativ, dă mai ales
seama despre mediul cultural al Constanţei. Dacă, aşa cum mi-a spus un
reprezentant mass-media, Grigore Sălceanu e un poet „minor”, care nu
merită onoruri, atunci scriitorii „majori” nu sunt prin nimic mai apreciaţi,
mai stimaţi şi mai cunoscuţi în Constanţa decât acesta. Cultivarea
numelor importante ale scriitorilor, artiştilor plastici, regizorilor,
actorilor, coregrafilor, balerinilor – a celor recunoscuţi pe plan naţional
cel puţin – nu este şi o realitate a Constanţei. În orice caz, organizarea
Centenarului a necesitat un mare efort organizatoric şi multă dragoste
pentru cultură şi ar fi meritat cu siguranţă o iradiere spre public, dincolo
de numărul participanţilor direcţi la simpozion, între care s-au aflat
profesori, directori de şcoli şi numeroşi elevi, o iradiere poate chiar la
nivel naţional. Merită să fie amintiţi, în acest context, cei care au dus
greul organizării: Dan-Ioan Nistor (medic, poet), Nicolae Ceamitru
(Conf. univ. dr., scriitor) şi Prof. Laura Rizu (Colegiul Naţional „Mircea
cel Bătrân”).
Grigore Sălceanu s-a născut în Galaţi la 23 aprilie 1901, iar din
1920 numele său va fi legat de oraşul de la Pontul Euxin, unde se
stabileşte. A fost elev, în cursul superior, al Liceului „Mircea cel Bătrân”,
a urmat Facultatea de Litere şi Filozofie a Universităţii Bucureşti,
continuându-şi apoi studiile la Sorbona. Participă la cenaclul literar al lui
Mihail Dragomirescu şi înfiinţează el însuşi un cenaclu la Constanţa, pe
care îl conduce două decenii. Colaborează la numeroase reviste literare
ale vremii. Opera sa, parţial publicată, conţine volume de poezie, poeme
dramatice, tragedii (au fost jucate la Constanţa: „Ovidius”, „Hyperion”
şi „Tropaem Traiani”) şi numeroase traduceri din lirica universală, dar şi
din română în franceză (pastelurile lui Alecsandri, „Luceafărul”,
„Mioriţa”, „Meşterul Manole” ş.a.)
Ca manifestare culturală, Centenarul Grigore Sălceanu a fost o
reuşită, din păcate nu urmată şi de o pe măsură reflectare în plan public.
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P.S. Urmezi vreo facultate? După câte înţeleg, eşti din
Moldova.
Îmi va face totdeauna o deosebită plăcere să primesc rânduri
de la mata.

Grigore şi Constanţa Sălceanu
Constanţa Sălceanu este descendentă din Paulina Alecsandri,
soţia poetului de la Mirceşti.
Pe spatele altei fotografii, reprezentându-l pe poet singur, stă
scris: „Lui Dada Dimoftache, poet de mare talent, de care mă
leagă firul de aur al poeziei lui George Tutoveanu.
Grigore Sălceanu
Constanţa, 10 septembrie 1958”
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C. D. ZELETIN

CHIAR ŞI CLINTIREA UNUI GÂND MĂ DOARE...

Vin iar ninsori şi iar o bântuire
cu dor de-a părăsi statornicíi.
Aud cum curg prin ora de iubire
clătinătoare crengi de veşnicii...
Curând va bate ceasul bolţii ninse
şi inima se va lipi de sol.
Nu vreau s-o ştiu... Cu braţele prelinse
pe lungi ninsori şi absorbit de gol
şi desprinzând celulă de celulă
din trupul răstignit în amintiri,
cu tine vreau, în cea mai calmă hulă,
să fim iar început şi bănuiri!
Ah, cum presimt! Sărutul stă să ţipe,
uitat de limpezitul meu tumult,
şi tu exişti şi-aud în tine clipe,
iar eu nu sunt şi nu vreau să m-ascult...
Intrăm în veşnicie c-o ninsoare
şi dinafară, liberi, ne privim.
Chiar şi clintirea unui gând mă doare.
Nu mai suntem. Nu încerca să fim.
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MÊME UNE IDÉE QUI BOUGE ME FAIT MAL...

Je sens, tandis qu’il neige comme autrefois autour,
Lieux de ma constance, l’envie de tout quitter,
J’entends pousser pendant notre heure d’amour
Les branches frémissantes de l’immortalité.
Je ne veux pas savoir que le gong va sonner
Dans la voûte de neige et que mon triste coeur
Sera collé au sol... Avec les bras glissés,
Absorbé dans le vide, sur les vastes blancheurs,
Et regardant périr les atomes en foules
Du corps crucifié au fond des souvenirs,
Je voudrais avec toi, dans la plus calme houle,
Être commencement de ce qui va venir.
Ah ! comme je pressens ton baiser éclatant
Si loin, quand mon tumulte change en limpidité ;
Tu existe et j’entends en toi des instants
Et moi, je ne sois plus et ne veux m’écouter.
L’éternité, la neige, regagnent nos fantômes
Et nous nous regardons étonnés du dehors ;
Même une idée qui bouge ma fait mal ; o ! nous sommes
Disparus ; n’essaie plus que soyons encore...
Version française par
Grigore Sălceanu
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ZIUA

Aud lăuntric ziua căzând în săptămâni,
ca pietrele desprinse prin bezna din fântâni.
Aleargă alungată de altele, de-a dura,
ce-i sus fior, adânc, e lovitura.
O ştiu!
În nevăzut,
pe-o pajişte de suflet clădeşte calm trecut,
la fel după cum lină când curge prin nervuri,
coboară-n lutul vârstei puberele păduri.
Auzi-o:
Înspre mâine,
Parcă-a numit hotarul vieţii ce-mi rămâne,
ca un ecou în margini de codru reajuns,
dând ştire de adâncul pe care l-a pătruns...
Aş vrea să ştiu pe-acolo măcar un fir de ceaţă,
dar gândului n-am vreme de dat – e dimineaţă!
Mişcarea se încarcă în simţuri; orice rază
dă timpului o daltă şi dalta mă sculptează.
Încheg conturul zilei elastic pe figură,
dar noaptea mă cutremur, pe-aproape-i o ruptură,
alunecă-împlinirea la rându-i şi simt anii
cum îşi deschid atolul urcatelor căderi
şi-aşteaptă ziua care, în visuri şi strădanii,
desăvârşeşte restul ce i-a rămas de ieri.
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LE JOUR

J’entends en moi le jour tomber dans les semaines,
Comme les pierres détachées dans la nuit des fontaines
Chassé par d’autres jours, il s’enfuit en roulant ;
Je pressens le frisson de mon dernier instant.
Venant de l’invisible, lentement, je le sais,
Dans le pré de mon âme, il bâtit le passé ;
Ainsi par les nervures descend et disparaît
Dans la terre de l’âge, la pubère forêt.
Entends-le ! vers demain, silencieux et morne,
De la vie qui me reste, il a fixé la borne,
Comme l’écho annonce la profondeur du bois
Jusqu’à laquelle arrive le son de notre voix.
J’espérais un peu d’ombre et de brouillard là-bas,
Mais le matin arrive, le destin n’attend pas !
Tout rayon donne au temps un ciseau qui me sculpte
Et mon être tressaille et palpite en tumulte ;
Et le beau jour imprime sa forme à ma figure ;
Mais, la nuit, je frémis, je sens une rupture,
L’accomplissement glisse et je sens les années
Ouvrir l’atoll des chutes que j’ai monté fier,
Attendant, dans le rêve et l’effort, la journée
Qui achève tranquille ce qui reste d’hier.
Traduction par
Grigore Sălceanu
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Poetului Grigore Sălceanu
Uscat de îngheţ şi de vântul năuc,
Abia aninat la un colţ de uluc,
Se-apleacă şi sună un fir de răsură
...Mirajul iluziei iarăşi mă fură...
Şi sună-n fereastră cu spini de aramă
...Iluzia cântă, iluzia cheamă...
Reci lespezi de negru-ntuneric străpung
Şi până la ţărmuri de mare ajung.
Privelişti de-argint unde sunteţi? Nu văd
Nici valuri stârnind viforatic prăpăd,
Nici valuri icnind hăituiala în larg
S-adulmece urma vreunui catarg!
Un diavol nebun a suflat până-n cer
Un strop din esenţa cumplitului ger,
Şi marea legată în vrajă ca-n laţ,
Lucioasă, e scenă enormă de danţ!
Spre Tomisul frânt sub poveri de zăpadă
Zănaticul Crivăţ trimite-o iscoadă,
Tulumbe de nea sub harapnic se-apleacă
Şi fug subţirele pe scenă şi joacă,
În faţa stăpânului crunt se-nmlădie.
Se-nvârt şi cu şoldul lor lubric îmbie
Şăgalnicii fulgi lepădând reverii
Pe preţul acestor de jos nebunii...
Pe ţărm, singuratic, un plop se frământă
Când trece iscoada prin creanga lui frântă
Şi scoate din gură de fluier amară,
Ţipând, ditirambi pentru hora barbară!
Mai straşnic se zbenguie zvelte ciute,
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Şi Crivăţul strigă: mai iute, mai iute!
Iar când se urneşte din jilţu-i de-omăt,
Cu spaimă tulumbele fug îndărăt
Şi tremură toate-n podoaba lor ruptă,
Trăgând hora şuie dar neîntreruptă.
Deodată se scoală stăpânul cărunt
Şi dănţuitoarele plâng toate mărunt,
Se-nvârt zvăpăiate ca nişte inele,
Dar Crivăţul suflă şi trece prin ele,
Sărutu-i le rupe, le soarbe, la ia
Şi-n zări le topeşte-n vârtejuri de nea.
În urmă dă soarele-n mări să se-aprindă
Şi scena sclipind se preface-n oglindă.
Pe ţărm, ghemuiţi lângă foc de scaieţi,
Trecutu-şi-au timpul de strajă trei geţi.
Se satură primul privirea să-şi plimbe,
Că nimeni nu vine din Tomis să-l schimbe.
Îşi suflă în pumni ca în coji de copac
Şi-n zarea străpunsă priveşte posac.
Mai prinde o cută obrazul lui supt,
Că firul răbdării aproape e rupt...
Al doilea loveşte-n monedă străveche
Cu cremenea albă, uşor, la ureche.
Îl bucură muzica vremii ciudată,
De veacuri în roşa aramă-ncuiată:
O-ntoarce, o scuipă, o şterge cu iască
Şi râde când prinde sclipiri să ivească...
Al treilea e-un sclav – căci ce alta să-nsemne
Centura de bronz încrustată cu semne.
Cum vine Ovidiu, el, iar se-ntristează:
Poetul din Roma şi azi cercetează
Limanu-ngheţat până-n zare departe,
Şoptind: „...ori un vas, ori solie de moarte!”
Se zbate la tâmplă-o şuviţă de-argint
Şi focul se stinge şi geţii nu simt...
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„– Solie de moarte-n exil mai aştept
Când drumul spre moarte e simplu şi drept?
O, larguri, voi datu-mi-aţi darul fatal
Când curgeţi rotind înspre ţărmuri egal:
Cu valul visării izbind tot în valuri,
S-alerg neînvins urmărind idealuri!...
Desfă-te supremă credinţă-n destin
Să pot blestema şi să pot să mă-nchin!
În pragul apusului vieţii visez
Că râu sunt şi-n stânci mă răped şi spumez!
Deprins ca talazul s-alerg după vis,
Uitat-am că marea mai are şi-abis,
Ca el n-am ştiut, visător şi integru,
Că-n fund dorm schelete şi mâlul e negru...
Ovid relegat la barbari într-un port?
Mi-i cerul, prieteni, o pânză de mort,
Mi-i cerul, prieteni, mormântul ce-aşteaptă
Să-mi lepăd ţărâna că-i partea lui dreaptă!
Mi-o cântă, o strigă, o urlă, o cere,
Că macin eu însumi trudita-i durere.
Lumini în grădinile morţii se-aprind
Şi mâinile morţii spre mine se-ntind...
– Silanus, tu ştii de la Naso iubirea,
Dar ura i-a fost lui Ovidiu menirea!
– Blândeţea deprins-am, Mecena, la tine,
Dar Crivăţu-mi cântă asprimi sibiline!
– Planasia-ţi plânge, Agrippa Postúme,
Ca Tomisul mie, dreptatea din lume...
Pe toţi vă invoc şi pe toţi vă păstrez:
Cruţaţi prietenia – supremul meu crez!
Iubirea, blândeţea, dreptatea, mărirea...
Sub ce epitaf iscălit-mă-va firea?
Răspundă întinsul de cremene drept,
Răspunde eternă zăpadă, că-aştept!
Visat-am ast’noapte, dar numai o umbră
Din vis mai reţin şi-o privelişte sumbră:
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Părea cum că marea clădea-n diamant
Păduri de coloane cu frunze de-acant,
Creştea coperişul de gheaţă să prindă
Pe stâlpi capiteluri şi grindă de grindă.
Intrarea păzită de stranii statui
Ţinea parcă-o taină închisă oricui,
Iar sus, sus pe gura de templu, sta scris:
La capătul celălalt e Roma! O, vis!
O, vis, ce ferment prefăcut-a-n puteri
Speranţele ultimii mele dureri?!
Dar când a vrut pasu-mi bătrân să se-ndrepte
Sorbit de ispita întâielor trepte,
Un urlet rănit a prins marea să-nceapă
Şi templul meu drag prefăcutu-s-a-n apă,
Iar scările toate s-au stins ca o glumă,
Lăsându-mi în urmă un zâmbet de spumă...
O, zei, n-am nimic să vă cer, să vă rog;
Simţind c-am intrat într-al morţii prolog,
Mă frânge durerea cu groază când ştiu
Că-n Tomis încep a mă stinge – şi, viu,
Încerc să-nţeleg dacă ţin de mormânt,
Sau dacă mai pot cere vieţii vreun cânt!
În largul întins de câmpii dunărene
Mustesc ierbării cu otrăvuri viclene,
Fac tracii şi ziua şi noaptea săgeţi,
Pumnale aprinse bat harnicii geţi,
Îmi vântură marea fiorii în faţă
Şi-şi laudă-adâncul şi pofta de viaţă:
Nimic nu-mi dă însă impulsul să trec,
De ţărmul vieţii sălbatic şi sec!...
Aşa, vânzolit de-amintiri şi de ger,
Purtând cerul Romei în suflet, să pier!”
1954, revăzut în 1957
Burdusaci
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ÎN PĂDURE

Ninge a poveste, pâclă roz îneacă
lenea risipită-n ceruri de azur.
Cât de dulce trece timpul când se pleacă
sub poveri în rugă toate împrejur!
Somnorosul codru m-a primit şi schimbă
trosnete de vreascuri – cioburi de cuvânt.
A ieşit o frunză moartă care-şi plimbă,
oarbă de albeaţă, nebunia-n vânt.
Rup din miezul fraged, pâlpâind, izvoare,
sub hlamida albă căutând în vis.
Roiuri călătoare, roiuri călătoare,
cum mi-aţi scos în cale porţi de paradis!
Sfărâmând tăcerea, trăsnetul de aramă
ca un pui de demon a ţâşnit spre cer,
surpă catedrale, capiteluri sfarmă,
sună ruinarea-n celălalt prier...
Iată stropi de sânge, ruguri destrămate
ce din vis splendoarea iernii au întors.
Flori însângerate, flori însângerate,
din ce trup durerii aburul i-aţi stors?
Repetată-n plete de stejar, pe creste
vânăta vibrare vârfuri negre-a uns.
Ninge prin palate, ninge a poveste,
trupul care moare unde s-a ascuns?
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Te-a străpuns o lance albă fantazie,
a căzut în ţăndări un cristal de gând,
paltinii de-o dată s-au foit, o mie,
bănuind pe-aproape inimă-încetând...
Puritatea rece viaţă ia prin moarte,
trupul care cade-i tot numai genunchi,
roiuri călătoare zboară de departe
şi se-aştern în valuri, valuri peste trunchi.
1954

Almanahul pădurii, editat de revista literară Viaţa românească, 1984,
p. 210.
Poezia pădurii, IV, antologie de Radu Cârneci, pp.19-20. Editura Orion,
Bucureşti, 1999.
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G.G. URSU către C.D. ZELETIN

CINCI CĂRŢI POŞTALE

1.
Destinatarul: Dada Dimoftache.
Str. Octav Cocorăscu, nr. 11.
Raionul Griviţa Roşie.
Bucureşti.

Exp. Prof. G. Ursu, Aleea Frigului 6
Buc., Raionul N. Bălcescu.
(9 III 1956)

Dragă Domnule Dimoftache,
Mi-a vorbit maestrul Tutoveanu de mata şi vreau şi eu să te
cunosc. Până ce va veni primăvara nouă (când am să pot primi
omeneşte acasă la mine, deocamdată ne-am îngrămădit toată
familia într-o cameră), ţin să te văd neapărat. Deoarece liceul unde
lucrez e în raionul matale, vino, când vrei, la ora 6 după amiază,
când îmi termin cursul, în zilele de marţi, miercuri, vineri şi
sâmbătă. Facem o plimbare împreună, dacă doreşti. Liceul (fost
Aurel Vlaicu) e pe strada Expresului nr. 1, în faţa Atelierelor
Griviţa Roşie. Te dai jos în staţia Kiev, cu tramvaiul 6, 10, 29.
Orice vine din ţinutul Bârladului e un crâmpei din mine.
Odată cu scrisoarea matale, mi-a venit o scrisoare a lui G.
Tutoveanu de la Bârlad.
Te aştept neapărat,
Prof. G. Ursu
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2.
Destinatarul: Dada Dimoftache.
Str. Octav Cocorăscu, nr. 11.
Raionul Griviţa Roşie.
Bucureşti.

Exp. Prof. G. Ursu, Aleea Frigului 6
Buc., Raionul N. Bălcescu.
(5 X 1956)

Dragă prietene,
Am primit scrisoarea. Regret că nu m-ai găsit la liceu. Anul
acesta eu lucrez mai mult dimineaţa. Dacă poate să ajungă această
c. p. la timp, vino duminică dimineaţa, pe la ora 10 şi jumătate, pe
la mine. Vom pleca într-o plimbare autumnală (sper să fie vreme
luminoasă) la Bellu sau facem o vizită lui V. Car*). Eu în orice caz
te aştept acasă.
Al matale,
G. Ursu
3.
Destinatarul: Dada Dimoftache, student.
Localitatea: Burdusaci
Raionul: Zeletin.
Regiunea: Bacău

Exp. Prof. G. Ursu.
Aleea Frigului 6,
Raionul N. Bălcescu.
Bucureşti
(22 VIII 1957)

Dragă prietene,
Azi, luni 19 august, am revenit la Bucureşti, după două
săptămâni de mare. Am rămas profund impresionat de moartea
D-lui Tutoveanu şi foarte necăjit că n-am fost la înmormântarea
lui. Trei telegrame m-au căutat zadarnic. Cred că ai fost la

*)

Poetul Virgil Carianopol (1908-1984).

407
https://biblioteca-digitala.ro

înmormântare**), ştiu că aceasta era dorinţa matale fierbinte. Mi-au
făcut mare plăcere cele două cărţi poştale ce mi le-ai trimis. Foarte
fine observaţii şi foarte juste.
La sfârşitul săptămânii, pe vineri-sâmbătă, voi fi la Bârlad.
Dacă vrei vino, mi-ar plăcea să colindăm pe drumuri bârlădene şi
prin amintiri, am merge amândoi la mormântul maestrului nostru
drag. Caută-mă pe la George Constandache***), strada Vornicu
Sturdza nr. 12, în Munteni. Îţi aduc şi recomandata care a venit
înapoi****). Nu cred că pot merge la Şuletea*****), fiindcă marea
m-a obosit enorm, dar la Bârlad mi-ar fi drag să ne-ntâlnim.
Cu tot dragul, cu tot dorul unei revederi frumoase ca acelea de
la Bucureşti.
G. Ursu

**)

Nu am luat parte la înmormântare, întrucât mă aflam la Slănicul
Moldovei. Aici mi-a parvenit, cu întârziere, telegrama soţiei poetului, Eugenia
Tutoveanu, telegramă retransmisă de la Burdusaci, unde era expediată, la Slănic,
de către tatăl meu.
***)
Poetul George Constandache (23 ianuarie 1908 – 22 martie 1964),
prietenul cel mai credincios al anilor târzii ai lui G. Tutoveanu.
****)
Scrisoarea lui G. G. Ursu, expediată la Spitalul din Constanţa, unde
tocmai îmi terminasem stagiul practicii de vară, conţinea, transcrisă, scrisoarea
lui Perpessicius către scriitorul Ion Buzdugan, conţinând primul ecou al
poeziilor mele. În plic se aflau trei scrisori: a lui Perpessicius, a lui G. G. Ursu şi
a lui Ion Buzdugan, care luase iniţiativa de a-i trimite câteva poezii ale mele lui
Perpessicius.
Să se vadă textul acestor trei scrisori în volumul: Omagiu. C. D. Zeletin 70,
Bacău, 2005, pp. 34-37.
Episodul este relatat în textul: C. D. Zeletin, „Mâinile lui Enescu” din
prezentul volum, unde se află fotoreprodus şi plicul cu semnificaţiile lui...
*****)
Intenţionam să-l vizitez pe bătrânul prozator şi folclorist Virgil
Caraivan (1879-1966), la Şuletea, nu departe de Bârlad.
C. D. Z.
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4.
Destinatarul: Dada Dimoftache, student.
Localitatea: Burdusaci.
Raionul: Zeletin.
Regiunea: Bacău.

Exp. Prof. G. Ursu, profesor.
Aleea Frigului 6,
Raionul Bălcescu.
Bucureşti.
(10 IX 1957)

Dragă prietene,
Am primit cărţile poştale despre unele „Medalii”*) şi-ţi
mulţumesc frumos pentru că le-ai citit cu atâta atenţie şi le-ai
analizat cu atâta subtilitate. Eu rămân la părerea mea că tot poeţii
sunt mai buni critici de poezie. Aşa îmi explic de ce Perpessicius e
un aşa de bun interpret al poeziei şi de ce Călinescu se pricepe mai
ales la proză, unul a fost poet, iar celălalt continuă să fie prozator!
Aceste scrisori îmi fac mult bine, fiindcă am început examenul
de maturitate pentru noii absolvenţi ai liceului şi astfel mai pot
evada din didacticism, care e destul de anost. Sunt de acord cu
observaţiile critice şi am reluat medaliile amintite, mai ciocănindu-le. La Ion Creangă, aş avea de discutat: oare un om care e
profund impresionat de moartea unui amic bun nu-şi rememorează
unele sentimente faţă de el, trăite altădată, exprimate chiar în unele
scrisori ce i le-a transmis? Iată că aşa cum foarte bine ai observat,
„medaliile” sunt rememorări ale unei epoci din trecut şi Creangă
putea bine să-şi amintească dorul după Eminescu, după plecarea
acestuia din Iaşi.
Când am auzit prima oară de moartea lui G. Tutoveanu, câteva
ceasuri din noapte am retrăit aproape halucinant scene din trecutul
nostru comun. Îţi voi răspunde şi asupra a tot ce-am simţit la
Bârlad, la înmormântarea Maestrului.
G. Ursu

*)

Volum de poezii ale lui G. G. Ursu, având ca subiect mari scriitori,
situaţii şi fapte literare din secolul al XIX-lea. A rămas în manuscris.
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5.
Destinatarul: Dada Dimoftache, student.
Localitatea: Burdusaci.
Raionul: Zeletin.
Regiunea: Bacău.

Exp. Prof. G. Ursu, profesor.
Aleea Frigului 6.
Raion Bălcescu.
Bucureşti.

(10 IX 1957)*)

Dragă prietene,
Cum am putut s-ajung la Bârlad la înmormântarea lui G.
Tutoveanu, deşi la Bucureşti se aflase că a fost îngropat (cum îţi şi
scrisesem), e aproape de domeniul tainei şi-ţi voi explica la prima
întâlnire. Înmormântarea a fost foarte frumoasă. A fost destulă
lume care a mers până în deal la cimitir, şi l-am dus pe Maestrul
nostru scump într-un car cu boi, aşa cum a dorit el în poezia „Sub
cerul Moldovei”. În ultima săptămână m-a strigat mereu, întrebând
de ce nu mai viu. Ultimele cuvinte adresate lui George
Constandache au fost: „Mor, nu vreau să mor, luaţi-mă cu voi!”
Deşi sosisem atunci, solicitat insistent, am deschis eu seria
cuvântărilor. Am vorbit liber, improvizat, căci eram plin de
amintiri. A vorbit prof. inspector I. Galiţă în numele Sfatului
Popular al oraşului Bârlad şi al Secţiei de învăţământ şi cultură. La
mormânt a vorbit scriitorul ieşan Ion Istrati, în numele Uniunii
Scriitorilor din ţară şi al Filialei Iaşi. Trei actori de la Teatrul de
Stat „Victor Ion Popa” au recitat poeziile „Vouă, celor tineri”,
„Moldova mea” şi „În paza veşniciei”. A fost reînhumată în acelaşi
mormânt neuitata Mama Zoe. Au fost ambii feciori ai Maestrului
şi o nepoată a lui**).
Aşa am dus pe îndrumătorul primilor paşi pe cel din urmă
drum, într-o zi luminoasă de sfârşit de vară, colindând cu el pe
*)

Scrisorile 4 şi 5 sunt scrise în aceeaşi zi (C.D.Z.).
În realitate, au fost de faţă două nepoate, Florica şi Ecaterina, fiice ale
lui Ioan (Jean) Ionescu, frate al dispărutului, amândouă participante, între cele
două războaie mondiale, la întâlnirile Academiei Bârlădene (C.D.Z.).
**)
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străzile pe care le-a iubit aşa de mult, pe la instituţiile pe care le-a
slujit, cum e Casa Naţională. Te-am aşteptat să mergem în deal la
mormântul lui, am fost numai cu Constandache, dar ai fost, te-am
simţit alături de noi, mereu, ca bun, talentat ucenic al lui
Tutoveanu.
Cu drag,
G. Ursu
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ION BUZDUGAN (1887-1967) către C. D. ZELETIN

Domnului Dada Dimoftache, student în medicină.
Com. Burdusaci,
Exp. Buzdugan Al. I.,
Raion Zeletin.
Str. Vlad Judeţul nr. 21,
Regiunea Bacău.
raion T. Vladimirescu,
Bucureşti

Bucureşti, 22 august 1957

Scumpe poete,
Îţi mulţumesc pentru răvaşul frumos, ce mi-ai scris, din cuibul
părintesc, unde ai ajuns cu bine şi unde i-ai revăzut pe toţi cei
dragi ai casei matale. Mi-a făcut mare plăcere scrisoarea (scrisă
încă în 12 august şi primită abia în 20 august) şi m-am bucurat că
sunteţi cu toţii sănătoşi, iar măicuţa cu surioara mata, Gabriela, se
bucură de a gusta aerul şi apele Slănicului Moldovei, iar frăţiorul
se prăjeşte pe plaja Constanţei, în locul unde te-ai prăjit nu prea
demult şi mata.
Şi, uite, chiar în clipa când scriu aceste rânduri, sosi poştaşul
şi-mi dă o frumoasă vedere din Slănicul Moldovei, de unde-mi
trimiţi, atât de plăcute mie, salutările matale. Când ai zburat aşa de
rapid de-acasă – cu avionul, cu maşina, sau cu vreo nouă
motorizată, inventată de D-ta, ad-hoc, la Burdusaci?!
În faţa mea, pe masă, mai am scrisoarea, recent venită de la
Călimăneşti, trimisă de scumpul meu prieten şi marele nostru critic
şi poet D. Perpessicius, ce ţi-a apreciat atât de elogios frumosul
Dumitale talent poetic, la poeziile prezentate, în frunte cu Mâinile
lui Enescu.
În scrisoarea mea de răspuns, dat fiindcă D-sa îţi poartă un
deosebit interes şi mă întreabă ce faci, pe unde eşti şi dacă ai mai
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scris şi mi-ai mai scris ceva, îi comunic faptul că mi-ai scris, că
ţi-ai luat zborul, ca albina din prisacă, în căutarea polenului poeziei
din văile şi câmpiile cu flori şi fâneţe miresmate din diferite colţuri
pitoreşti, că ai de gând să ajungi chiar la sursa vie, la izvorul
nemuritor de poezie de la Ipoteşti, mereu vatra de lumină dulce şi
clară a Ţării româneşti! I-am transmis, odată cu salutările mele
cordiale, şi respectuoasele matale salutări, în aşteptarea apropiatei
noastre revederi, la reîntoarcerea din fructuoasele matale peregrinări după mierosul polen al poeziei noi şi rare, precum o zămisleşti! Şi chiar până la revedere, aştept să primesc cât mai curând
măcar un fagure de lumină dulce a poeziei, până ce te vei
reîntoarce cu un stup întreg de polen şi de înmiresmaţi faguri
culeşi din câmpiile şi feluritele meleaguri ale Ţării româneşti.
Până atunci îţi mulţumesc, matale şi la toţi ai casei, bunici şi
părinţi, pentru amabila invitaţie de a veni în părţile D-voastre, din
apropierea Bârladului. Pe acolo am fost odată şi eu, în timpul
Primului Război Mondial, din aug. 1916, unde l-am cunoscut pe
maestrul G. Tutoveanu, care, după cu mi-ai spus, mai păzeşte şi
astăzi stupina poeziei bârlădene*), de unde te înfrupţi şi matale din
când în când, în trecerea prin Bârlad.
Dacă ai ocazia să-l vezi pe venerabilul poet şi scumpul meu
prieten din tinereţe, te rog să-i transmiţi cele mai fierbinţi şi frăţeşti
salutări şi că voi păstra până la sfârşitul vieţii neşterse acele
amintiri de neuitat, clipele petrecute împreună în vremuri triste dar
şi glorioase pentru ţară**).
Îmi pare bine că această toamnă v-a dăruit cu toate din belşug,
şi mai ales podgoria (dar nu şi Podgoriile de aramă***) ale mele) şi
vă urez tot binele la toţi! În ce priveşte călătoria mea, o rezervăm

*)

În chiar zilele acelea, bătrânul poet G. Tutoveanu fusese petrecut, la
Bârlad, pe ultimul său drum...
**)
Poetul Ion Buzdugan luase parte, în timpul Primului Război Mondial, la
întâlnirile proaspetei Academii Bârlădene.
***)
Podgorii de aramă, poezii, volum rămas în manuscris, pentru care
poetul se zbătea în acei ani să-l impună vreunei edituri.
C. D. Z.
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pentru mai
m târziu. Vă salut pe toţi cu ddrag, iar pe tine, pe frăţior şi
surioarăă, vă îmbrăţişeazză
Unchiu Niicu
I. Buzduggan
Notă: Există o încifrare subttilă în scrisorile luii Ion Buzdugan. Pooetul adoptă un
liriism agrest şi oarecuum redundant, anum
me pentru a substituui prin căldura
suffletească şi prin buna dispoziţie substanţa fapticăă, informaţiile
pu
unctuale care ar fi putut interesa cennzura comunistă. Erou
E
al Unirii
Baasarabiei cu Ţara, Ioon Buzdugan era uurmărit de forurile comuniste,
c
atât
în privinţa legăturilorr cu basarabenii câât şi cu scriitorii (V
V. Voiculescu,
Caamil Petrescu, Perpeessicius ş.a.).
C. D. Zeletin
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N. IORGA DESPRE ION BUZDUGAN

În anul 1922, poetul Ion Buzdugan a publicat volumul de poezii
Miresme din stepă, ce urma să conţină această prefaţă a lui N. Iorga,
care-l preţuia cu deosebire. Prefaţa a fost însă sustrasă din birourile
Casei Şcoalelor, fapt de care Ion Buzdugan m-a încredinţat că nu era
străin criticul Mihail Dragomirescu.
În 1956, bătrânul poet mi-a dăruit, cu dedicaţie, o copie a acestei
prefeţe. Am publicat-o, însă fără dedicaţie, în miscelaneul Bârladul
odinioară şi astăzi, sub redacţia lui Romulus Boteanu, volumul III, p.
504, Bucureşti, 1984, miscelaneu consacrat în mare parte Academiei
Bârlădene, căreia Ion Buzdugan i-a fost membru încă de la începuturile
ei. Poetul plecase din această lume de 28 de ani....
O încredinţez astăzi din nou tiparului, împreună cu dedicaţia
aşternută în josul paginii, prin care poetul basarabean mă onorează
mandatându-mă a-i fi editor. Îmi exprim cu acest prilej speranţa că voi
putea publica în curând, într-o ediţie liliput, o selecţie din poezia sa, aşa
cum am procedat cu volumul Poezii de G. Tutoveanu, apărut sub egida
Academiei Bârlădene în anul 2007, la împlinirea a 50 de ani de la
dispariţia întemeietorului ei.
C. D. Zeletin
Bucureşti, 1 Decembrie 2009

PREFAŢĂ
la volumul de poezii „Miresme din stepă”
Cartea d-tale, dragă D-le Buzdugan, aduce o mireasmă, uneori
tare, câteodată foarte dulce, de poezie nouă, culeasă de pe câmpii
unde oraşele nu şi-au lăsat acele petece de tipărituri şi picioare de
pui fript care se numesc literatură modernă.
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Îmi amintesc de ostaşul basarabean răsărit deodată în casa
mea, pentru a mă întreba câte drumuri duc la cartea neamului
nostru. Aşa de repede a ieşit din ele un om capabil de a îmbogăţi
scrisul nostru.
Într-un ceas bun fie-ţi venirea între aceia cari, cunoscând tot ce
a dat sufletul nostru naţional până acum, au datoria de a-i adăugi
tot ce poate da, în vremea lor, pământul care i-a născut şi
tălmăcirea pe care ei înşii sunt în stare a o da acestui glas imens şi
vag al naturii mute şi al mulţimilor ce vuiesc.
Căci, măcar azi, aceasta e poezia.
N. Iorga
În 1920
*

Încredinţez această prefaţă la volumul „Miresme din stepă”
(scrisă de N. Iorga) tânărului şi distinsului meu prieten şi confrate
întru mânuirea cuvântului românesc, Dada Dimoftache, pentru a o
păstra şi a o ataşa la reeditarea volumului „Miresme din stepă”.
Cu toată dragostea şi preţuirea,
Ion Buzdugan
16 sept. 1956, Bucureşti
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Poetul
Ion Buzdugan
Desen în peniţă de
V. Feodorov.
Bucureşti, Capşa,
15.I.1933
Inedit.
Arhiva C. D. Zeletin.

Italia, mai 1974.
C. D. Zeletin la Capri.
În primăvara anului 1974, C. D. Zeletin a participat activ la o salbă de trei
manifestări de italienistică desfăşurate în Italia, una după alta, la un interval de
câteva zile. Astfel, la Roma, a avut loc Simpozionul Mit şi Latinitate, la
Monselice, Al Treilea Congres privitor la probleme ale Traducerii Literare,
închinat împlinirii a 600 de ani de la moartea lui Francesco Petrarca (13041374), iar la Padova, Congresul Mondial al Traducerii. După simpozionul de la
Roma, C. D. Zeletin a făcut o scurtă călătorie la Neapole şi la Capri, după care
s-a îndreptat spre Monselice.
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Tenorul Nicolae Brăescu (dreapta) şi basul Gheorghe Folescu.
Bucureşti, 1910.
Arhiva C. D. Zeletin.

SCRISOARE.
Nicolae Brăescu către cumnatul său Constantin Dimoftache2),
învăţător în Burdusaci, fostul judeţ Tecuci.
1)

[noiembrie 1957]
Dragă Costache,
(...) Ţin să-ţi mulţumesc pentru duioasa ta scrisoare pe care o
citesc şi o recitesc mereu, pentru că ea a avut darul să reînvie în
sufletul meu amintiri vechi, foarte vechi – că doar 77 = şaptezeci şi
1)

Nicolae Brăescu (1880-1960), fratele Profirei Brăescu (1883-1917),
prima soţie a învăţătorului Constantin Dimoftache. Existenţa frumoasei Profira a
fost tragică: din cinci băieţi câţi a avut, patru i-au murit mărişori, rămânându-i
unul singur, Nicolae, tatăl celui ce scrie aceste rânduri, C. D. Zeletin. Apoi a
murit şi ea repede, urmare a durerii sufleteşti şi a unei mastoidite căpătate în
timp ce bărbatul îi lupta la Mărăşeşti…
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şapte de ani nu i-am împlinit, dar sunt foarte aproape de ei – zic dar,
amintiri foarte vechi şi foarte dulci. Printre rândurile tale răsar
dealurile bătute de paşii copilăriei mele şi Zeletinul cu bulboaca de la
îmbucătura Gunoaiei unde ne bălăceam- – băieţi şi fete la un loc – ; cu
via din dealul Crăieştilor, strejuită de nucul de la intrare; cu
Sohodolul din care tata aducea nuiele pentru gard şi printre cari noi
căutam nuieluşe de alun, cu nădejdea să găsim şi alúnele; cu râpa
de lângă casă, de pe malul căreia îl fluieram pe Costică Filipescu3),
pentru ca să pornim la vreo nouă năzdrăvănie; cu salcâmul pe care
mă căţăram ca o pisică şi în fiecare zi îi tăiam câte o creangă sau
crenguţă, tot mai sus, tot mai sus, până ce salcâmul meu lua formă
de palmier: un trunchi curat, drept şi înalt, cu o mică coroană ce
apărea deasupra casei ca un îndreptar la gospodăria lui Neculaki
Brăescu, cea primitoare de mulţi oaspeţi. Era, în adevăr, un bun
îndreptar, căci pe vremea aceea în tot satul nu exista un alt salcâm,
cu înfăţişarea pe care i-o alcătuisem eu; cu bătrânul măr de dingios
de casă, cu „mere dulci” pe cari mama le păzea cu sfinţenie până la
Fratele ei, Nicolae Brăescu, „omul desăvârşit al familiei”, a fost tenor şi, în
tinereţe, a cântat în România şi în Italia. Numele lui este legat de începuturile
creaţiei româneşti de operă (Fântâna Blanduziei de G. C. Cosmovici, unchi al
lui George Enescu, unde a cântat împreună cu prietenii săi, Gheorghe Folescu şi
G. Niculescu-Basu). Părăsind scena, a intrat în magistratură, urcându-i toate
treptele până la acea de magistrat la Înalta Curte de Casaţie.
Cf. Studiul lui C. D. Zeletin din: Muzica, X, 2(38), pp. 143-159, aprilieiunie 1999, dar mai ales volumul: C. Dimoftache Zeletin, Doctorul Alexandru
Brăescu (1860-1917). Contribuţii documentare. Editura Corgal Press, Bacău,
2009, pp.181-224.
2)
Învăţătorul Constantin Dimoftache („Costache” din această scrisoare:
1882-1971), bunicul dinspre tată al lui C. D. Zeletin.
3)
Constantin Filipescu (1879-1947), agronom, scriitor şi filantrop, rudă cu
Nicolae Brăescu şi Ştefan Motăş Zeletin, consătenii lui, director şi coautor al
Marii Enciclopedii Agricole, cinci volume, autor al studiului Obştea, satul...,
560 pagini etc., al piesei de teatru Sărăcie, sfântă sărăcie, director fondator al
revistei Pagini agrare şi sociale şi al Editurii cu acelaşi nume, unde Ştefan
Zeletin şi-a publicat multe lucrări printre care şi Neoliberalismul (1927),
republicat în zilele noastre în colecţia Cărţi fundamentale ale culturii române. A
donat municipiului Bucureşti o bună parte din actualul Parc Herăstrău, o bună
parte din terenul Facultăţii de Agronomie, clădirea actualului Teatru Foarte Mic
etc.
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Sf. Petru ca să mai găsesc şi eu când veneam de la şcoală, de la
Bârlad, şi câte şi câte dulci amintiri din culcuşul primei mele
tinereţi. Primă tinereţe, singura în adevăr fericită; c’apoi dacă
m-am mai zburătăcit am plecat pe la şcoli mai depărtate4), luptând
cu greutăţi din ce în ce mai mari. Şi-mi aduc aminte acum, cu
oarecare mândrie, că pe măsură ce greutăţile erau mai mari, cu atât
dorul de a vedea şi de a cunoaşte mă îndemna mai mult să merg
înainte. Şi am mers până am ajuns şi prin alte ţări, unde am văzut
lucruri noi şi minunate, dar momentele dulci ale primei mele
tinereţi nu le-am găsit nicăieri. Iată pentru ce sătucul meu natal mă
recheamă cu atâta putere. Iată pentru ce acolo redevin copil şi cu
tot noianul de ani ce duc în spate, mă văd adesea pe vârful
dealurilor săltând şi cântând. Iată pentru ce citesc şi recitesc
duioasa ta scrisoare, pentru care îţi mulţumesc din inimă. Ori de
câte ori îţi aduci aminte, să-mi mai procuri această bucurie.
Mă bucur, de asemenea, că ai scăpat de plicticoasa de hernie,
de care am suferit şi eu acum vreo 16 ani, aşa că şi din această
privinţă ne înrudim. Încolo, şi noi suntem sănătoşi cu mici
şchiopătări, dar ne facem că nu le băgăm în samă.
Pensia am primit-o pe septembrie şi octombrie şi aşteptăm mai
departe5); s-a cam împiedicat, socotesc eu că sunt calculele de
sfârşit de an.
Încă o dată vă urăm numai bine şi vă îmbrăţişăm cu tot dragul.
„Bădiţa Culiţă”

4)

Facultatea de Drept şi Conservatorul de Muzică din Bucureşti, studii de
specializare canto în Italia.
5)
Ani la rând, forurile comuniste îi suprimaseră pensia...
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NICOLAE BRĂESCU
Student la Conservatorul din Bucureşti, 1907.
Foto Julietta. Pe verso: „Mamei mele, respect şi neţărmurită
dragoste. Neculae”
Arhiva C. D. Zeletin
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AUREL GEORGE STINO către G.G. URSU

În 1959, prietenul meu mai vârstnic, regretatul G. G. Ursu (19111980), mi-a dăruit această scrisoare saturniană în care expeditorul, Aurel
George Stino, vechi prieten şi coleg, aminteşte de vizita pe care i-am
făcut-o la Fălticeni.
– La mata îi este locul !
O dau acum publicităţii, ca pe o mărturie a amărăciunilor ce-l
asaltau în acei ani, dintre care, în fond, cea mai grea amărăciune era
ignorarea şi uitarea.
Scriitorul m-a onorat însă cu multe epistole şi pe mine. Ele îşi
aşteaptă vremea când să fie puse în ordine şi să cunoască destinaţia
ideală. E o datorie faţă de valoarea cărturărească a scriitorului şi faţă de
cerinţa morală de a divulga timpurile de acum o jumătate de secol, pe
care mâhnirile şi durerea sufletească ale acestui intelectual de excepţie
le-au traversat.
C. D. Z.

Scriitorul
Aurel George Stino
1900 – 1970
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Flt. 16/IX ’59

Iubite amice,
Am primit preţioasele rânduri cu care m-ai cinstit – în clipe de
criză sufletească în stare a ravagia cu totul sufletul unui „cuiva” de
vârsta mea. Îţi mulţumesc din inimă pentru solidaritatea
sufletească ce mi-o arăţi de la celălalt capăt al ţării şi, pe lângă
oceanul acesta de venin şi murdărie în care mă zbat, scrisoarea
matale mi-a dăruit picături de cleştar.
Paharul desigur că nu s-a umplut, alţii poate că-s mai distruşi
decât mine, fireşte, însă raportat la perimetrul meu sufletesc, pot
spune c-am ajuns la un punct primejdios de tot pentru nervii mei
zdruncinaţi şi consecinţă directă a pierderii mamei mele iubite.
Cărbunarul1) nu mai este stăpân în casa lui; camera, sau mai bine
zis chilia, în care s-a cerut să moară mama, am fost silit s-o cedez
(forţat), astfel că viitorul este plin de nesiguranţă pentru mine:
n-am linişte, nu pot nici măcar vegeta. Nu mai cumpăr nici o carte,
nici o foaie de hârtie, pentru simplul motiv că nici nu mai am unde
le aşeza2). Consider că am sfârşit-o cu meseria de cărturar, de
aceea am lăsat totul aşa cum era în ziua de 24 August, cu o zi
înaintea căderii mamei. Nu mai are nici un rost a munci pentru
sertare şi pentru focul care peste câţiva ani va mistui cele câteva
zeci de caiete mâzgălite în liniştea chiliei mele. À quoi bon?
Aşadar, pentru a doua oară condeiul mi-a căzut din mână şi, drept
să-ţi spun, regret din suflet ceasurile petrecute în faţa hârtiei până
acum vreo trei săptămâni, regret până şi faptul c-am tot adunat şi
răsadunat cărţi, hârtii de tot felul şi obiecte a căror strângere se
vede că-i un viciu şi văd că mă acomodez cu ideea de a trăi în
1)

În tinereţe, prietenii de profesorat şi de scris, printre ei şi G. G. Ursu, care
a avut în biografie un episod fălticenian fecund, îi atribuiau lui A. G. Stino
cognomenul Cărbunarul.
2)
Totuşi, prin mine şi, poate, şi prin alţii, îşi procura din anticariatele
bucureştene unele cărţi vechi.
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ignoranţă, a nu mai citi nimic, a nu mai gândi nimic. Cu alte
cuvinte, ...m-am pensionat eu singur din gândire, cu un an înaintea
celei oficiale.
Mi-ai dus veşti bune despre mata, care m-au mulţumit la
maximum. Sunt nespus de bucuros că-ţi vor apare câteva lucrări,
printre care şi nefericitul fălticenian Beldiceanu3), căruia oameni
ticăloşi i-au agravat suferinţele şi neadaptarea. Te felicit călduros
pentru alegerea în colectivul Ist. Lit. române al Academiei, şi mi-ai
adus o bucurie deosebită cu vestea că vei da articole pe la reviste:
fii sigur că numerele respective mi le voi procura. Unde va apare
Beldiceanu? Dar Iosif4)? În ultimele zile cât am mai scris, m-am
ocupat cu câte ceva despre A. Gorovei la Academie; ceva nostim:
raportorul unui volum al regretatului nostru prieten, cc. Artur, un
Sbiera5) din Bucovina, membru al Academiei, scria acum destui
zeci de ani despre dl. Artur Gorovei „institutor” la Fălticeni! Să fii
raportorul unei lucrări care trebuia tipărită de Academie şi să nu
ştii măcar ce meserie are autorul! Iar ceilalţi, la fel6)!
Astăzi am început şi şcoala, desigur că ultimul an de şcoală.
Ţi-am expus – poate c-am abuzat de liniştea ce-ţi trebuie la fel
ca şi mie – toată starea mea, un fel de viaţă descompusă şi cred
că-i mai util pentru mine să privesc cerul sau ruginiul care stă să
cadă peste copacii din grădina mea, decât să mâzgălesc Creangă7).
3)

G. G. Ursu, N. Beldiceanu. Studiu monografic. Editura pentru literatură,

1961.

4)

Volumul nu a mai apărut. Sau poate e vorba numai de studiul său,
Izvoarele folclorice ale poeziei lui Şt. O. Iosif, apărut în publicaţia Limbă şi
literatură, IV, 1960, pp. 277-291, pe care autorul mi l-a dăruit în extras, cu
dedicaţia: „Cu toată dragostea, lui Dada, şi cu toată admiraţia, poetului C. D.
Zeletin,
G. G. Ursu.”
5)
Probabil Ioan G. Sbiera (1836-1916), membru al Academiei Române
(1866).
6)
A. G. Stino a fost prieten cu Artur Gorovei şi a publicat peste 20 de studii
şi articole privitoare la personalitatea sa. L-a cunoscut, de asemenea, şi G. G.
Ursu, în episodul său fălticenian. Artur Gorovei a fost mai întâi magistrat, apoi a
practicat avocatura.
7)
Scrisese o imensă şcolărie a lui Creangă, rămasă în manuscris.
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În scrisoarea precedentă ţi-am scris ceva şi despre simpaticul
nostru amic, Dada D.8), ale cărui versuri iarăşi mă vor bucura
nespus văzându-le tipărite. Tocmai că nu l-am putut primi cum aş
fi dorit9), pentru că începea ceva să se arate în casă: simptome
alarmante în sănătatea, şi aşa precară, a mamei. Îl rog să mă scuze
că nu i-am scris încă şi până atunci îi repet via mea dorinţă de a
urma calea cea mai avantajoasă şi rodnică a tinereţii şi talentului
său.
Deci, iată o scrisoare ce mi-a dăruit numai momente
surprinzătoare, în stare a mă ridica puţin din starea în care mă aflu.
Mă gândesc şi eu ca prin vis la Artur Gorovei, voroava lui
molcomă – Beldiceanu, Gruber10), Creangă – la tatăl11) meu cel cu
adoraţia lui pentru Odobescu, la mama mea de curând adormită, la
Anton Holban care mereu spunea mamei că: „Vă miraţi c-am mai
venit la Folticeni şi vacanţia asta”! Apoi să nu crezi că n-au mai
poposit şi alte amărăciuni pentru mine, acum la sfârşit de carieră,
ceea ce mă face să regret sfâşietor rămasul meu în târgul copilăriei.
Cu tot dragul şi-ţi doresc activitate bogată, rodnică şi – cine
ştie – poate că ne vom revedea la Bucureşti!
A. G. Stino
Doamnei Ursu, respectuoase sărutări de mâini şi mulţumiri vii
pentru vorbele frumoase cu prilejul morţii mamei.

8)

C. D. Zeletin.
M-a primit, totuşi, cum nu se poate mai bine, dar acest om de un
urbanism perfect ascundea o fire anxioasă.
10)
Eduard Gruber (1860-1895), filolog şi publicist, căsătorit cu Virginia,
fiica Veronicăi Micle. Văr cu folclorista Elena Sevastos.
11)
George Stino, profesorul de franceză al lui Mihail Sadoveanu la
Gimnaziul Alecu Donici din Fălticeni.
9)
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C. D. ZELETIN

UN DRUM
LA
AUREL GEORGE STINO

Proletcultismul a încercat să hărăzească neantului, prin
interdicţia de a publica, o seamă de cărturari de elită ai ţării
noastre, care s-au păstrat într-o nobilă rezervă. Pe mulţi lumea nici
nu-i mai ştie astăzi, cu toată configuraţia, uneori fantastică, a
intelectualismului lor. Izolaţi tragic în zarea proprie, ce se afunda
în ea însăşi săpând făgaş atrofierii, ei erau, cu siguranţă,
catagrafiaţi de puterea comunistă. Aceasta, în cel mai bun caz, îi
fericea pentru faptul de a fi scăpat de Canal ori de multiplele
Aiuduri. Astfel, erau lăsaţi să se stingă prin lipsa de oxigen a
disperării. „Nu trebuie să omori un scriitor, spunea mai marele
poet Mihai Beniuc; e de ajuns să nu-l publici, că dispare!”
Comunismul a intervenit de timpuriu şi malign în mersul armonios
al acestor creatori, aşa cum intervine, în muzică, ceea ce se
numeşte point d’orgue, punct de orgă, prin care se înţelege
suspendarea măsurii pe o notă a cărei durată poate fi prelungită
după voie... În cazul scriitorilor de care vorbesc, punctul de orgă a
fost însă o sentinţă pe viaţă...
Printre aceşti scriitori se afla şi Aurel George Stino (19001970), profesor de franceză şi mare cărturar, trăitor o viaţă în
Fălticenii strămoşilor lui. Tatăl, George Stino, fusese profesorul de
limba franceză al lui Mihail Sadoveanu la Gimnaziul „Alecu
Donici”, în ultimii ani ai secolului al XIX-lea, când învăţământul
secundar trăia „vremile lui eroice”. Meritul profesorului rămâne
mare, deoarece l-a deprins cu singura limbă străină ce i-a îngăduit
accesul la cultura europeană elevului care, totuşi, sacrifica şcoala
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absorbit de poarta misterioasă ce-l ispitea la pescuit în iazurile cele
mari ale Şomuzului, cum singur o mărturiseşte în Anii de ucenicie.
L-am cunoscut graţie colegului său de altădată, scriitorul G. G.
Ursu, prieten mai vârstnic din vremea studenţiei mele. În anii ’30,
fusese el însuşi profesor la Fălticeni şi scrisese despre Fălticenii
plini de amintirea lui Ion Creangă şi a lui Nicu Gane şi de prezenţa
reală a lui Artur Gorovei şi, intermitent, a lui Mihail Sadoveanu şi
E. Lovinescu. Eram în al doilea an al internatului meu în clinicile
bucureştene. Îi cunoşteam scrisul din Cuget Clar, Adevărul literar
şi artistic, Neamul românesc, Ţara noastră, Gazeta cărţilor ş.a. A
urmat o corespondenţă de câţiva ani, legată în bună parte de
alcătuirea volumului meu de poezii, Neguri pe diluviu, care n-a
mai apărut.
Pentru mine, A. G. Stino a rămas unul dintre cei mai cultivaţi
oameni pe care i-am cunoscut, stăpânit de un adânc ataşament faţă
de valorile româneşti şi sensibil la modernitate; îl ajuta în aceasta
din urmă şi stăpânirea mai tuturor limbilor europene. Deopotrivă
pătimaş al vechimii cărturăreşti şi receptiv la frisoanele înnoitoare
în artă, era un arbore european şi-n rădăcini şi-n flori şi-n fructe.
Prietenii, în frunte cu Artur Gorovei şi G. G. Ursu, îl botezaseră
Cărbunarul. Visul lui fusese să se facă diplomat, dar un uşor
defect de vorbire îi sabotase această dorinţă, însă nu şi plăcerea de
a învăţa fără contenire limbi străine. Când aveam să-l cunosc,
făcea exerciţii de limbă finlandeză, înfrăţind şi prin asta, în mod
paradoxal, măreţia inutilului cu absolutul cunoaşterii rupte de orice
articulare cu logica realităţii. Temperament uşor depresiv, era în
acei ani otrăvit de viaţa provinciei comunizate, chit că Fălticenii
serviseră de matricea scrierii lui Mihail Sadoveanu Locul unde nu
s-a întâmplat nimic. Lui i se întâmpla permanent răul, servit de
activiştii partidului comunist în doze homeopatice administrate
constant sub forma interdicţiei de a publica ori a chiriaşilor
suspecţi şi tiranizanţi, impuşi de stat ca să-i reducă nu numai
spaţiul de locuit, ci şi liniştea necesară scrisului şi ultimelor zile
ale mamei sale, să-i tulbure practica tihnită a bibliotecilor lui
multiple... Spicuiesc următoarele crâmpeie din scrisoarea pe care ia trimis-o, la 16 septembrie 1959, lui G. G. Ursu, la Bucureşti,
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îndată după vizita ce aveam să i-o fac: „Oceanul acesta de venin şi
murdărie în care mă zbat”; „Alţii sunt poate mai distruşi ca mine”;
„Am ajuns la un punct primejdios pentru nervii mei zdruncinaţi”;
„Cărbunarul nu mai este stăpân pe casa lui. Camera, sau mai bine
zis chilia în care s-a cerut să moară mama, am fost silit s-o cedez
(forţat), astfel că viitorul este plin de nesiguranţă pentru mine:
n-am linişte, nu pot nici măcar vegeta”; „Consider că am terminat-o cu meseria de cărturar”; „Nu mai are nici un rost a munci
pentru sertar”... Nenumăratele lui scrisori către mine, pe care le voi
revedea odată şi odată, sunt pline de ieremiadele descurajatului
nostru prieten...
La începutul lunii august 1959, am luat anume trenul din
Bucureşti şi am mers la Fălticeni să-l cunosc nu numai din scrisori.
El se apropia de 60 de ani, eu trecusem de 24. M-a primit cu o
încântare exprimată prin dispoziţia destăinuirii imediate şi fără
surdina obişnuită în acele vremi în care trebuia să-ţi controlezi cu
mare grijă efuziunile. Locuia pe strada Ion Dragoslav nr. 3. Câţiva
rari coniferi te îndemnau să gândeşti la prospeţimea aerului pe
care-l tragi în plămâni. Cum puteau să plece de aici către mine
epistole atât de sumbre şi pline de amărăciune?! Rarefierii de afară
aveam să văd repede că îi corespund densităţile dinăuntru... Întâi
am dat împreună ocol casei aşezată pe un muncel insezisabil, plin
cu troscot şi punctat de câţiva pini, în care rectitudinea cărării spre
portiţă arăta că e bătătorită mai curând de oameni grăbiţi decât de
visători. Poate de chiriaşii veninoşi; romantic, proprietarul părea să
păşească pe aer. Mi-a arătat apoi cămăruţa unde prefera să se
odihnească G. Călinescu în deplasările lui documentare din nordul
Moldovei, bibliotecile lui burduşite, manuscrisul de peste 1500 de
pagini (!) intitulat Şcolăria lui Ion Creangă, rafturile rezervate
moraliştilor francezi pe care-i avea în mare cinste etc., într-o
dispoziţie mărturisitoare prin care se exprima puritatea sufletească
şi tânjirea după conversaţie a unui singuratic. Cu toată
dimensiunea apreciabilă a bibliotecilor şi cu toată senzaţia de
confort bibliofil şi de plinătate a ambianţei, se plângea că îi lipsesc
multe cărţi şi că-l stingheresc aceste ştirbături. Nu era pătruns de
conceptul bibliotecii ca structură deschisă, iar în indicarea cărţilor
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absente îi citeam preferinţele. Mă întrebă, de pildă, dacă am
volumul de poezii al lui Théophile Gautier, Émaux et camées şi
Les Blés mouvants al lui Émile Verhaeren şi s-a bucurat când i-am
promis că i le voi procura, ceea ce am şi făcut la întoarcerea mea la
Bucureşti. Traducerea de către mine a unor poezii de Émile
Verhaeren, în special din Les Villes tentaculaires, publicate în anii
imediat următori în revista Tribuna din Cluj, este un ecou al
peripatetizării de pe Uliţa Rădăşenilor.
Aflase, de la G. G. Ursu probabil, de preferinţa mea pentru
compotul de ananas – o raritate pe vremea aceea de indigenţe – şi
mă aştepta cu acest savuros produs exotic, importat din Vietnam.
Seara ne plimbam pe străzile din jurul casei. Urca în trecut
descâlcind un noian de amănunte privind oglindirea Fălticenilor în
literatură ori cobora în prezent cu o sumedenie de informaţii
privind, de pildă, dificultăţile învăţării francezei de către elevul său
Nicolae Labiş, despre semidoctismul cutărui poet contemporan,
agreat de foruri, care scria într-o poezie „abanosul şi ebenul”
ş.a.m.d. Nu o făcea din iritarea confratelui mai vârstnic exclus din
viaţa literară, fiindcă era de o nobleţe puţin obişnuită, ci dintr-o
mâhnire profundă urcând din toate formele vieţii prezente. Lăsa
impresia că respiră atât cât îi dă voie marasmul.
Dimineaţa următoare am plecat, pentru o zi, spre Mânăstirea
Râşca, din apropiere. M-a condus până la bariera târgului şi nu s-a
întors până nu m-a văzut urcat într-un camion de ocazie, în cutia
de la spate în care şoferul urma să aducă prundiş de pe plajele
râurilor limpezi din împrejurimi. S-a întors acasă cu oarecare
nelinişte – i-am simţit-o din semnele discrete ale unei anume febre
– şi cu temerea proprie oamenilor fără copii. Am trecut prin
Bogdăneşti, rămânând peste noapte la Mânăstirea Râşca. Aici,
tânăra maică Maximilia, căreia îi vedeam faţa dar mai niciodată
ochii, mi-a dat ideea de a pescui, a doua zi spre seară, în iazul
mănăstirii. A doua zi dimineaţa, după ce am bâdâdâit prin podul de
lemn al turnului de la intrare în căutarea unei ipotetice iscălituri a
lui Mihail Kogălniceanu, m-am întors în odaie. La intrare, maica
Maximilia rezemase de peretele alb trei undiţe din lungi fire de
trestie, care crescuseră parcă din genele ei lungi, măreţ smerite. Pe
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prag mă aştepta o cutie cu râme. Două zile la Râşca. A treia zi,
după ce am trecut, prin Mălini, argintul pârâului Suha Mare, am
urcat, pe Suha Mică, la Mânăstirea Slatina, unde m-am recules în
voie la cripta luminosului cărturar, Mitropolitul Veniamin Kostaki.
La întoarcere, mi-am găsit gazda giù di morale, cum zice
italianul, adică la pământ, căci pe bună dreptate anxiosul Aurel
George Stino vorbea italieneşte... Întârziasem, deci mi s-a
întâmplat ceva rău! Văzând că nu mă întorc după o zi, cum fusese
vorba, hai, după două, s-a dus la barieră şi l-a întrebat pe nu-ştiucine care venea dinspre Râşca dacă nu văzuse un tânăr aşa-şi-aşaşi-aşa, ce plecase de câteva zile într-acolo cu un camion.
– Nu ştiu, i-a răspuns acesta, dar am auzit că la Bogdăneşti s-a
răsturnat un camion!
Vă închipuiţi ce fierbere înfrânată pentru cei trei oameni fini:
el, soţia şi bătrâna mamă, care nu mai avea mult de trăit! Transmiseseră neliniştea până şi pisicii, sultana haremului de cărţi...
...Astăzi, după aproape cincizeci de ani, când blândul Aurel
George Stino nu mai este, îl aud atingând cu aripa lui de înger
suferind strunele harfei mele sufleteşti, prin care vibrează
tensiunea din nervii lui zdruncinaţi şi de mine. Sunt sigur că dulcea
lui mustrare e o mărturisire de dragoste...
Publicat în: Ateneu (Bacău), XLIV, 5(453), p.8, mai
2007; Idem, 6(454), p. 8, iunie 2007.
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G. G. URSU către C. D. ZELETIN
TREI SCRISORI
1.1)
(Bucureşti, ianuarie 1968)
Dragă Dada,
Îţi mulţumesc frumos pentru cuvintele bune faţă de o
aniversare care devine din an în an tot mai melancolică. La rândul
meu, îţi urez succese noi, şi luminoase, în noul an şi îţi doresc ca în
viitor să-mi scrii numai despre entuziasmul tău, nu şi de
scepticismul care n-are sens la vârsta ta nemuritoare.
La Bârlad am găsit neînţelegere totală faţă de încercarea mea
de a reconsidera, scurt, activitatea lui Tutoveanu. Vremea vremuieşte necontenit şi casa tinereţii noastre s-a dus şi ea2).
Înţelepciunea ne impune, însă, ca să nu ne lăsăm copleşiţi de
trecut, să trăim într-un prezent permanent în care se clădeşte
viitorul.
Într-o întâlnire din toamna trecută, Moş Nicu3) mi-a sugerat
ideea că Dada s-ar fi îndepărtat de poezie, dominat de preocupările
ştiinţei. Eu nu pot crede deloc în asta. De poezie nu te îndepărtezi
decât când te părăseşte ea şi nici atunci; ea te urmăreşte ca steaua
lui Eminescu.
1)

Scrisoare trimisă prin poştă odată cu studiul: G. G. Ursu, Eminescu în
viziunea lui Tudor Vianu, extras din culegerea Limbă şi literatură, vol. XIX,
1968, Bucureşti, a Societăţii de Ştiinţe Filologice.
2)
Casa poetului George Tutoveanu din fundătura Bulevardului Epureanu
41, sediu al Academiei Bârlădene, ce fusese demolată recent de către autorităţile
comuniste.
3)
Poetul Ion Buzdugan, erou al Unirii Basarabiei cu ţara, participant la
primele întâlniri ale Academiei Bârlădene, prieten cu G. G. Ursu şi C. D.
Zeletin.
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Încă o dată îţi dorim sănătate, elan de muncă şi te asigurăm că
n-am uitat ce a fost şi a rămas parfum inefabil în prietenia noastră
rară4).
G. G. Ursu
Bucureşti, Raionul Bălcescu, strada Liniştei nr. 1, Blocul B1,
scara A, ap. 24. Telefon: 24.76.90.
2.
Bucureşti, 30 ianuarie 1976
Dragă Dada,
Sonetele lui Michelangelo1) mi-au devenit carte de căpătâi de
câteva săptămâni de când ai binevoit a mi le trimite cu o dedicaţie
aşa de delicată. Ele ţin de două categorii estetice, de tragic şi de
sublim, şi te felicit din toată inima că ai reuşit să le transpui
măreţia în dulcea noastră limbă românească.
Extraordinar suflet! Extraordinar om şi artist! A trăit cu flacără
mistuitoare prietenia şi iubirea.
Bine ai scris: a avut destinul unui jupuit de viu. Am reluat şi
tălmăcirile matale mai vechi, din 1964, precum şi monografia ce
i-a dedicat-o Romain Rolland. A suferit titanic din cauza
încarcerării unui mare suflet într-o materie trecătoare. Parcă-l aud,
4)

Între C. D. Zeletin şi G. G. Ursu, pe care-i despărţeau 24 de ani, dar îi
apropiau idealuri comune de artă şi nostalgia bârlădeană, survenise în acei ani o
briză rece, bătând din afara amiciţiei lor. Pornită din interese fireşti de altfel, dar
străine de o prietenie literară, această răcire aşternea un nimb de melancolie
peste trecutul recent...
C. D. Z.
1)
Este vorba de volumul: Michelangelo, Sonete şi crâmpeie de sonet,
alcătuirea ediţiei, tălmăcirea, prefaţa şi comentariile de C. D. Zeletin. Editura
Albatros, 1975, Bucureşti.
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peste veacuri, pe Eminescu: Dorinţi nemărginite plantând într-un
atom sau pe Blaga: Numai pe tine te am trecătorul meu trup2).
Ca să mă bucur mai mult de atâtea frumuseţi, am citit întâi
sonetele aşa cum sunt tălmăcite, în afară de comentarii, apoi le-am
recitit de atâtea ori în legătură strânsă cu subtilele comentarii.
Sonetele lui Michelangelo, ai dreptate, au fost hrănite de
zbuciumul unei vieţi dramatice, dar sunt adevărată poezie, adică
sublimare a vieţii, transcendere a realului, transfigurare. Filozofia
platoniciană şi religia sunt un sprijin pentru genialul poet pentru a
vedea şi a simţi dincolo de lucruri, pentru a împlini condiţia
supremă, metafizică, a poeziei, cum spunea Edgar Poe3).
Aş putea să citez multe minunate sonete. Mă limitez la cele
două sonete ale nopţii, mai ales al doilea, capodoperă prin care
Michelangelo e un precursor al poeziei romantice. Sunt curios să
văd cum l-a tradus Ştefan Augustin Doinaş.
A avut dreptate Tudor Vianu în prefaţă4): la catrene, un sonet e
tensiune, terţinele reprezintă o destindere, versul final explozia.
Din aceste puncte de vedere, ai putut duce la desăvârşire
tălmăcirile, care sunt creaţie din nou.
Cred că ai putea să faci o splendidă comunicare despre
metafora focului la Michelangelo, metafora aşa de potrivită
învăpăiatului suflet.
Catrenele şi versurile răzleţe sunt aşchii din acelaşi viguros
trunchi.

2)

Dorinţi nemărginite plantând într-un atom este versul 205 din poezia
Împărat şi proletar, iar Numai pe tine te am, trecătorul meu trup, capoversul
poeziei Daţi-mi un trup voi munţilor din volumul Paşii profetului (1921).
3)
Era un curaj, totuşi, pentru sensibilul G. G. Ursu această interpretare
franc spiritualistă, în acele vremuri de teroare a ideologiei marxiste bolşevizante.
Să ţinem seamă că el era profesor, deci educator...
4)
G. G. Ursu se referă la Cuvântul înainte de Tudor Vianu, la volumul
anterior (volumul de debut al lui C. D. Zeletin), Michelangelo, Sonete. În
româneşte de C. D. Zeletin. Editura pentru literatură universală, Bucureşti,
1964.
C. D. Z.
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Îţi urez, mai departe, realizări de acest nivel. Razele lor se
răsfrâng şi asupra vetrei noastre bârlădene.
Cu toată preţuirea şi vechea amiciţie,
G. G. Ursu
3.
Expeditor: G. G. Ursu
Strada: Moghioroş, Blocul Z 132,
Scara A parter, apart. 6,
77371 Bucureşti VII
Destinatar: C. D. Zeletin
Strada Delavrancea 61
71304 Bucureşti

5 decembrie 1977
Dragă Dada,
Te-am sunat de aproape două săptămâni, în zadar. Am
reclamat şi la deranjamente, fără nici un rezultat.
Voiam să-ţi comunic mai multe lucruri. În primul rând, să-ţi
mulţumesc din inimă pentru că mi-ai trimis frumosul volum de
versuri Călătorie spre transparenţă, frumos din toate punctele de
vedere: conţinut, expresie, tipar.
Titlul e foarte sugestiv şi-mi pare rău că nu pot, aici şi acum,
să dezvolt care sunt multiplele lui semnificaţii, pentru mine.
Cele mai multe poezii le cunosc din epoca depărtată a
colaborării noastre, când şi eu eram mai tânăr, iar tu un copil şi
când poeziile erau proaspete de fierbinţeala inspiraţiei.
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Îmi plac mai ales poeziile care sugerează un dramatism
interior, o angoasă existenţială, amestecul de viaţă şi de moarte,
aşa de revelator în poezia reprodusă în facsimil1). Peste tot impresionează cizelura, rafinamentul expresiei poetice, căpătat, cred eu,
şi din vasta experienţă de traducător, de tălmăcitor în dulcea limbă
românească a atâtor valori ale poeziei universale, mai ales italiene,
dar şi franceze. Te felicit pentru această victorie.
În al doilea rând, ţin să-ţi comunic faptul că am găsit întreg
materialul G. Tutoveanu, care era la mine: proza, dar nu numai
atât, multe poezii inedite, mărturii despre el, scrisori etc.2) Am o
anumită opinie: cum putem să obţinem, din partea criticii, o
atitudine mai favorabilă? Piru, Crohmălniceanu ştii cum au primit
volumul din 1968. N-ar fi mai bine să facem o selecţie mai severă
din tot ce-a dat Tutoveanu, ca să-i crească adevăratele virtuţi – să
nu le conteste nimeni?3) Cred că a lăsa deoparte măcar fragmente
din Logodnica lui Vifor ar fi o greşeală. Acolo sunt versuri foarte
frumoase4). Adăugând inedite (inedite în volum, nu în reviste)
precum şi evocatoarele amintiri, am putea să-l aducem în
actualitate mai bine. Ce zici? Sau să mergem pe linia restituirii
integrale? Vom discuta. Andu Tutoveanu mi-a spus la telefon că
ţi-a căutat volumul la toate librăriile şi nu l-a găsit.
Aurel Rotaru, jurisconsult la Primăria Bârlad, mi-a scris
cerându-mi lucrările mele despre Bârladul literar. El îmi dă
sugestia să vorbesc şi cu mata despre procurarea cărţilor lui

1)

Pe manşeta primei coperte, nu în facsimil.
Lucrasem, împreună cu G. G. Ursu, ani la rând, pentru seria Restitutio a
Editurii Minerva, un volum masiv, intitulat: G. Tutoveanu, Albastru, Poezii.
Proză. Corespondenţă, care n-a mai apărut...
3)
Această selecţie riguroasă am operat-o singur, după moartea lui G. G.
Ursu (26 iunie 1980) şi a apărut târziu, sub forma unei cărţulii liliput, purtând
titlul: G. Tutoveanu, Poezii. Cu un medalion de T. Arghezi. Ediţie îngrijită de
C. D. Zeletin. Editura Sfera, Bârlad, 2007, purtând următoarea însemnare:
„Omagiul Academiei Bârlădene la împlinirea unei jumătăţi de secol de la
stingerea întemeietorului ei, poetul G. Tutoveanu”.
4)
Am exclus complet lungul poem Logodnica lui Vifor.
C. D. Z.
2)
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Anto
onovici privitoaare la Bârlad. Înn ce mă priveşşte, eu nu-i pot
trim
mite decât cărţile şi broşurile melee personale.
Sper ca scrisoarrea să te găseascăă acasă.
Îngrijeşte-ţi sănăătatea, eşti doar medic, nu profaan ca noi.
Cu tot dragul,
G. G. Ursu
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SHAKESPEARE
SONETE
în tălmăcirea lui C.D. Zeletin
1
Vlăstare vrem făpturilor splendide,
Ca frumuseţea să nu-şi afle moarte;
Când timpul, împlinite, le ucide,
Cei care vin, în ei, etern s-o poarte.
Dar tu, iubindu-ţi propria splendoare,
Din ea-ţi iei hrană şi din altul nime,
Laşi foame unde este-ndestulare
Şi-ncerci pe tine ură şi cruzime...
Tu, care astăzi lumii eşti podoabă
Şi crainic eşti de veghe primăverii,
Închizi în crengi şi muguri seva roabă,
Avar strângându-ţi cheile averii.
Ai milă, nu lua-n neantul humii,
Murind, ceva ce nu-i al tău, ci-al lumii !
12
Când stau şi număr orele de-a rândul
Şi văd nopţi hâde ziua cum o fură
Şi violeta farmecul pierzându-l
Şi tâmpla neagră cum devine sură,
Când văd goi arborii ce protejară
Cirezile de soarele ce arde
Şi snopi legând verdeaţa de-astă vară,
Zbârlite bărbi purtate pe brancarde,
Atunci gândesc la tine, frumuseţe:
Te-o rupe gura timpului haínă,
Vei risipi splendorile semeţe
Ce vor pieri, ca altele să vină...
Că nimeni coasei Timpului nu scapă,
De n-ai vlăstare când te-aruncă-n groapă.
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27
Sfârşit de trudă, către pat, pe seară
Grăbesc spre tihnă frânte mădulare,
Iar mintea, desprinzându-se uşoară,
Dă pace-n trup şi-n suflet frământare,
Atunci las gânduri libere să-mi scape
Şi să se ducă-aprinse către tine,
Văd bezna prin deschisele pleoape,
Aşa cum o văd orbii foarte bine.
Iar cum în suflet viziuni desferic,
Tu, în privirea-mi fără ochi, eşti umbră,
Un diamant lucind în întuneric,
Întinerind priveliştea mea sumbră.
Astfel trudesc, din vina ta, de-a rândul,
Cu trupul ziua, nopţile cu gândul...
65
Când bronz şi piatră şi pământ şi mare
Nu pot să ţină piept pieirii triste,
Cum poate, cu puterea ei de floare,
Prin vreme frumuseţea să reziste?
O, adierea verii parfumată
Cum se va stinge-n ploaie şi furtună,
Cum timpului nici stânca-nverşunată,
Nici porţi de-oţel nu pot să i se-opună!
O, gând al spaimei, cine-o să distrugă
Tâlharei lăzi a timpului pereţii
Şi-mpiedicându-i nebuneasca fugă,
S-oprească giuvaerul frumuseţii?!
Ah, nimenea, decât acea iubire
Ce dă cernelii mele strălucire...
Amfiteatru, 3 (39), martie, 1969, p.5.
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C. D. ZELETIN

TRADUCÂND HUGO CU MOŞ EMIL PALADE

Amintirea lui Moş Emil, fratele bunicii Natalia, Nana cum îi
spuneam, revine în răstimpuri cu luminoase reconfortări, deşi
bătrâneţea lui dureroasă rămâne legată de vremuri mizerabile: e
suficient să precizez c-a murit în 1952... Profesor de pedagogie şi
filozofie la Şcoala Normală din Buzău, dar moldovean get-beget,
moş Emil se retrăsese după pensionare la Bucureşti, locuind cu
familia în casa ce şi-o construise pe strada Barbu Delavrancea 61,
paralelă cu Bulevardul Kiseleff, casă din care într-o noapte
comuniştii i-au zvârlit în stradă. Era bolnav, se ştia osândit, aşa că
verile ultimilor trei ani a ţinut să şi le petreacă în Moldova natală,
la cele două surori, Natalia, la Burdusaci, şi Lucreţia, la Şendreşti,
peste dealul dinspre Bârlad. Într-o zi am încercat, la dorinţa lui, să
trecem pe jos acest deal uriaş, în drum spre Şendreşti. Nu l-am
putut urca nici până la jumătate: obosea. Locurile i-au părut la
început străine, însă la un moment dat recunoscu brusc horbota de
dumbrăvi, râpi, rediuri şi pornituri:
– Totdeauna prind curaj când desluşesc schema generală a
lucrurilor! rosti făcând ochii mari, zâmbind cu subînţeles şi
subliniind prin scandare ironică sintagma schema generală a
lucrurilor. Spunea de altfel un adevăr propriu structurii lui
intelectuale, însă ironia, întoarsă mai întâi asupra lui însuşi, viza,
într-o arie mai largă, stilul emfatic şi afectat pe care totdeauna îl
reproşa vorbirii închipuiţilor, îndeobşte neologistică. Moş Emil
vorbea minunat româneşte şi era o fire voioasă.
La vestea sosirii lui, Nana, care-i spunea Nicu, deoarece
numele de botez îi era Ioan, se prăpădea cu firea. Nana, cea veşnic
rezervată şi tainică, devenea volubilă, surâzătoare şi de-a dreptul
fericită. Nu ştia ce să-i mai facă: îi pregătea mâncărurile şi
dulciurile preferate, dintre care cozonacii cu miere stăteau pe
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primul loc, ori un soi foarte aromat de gogoaşe cărora le spuneau
amândoi, cu un cuvânt german, crafle. Nu numai reîntâlniţi, ci
regăsiţi, trăiau la bătrâneţe o frăţietate ideală. Paradisul sufletesc al
Nanei dădea oarecare semne în afară, niciodată însă nu puteam
accede la el, amândoi fraţii cenzurându-şi perfect efuziunile. Erau
firi clasice. Ceea ce vorbeau împreună n-am aflat niciodată. Când
ne adunam cu toţii la masă în chioşcul de viţă de vie, moş Emil nu
prea evoca trecutul, subiectele lui preferând prezentul şi viaţa
practică.
Trecuse de şaizeci şi cinci de ani. Fire echilibrată, constituţia
lui robustă ascundea fără greş suferinţa. Te privea uşor amuzat,
fără să te lase să afli ce însemnătate îţi acordă. Alunecând de-a
dreptul în miezul fiinţei tale, te simţeai în prezenţa lui veşnic
descoperit, niciodată însă scormonit: era discret. Un acord secret
între cenuşiul irisului, zâmbet şi împlântarea hotărâtă a grumazului
în trunchi nu-ţi îngăduia să ştii unde se află pe distanţa dintre
glumă şi ironie. Îţi prindea fără şovăire formula proprie, însă nu te
lasă să ghiceşti dacă săgeata privirii îi trece pe deasupra ta ori prin
tine. Era un om viu, interesant şi de o elastică tiranie.
Adusese în valiza de voiaj extrase din lucrările ştiinţifice ale
fiului, care lucra la Institutul Rockefeller din New York, şi ni le
arăta cu bucurie. Cum vor fi pătruns în ţară în acele timpuri? Poate
numai prin vreun porumbel mesager ce nesocotea impermeabilitatea comunistă a frontierelor! În ele am văzut pentru întâia oară
secţiuni histologice reproduse color. Mi-au părut fascinante. Era
comoara cea mai de preţ, şi o purta în consecinţă cu dânsul. Îşi
adora fiul şi avea o încredere nestrămutată în steaua lui, nădejde ce
avea să fie confirmată prin conferirea Premiului Nobel pentru
medicină în 1974. În acest an însă, tatăl era mort de peste două
decenii, iar fiul George i-a introdus prenumele în eternitatea
propriei semnături: George Emil Palade...
În 1951, moş Emil aluneca în prăbuşirea fatală. În orele
noastre de literatură de la Burdusaci, printre altele, „trăgeam la
darac” (adică dezbăteam, cum îi plăcea lui să spună) problema
facultăţii pe care s-o urmez: medicină, conservator sau filologie.
Nu peste multă vreme am ales medicina, şi în această opţiune
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părerea lui a cântărit greu. Mă convingea şi prin imagini. Odată
l-am surprins fără voie inspectându-şi ciorchinii adenopatiilor
inghinale şi pielea supraiacentă, înnegrită de röntgen-terapie. Am
dat să ies, dar a strigat după mine:
– Nu fugi, vino şi palpează, căci tu ai să fii doctor! Şi, în timp
ce eu efectuam cea dintâi manevră medicală asupra unui bolnav, el
continuă: în viaţă, mari bucurii mi-a adus spiritul, grele necazuri
trupul. De aceea am hotărât ca după moarte să mă ardă... Şi,
revenind la ce făceam eu:
– Ei, ganglionii! Sunt duri? Sunt moi? Sunt liberi ori ficşi pe
planul muscular? Întreabă-mă dacă dor...
Citea în permanenţă tratate de medicină. Îl interesa cu
precădere boala lui şi glosa cu vervă pe marginea pluralităţii
denumirii ei hirsute:
– Limfogranulomatoza malignă sau boala lui Hodgkin sau
limfomatoza granuloasă sau boala lui Hodgkin-Paltauf-Sternberg
etc. etc. etc., pe care trebuie s-o deosebeşti de limfogranulomatoza
benignă sau boala lui Nicolas-Favre sau poradenita inghinală
subacută sau maladia lui Frei etc. etc. etc.! Inventa sinonime şi
cimilituri maladiei sale, făcând haz de ele: Umflături la stinghie?/
Un săpun şi-o frânghie... Avea un simţ particular al plasticităţii
limbii. Odată îi explica lui moş Alexandru Vârlan, om de la ţară,
ce-i acela un ascensor, şi parcă-l aud: „Sus ştiubeiul, jos ştiubeiul!”
Târziu, când el dispăruse iar eu eram student în medicină, mătuşa
mea, Constanţa Palade, care mă iubea şi în amintirea soţului, avea
să-mi dăruiască butonii de manşetă, darul ei de logodnă: două
plăcuţe ovale din argint cu iniţialele E.P. în aur. I-am dăruit
Expoziţiei permanente Emil Palade, eminent fiu al plaiurilor
tutovene, din Galeria personalităţilor a Muzeului „Vasile Pârvan”
din Bârlad.
Interesul lui moş Emil pentru poezie cred că îi venea din
cultură şi din instinctul limbii. Iubitor de claritate, era mai mult om
al rigorii germane decât al laxităţii franceze. În studenţia lui ieşană,
fusese prieten cu G. Topîrceanu şi, la cursuri, stăteau mereu
alături, Palade ochi şi urechi la prelegere, Topîrceanu hoinărind în
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urmărirea muzei sale satirice. Odată, în timpul cursului, poetul îi
şopti:
– Emile, dă-mi, pentru rimă, un nume de familie!
– Palade! răspunse Emil. Şi cum Topîrceanu însăila poezia În
jurul unui divorţ, acea madam Palade/ O femeie-n vârstă, foarte
cumsecade nu e alta decât metamorfozarea tinerei şi foarte
frumoasei Constanţa Palade, născută Cantemir... Îi plăcea grozav
imaginea clericului aghezmuit din Rudeni, lui, fiu de preot auster:
Şi cu plosca ridicată,/ Zugrăvit pe cerul gol,/ Popa capătă deodată/ Măreţie de simbol... Era încredinţat că Minunile Sfântului
Sisoe, romanul neterminat al lui Topîrceanu, ar fi putut fi o
capodoperă. Cu memoria lui excepţională, reproducea crâmpeie
întregi din proza prietenului său. Făcea haz de scena în care tânăra
nevastă ce-şi albea pânza trece râul cu sfântul în cârcă, ori de acea
în care popa Niţă, în luptă cu scroafa aţâţată de bostanul spart, află
ştirea coborârii pe pământ a făcătorului de minuni, Sisoe. Poeziile
melancolice aveau un statut preferenţial: Frumoasă eşti, pădurea
mea... (Cântec) ori Cobora pe Topolog... (Balada morţii), ceea ce
nu muta pe-un alt portativ al valorii poeziile vesele: Pe-atunci
înflorea liliacul (...)/ Şi-avea arhivarul o fată! Alteori murmura
câte o romanţă din tinereţe: Deschide, deschide fereastra...
Admira filozofia germană şi pe moraliştii francezi. Îl socotea
cel mai mare poet al Franţei pe Victor Hugo. Ştia pe dinafară
pasaje ample din Ispăşirea (L’Expiation din Les Châtiments),
poem închinat întoarcerii lui Napoleon I din Rusia, vaincu par sa
conquête. Găsea fantastică imaginea soldaţilor răniţi ce se adăposteau în pântecele îngheţat al cailor morţi. Am tradus împreună
poemul acesta. Îmi place să văd în preferinţele lui pentru imagine
exprimarea vocaţiei pentru morfologic, în care a triumfat fiul său...
Victor Hugo, spunea moş Emil în replică, nu prinde azi fiindcă
lumea nu mai trăieşte elanuri mari. Învăţată să primească bucăţele,
a pierdut, din lene şi puţinătate intelectuală, cuprinderea totalităţii,
în care stă Hugo cel adevărat.
Zilele trecute am dat peste o carte franţuzească, Choix de
fables et poésies pour l’enfance, par MM. Naville et Favre, 1885,
pe care o adusesem cu ani în urmă de la Burdusaci la Bucureşti.
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Mare mi-a fost surpriza descoperind în ea o foaie gălbuie, aproape
sfarogită, pe care transcrisesem în creion poezia lui Victor Hugo,
Espoir en Dieu, aleasă de moş Emil pentru exerciţii de traducere.
Am tradus şi altele, care s-au pierdut. Singură, Nădejde în
Dumnezeu m-a ajuns din urmă după jumătate de veac, aşa cum
singură rămâne speranţa. Tălmăcită sub lumina interesului său
pentru devenirea adolescentului ce eram şi a artei pedagogului ce
era, poezia închinată de Hugo supremei speranţe corespunde unui
moment psihologic din viaţa lui Emil Palade şi a României întregi,
ce păreau în acei ani părăsite de Dumnezeu. Care vor fi fost
intervenţiile lui moş Emil în textul meu, numai Atotputernicul ştie.
Iat-o în întregime:
Copile, speră! Mâine! Şi iarăşi mâine, încă!
Şi totdeauna mâine! În viitor să speri,
Să speri, şi-n zori când noaptea-şi destramă neagra stâncă,
Trezeşte-te, iar Domnul reverse mângâieri!
O, înger! Din păcate ne vine suferinţa...
Stând poate multă vreme-n genunchii amândoi,
Când ne-o primi virtutea, când ne-o primi căinţa,
Va termina şi bunul Dumnezeu cu noi.

Publicat în: Ateneu (Bacău), XXXVI, 10 (361), p.6, octombrie 1999; idem,
11 (362), p. 6, noiembrie 1999. Retipărit în volumul: C. D.
Zeletin, Amar de vreme, eseuri, Editura Vitruviu, Bucureşti,
2001, pp.183-187; idem, ediţia a doua, Editura Sfera, Bârlad,
2006, pp.152-155.

444
https://biblioteca-digitala.ro

C.D. ZELETIN
Preşedintele Medicilor Scriitori şi Publicişti din România
Membru al Academiei de Ştiinţe Medicale

...ÆRE PERENNIUS

Am socotit totdeauna că dicţionarul exhaustiv al unei limbi ori
al unui limbaj, un lexica totius linguae, exprimă, alături de alţi
parametri esenţiali, momentul de maturare a unei culturi.
Faptul că marele dicţionar al limbii române („Tezaur”), iniţiat
în 1884 de către Titu Maiorescu prin propunerea avansată
Academiei Române, dicţionar început de Hasdeu, continuat de Al.
Philippide şi scos la lumină de Sextil Puşcariu (volumul întâi în
1913), a ajuns astăzi, după mai bine de un veac de convulsii, abia
la litera „ţ”, fără să fie încheiat, îmi lasă în suflet nu numai o
amărăciune, ci şi un simţământ de neîmplinire obştească, izvor de
tragice irizări sufleteşti. „În literatura unei naţiuni, scria în secolul
al XIX-lea învăţatul prelat francez Félix Dupanloup, dicţionarul
reprezintă ceea ce temelia, împreună cu puternicele ei asize, este
pentru edificiu.” El însă îşi extrăgea apoftegma, nu fără oarecare
mândrie, din existenţa mai multor dicţionare majore ale limbii
franceze. Cultura filologică a ţării lui Littré consumase clipa de
grandoare a încheierii unor astfel de proiecte, de care noi abia ne
apropiem. De altfel, Richelieu crease, în 1635, Academia franceză
anume pentru realizarea dicţionarului limbii franceze, iar Academia română şi-a propus încă de la înfiinţare (1866) o înfăptuire
similară.
Aşa după cum au tot apărut şi la noi felurite dicţionare ale
limbii, pregătitoare ale amintitului tezaur, tot aşa au apărut şi
dicţionare medicale, în întâmpinarea acelui ideal „tezaur” al
terminologiei devotaţilor lui Hipocrate. Terminologie bogată,
deoarece medicina rămâne placa turnantă a multor discipline ale
cunoaşterii umane, de la fizica nucleară, la psihanaliză şi filozofie.
Trebuia însă o personalitate forte, un specialist care, ilustrând la
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superlativ un anumit domeniu, să beneficieze de un larg orizont
ştiinţific şi de o perfectă orientare umanistă. Mai trebuia să fie în
acelaşi timp un titan al abnegaţiei, asemeni celui pe care Titu
Maiorescu îl vedea în Hasdeu, pentru ca un astfel de proiect uriaş
să fie dus la bun sfârşit.
Valeriu Rusu, profesor de biofizică la Facultatea de Medicină a
Universităţii „Gr. T. Popa” din Iaşi, unul dintre cele mai cultivate
spirite ale lumii medicale româneşti de astăzi, a realizat acest
proiect de mare interes. De curând, a scos de sub tipar Dicţionar
medical, Editura Medicală, Bucureşti, 1632 pagini, format mare
(21/27), operă de natură să restabilească prestigiul cărturăresc al
existenţei medicale, zdruncinat, agresat sau ocultat în deceniile din
urmă. I-aş spune o bijuterie editorială, termenul însă deşi legat de
calitatea superioară, presupune miniaturalul, ori recent apărutul
Dicţionar medical e o lucrare nu numai de o calitate înaltă, ci şi o
operă de-a dreptul gigantică.
În condiţii obişnuite, un astfel de dicţionar este elaborat de o
instituţie, prin largi colective de cercetători. S-a dovedit însă a fi
fost justă şi-n cazul nostru intuiţia aceluiaşi Titu Maiorescu,
vizionarul care propunea ca asemenea opere ciclopice să fie
încredinţate unei singure persoane de maximă competenţă. Prin a
sa Istorie a literaturii..., G. Călinescu a validat optica mentorului
Junimii. Nu e mai puţin adevărat că profesorul Valeriu Rusu a
apelat la câţiva colaboratori: Cipriana Ştefănescu, Anca
Mărgineanu, Călin Liuţe, Irina Răileanu, Horaţiu Varlam, Elena
Muşat, Georgian-Tiberiu Mustaţă, Gabriela Carp şi Alexandru
Ciochină, însă acest monument lexical rămâne în întregime opera
sa, poartă stilul său deopotrivă de iniţiator, arhitect, constructor,
estet extrem de acribic şi lucrător, acest din urmă termen implicând
în polisemantismul său şi salahoria... Efortul, „la limitele condiţiei
umane”, cum singur o mărturiseşte, asociat cu simţul desăvârşitei
responsabilităţi, a fost întreţinut pe parcursul elaborării de
conversia muncii în pasiune, metamorfoză salvatoare pentru o
astfel de antrepriză, îndeobşte istovitoare. De aceea spun,
cântărindu-mi bine cuvintele de apreciere, că Dicţionarul medical
de Valeriu Rusu este o biruinţă în cultura românească.
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Deopotrivă instrument de lucru şi carte de lectură, pentru
cititorii mai mult decât avizaţi (iar medicul e prin definiţie unul
dintre aceştia, probă că apelativul doctor (doctus) nu a fost încă
total substituit prin medic), originalitatea imensului tom stă în
noutatea alcătuirii. Cele 18 capitole se deschid cu prefaţa academicianului Ion Hăulică, acelaşi care, de la înălţimea prestigiului
domniei sale, a prefaţat şi ediţia în două volume, premergătoare
apariţiei de astăzi, intitulată: Valeriu Rusu, Mic dicţionar medical,
I.M.F., Iaşi, 1983, 1025 pagini, fixându-l valoric în configuraţia
literaturii de specialitate. Atât Introducerea actualului dicţionar cât
şi amplul capitol Din istoria terminologiei medicale consumă
problemele de bază ale subiectului. Una dintre acestea constă în
criza limbajului medical, aflat în faţa nevoii de a se limpezi şi de
a-şi reduce redundanţa. Limbajul medical e un organism viu; viaţa
celor aproximativ 200.000 de cuvinte care-l alcătuiesc e dată de
permanenta debarasare de termenii vetuşti asociată cu primenirea
prin neologisme. Multiplicarea însă o ia înaintea depleţiei, aşa că
acest organism e în continuă creştere. Contribuie la ea ritmul
accelerat al descoperirilor în medicină, amplificarea caracterului ei
interdisciplinar, slăbiciunea cărturărească a medicului citit de a nu
renunţa la zestrea sinonimelor, la exprimarea perifrastică, mai mult
sau mai puţin vădită după şcoala căreia îi aparţine, şi la sarabanda
eponimelor pe care o reclamă în cazuri anume deontologia ori
unele necesităţi mai sucite ale erudiţiei, dar mai ales micul
spectacol al discuţiilor de la patul bolnavului. Valeriu Rusu are
dreptate apreciind că denominaţia maladiilor reprezintă una din
zonele critice ale terminologiei, după cum zonă critică e şi
nepunerea de acord a diferitelor comitete de nomenclatură. Îmi
este încă vie în amintire inflexibilitatea spartană a şcolii de
anatomie din Bucureşti, reprezentată de profesorul Emil Repciuc,
privitoare la nomenclatura anatomică. – O, tempora! Plesnind de
erudiţie, dar mai puţin de artă didactică, Emil Repciuc făcea o
dramă din numirea de către student a muşchiului latissimus dorsi
prin marele dorsal, ori a sartorius-ului prin croitor. Publicase
excepţionalul experiment lexical pe care eu îl văd în Anatomia
descriptivă din 1952, unde lapidaritatea textului te obliga să-l
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serveşti în doze homeopatice. Preferând B.N.A. („Basel Nomina
Anatomica”), mai corectă şi mai sintetică decât P.N.A.
(„Parisiensia Nomina Anatomica”), mai complicată, mai prolixă şi
cu suficiente excese, Emil Repciuc se îndrepta, în fond, spre
terminologia actuală N.A. („Nomina Anatomica”), suverană în
dicţionarul de astăzi. Avusese preocupări lingvistice, pe lângă cele
matematice. Într-o lungă convorbire de mai târziu, mi-a mărturisit
că se interesa de limbile artificiale: volapük, imaginată în 1879 de
germanul Johann Martin Schleyer, şi esperanto, formulată în 1887
de medicul polonez Lejzer Zamenhof, limbi care entuziasmaseră o
vreme – fireşte! – pe creatorii ideologiei comuniste... La rândul
meu, i-am făcut plăcere recitându-i poezia lui Heine, In Sogno,
tradusă în esperanto, rămasă pentru mine o simplă curiozitate.
Valeriu Rusu are şi meritul filozofic de a-şi privi propriul
dicţionar sub specia operei deschise, nu numai în sensul
susceptibilităţii la îmbunătăţirile ulterioare, ci şi al fatalităţii care
obligă limbajul medical să urmeze strâns evoluţia gândirii
medicale şi ritmul fantastic al descoperirilor din aria ei, mai
interdisciplinară astăzi ca niciodată. Extrem de actual, dicţionarul
deţine, potenţial, şi farmecul unor vremelnicii ce vor spori de la o
reeditare la alta, dispărând deci, proporţional însă cu surpriza
noutăţilor introduse. Protruzia ştiinţelor exacte în medicină, venind
cu oroarea faţă de imprecizia termenului şi cu preferinţa pentru
semantismul unic, impune clauze stilistice specifice, dintre care
concizia şi simplitatea sunt printre cele dintâi. E un motiv să
credem şi să sperăm că apelul la greacă şi latină va spori în
viitoarea creare de termeni, deşi avansul englezei pare astăzi
inexpugnabil. Oceanul limbilor îşi are însă valurile lui... „Din
păcate, scrie Valeriu Rusu, tezaurul de afixe de origine greacă şi
latină nu este în prezent exploatat suficient în crearea de
neologisme”.
Mulţi termeni ai Dicţionarului medical compuşi din lexeme
greco-latine îndeamnă la subtile reverii filologice, de natura celor
pe care dialogul lui Cratylos şi Hermogenes, transmis de Platon, le
deşteaptă. Valeriu Rusu evocă acest extrem de modern dialog, care
încearcă să dea răspuns întrebării dacă un nume, raportat la
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noţiunea pe care o exprimă, e fatal prin fire, ori aleator prin
convenţie... Unele capitole trezesc la parcurgere delicii lexicale, ca
Ghid etimologic sau Glosar de informatică medicală, Abrevieri ale
titlurilor revistelor de circulaţie internaţională, Index de termeni
englez-român, Index de termeni francez-român etc., capitole ce au,
cum autorul însuşi o spune, o extensie de dicţionar autonom.
Dicţionare în dicţionar... Capitolul axial, Vocabular de termeni
medicali, în formulare trilingvă şi într-un admirabil design
consacră la începutul fiecărei litere o casetă unora dintre cele mai
importante personalităţi ale medicinii universale din toate
timpurile: Hipocrate, Celsus, Galenus, Avicenna, Leonardo da
Vinci, Paracelsus, Vesalius, Harvey, Sydenham, Laennec,
Magendie, Claude Bernard, Virchow, Mendel, Pasteur, Charcot,
Koch, Röntgen, Osler, Ehrlich, Babeş, Freud, Gh. Marinescu,
Fleming, Haţieganu şi Gr. T. Popa.
Închei aceste prea puţine rânduri menite doar să semnaleze
cartea a cărei apariţie rămâne pentru mine o bucurie. Valeriu Rusu
ne-a dăruit o carte pentru o viaţă. Prin ea ne-a transmis ceva mai
mult: un crâmpei din viaţa sa şi un fior din nobila asceză pe care
un asemenea demers cărturăresc o presupune.
Viaţa medicală, XIII, 14, p. 7, 6 aprilie 2001.
Revista Medicală Română, XLVIII, 3-4, p. 31, 2001.
Caietele „Vieţii medicale”, Sănătatea şi violenţa fără
frontiere, Editura Viaţa Medicală Românească, 2002,
pp. 206-209.
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C. D. ZELETIN

„MÂINILE LUI ENESCU”

În primăvara anului 1955 a murit George Enescu în exilul lui
parizian şi mâhnirea mea a fost mare. Sufleteşte, eram oarecum
pregătit, deoarece, în lipsa absolută de veşti din acea perioadă
cumplită, se zvonise la un moment dat că a murit, ceea ce nu era
adevărat. Această ştire falsă mi-a fost întărită de o fotografie
excepţională ce-mi parvenise de prin unele publicaţii, cred că
franceze, pe care o interpretasem greşit ca fiind o fotografie
mortuară. În realitate, obiectivul fotografic îl surprinsese cântând
Poema de Chausson; trăsăturile profilului nobil şi slăbit se ordonau
în paralelă cu linia fermă a arcuşului. Cum privea, cu ochi mistuiţi
şi închişi, dincolo de lumea aceasta, în timp ce degetele strânse pe
corzi şi în vibrato păreau un element fleurdelisé al unei racle iar
arcuşul marginea sicriului, l-am crezut într-adevăr mort. Îmi aduc
aminte că am trimis, emoţionat şi fără întârziere, ştirea „morţii” lui
Enescu şi fotografia bunicului meu – mare admirator al lui Enescu
– în satul nostru din Moldova. Oricum, imaginea aceasta mai de
bătrâneţe a unui Enescu zeu poate ilustra în orice prilej puterea de
transfigurare închisă în trăirea artei, putere ce împinge viaţa până
la hotarele morţii. Ea se potriveşte unui vers al lui Michelangelo
din sonetul 60, închinat frumuseţii lui Tommaso Cavalieri: „Chi’ l
vuol saper convien che prima mora” – „Cine vrea s-o înţeleagă
trebuie să sufere mai întâi experienţa morţii...”.
La 5 mai 1955 însă artistul s-a stins într-adevăr... Am scris
îndată poezia Mâinile lui Enescu, al cărui manuscris a ajuns prin
poetul G. G. Ursu la V. Voiculescu, prin N. Crevedia la
C. Rădulescu-Motru, iar prin Ion Buzdugan la Perpessicius, pe
care încă nu-l cunoşteam personal. La 28 iunie 1957, Perpessicius
avea să-i scrie poetului Ion Buzdugan, vorbindu-i despre „ineditul
şi perfecţiunea” poeziei, continuând în felul acesta: „...cine a putut
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să închidă în patru strofe numai un omagiu de atâta originalitate,
ca acela din poezia Mâinile lui Enescu, are datoria să fie cât mai
exigent cu sine. Totul e minunat în acest silogism poetizat. Şi
condensarea şi imaginile sugestive, precum acea a ielelor plânse la
izvor pentru că au fost înnebunite de-o scripcă vrăjită şi explicaţia
din strofa finală a integrării în armonia cerurilor...”. Transcrisă de
G. G. Ursu, scrisoarea lui Perpessicius către Ion Buzdugan mi-a
fost expediată la spitalul din Constanţa, unde îmi făceam practica
de vară şi-n răstimpuri lucram la un roman; eram student în anul V
al Facultăţii de Medicină din Bucureşti şi trebuia să abandonez
lucrul la roman şi să fac o întoarcere dureroasă către studiul intens
şi rapid al câtorva sute de subiecte pentru concursul de internat
clinic, reluat intempestiv după o suspendare politică de zece ani, în
numele unei incompatibilităţi ce-ar exista între democraţie şi
elitismul intelectual presupus de concursurile în medicină.... Îmi
aduc aminte că recomandata lui G. G. Ursu, care m-a găsit după
oarecari peripeţii, purta un timbru – coincidenţă admirabilă – cu
efigia lui George Enescu. Scrisoarea conţinea însă şi câteva critici
ferm formulate privitoare la alte poezii ale mele pe care i le
trimisese Ion Buzdugan, aşa că nu era înecată, cum s-ar putea
crede, în miere apologetică... Un an mai târziu, la 23 noiembrie
1958, Perpessicius îmi scria direct: „versurile ce mi-ai trimis, ca şi
cele anterioare, printre care Mâinile lui Enescu, atestă un poet
stăpân pe tainele poeziei şi, ceea ce-mi pare mai preţios ca toate,
un poet cu o bogată viaţă interioară...”. Mâinile lui Enescu i-au
prilejuit mai târziu lui Perpessicius un important comentariu:
„Cum mă pregăteam a scrie, la puţine zile după comemorarea a
zece ani de la moartea lui George Enescu, despre C. D. Zeletin,
traducătorul Sonetelor lui Michelangelo, gândul m-a dus, cu
explicabilă spontaneitate, la un mic poem, simplu intitulat Mâinile
lui Enescu, ce primeam cu ani în urmă, prin poştă (exact: prin
poetul Ion Buzdugan, dar numele luptătorului basarabean nu
putea fi evocat, n.n.), de la un tânăr medic şi poet despre care ştiam
prea puţine lucruri. Poemul era într-adevăr minunat şi aducea,
asemeni picăturii de rouă reflectând discul solar, într-un spaţiu
restrâns, unul dintre cele mai vibrante omagii marelui compozitor
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şi virtuoz de curând dispărut. Într-o imagine fulgurantă, ruptă din
coapsa divinului Demiurgos, Mâinile lui Enescu atestau un poet de
categorică originalitate, familiar, în egală măsură, al reflecţiei şi al
metaforei. Poemele câte am cunoscut după aceea, originale sau
tălmăciri, precum unele din cele mai prestigioase din Baudelaire,
pe care Tudor Arghezi, Philippide şi Roşca le-au încetăţenit cu
mari onoruri în lirica noastră, au venit să confirme întâia
impresie...” (Sonetele lui Michelangelo, Gazeta literară, 17 iunie
1965; reluat în Alte menţiuni de istoriografie literară şi folclor
[III], 1963-1967, E.P.L., 1967, pp.202-207).
Un episod revelator pentru tirania cenzurii din anii în care
trebuia să debutez e legat de efortul conjugat al lui Tudor Vianu şi
Perpessicius de a-mi impune numele în presa literară. La un
moment dat, au vrut să trimită Mâinile lui Enescu unei publicaţii
şi, în felul acesta, să debutez onest, fără să achit „cota la stat”, cum
numea Tudor Vianu colaboraţionismul proletcultist. Cum însă în
varianta originară a poeziei se găsea – catastrofă pentru absolutismul ateu al acelor ani! – un sinonim al lui Dumnezeu: „Acel ce
ţine/ Vâltori de aştri...”, cu A în majusculă, versurile trebuiau
negreşit modificate ca să poate fi tipărite. Astfel, în biroul de la
Biblioteca Academiei al lui Tudor Vianu, pe atunci directorul ei
general, încercam toţi trei să găsim ieşire din impasul creat de
Diavol, dar iertat de Dumnezeu, în cristalul unei strofe – apărută
instantaneu – ce trebuia acum disecat şi refăcut. Aşa se face că
versurile: „Poate v-a dat Acel ce ţine/ Vâltori de aştri, împrumut/
În degete scântei din Sine...” au fost transformate în: „Poate că
legea ce supune/ Vâltori de aştri, împrumut/ V-a dat scântei...”. Cu
marea lui sensibilitate religioasă, Perpessicius ţinea ca măcar să
transcriem legea cu majusculă, ceea ce de fapt era cam acelaşi
lucru, ca în felul acesta să nu fim nici trădători, nici pângăritori,
dar concluzia comună a fost că ezitarea ar fi o zădărnicie... Păstrez
şi acum dactilograma poeziei cu modificările operate de peniţa lui
Tudor Vianu, semnul zbaterii a două mari spirite ale culturii
româneşti pentru a ajuta un tânăr poet să răzbată neîntinat prin
ceţuri potrivnice şi otrăvite. Grimată astfel, poezia a fost expediată
revistelor Steaua de la Cluj şi Viaţa românească de la Bucureşti,
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însoţită de o scrisoare semnată de Tudor Vianu şi Perpessicius,
căreia însă nu i s-a dat curs şi nici măcar un răspuns... De altfel,
scrisorile ce le păstrez de la Perpessicius sunt pline de referiri atât
la virtuţile mele scriitoriceşti („bez membru de partid” – cum
obişnuia să spună), cât şi la tribulaţiile asociate încercărilor oneste
de tipărire, nu mai puţin dureroase ca ale lui Odysseus, cel doritor
să se odihnească în sfârşit pe patul lui cioplit dintr-un singur
trunchi de măslin.
Fragment din volumul C. D. Zeletin, Amar de
vreme, Editura Vitruviu, Bucureşti, 2001,
pp.139-142; idem, ediţia a II-a, Editura Sfera,
Bârlad, 2006, pp.115-117.

Post scriptum, 27 august 2009.
Prietenul meu, Liviu Tudoraş, absolvent al Facultăţii de Chimie a
Universităţii (1955) şi, în 1959, student în anul III al Facultăţii de
Filologie din Bucureşti, este arestat la 29 mai 1959, fără să i se
formuleze vreo învinuire. La percheziţie, i se confiscă manuscrisul
poeziei mele Mâinile lui Enescu, transcris de mâna lui, dar neiscălit. În
cursul anchetei i se pun întrebări privitoare la credinţa în Dumnezeu,
întrebări pe care arestatul le-a pus pe seama faptului că printre lucrurile
ridicate se afla şi fotografia unei sculpturi în lemn, cu subiect religios,
realizată de V. Gheorghiţă. Dar se înşela.
În anul 1963, la eliberare, Liviu Tudoraş îl întreabă pe ofiţerul
superior care-i făcea formele de ieşire pentru ce a fost, la urma urmei,
arestat. Răsfoind dosarul, acesta îi răspunde:
– Ei, pentru ce..., pentru misticism!
Prietenul meu e convins 100% că poezia Mâinile lui Enescu i-a fost
atribuită lui, nefiind iscălită.

453
https://biblioteca-digitala.ro

Plicul pelerin purtând mesajuul celor trei scriitori,
s
Peerpessicius, Ion Buzzdugan şi G. G. Urrsu, privitor la poezzia mea
Mâinile
M
lui Enescu, s-a întâmplat să ffie timbrat cu... chipul lui
Geeorge Enescu...
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CARMEN MIHALACHE

„UN MOMENT DE LUMINĂ” LA RĂCHITOASA

La 120 de ani de la naşterea filosofului Ştefan Zeletin, Direcţia
Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional
Bacău şi Primăria comunei Răchitoasa au organizat un amplu
program dedicat acestei aniversări, desfăşurat sâmbătă, de Sfinţii
Petru şi Pavel, la Burdusaci, satul natal al filosofului. Cei care au
însufleţit această manifestare de minte şi de suflet au fost
numeroşi, dar printre primii se cuvine a-i aminti pe scriitorul şi
omul de ştiinţă C. D. Zeletin, pe primarul comunei Răchitoasa,
Ionel Maricel Zorilă, pe scriitorul N. Costin. „Momentul de
lumină” – aşa cum inspirat l-a numit C. D. Zeletin – a început prin
dezvelirea bustului lui Ştefan Zeletin, operă a sculptorului Dumitru
Juravle, amplasat în curtea şcolii din Burdusaci. După cuvântul
primarului comunei, a urmat slujba de sfinţire a lucrării
monumentale, oficiată de P.S. Ioachim Băcăoanul, arhiereu vicar
al Episcopiei Romanului, şi de Protopopul de Bacău Sud, Vasile
Radu, însoţiţi de un sobor de preoţi. Invitat să dezvelească bustul a
fost Neculai Lupu, preşedintele Consiliului Judeţean Bacău, care a
subliniat, totodată, importanţa evenimentului, rostind câteva
cuvinte de salut pentru toţi cei prezenţi. Despre viaţa şi opera lui
Ştefan Zeletin au vorbit, la monument, în faţa mulţimii sătenilor şi
a oaspeţilor, C. D. Zeletin (comanditarul bustului) şi Constantin
Prangati. Momentul de lumină spirituală a fost întregit de lansarea
volumului „Ştefan Zeletin. Contribuţii documentare”, scris de
C. Dimoftache Zeletin, editat de Direcţia Judeţeană pentru Cultură,
Culte, Patrimoniul Cultural Naţional Bacău şi prezentat publicului
de C. Costin. La masa rotundă dedicată aniversării a 120 de ani de
la naşterea marelui filosof şi sociolog, autor al cunoscutei lucrări
„Burghezia română – originea şi rolul ei istoric”, cât şi al altor
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opere de frapantă originalitate, au participat numeroşi oameni de
cultură şi demnitari din Bacău: Neculai Lupu, preşedintele
Consiliului Judeţean Bacău, Dumitru Brăneanu vicepreşedintele
C.J., Sergiu Adam, redactorul şef al revistei „Ateneu”, profesorul
şi scriitorul Ştefan Munteanu, Octavian Voicu, prof. dr. Dorinel
Ichim, directorul Muzeului de Artă şi Etnografie, Carmen
Mihalache, Gheorghe Popa, directorul Centrului de Cultură „G.
Apostu”, C. Costin, şi mulţi alţi intelectuali, fii ai satului, veniţi la
Burdusaci la o frumoasă sărbătoare care le-a prilejuit momente de
aleasă bucurie sufletească. A fost un prilej în care s-a reamintit
vechea zicere înţeleaptă potrivit căreia oamenii nu mor cu adevărat
decât atunci când peste ei se aşterne uitarea.
Deşteptarea (Bacău), luni, p. 6, 1 iulie 2002.
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C. DIMOFTACHE ZELETIN
Membru al Academiei de Ştiinţe Medicale

GEORGE EMIL PALADE
Laureat al Premiului Nobel
1912-2008
EXCURS BIOGRAFIC

● Ascendenţa paternă. În a doua jumătate a secolului al
XVIII-lea Lupu Palade, sătean înstărit şi cu ştiinţă de carte,
originar din Cudalbi, fostul judeţ Tecuci, astăzi judeţul Galaţi, se
retrage cu prisaca la Făghieni, judeţul Bacău, sat ascuns în păduri
şi departe de drumul mare. Aici se căsătoreşte cu Safta Făghian.
Căsătoria aceasta reprezintă punctul genealogic de întâlnire a
spiţelor Făghian şi Palade. Cercetările genealogice contemporane
(dl. Gh. Dimofte, Bacău; C. D. Zeletin, Bucureşti) urcă atestările
documentare ale neamului Făghian până în secolul al XV-lea, la
marele pârcălab de Roman, pe nume Şandru, din care, după multe
generaţii, se va ivi Safta Făghian, soţia lui Lupu Palade. Numele
iniţial era Fabian, purtat de un bucovinean, căpitanul Fabein,
poreclă extrasă, probabil, din verbul german fabeln, a povesti
lucruri imaginare, motiv pentru care cognomenul s-ar putea traduce prin „Confabulatorul”; părerea noastră este că numele îi era
chiar Fabian, existent în calendarul catolic, în Bucovina aflându-se
destui catolici care să-l poarte. Acest căpitan de oaste a intrat în
slujba lui Ştefan cel Mare şi, după bătălia de la Podul Înalt, s-a
stabilit pe valea pârâului Berheci, urmaşi ai lui ducându-se şi în
Ţara Făgăraşului. Începând de la postelnicul Tănasă Fabian,
numele devine, prin conversia lui b în ghi, Făghian. Aşadar, satul
Făghieni deşi ascuns în păduri, n-are nici o legătură, etimologic
privind lucrurile, cu fagii, cum se spune adesea.
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Dacă Făghienii coborâseră din miazănoapte, Pălădeştii
urcaseră din miazăzi. Naturi serioase, firi foarte harnice şi cu un
puternic simţ justiţiar, răzeşii Pălădeşti din Făghieni, coborâtori
din Lupu şi Safta, vor intra, în 1836, în conflict judecătoresc atât
cu monahii greci ai foarte bogatei mânăstiri Răchitoasa, de pe
valea Zeletinului, cât şi cu marele logofăt Costache Conachi
(poetul), care le dăduse cu împrumut, în condiţii înrobitoare, 300
de galbeni olandezi. Vătaful de plai Toader Palade, frate cu
bunicul preotului Gheorghe Palade din Şendreşti, bunicul patern al
savantului, îi va reprezenta în Divan, în vederea rezolvării
conflictelor amintite.
Tatăl lui George Emil Palade, Emil Palade (1885-1952)
profesor de filozofie şi pedagogie la Şcoala normală „Spiru C.
Haret” din Buzău şi director al ei, s-a născut în cătunul Văratici al
satului Şendreşti din fostul judeţ Tutova, astăzi înglobat în comuna
Motoşeni, judeţul Bacău. Casa părintească, de o splendoare arhaică
şi veche de peste 150 de ani, stă să se prăbuşească sub ochii noştri,
deşi este perfect conservată, primejduită însă de avansarea unei
râpi ce încă ar putea fi supusă printr-o îndiguire... Era fiul
Chiriachiei Palade, născută Diaconu, fiică a notarului din
Şendreşti, şi al preotului Gheorghe Palade (1850-1928), născut la
Făghieni. Au avut împreună şase copii, din care au trăit cinci:
Olimpia (1875-1931), institutoare, căsătorită cu Toma Spătaru,
institutor; Lucreţia (1880-1968), căsătorită cu Gh. Mihalache,
învăţător; Gheorghe (1881-1974), magistrat, c. cu Ecaterina O.
Dediu; Natalia (1883-1957), absolventă a Pensionului Nathalie
Drouhet din Bârlad, c. cu C. Dimoftache, învăţător; Emil, despre
care am vorbit, tatăl savantului.
Fiu al lui Ion Palade, viitorul preot fusese dat la învăţătură, la
Seminarul din Huşi, de către un frate al tatălui său, călugărul
Gherman Palade (pe numele de mirean Gheorghe, nume perpetuat
generaţie de generaţie, cu o preferinţă secretă, până la savant şi
chiar la fiica lui, Georgia). Unchiul călugăr era stareţ al Mânăstirii
Răchitoasa. După absolvirea cu note excelente a seminarului,
egumenul Gherman i-a recomandat mânăstirea fără călugări de la
Şendreşti, metoc al Mânăstirii Răchitoasa şi biserică a satului.
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Moşia Şendreşti fusese proprietatea arhimandritului grec Iacob
Traianopoulos şi, în 1864, în urma reformelor lui Alexandru Ioan
Cuza, trecuse în seama statului. Mânăstirea Răchitoasa patrona şi
schitul Fătăciuni de lângă Şendreşti, azi dispărut, din satul cu
acelaşi nume, schimbat în anii comunismului în Fântânele, cu o
frivolitate demnă de ignoranţa şi reaua credinţă a celor ce au
făcut-o. În acest schit, plin de istorie, exista, încă din 1747, o
legătorie de cărţi bisericeşti, reper al spiritualităţii acestor
meleaguri izolate.
● Ascendenţa maternă. În urma înăbuşirii revoluţiei din 1848
din Transilvania, la care participase activ, românul Ion Mateiaş
(sau Matei sau Mateescu), bărbat înstărit şi îndrăzneţ, ştiutor de
carte şi fire blândă, vorbitor al limbilor germană şi maghiară, este
ameninţat cu temniţa. Luându-şi turmele de oi, trece noaptea
graniţa prin munţii Buzăului, la Cheia, şi se opreşte la Scurteşti.
Este primit de preot, cere pe loc cetăţenia în Ţara Românească şi în
scurt timp devine învăţător şi primar al satului. Blond, înalt şi cu
ochi albaştri, spunea mai în glumă mai în serios că este dac.
Sprâncenele arcuite în unghi vor fi transmise urmaşilor ca un
puternic semn particular. Se căsătoreşte cu o localnică, Rahira, şi
au împreună două fete şi un băiat. Se stinge din viaţă la 102 ani.
Fiul lui, Ion Antemir Mateescu, numit şi Ion Cantemir (18541890), institutor în Câmpulung Muscel, este bunicul matern al lui
George Emil Palade. Ion Cantemir se căsătoreşte în anul 1879, la
Rădeşti de Muscel, cu Olimpiada Iosepide (1859-1889), fiică a
Ecaterinei Iosepide, n. Ciolan (1831-1900), şi a lui Dumitru
Iosepide, coborâtor dintr-o familie de greci românizaţi, trăitori în
satul Rădeşti, în al cărui cimitir li se află mormântul. Ecaterina
(Catinca) era fiica boierului câmpulungean Ion Ciolan (al cărui
chip a fost fixat pe pânză de pictorul I. Negulici) şi a Mariei.
Iubitor de averi, petrecăreţ şi uşuratic, Dumitru Iosepide şi-a înstrăinat câţiva copii prin adopţie, păstrându-şi trei: Paulina, care a
rămas în casa părintească, un băiat Nicolae (care, neîmpăcându-se
cu ideea înfierii fraţilor, chiar dacă tatăl îi înzestrase, a plecat în
lume şi i s-a pierdut urma), şi o altă fată, Olimpiada, căsătorită cu
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Ion Cantemir. Aceştia din urmă au avut patru copii: Nicolae, mort
la o lună după naştere; Alexandrina (1881-1970), c. dr. Nicolae
Enăchescu, profesoară şi etnografă, autoarea monumentalului
album Portul popular românesc (ediţiile 1939 şi 1971), în
realizarea căruia a fost ajutată de nepotul de soră, George Emil
Palade, bun desenator; Aurelia (1883-1980), c. D. Bucă din Bacău,
coborâtor din ilustra familie Kostaki, pictoriţă, şi Constanţa (18861978), c. Emil Palade, institutoare, mama savantului. Rămase
orfane de mici, cele trei fete sunt ocrotite prin instituirea tutelei
girate de ruda lor, Gherasim Timuş Piteşteanul (1849-1911),
episcop de Argeş, ales mitropolit primat al României şi mort în
ziua alegerii... Mare cărturar, „de o blândeţe sfântă”, a fost
profesor de ebraică, arheologie biblică şi exegeză la Facultatea de
Teologie din Bucureşti. Compozitor de muzică psaltică (troparele
de binecuvântare a pâinilor, de hirotonie, de cununie etc., liturghii
etc.), Gherasim Timuş Piteşteanul este autorul celebrului Dicţionar
aghiografic, 1898, 873 de pagini.
● 19 noiembrie 1912. Se naşte la Iaşi George Emil Palade, al
doilea din cei trei copii ai lui Emil Palade şi ai Constanţei Palade,
n. Cantemir.
Emil Palade absolvise mai întâi Şcoala Normală „Principele
Ferdinand” din Bârlad (1905), apoi Liceul Internat din Iaşi, Secţia
modernă (1915) şi, cum laude, Facultatea de Litere şi Filosofie a
Universităţii din Iaşi (1919). A fost la început învăţător în
comunele Săbăoani şi Avereşti, judeţul Roman (1907-1921), apoi
profesor de filozofie şi pedagogie la Şcoala Normală „Spiru C.
Haret” din Buzău (1921-1943), căreia i-a fost şi director între 1927
şi 1933. Autor de manuale şcolare şi publicist (Lamura, Vlăstarul,
Revista învăţătorimii române ş.a.). A funcţionat şi la Gimnaziul
industrial din Iaşi, unde vădeşte o curiozitate, un interes ieşit din
comun şi o manualitate deosebită pentru meseriile practice, deprinzându-le pe acelea de dulgher, tapiţer, sculptor în lemn, croitor etc.
Avea ceea ce francezii numesc le sens du fini, simţul lucrului bine
făcut şi dus cu măiestrie până la capăt. Această înclinare spre
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minuţie şi desăvârşit o va transmite şi fiului său. Pe Constanţa
Cantemir a cunoscut-o la Săbăoani, unde era institutoare.
Au avut împreună trei copii:
1. Adriana (11 octombrie 1911 – 18 aprilie 2002), profesoară
de istorie şi geografie în Bucureşti, căsătorită cu Mihail Dumitru
Israil (1908-1998), doctor în drept la Paris, conferenţiar la
Facultatea de Drept din Bucureşti, văr cu Octavian Goga. Au doi
copii: Anca-Michaela Israil, doctor în ştiinţe medicale, cercetător
ştiinţific principal la Institutul Cantacuzino din Bucureşti; Radu
Şerban Palade, profesor universitar, şeful Clinicii I Chirurgie
U.M.F. „Carol Davila”, Bucureşti.
2. GEORGE EMIL PALADE (19 noiembrie 1912 – 7
octombrie 2008).
3. Constanţa Ionescu Matiu (n. 1 ianuarie 1920), medic primar
pediatru, fostă şefă de secţie la Spitalul Caraiman din Bucureşti.
Căsătorită cu dr. Neagoe Ionescu Matiu, mort de timpuriu, are o
fiică, Irina Ionescu Matiu, medic pediatru în S.U.A., Houston,
Texas.
În privinţa savantului George Emil Palade:
• Şcoala primară: primii doi ani la Iaşi, ultimii doi ani la
Buzău.
• 1930: absolvă Liceul Alexandru Hasdeu din Buzău, cu nota
10.
• 1930: se înscrie la Facultatea de Medicină din Bucureşti.
• 1932: reuşeşte întâiul la concursul de externat.
• 1934: reuşeşte întâiul la concursul de internat. Îl vor
interesa în mod egal toate stagiile, dar arată preferinţe pentru
anatomia patologică şi pentru medicina internă. Este apreciat la
superlativ de profesorii N. Gh. Lupu, André Boivin şi Fr. I. Rainer.
Face dovada unor însuşiri intelectuale de excepţie: inteligenţă,
disciplină, memorie, stăpânire de sine, umor. Capacitatea lui de
muncă îi impresionează deopotrivă pe colegi şi pe profesori. Este
pasionat de tragicii greci şi de Vasile Pârvan.
• 1936: absolvă Facultatea de Medicină din Bucureşti.
• 1939: i se naşte fiul, George, inginer electronist, astăzi în
Germania.
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• 1940: îşi susţine teza pentru doctoratul în medicină şi
chirurgie cu titlul: Tubul urinifer al delfinului. Studiu de
morfologie şi fiziologie comparativă, lucrare ce „înseamnă
încheierea învăţăturii mele universitare”. În Cuvânt înainte îşi
omagiază profesorii Fr. I. Rainer, Z. Iagnov şi pe colegii I. Juvara
şi D. Vereanu, „tovarăşi de vânătoare şi de lucru”, deoarece
delfinii au fost capturaţi pe Marea Neagră. Teza este scrisă într-o
română frumoasă şi neconvenţională, care îşi păstrează şi astăzi
prospeţimea. Cu prilejul susţinerii ei, profesorul Fr. I. Rainer îl
caracterizează astfel: „Inteligenţă prodigioasă, răbdare de
benedictin. Întrevăd în el o mare personalitate a medicinii
viitoare”.
• 1941: se căsătoreşte cu Irina N. Malaxa. Vor avea
împreună doi copii: Georgia, filolog, c. Van Dusen, şi Philip,
astăzi profesor de neurofiziologie la Galveston, Texas, S.U.A.
• 1943: devine, prin concurs, conferenţiar universitar la
Catedra de Anatomie („Institutul de Anatomie”) a Facultăţii de
Medicină din Bucureşti, condusă de profesorul Fr. I. Rainer, după
ce parcursese etapele de preparator (încă din timpul studenţiei),
asistent şi şef de lucrări.
• 1944: venind de la Iaşi la Bucureşti, profesorul Gr. T. Popa
îi succede la catedră profesorului Fr. I. Rainer, care se pensionase.
„Eu îmi recunosc trei maeştri – va declara în 1981 savantul: Fr.
Rainer, André Boivin şi Grigore T. Popa”. Acesta din urmă va
avea un rol hotărâtor în îndrumarea lui G. E. Palade spre studiul
universului celular şi îl recomandă Institutului Rockefeller din
New York, S.U.A.
• 1946: personalitate ştiinţifică formată, G. E. Palade pleacă
în S.U.A. ca „visiting professor” la Institutul Rockefeller pentru
cercetări medicale din New York, devenit ulterior Universitatea
Rockefeller. Trimite scrisori detaliate profesorului său iubit, Gr. T.
Popa, cu privire la nivelul şi la orientarea cercetării de biologie
celulară de aici. La numai câteva zile de la sosirea în S.U.A.,
participă la un simpozion organizat de către profesorul Albert
Claude, care avea ca temă adaptarea microscopului electronic,
folosit în cercetarea fizică ori din metalurgie, la exigenţele studierii
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substanţei vii. A fost un moment care a schimbat destinul biologiei
celulare. Totodată contribuie la punerea la punct a metodei
ultracentrifugării fracţionate. Începe suita de mari descoperiri, din
care una singură ar face faima oricărui cercetător. Colaborează cu
Keith Porter şi Philip Sieckewitz. Dovedeşte că nu este omul unei
singure descoperiri.
• 1952: creează fixatorul Palade (tetraoxid de osmiu 1% în
tampon de veronal sodic), pentru microscopia electronică.
• 1952-1953: descrie structura ultrafină a mitocondriei şi
topografia unor enzime ale catenei de oxidoreducere celulară.
• 1953: descoperă ribosomii, organite implicate în sinteza
proteinelor, care, în onoarea sa, vor fi numite o vreme „granulele
Palade”.
• 1954: descrie, cu Keith Porter, reticulul endoplasmic,
precizându-i funcţiile. Pune la punct, în aceşti ani, tehnica
autocitoradiografiei.
• 1956: devine profesor de biologie celulară la Universitatea
Rockefeller din New York.
• 1958: la prima reuniune a Societăţii de Biofizică se ia
hotărârea ca ribosomii să poarte denumirea de „granulele Palade”.
• 1961: profesor fiind, devine şeful Departamentului de
Biologie Celulară al Institutului Rockefeller din New York.
Împreună cu Marylin Farquhar şi S. L. Wissig, studiază
permeabilitatea glomerulară.
• 1964: i se decernează Premiul Passano.
• 1965: Vingt ans après, vizitează România! Vine în cadrul
unei delegaţii a Academiei Naţionale de Ştiinţe a S.U.A., din care
făceau parte profesorii Frederick Rossini, de la Universitatea Notre
Dame, şi Marvin Chodorow, de la Universitatea Stanford, sosită în
ţara noastră pentru a negocia un acord de schimburi ştiinţifice.
• 1966: i se conferă Premiul Albert Lasker, cel mai prestigios
premiu ştiinţific al Statelor Unite. Cu prilejul decernării înaltei
distincţii, este numit „exploratorul unei lumi noi, al cărei principal
cartograf rămâne”.
I se decernează Premiul Duckett.
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• 1969: vizitează România a doua oară.
• 1970: Premiul Louisa Gross Horwitz.
• 1971: A treia vizită în România. Vizitează centrele
universitare mari din ţară. Intenţionează să pună bazele unui
Institut de Biologie şi Patologie Celulară în Bucureşti.
• 1972: este profesor de biologie celulară la Universitatea
Yale din New Haven, statul Connecticut, unde conduce
Departamentul de Biologie Celulară.
• 10 decembrie 1974, în ziua comemorării încetării din viaţă
a lui Alfred Nobel (1833-1896), i se decernează lui GEORGE
EMIL PALADE PREMIUL NOBEL PENTRU MEDICINĂ,
împreună cu profesorii ALBERT CLAUDE, de la Universitatea
liberă din Bruxelles, şi CHRISTIAN DE DUVE, de la
Universitatea Rockefeller din New York, pentru „descoperirile lor
privind organizarea structurală şi funcţională a celulei (...). Cei trei
laureaţi ai Premiului Nobel pentru Medicină din acest an au
revoluţionat, prin lucrările lor, domeniul biologiei celulare, mai
ales al componenţilor citoplasmei a căror cunoaştere s-a schimbat
complet sub impulsul pe care ei i l-au dat în ultimii treizeci de
ani.” (Motivaţia Institutului Karolinska din Stockholm). La această
dată, G. E. Palade era membru honoris causa a cinci universităţi.
• 1975: vizitează împreună cu soţia sa, Marylin Farquhar,
profesor de biologie celulară, România. Acad. Miron Niculescu îi
înmânează însemnele de membru de onoare al Academiei Române.
• 1978: vizitează România, cu prilejul morţii mamei sale,
Constanţa Palade.
• 1979: Colocviul „Transportul macromoleculelor în
sistemele celulare”, desfăşurat la Bucureşti, îi prilejuieşte o nouă
revenire în ţară, împreună cu profesorii Marylin Farquhar şi
Christian de Duve.
În anii care au urmat, profesorul G. E. Palade s-a ocupat
intens de problema biogenezei membranelor celulare. A revenit în
mai multe rânduri în ţară, vizitând cu precădere Institutul de
Biologie şi Patologie Celulară din Bucureşti, care avea să
primească numele discipolului său, Prof. dr. Nicolae Simionescu,
institut ale cărui cercetări le urmăreşte îndeaproape.
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• 25 martie 1999: la Universitatea California din San Diego
are loc un Simpozion ştiinţific în onoarea lui G. E. Palade, decan
în problemele ştiinţifice ale Universităţii, simpozion la care
participă oameni de ştiinţă din toată lumea. G. E. Palade este
unanim consacrat drept unul din cei câţiva creatori ai biologiei
celulare moderne. Se ia hotărârea ca, în onoarea lui, Universitatea
California să constituie „The George E. Palade Fellowship Fund”,
burse ce vor fi acordate la trei dintre cei mai buni cercetători.
Printre numeroşii participanţi se află şi Christian de Duve, laureat
al Premiului Nobel odată cu G. E. Palade.
Revista Medicală Română, XLIX, 3, pp.172-175, 2002.
Ateneu, Bacău, XXXIX, 12 (399), pp. 10-11, decembrie
2002.
Vitraliu. Periodic al Centrului Cultural Internaţional
„George Apostu”, Bacău, XVI, 1-2 (30), pp.44-45, aprilie
2008 (semnat: C. D. Zeletin).
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ŞTEFAN MUNTEANU

C. DIMOFTACHE ZELETIN, ŞTEFAN ZELETIN.
CONTRIBUŢII DOCUMENTARE

La 19 iunie 2002 s-au împlinit 120 de ani de la naşterea
filosofului Ştefan Zeletin. Încă un prilej de bilanţ, aşteptat de mulţi
oameni generoşi pentru a-şi exprima consideraţia faţă de viaţa şi
opera marelui cărturar. În suita activităţilor care au precedat şi care au
urmat acestei date, un ecou aparte a avut festivitatea din 29 iunie
2002, când la Burdusaci, comuna Răchitoasa, judeţul Bacău a fost
dezvelit bustul gânditorului născut în această localitate. Tot cu această
ocazie, într-o atmosferă de mare sărbătoare spirituală, a fost lansată
lucrarea Ştefan Zeletin. Contribuţii documentare (Editura Corgal
Press, Bacău, 2002), semnată de scriitorul C. Dimoftache Zeletin.
Desigur că cele mai mari înfăptuiri spirituale (statuia şi cartea),
deşi urmăresc o finalitate comună, îşi vor trăi viaţa în mod
independent. Bustul lui Ştefan Zeletin, operă a sculptorului Dumitru
Juravle, va aminti, peste timp, despre spiritul întruchipat al unui om
de excepţie. Iar cartea lui C. D. Zeletin va oferi interesante mărturii
privind etapele de spiritualizare ale celui care a fost Ştefan Zeletin.
Foarte pe scurt, însemnările care urmează fac referiri doar la
monografia documentară.
Încă de la început trebuie observat faptul că lucrarea lui C.D.
Zeletin, mai ales sub aspectul utilităţii, reprezintă un remarcabil câştig
pentru cultura română. Nu trebuie să uităm adevărul că Ştefan Zeletin
a fost destul de puţin studiat, mult timp a fost uitat, iar acum trebuie
redescoperit. Existenţa acestei cărţi oferă şanse suplimentare, ba chiar
obligă, măcar pe specialişti, la investigarea dimensiunilor şi a
actualităţii operei unui gânditor de seamă. Oricum, marea dificultate
pentru oricare asemenea cercetare a subiectului, dificultatea procurării
documentelor despre viaţa şi opera lui Ştefan Zeletin, este, în cea mai
mare parte, depăşită. În lămurirea introductivă a cărţii, C.D. Zeletin,
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autorul, care cunoaşte cel mai bine situaţia, scrie: „Documentele
biografice privitoare la Ştefan Zeletin sunt rare. Nu cu uşurinţă le-am
adunat de-a lungul anilor. Marea lor majoritate văd acum pentru
întâia oară lumina tiparului. Ele umplu, aşadar, un gol de multă vreme
resimţit, dar sunt şi de natură să îndrepte inexactităţile strecurate în
timp de către mulţi din cei care au scris despre el. Documentele vor fi
utile viitorilor exegeţi, scutindu-i de truda cercetării prin arhive şi de
riscul de a nu găsi ceea ce caută. Peste aceasta, lucrarea noastră are
rostul de a salva deopotrivă documentul, perisabil prin materialitatea
lui, şi memoria ce se risipeşte definitiv odată cu omul” (p. 5).
Prima parte a acestei comori documentare cuprinde o micromonografie a satului Burdusaci, străveche localitate moldovenească
traversată de pârâul Zeletin, încărcată de istorie, de legendă şi de
civilizaţie. Datele prezentate, de natură arhivistică, arheologică ori
geografică, precum şi interesantele comentarii lingvistice, reuşesc să
reconstituie cadrul natural şi socio-cultural în care s-a născut şi a
copilărit viitorul filosof. Dimensiunile acestui plai mioritic, cu
urcuşuri şi coborâşuri domoale în spaţiu, precum şi în timp, au oferit
leagănul unui copil bastard, plăpând şi predispus bolii, după cum şi
energiile unui spirit introvertit, pornit să se răzvrătească cu lumea,
pentru a se împăca evlavios cu natura.
Dar despre viaţa lui Ştefan Zeletin aflăm date importante, multe
inedite, în partea a doua a cărţii, acolo unde găsim documente privind
trunchiul genealogic, certificatul de naştere, evoluţia şcolară, performanţele profesionale, soarta manuscriselor şi certificatelor de înmormântare. Mai întâi întâlnim aici un amplu studiu biografic, care
soluţionează până şi delicata problemă a paternităţii lui Ştefan
(Motăş) Zeletin. „Fiul natural, cum precizează şi actul de naştere, al
Catincăi Motăş (1839-1912), văduva lui Dumitrache Motăş (1820 sau
1821-1866), Ştefan Motăş, care avea să-şi ia pseudonimul de la
pârâul Zeletin ce străbate Burdusacii, s-a născut în al 16-lea an de
văduvie al mamei sale, însă a crescut în mijlocul celor 6 fraţi şi al
familiei Motăş... Mărturii contemporane şi de familie au menţinut
ştirea după care tatăl real al lui Ştefan Zeletin ar fi fost Neculache
Brăescu, răzeş înstărit şi primar al Burdusacilor, ce avea şi alţi copii
din flori” (pp. 35-38).
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Interesante sunt şi observaţiile pe care le face autorul cărţii cu
privire la opera şi gândirea filosofică a lui Ştefan Zeletin. Spicuind
asemenea referinţe, aflăm: „Filosof, sociolog, literat şi profesor
universitar, Ştefan Zeletin este cunoscut mai ales ca gânditor cu
preocupări privitoare la evoluţia societăţii româneşti... El susţine un
punct de vedere determinist în dezvoltarea societăţii româneşti şi vede
în industrializare condiţia sine qua non a progresului naţiunii române.
Duşman al conservatorismului şi al punctelor de vedere agrariene, el
descoperă în burghezie factorul principal al dezvoltării societăţii
româneşti. Lucrările sale filosofice, Evanghelia naturii, Iaşi, 1915,
Sextus Empiricus. Scurtă expunere a filosofiei sceptice, Cultura
Naţională, 1923, Nirvana. Gânduri despre lume şi viaţă, Editura
revistei „Pagini agrare şi sociale”, 1928, cursul universitar
Introducere în filosofie, Iaşi, 1929-1930 (astăzi o raritate bibliofilă) şi
altele îl situează la înălţimea celor mai însemnaţi filosofi români. Din
nefericire, o bună parte din opera sa, rămasă în manuscris, s-a pierdut,
poate fără urmă...” (p. 62).
Caracteristici notabile ale personalităţii lui Ştefan Zeletin aflăm şi
din scrisorile pe care filosoful le trimite prietenului său, filologul
Vasile Bogrea, profesor la Catedra de limba şi literatură latină a
Universităţii din Cluj. Deşi erau firi deosebite – Zeletin filosof
introvertit şi sobru, Bogrea filolog extravertit şi plin de vervă – pe cei
doi îi lega puternice afinităţi spirituale şi sentimente de sincer respect
reciproc. Pentru frumuseţea gândului redăm un fragment dintr-o
epistolă scrisă în 1917, mobilizat fiind, când armata din care făcea
parte era în refacere: „Te rog deci pe tine să-mi faci cu orice chip rost
de o Iliadă întreagă, precum şi de un lexicon homericum. Iliada să fie
de format cât se poate de mic, dacă e posibil chiar de buzunar. Când
voi pleca pe front îţi voi trimite lexiconul îndărăt. Iliada însă o iau cu
mine. Dacă voi cădea, îţi urez să rămâi cu atâta pagubă din acest
război, dacă însă voi rămâne, vei avea-o ca amintire de pe front”
(p. 82).
Ca documente inedite, în carte sunt reproduse şi certificate,
adeverinţe, cereri, procese verbale şi fotografii, din colecţii personale
şi din arhive, fie din ţară ori din străinătate. Ne putem imagina
valoarea acestor documente dacă reţinem faptul că pentru o parte din
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ele, C. D. Zeletin a cercetat personal arhiva Universităţii din
Erlangen, Germania, acolo unde în 1912 Ştefan Zeletin şi-a susţinut
doctoratul în filosofie cu teza Idealismul personal faţă de idealismul
absolut în filosofia engleză contemporană. A descoperit astfel
referatul conducătorului tezei de doctorat, profesorul R. Falckenberg,
din conţinutul căruia selectăm câteva frumoase aprecieri: „Domnul
Motaş, care a studiat timp de 8 semestre la Iaşi, trei la Berlin şi câte
unul la Leipzig, Paris şi Erlangen şi care mi-e cunoscut de la lucrările
de seminar ca o minte ageră, şi-a ales el singur tema, pe semne sub
influenţa imboldurilor primite la Paris, şi a tratat-o într-o manieră
demnă de laudă. Stilul este limpede, iar limba germană o stăpâneşte
într-o măsură vrednică de admirat la un străin” (p. 119).
Imaginea adevărată a celui care a fost Ştefan Zeletin este
completată şi în partea a treia a cărţii, prin reproducerea câtorva
scrisori trimise unor mari personalităţi, precum N. Iorga,
G. Ibrăileanu, N. Bagdasar, Cezar Papacostea ş.a., a unor mărturii
despre personalitatea sa, făcute de E. Lovinescu, G. Ibrăileanu, Tudor
Vianu, G. Călinescu, I. Petrovici, C. Filipescu, Petre Pandrea, Al.
Claudian, Iorgu Iordan, N. Bagdasar ş.a. şi mai ales prin redarea
portretelor care i-au fost creionate de către N. Bagdasar, Olimpia
Lozach, Şerban Ţiţeica, Eugeniu Speranţia şi Ştefan Bârsănescu.
La capătul unei lecturi dense, plăcute şi benefice, mai rămâne să
previn cititorii că această carte, deşi a apărut într-un an aniversar
Ştefan Zeletin, nu este una de conjunctură, ci sintetizează rezultatele
unor investigaţii serioase, de multe decenii, şi răspunde unei nevoi
fireşti de orientare în lupta cu timpul.
Ateneu (Bacău), XXXIX, 8 (395), pp.14-15, august 2002.
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C. D. ZELETIN
LINIŞTE
Marea agoniza,
Sufletu-n mine asemeni...
Te-am strigat şi nimeni n-a răspuns,
te-am strigat şi nimeni n-a răspuns,
te-am strigat
şi vocalele – pescăruşi disperaţi –
Piereau înghiţite-n furtună...
Cum să plec de aici cu povara
Liniştii blestemate?
Andaluzia, 1986
●
SILENZIO
Il mare stava per morire,
ed il mio spirito similmente...
Ti ho chiamato e nessuna riposta,
ti ho chiamato e nessuna riposta,
ti ho chiamato
e le vocale – i froncoli disperati –
morivano nella tempesta...
Come andarmi da qui con il peso
di questo maledetto silenzio?
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●
SILENCE
The sea was agonizing,
and my soul too...
I called to you and no answer,
I called to you and no answer,
I called to you
and the vocals – desperates sea-mews –
were dying in the storm...
How could I quit this place with the burden
of this cursed silence?
Responsabil cu trădarea A. D. Mazilu
Anunţul cultural, Tecuci, I, 10, 2003, p.2.
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Prof. ELENA POPOIU
PAUL VERLAINE ÎN ROMÂNEŞTE
„Pentru auzul românului, limba franceză
îşi are dulceaţa ei suavă şi de-o oarecare
senzualitate, trezind o senzaţie de topire a
clarităţilor sudului latin în misterioase neguri
septentrionale, de adâncimi ale nedesluşirii
care ele însele sunt muzică... Tâmpla
românească are acest auz...”
C. D. Zeletin, Mărturisire.

Puţini sunt creatorii intraţi în universalitate despre care să nu
se fi spus totul sau aproape totul, dezarmând oricât de inovatoare
sau îndrăzneţe grile de lectură. Planează mereu asupră-le adagiul
lui La Bruyère: „Tout est dit et l’on vient trop tard...”
Paul Verlaine nu face excepţie. Îl citeşti, te laşi prins de
incantaţia versurilor, dar ce să spui care să nu fi fost deja spus? Şi
ce frumos şi adevărat spus! Ca în acest mişcător „Cuvânt înainte”
la „Confesiunile” poetului, „Cuvânt” semnat de Léon-Paul Fargue:
„De-ar trebui ca într-o bună zi să ne scufundăm într-o lume
neîndurătoare, (...) lipsită de sensibilitate şi memorie, supusă total
controlului maşinii asupra nervilor, numele lui Verlaine fi-va unul
din acele lucruri ce-ar rămâne...”
Glasul inconfundabil al poetului se face cunoscut încă de la
primele volume, „Poèmes saturniens” (1866), „Les Fêtes galantes”
(1869) şi el va rămâne până la capăt fidel postulatului pe care-l
proclamă în binecunoscutu-i stil lipsit de orice emfază: „L’Art,
mes enfants, c’est d’être absolument soi-même”. În „La Bonne
chanson” (1870), „Romances sans paroles” (1874), „Sagesse”
(1881), „Jadis et Naguère” (1884), „Amour” (1888), „Parallèlement” (1889), versurile sale continuă să se elibereze de
constrângerile prea rigide şi înfloresc în armonii muzicale şi
ritmuri tot mai personale. Nedorind să teoretizeze, lipsit de ambiţii
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estetizante sau filosofice, poetul şi-a şlefuit, fără a trăda efortul,
„lirismul intim”, preocupat doar de „a găsi acel ton de poezie
vorbită ce-i aparţine numai lui” (Marcel Raymond).
Refractar dogmelor şi autorităţii, îi cere poetului în primul rând
sinceritate: „Tout est bel et bon qui est bel et bon, d’où qu-il vienne
et par quelque procédé qu’il soit obtenu”, îi scrie, în 1887, lui
François Viélé-Griffin; şi, tot într-o scrisoare, către Gustave Kahn,
citim: „Ce qui est beau et bon est beau et bon parce que et quoique”.
Universul poetic verlainian? Privelişti nocturne, în care
pădurea şi apa se înveşmântă în palide raze de lună, cuvintele sunt
susurate, Binele şi Răul se înfruntă fără vacarm, doar în suspine
domoale. Versuri care curg, recitându-se ori cântându-se singure,
precum cele din „Chanson d’automne”:
„Les sanglots longs
Des violons,
De l’automne
Blessent mon coeur
D’une langueur
Monotone”

sau din „Mon êve familier”:
„Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant
D’une femme inconnue, et que j’aime et qui m’aime.
Et qui n’est, chaque fois, ni tout à fait la même
Ni tout à fait une autre, et m’aime et me comprend”.

sau din „Kaléidoscope”:
„Ce sera comme quand on rêve et qu’on s’éveille.
Et que l’on se rendort et que l’on rêve encor”...,

aproape nu au nevoie de tălmăcire şi fac din Verlaine un nou
Orfeu, prin supremaţia muzicii asupra cuvântului...
A trebuit să vină centenarul morţii poetului (1996), pentru a ne
da seama că suntem departe de o integrală poetică Verlaine în
limba română, cu toate că din opera sa, piatră de încercare pentru
orice traducător, fie el chiar poet, a apărut încă din 1903 o primă
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culegere, în versiunea românească a poeţilor Dimitrie Anghel şi
Şt. O. Iosif.
Următoarea, semnată de Nicolae Ţimiraş, incluzând treizeci de
poeme creştine din volumul „Sagesse”, apare în 1937.
În colecţia „Poesis” a Editurii pentru Literatură, este publicată,
treizeci de ani mai târziu, o nouă culegere de şaizeci şi două de
poeme selectate şi traduse de G. Georgescu.
În volumul I al „Antologiei poeziei franceze de la Rimbaud
până azi”, alcătuită de Ion Caraion şi Ov. S. Crohmălniceanu şi
publicată în 1974 la Editura Minerva, Verlaine este prezent cu
douăzeci şi nouă de poeme traduse de T. Arghezi, L. Blaga, Maria
Banuş, Nina Cassian, Petre Solomon, Taşcu Gheorghiu, Dinu
Albulescu, D. Iacobescu, Mihai Cruceanu, Mihai Rădulescu şi,
desigur, D. Anghel, Şt. O. Iosif şi G. Georgescu.
În 1981, la Editura Albatros, apare florilegiul de „Lirică
franceză modernă” sub semnătura unui cărturar drag inimilor
bârlădene, şi nu numai, C. D. Zeletin. Volumul reuneşte 150 de
poeme de Nerval, Gautier, Baudelaire, Mallarmé, Verlaine,
Rimbaud, Valéry şi Apollinaire, reprezentând, după mărturisirea
traducătorului-poet, „o parte a ostenelilor mele de peste 25 de ani
în tălmăcirea liricii franceze”. Postfaţa volumului, intitulată chiar
„Mărturisire”, este un admirabil şi plin de miez eseu-profesiune de
credinţă despre traducere şi raporturile atât de complexe şi de greu
de definit între traducător şi operă, între „opera de adopţiune care
este poezia tălmăcită” şi originalul supus traducerii/trădării.
În 1996, anul centenarului, în colecţia bilingvă „Ianus” a
Editurii Grai şi suflet – Cultura naţională, apare, în îngrijirea lui
Ion Acsan, volumul Paul Verlaine – „Cent poèmes”/„O sută de
poeme”, adunând, în selecţia alcătuitorului, cel mai mare număr de
poeme ale „Sărmanului Lélian” în versiune românească publicate
până în momentul de faţă. Din „Nota” asupra ediţiei, purtând titlul
„Centenarul Verlaine în România”, aflăm, pe lângă multe din
datele de mai sus, şi faptul că toate cele douăzeci şi două de poeme
verlainiene din „Florilegiul” realizat de C. D. Zeletin sunt incluse
în primul din cele trei volume publicate în colecţia „Sinteze –
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Lyceum” a Editurii Albatros şi consacrate simbolismului
european, ediţie alcătuită de Zina Molcuţ.
După ştiinţa noastră, volumul „Poèmes” / „Poezii”, tipărit în
2002 la Editura Pandora M din Târgovişte, în colecţia „Sfera”, este
ultima în dată din apariţiile dedicate lui Verlaine: este vorba de
treizeci şi şapte de poeme tălmăcite de Şt. O. Iosif (15) şi de C. D.
Zeletin (22, aceleaşi din „Florilegiul” deja menţionat), însoţite de o
„Notă biografică” semnată de Şt. O. Iosif. Nu se face, din păcate,
menţiunea asupra numelui celui care a îngrijit volumul, şi nu este
făcută nici alăturarea, prezentă în toate ediţiile deja apărute, a
numelui lui D. Anghel.
Orice traducere poetică de valoare este creaţie.
Orice traducător-poet, căci altcum nu se poate, este, precum
poetul, ascultător supus al îndemnului lui Boileau: „Vingt fois sur
le métier remettez votre ouvrage!” Dar oare numai de douăzeci de
ori?...
Să ne lăsăm, aşadar, captivaţi de „haloul sonor” al versului
verlainian, să le mulţumim editorilor de carte care cred pe mai
departe în publicul cititor de poezie şi să ne convingem, o dată mai
mult, de statutul de creator al celui „fără nume pe copertă” –
tălmăcitorul:
„Une aube affaiblie / Vlăguiţi zorii
Verse par les champs / Lasă pe câmpie
La mélancolie / O melancolie
Des soleils couchants. / De apus de sori.
La mélancolie / O melancolie
Berce de doux chants / Leagănă-n fiori
Mon coeur qui s’oublie / Inima pustie
Aux soleils couchants. / În apus de sori.
Et d’étranges rêves, / Pline de eresuri,
Comme des soleils / Parcă sori din zări
Couchants sur les grèves,/ Coborâţi la şesuri,
Fantômes vermeiles, / Roşii arătări,
Défilent sans trêves, / Stranii înţelesuri
Défilent pareils / Curg din depărtări,
A de grands soleils / Parcă sori din zări
Couchants sur les grèves. / Coborâţi la şesuri.”

„Soleils chouchants / Apus de sori”, traducere de C.D. Zeletin.
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MIHAELA SIPOŞ
Manager Editura Cartea Universitară

CARTEA UNIVERSITARĂ

Editura Cartea Universitară are plăcerea de a vă invita
sâmbătă, 29 mai 2004, ora 12,00 la Târgul de carte Bookarest, la
punctul de lansare de la etajul 4, la lansarea volumului CHARLES
BAUDELAIRE, FLORILE RĂULUI. Traducere, note şi comentarii de C. D. Zeletin. Ediţie bibliofilă.
Opera lirică a lui Charles Baudelaire (1821-1867) s-a bucurat
de un destin fast în România. Primită călduros încă din 1866 (La
voix de la Roumanie), ea a incitat arta poeţilor români traducători
de poezie. Puţini sunt poeţii care să nu-şi fi exersat, public sau în
intimitate, pana de tălmăcitori ai acestei capodopere lirice, de la
junimistul Vasile Pogor, Perpessicius ori Ion Pillat, la N. Iorga,
Tudor Arghezi, Al. Philippide, Ştefan Augustin Doinaş etc., până
la contemporanii noştri Romulus Vulpescu ori C. D. Zeletin. Cu
tot acest larg şi strălucitor impact asupra culturii române,
tălmăcirea Florilor Răului în totalitate a avut loc relativ târziu.
Prima versiune integrală o datorăm lui C. D. Zeletin (1991).
Poet, eseist, traducător din lirica franceză şi italiană, C. D.
Zeletin este în acelaşi timp om de ştiinţă şi profesor universitar de
biofizică medicală, preşedintele Societăţii Medicilor Scriitori şi
Publicişti din România. În urmă cu 40 de ani, el îl surprindea pe
marele estetician Tudor Vianu prin netăgăduita siguranţă în
stăpânirea versului clasic pe care o dovedea în prima tălmăcire a
Sonetelor lui Michelangelo (1964), volum încununat cu Premiul I
şi Medalia de aur la Concursul de carte de la Edinburgh (Marea
Britanie). Critica literară îl socoteşte drept unul dintre cei mai
importanţa traducători români de poezie, urmaş al lui George
Coşbuc, ori Al. Philippide.
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Ştefan Augustin Doinaş, excelent traducător de lirică
universală, scria că Florile Răului de Charles Baudelaire, în
versiunea lui C. D. Zeletin, reprezintă o remarcabilă biruinţă a
expresivităţii româneşti atunci când e chemată să încorporeze o
seamă de realizări de prim rang ale poeziei universale.
Florile Răului de Charles Baudelaire, redate în româneşte de
C. D. Zeletin, s-a bucurat de două premii naţionale pentru cea mai
bună tălmăcire a unei capodopere lirice: Premiul Uniunii Scriitorilor (Bucureşti, 1991) şi al Salonului Naţional de Carte (ClujNapoca, 1991).
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Poeţi români de expresie franceză
SANDU TZIGARA-SAMURCAŞ (1903-1987)
în tălmăcirea lui C.D. ZELETIN
LE PIANO
A votre neige immaculée, ô mes touches blanches,
La soif des doigts si las fiévreusement s’étanche.
Au seuil de votre nuit ténébreuse vient boire
La main quêtant le mystère, ô mes touches noires!
La route étoilée, que mon rêve parcourt
Sur le clavier magique, est un départ sans retour.
Près de l’abîme creusé par les vivants accords,
La torture et l’espoir: déchirant corps à corps.
Dans la brume où le ciel et l’océan se confondent
La pédale réunit le vent sauvage à l’onde.
Mais soudain les fifres d’invisibles anges
Palpitent comme les ailes du cœur le plus étrange.
Le marteau embrasé sur la corde inconnue:
Un éclair tout à coup éclate dans les nues,
Et la réponse jaillit, le regard clame,
Silencieux le gosier, seule chante l’âme!
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Que recèles-tu donc au fond de tes entrailles,
Vaste cercueil de jais, pour quelles funérailles?
Ou bien es-tu pareil au coffret de Pandore
D’où se sont envolés les soupirs de l’aurore?
Non, tu es l’ami le plus fidèle, celui
Qui a tout deviné, qui partout en moi luit.
Sous tes profonds échos la plus secrète fleur
S’ouvre, ses racines puisant dans la douleur.
Le miroir que tu tiens et qui reflète les cieux
Est le seul en lequel je reconnais mes yeux.
De tes cimes tu me dévoiles des mers insoupçonnées;
Les heures de vie c’est toi qui me les as sonnées...
Avec Robert Schumann, sur les rives que longent
Ses plus pures confidences, je désaltère mes songes.
La patrie enchaînée, le souffle frissonnant de fièvre,
Chopin met la rosée de ses pleurs sur mes lèvres.
Et répondant enfin à mon suprême appel,
Le Grand Sourd m’a révélé la voix de l’Eternel!
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PIANUL
Spre puritatea voastră, o, clape de zăpadă,
A degetelor sete febrilă stă să cadă!
În pragul beznei voastre adânci, o, negre clape,
Vin mâinile-amândouă din taină să se-adape!
Pe drumul plin de stele ce visul meu mlădiu
Cu vraja îl străbate, mă duc şi nu mai viu...
Aproape de abisul acordurilor grele,
Tortura şi speranţa se sfâşie-ntre ele.
În pâcla unde-oceanul şi cerul se confundă,
Pedala-i înfrăţire de taifun şi undă.
Dar brusc palpită-un fluier de serafimi pe vânt,
Ca aripile celui mai straniu simţământ.
Ciocanul numai flăcări pe nevăzuta strună:
Un fulger ce sclipeşte prin nouri de furtună,
Privirea cheamă totul, răspunsul se avântă
Şi-n timp ce glasul tace, doar sunetul, el, cântă!
Ce-ascunzi în adâncimea fiinţei tale rare,
Enorm sicriu de jáis, şi pentru ce-ngropare?
Sau poate eşti asemeni cutiilor Pandorei,
De unde îşi iau zborul suspinele-aurorei?
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Cel mai fidel prieten îmi eşti, luminătorul
Lucind oriunde-n mine, şi-atoate-ghicitorul.
Sub amplele ecouri, cea mai secretă floare,
Deschisă, seva-şi trage din tot ceea ce doare...
Oglinda-ţi ce reflectă din cer nemărginirea
E singura în care îmi recunosc privirea.
Mi-arăţi de sus mări sacre ce rar le văd drumeţii;
Tu mi-ai sunat oricare din orele vieţii...
Cu Schumann, pe faleza ce-i mărgineşte marea
Mărturisirii pure, îmi potolesc visarea.
Când patria-i în lanţuri, vânt fremătând sub spuze,
Chopin îmi lasă roua durerii lui pe buze.
Şi răspunzând în fine supremului apel,
Cel Surd mi-arată glasul lui Dumnezeu în el!
În româneşte de
C. D. Zeletin
Sandu Tzigara-Samurcaş, Invocations, Éditions
Saint-Germain-des-Prés, Paris, 1972, pp. 59-60.
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LE PASSÉ
„Tout se transforme en tristesse parce
que tout devient du passé presque sous
nos yeux.”
Julien Green (Journal du 2 mars 1957)

Pèlerin tristement errant au fond des bois
Sans pouvoir retrouver une perdue clairière,
Revenant sur ses pas, hors d’haleine, aux abois,
Mon cœur poursuit en vain l’éclat de tes paupières,
O Passé qui surgis dans la nuit de l’oubli,
Pâle éclair chancelant à l’horizon lointain,
Passé, source à laquelle sans cesse j’ai rempli
L’amphore qui portait le sceau de mon destin.
Mais la lueur de rêve a allongé mon ombre
Etendant à mes pieds ma vie ensevelie.
Mais ton eau enfermée dans le vase qui sombre
A pris le goût amer d’une invisible lie.
Tes souffrances m’entourent comme des revenants
Dont les faces s’effacent par ta rouille rongées.
Tu ne peux évoquer, jadis et maintenant,
Que les grandes blessures dans tes flots noirs plongées.
Tu détournes de mois tes orbites vidées,
Fantôme caché sous un étrange linceul,
Quand tu te penches vers mon image ridée
Qui ne veut me répondre et me laisse tout seul.
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Pourtant c’est bien ton sang qui palpite en mes veines,
Tes flammes ont brûlé mes lèvres assoiffées,
Tes songes m’ont jeté toutes leurs cendres vaines.
Tu m’as fait écouter tes démons et tes fées
Passé, je traîne encore tes chaînes dans mes luttes,
Pourtant je les oublie quand je tombe accablé,
Car tes chants ne soupirent plus que sur une flûte
Dont le son a été à tout jamais fêlé.
Avenir, lorsque tu m’appelles par mon nom,
Je sens sur mes épaules les ailes des grands cygnes,
Et m’élance vers toi dans un pur abandon.
Tu m’entends, je le sais: j’ai reconnu ton signe!

484
https://biblioteca-digitala.ro

TRECUTUL
„Totul se preface în tristeţe pentru că
totul devine trecut aproape sub ochii
noştri.”
Julien Green (Jurnal din 2 martie 1957)

Întristat pelerin prin adânc de păduri
Făr-a da de lumina pierdutei poiene,
Regăsind paşii vechi, jertfă sub icnituri,
Eu cu sufletul caut lucirea-ţi din gene,
O, Trecut ce din noaptea uitării răsari,
Fulger pal şovăind spre-ale zărilor porţi,
Te-am umplut ne-încetat, o, izvor ce-mi apari
Cu-al destinului semn pe-ale amforei torţi!
Licărirea-ţi de vis pururi viaţa mi-o-îngroapă,
La picioare lungind umbra mea funerar.
Însă-n luntrea ce cade-n adânc, scumpa-ţi apă
Dintr-un zaţ nevăzut a prins gustul amar.
Mă-înconjoară durerile tale, strigoi
Cu chip ros de rugina prin care-i mănânci...
Şi-altădată şi-acum deşteptat-ai în noi
De sub negrele-ţi valuri doar rănile-adânci.
Îţi întorci de la mine orbitele goale,
Plăsmuire cu trupu-n giulgiu straniu ascuns,
Peste-obrazu-mi zbârcit când pleci apele tale,
Ce mă lasă şi singur şi fără răspuns.
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Totuşi, sângele tău îmi palpită în vine,
Însetatele-mi buze le arzi în văpăi,
Cu deşarte cenuşi visele-ţi vin către mine,
Ascult zânele tale şi-ascult demonii tăi.
Lanţul tău greu îl târâi în luptele mele,
Însă-l uit când în luptă mă frâng istovit,
Căci tu scoţi dintr-un flaut suspinele-acele
Ce păstrează-n vecie un sunet dogit...
Viitor, când mă strigi simt arípi, Viitor,
De mari lebede care plutesc peste hău
Şi mă-avânt către tine-n uitare de zbor...
Mă aştepţi, o ştiu bine: cunosc semnul tău!
În româneşte de
C.D. ZELETIN
10 februarie 1980
Sandu Tzigara-Samurcaş, Invocations, Éditions
Saint-Germain-des-Prés, Paris, 1972, pp. 45-46.
Publicate în: Şcoala bârlădeană, 1980, 8, p. 15 (cu
fotografiile celor doi poeţi).
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C. D. ZELETIN

CIMITIR PE ZARE

Vieţile pier, viaţa rămâne,
câtă absenţă, câtă prezenţă !
Lespezi naive, oarbe bătrâne,
toate acopăr o transparenţă.
Cântă o fată – clocot prin grâne,
scapără holda-n sacră demenţă,
vieţile pier, viaţa rămâne,
câtă absenţă, câtă prezenţă !
Treier toţi snopii minţii stăpâne,
pleavă aştern pe marea esenţă.
Morţii prin mine trec să îngâne
pururi totala indiferenţă...
Vieţile pier, viaţa rămâne.
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C. D. ZELETIN

CIMETIÈRE À L’HORIZON

Les vies périssent, la vie demeure,
Tant d’absence, tant de présence !
Dalles naïves – aveugles vieilles,
Toutes couvrent une transparence...
Une fille chante, bouillon, c’est l’heure !
La moisson scintille, sacrée démence,
Les vies périssent, la vie demeure,
Tant d’absence, tant de présence !
Je bats les gerbes de la raison maîtresse,
Couvrant de balle la grande essence...
En moi les morts balbutent sans cesse
L’éternelle et totale indifférence...
Les vies périssent, la vie demeure.
Version française par
Olimpia Lozach
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CONSTANTIN CHIORALIA

O CARENŢĂ. DAR A CUI ?

Am terminat de citit o carte de poezii de care critica nu s-a
ocupat mai de loc şi o închid pe o întrebare: ce nu s-a făcut din ce
trebuia făcut, pentru ca o astfel de carte să-şi aibă ecoul la care are
dreptul, adică din ce cauză, în circuitul ei, n-a putut să întâlnească
raza revelatoare a notorietăţii?
Fenomenul capricioasei distribuţii a acestei notorietăţi fusese
constatat încă din antichitate şi consemnat prin cunoscuta
apoftegmă: Habent sua fata libelli. Însuşi Valéry, aerianul,
recunoştea că în circulaţia şi, deci, în destinul unei cărţi, o
contribuţie decisivă o aduce şi un serios spirit practic, pe care el îl
numea chiar comercial. Însă câtă vreme cărţile se vor înmulţi iar
autorii vor diferi din punctul de vedere al... abilităţii, nu este de
aşteptat o perfectă descoperire, recunoaştere şi ierarhizare a lor,
rămânând ca această operă de justiţie să cadă în seama posterităţii,
mai mult sau mai puţin promptă şi ea.
Cartea care mi-a prilejuit acest preambul se intitulează
Călătorie spre transparenţă, a apărut în 1977 şi-l are ca autor pe
C. D. Zeletin.
Răspunsul la întrebarea cu care am început îl vom obţine,
poate, dacă vom cunoaşte câte ceva din biografia autorului: este
medic şi biofizician, lucrează de mai multă vreme în învăţământul
universitar şi este, în acelaşi timp, unul din cei mai reputaţi
italienişti ai noştri, traducător şi eseist. Lui îi datorăm cea dintâi
traducere în româneşte a Sonetelor lui Michelangelo (1964 şi
1975) şi a corespondenţei sale (Scrisori..., două volume, 1979),
Sonetul italian în Evul mediu şi Renaştere, două volume (1970)
etc. În urmă cu trei ani a publicat un bogat şi excelent florilegiu
intitulat Lirică franceză modernă. Poate că această activitate de
traducător şi comentator a eclipsat cariera de poet original a lui
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C. D. Zeletin, proces care se petrecuse şi cu marele Philippide. El
ne spunea că multă vreme fusese acceptat mai mult ca... traducător.
Dar această activitate, la care adăugăm şi volumul de poezii
menţionat, îl recomandă pe Zeletin ca pe un poet mult mai
important decât statutul pe care i-l acordă notorietatea. Oprindu-ne
numai asupra volumului de poezii, o observaţie liminară se
impune, produsă de viziunea autocritică a autorului, care realizează
prin poezia sa un parcurs spre esenţial şi inefabil, adică spre
transparenţă. Aceasta o face mânuind toate sculele ce intră în
dotarea marei poezii. Nu se sfieşte să scrie o poezie frumoasă,
pentru că are resurse de a o face. Ca să se conformeze unui curent
care actualmente luptă să se acrediteze, ar fi putut scrie şi o poezie
urâtă, care este şi mai uşor de scris, mai ales că poetul nu se poate
să nu fi intuit pericolul care îl pândea şi anume acuzaţia de
calofilie ce se aplică oricui nu face casă bună cu aproximativul, cu
neglijenţa, cu dezordinea, cu voia întâmplării, într-un cuvânt cu
urâtul. Dar rigoarea nu este o vorbă goală, cum nu este o vorbă
goală natura invincibilă a celor riguroşi. Pentru aceştia a spus
Malherbe că poezia este faţă de proză ceea ce este baletul faţă de
simplul mers.
Poezia frumoasă nu se face prin neglijarea formei şi, când ai
căta, forma este adevăratul aport al poetului, fondul fiind cum se
zice, dat de Dumnezeu, în tot cazul, exterior travaliului artistic. Ea,
forma, este prin urmare adevăratul fond, dacă prin fond înţelegem
ceea ce este esenţial, predominant. Forma dat esse rei. De 2400 de
ani Parthenonul este ilustrarea concretă a preeminenţei formei
(arhitectura) asupra fondului (bolovanii de marmură). Este
imposibil ca plusul de oboseală, de grijă, de spirit pe care realizarea unei opere frumoase îl cere să nu aporteze, să nu fie răsplătit
printr-o recunoaştere-recunoştinţă pe măsură, pentru împătimiţii
rigorii. Dintre aceştia face parte şi Zeletin. Cu volumul său în
mână îţi dai seama cum conţinutul lui este rezultatul unui aproape
interminabil efort de ordonare, de organizare, de simetrizare, de
şlefuire, fără ca această trudă să-i răpească din genuin şi puritate.
Probabil că impresia de perfecţiune, de rafinament, de acurateţe, de
fini a făcut pe un critic să caracterizeze poezia lui Zeletin drept
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„intelectuală”, ca şi când i-ar fi aplicat o capitis diminutio şi ca şi
când nu toată poezia trebuie să ţină de intelectualitate. Desigur,
poezia lui Zeletin este intelectuală, ba, ceva mai mult, ca să-i
oferim criticului un motiv în plus de sarcasm, este meşteşugită, în
limbaj literar, măiestrită, fiind produsul unei rigori, dar această
rigoare, exercitată fără pauze, a avut un efect admirabil: nici o
poezie din Călătorie spre transparenţă nu poate fi minimalizată,
trecută cu vederea. Orişiunde se putea aplica un travaliu spre
desăvârşire poetul este prezent şi activ, începând cu prozodia şi cu
eufonia, gândindu-se probabil că şi ele oferă materia din care se
poate decanta frumuseţea în oricât de redusă câtime.
O seamă de critici şi, conformându-se lor, o seamă de poeţi –
căci mulţi scriitori scriu cum se cere şi nu cum le place – optează
pentru o formulă poetică lacunară, sub cuvânt că în felul acesta
stimulează cititorul să devină un factor activ în procesul poetic, un
adevărat colaborator care intervine cu aportul său propriu. Acest
aport nu este altceva decât sensul sau sensurile pe care cititorul le
distilează din lucrarea poetului, opacă sau chiar lipsită de sens, şi
figurând în operă ca un fel de pretext, aproape o materie primă.
Este de la sine înţeles că, după cum cititorul este un unicat, prin
personalitatea sa, tot aşa şi sensul sau sensurile pot diferi de la
cititor la cititor. În felul acesta, ia naştere o ambiguitate ce
favorizează imixtiunea comentatorilor, care au ocazia să-şi pună în
valoare isteţimea şi bogăţia culturii. Dar această factură poetică
răpeşte poetului stăpânirea asupra operei sale, ea putând fi dirijată
pe un alt parcurs decât cel intenţionat de autor. Opera nu mai este
în întregime a poetului, ea desăvârşindu-se de abia după ce o altă
spiritualitate a intervenit în „creaţie”, aducându-şi substanţa sa fără
de care lucrarea poetului poate fi asemuită acelor caravanseraiuri
în care nu găseşti nimic de mâncare afară de ceea ce ai adus cu tine
de acasă. Cred că tot astfel de gânduri îl vor fi încercat şi pe poetul
iugoslav Vasko Popa care, într-un interviu dat unei reviste române,
declara că i s-a urât cu poeţii care aşteaptă de la cititori să le facă
poeziile. Or, Zeletin este din acest punct de vedere un dictator, un
tiran: el respinge orice contribuţie a cititorului, căruia îi oferă tot ce
acesta putea pretinde. Cu gelozie îşi apără căile pe care merge
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dirijându-l pe cititor, care nu se află niciodată în situaţia de a o lua
razna dincolo de cât îi permite busola poetului. Fixându-l astfel pe
cititor, poetul îşi asumă riscul de a fi judecat şi eventual
condamnat, dar numai pentru ce-i aparţine. De aceea poezia lui
clasică şi bravă ca structură, îşi propune cu sinceritate să fie
înţeleasă şi prizată numai atât cât este oferită.
Una din capitalele virtuţi ale poeziei lui Zeletin este propensiunea spre ceea ce poeţii moderni au abandonat cu dispreţ,
renunţând la o punte solidă prin care comunicau cu destinatarii
poeziei lor. Este vorba de epicitate. Să ne înţelegem: nu numesc
epicitate un fond faptic care ar transforma poezia într-o relatare a
unui eveniment exterior autorului, gen care oricât ar fi fost de
ilustrat prin mari opere începând cu Iliada şi trecând prin Legenda
secolelor spre a ajunge la Alecsandri şi Coşbuc, nu mai poate fi
adaptat noii sensibilităţi. Numesc epicitate ceva mai puţin şi în
acelaşi timp mai mult. Este arta de a conduce pe cititor spre
finalitatea poeziei respective cu ajutorul unui neîntrerupt fir
ideatic, ce singur el contează oricât ar fi de asociat unor elemente
estetice necesare. I-aş găsi un echivalent în modalitatea numită în
teatru liric parlando. Un mare poet, care nu poate fi considerat ca
fiind epic, declara: „Poezia mea spune ceva!” Ceea ce spunea
poezia marelui poet, şi spune şi poezia lui Zeletin, este mişcarea
unei subiectivităţi, un fluid, un flux al gândirii urmărit în evoluţia
lui de la început până la sfârşit, o curgere: „Uite ce se întâmplă cu
mine!” Prin aceasta el se deosebeşte de cei mai mulţi dintre poeţii
actuali care se feresc ca de foc să „înşire”, ceea ce ar aduce cu o
„deconspirare”, cu o „denudare” a unui proces subiectiv cu suită, o
concesie făcută umanului obişnuit, umanului pur, oarecum
suprapoetic. Această calitate a unui parlando o avea din plin
Labiş. Gândiţi-vă numai la Moartea căprioarei... Ca să exemplific
ceea ce înţeleg prin epicitate, voi reproduce două mici poezii ale
lui Zeletin, în care epicitatea se exprimă în întregime: 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?! (Printre
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cuvinte). Suna cascada-n creştetul de munte,/ sfărmând puhoiu-n
bulgări albi şi grei,/ şuviţe suple despletea pe stei/ şi nestatornic le
zvârlea din frunte –/ şi numai jos, pe prundul de ivoriu,
topindu-se-ntr-al undelor andante,/ se liniştea sub zborul iluzoriu/
pe care-l prind ferigi exuberante.../ Asemeni mie, când m-aplec
şi-ascult/ suflarea-ţi izvorâtă din iubire,/ ca firul apei de cleştar
subţire/ pornit din stânca dură cu tumult. (Suna cascada...)
Epicitatea presupune o înclinare pentru confesiv, pentru
comunicabilitate, care la rândul ei ia naştere numai dintr-o
preţuire, dacă nu dragoste, pentru omul căruia i te adresezi
socotindu-l demn de intimitatea ta în care îl introduci spre a-i
împărtăşi fluxul subiectivei sale desfătări. Nu-l ignorezi ţinându-l
departe, cum fac cei mai mulţi dintre poeţi, ci fiindcă-l ştii avid de
a urmări mişcarea ta de gânduri şi sentimente, i-o adresezi cu
intenţia precisă de a o recepta. „Îi spui”. Dacă nu ai proceda astfel,
poezia ta s-ar prezenta sub aparenţa unui foc bengal, fără direcţie şi
fără destinaţie...
Zeletin este poetul versurilor memorabile; grupate în distihuri,
strofe sau reduse la simple expresii, ele apar să lumineze şi să
însufleţească întregul conţinut, încântându-te prin originalitatea şi
ingeniozitatea lor şi putând să fie reţinute ca unităţi artistice de
sine stătătoare: „şi degetele către tot ce-i gol,/ aleargă într-un
viscol de noiţe.”; „cuvintele, sonore ciocănele,/ s-ating de strunele
fiinţei mele”; „iar gândul, picătură de ulei,/ pe apa veşniciei se
întinde”; „sătulul de eternitate/ aspiră la vremelnicii”, intruziuni
care dau valoare de sentinţă vechii afirmaţii după care poezia este
constituită din beaux détails – amănunte frumoase. Când însă
poetul „devoltă”, se desfăşoară, atunci iau naştere poezii
antologice ca Întoarcere, Printre cuvinte, Trecutul, Inscripţie pe o
piatră, Musica aperta, În gând cu simpla întrebare... şi multe
altele. Iată, de pildă, cum în poezia În liniştea interioarei mări,
poetul suferă succesiunea timpului care îl nimiceşte: „Surprind
într-o secundă ani, suspin/ şi orice tresărire-mi pare-o ghiară/ ce
trage lanţul orelor ce vin.../ La colţ soseşte almanahul. Iară”. Acest
„iară”, venit după un punct, valorează aur. El spune toată
disperarea resemnată a celui care, surprins, nu are altceva de făcut
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decât să cedeze, a celui pentru care sosirea almanahului anual nu-l
cruţă de trecerea ireversibilă a timpului; îl somează. În acel spirit
deprimat el strigă iubitei: „Nu mai suntem. Nu încerca să fim...”
Nu sunt acreditat drept critic literar, care poate emite judecăţi
publice despre scriitori. Sunt un lacom cititor de poezie. Scriu însă
despre poezia lui Zeletin fiindcă mi-a apărut ca o revelaţie care
mi-a inculcat datoria să-mi exprim satisfacţia cum aş face-o în faţa
unui peisaj sau la auzul unei muzici frumoase. Oarecum ca un fel
de gratitudine. Aş rămâne mâhnit dacă această satisfacţie, exprimată, ar produce în spiritul altora – aşa cum se întâmplă – o
reacţiune de mefienţă care, prin rezistenţă, i-ar lipsi de contactul cu
o carte absolut fermecătoare. Îmi dau seama că reflecţiile de mai
sus ar putea să nu fie acceptate ca adevăr de toată lumea, dar, în
artă, adevărul, mai ales când e vorba de valori ca în cazul poetului
discutat, apare atât de imprecis şi de relativ, încât este suficient să
fim sinceri în judecăţile noastre, sinceritatea în acest domeniu
ţinând, cu toată îndreptăţirea, locul acelui adevăr aşa de incert.
Constantin CHIORALIA
Recitind cele de mai sus, remarc faptul că am scris despre
cartea lui Zeletin şi prea mult, dar şi prea puţin. Poate că avea
dreptate Călinescu atunci când scria că o bună critică a unei cărţi
de poezie se face mai bine prin citate pur şi simplu. Poate că,
pentru a merge şi mai departe, o critică perfectă a unei cărţi ca
această Călătorie spre transparenţă a lui C. D. Zeletin s-ar face şi
mai bine numai arătând-o cu degetul, pardon, cu condeiul.
1977
Eseul poetului Constantin Chioralia (1902-1986) apare acum
pentru întâia oară integral. Fragmentar a fost publicat în:
Ateneu, XX, 4, p.7, aprilie 1985, sub titlul „C.D. Zeletin 50”, şi în:
Omagiu. C. D. Zeletin 70, Bacău. Direcţia judeţeană pentru
cultură, culte şi patrimoniu cultural naţional, 2005, pp. 186-188,
sub titlul C.D. Zeletin.
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MARIKA ŞI IOANNIS CRYSTALLOPOULOS1) către
C. D. ZELETIN

Domnului Dr. Constantin Dimoftache Zeletin
Str. Barbu Delavrancea nr. 61
71304 Bucureşti
Exp. I. Crystallopoulos
Roumanie
44, Rue Achilleos
Palaion Faleron
Athènes
Grèce

Palaion Faleron, 18 II 1978

Dragul nostru Dada,
Cuprind în titlu şi pe Iani, de la care am procură să-ţi scriu, el
fiind de câtva timp în clinică unde a fost nevoit să se interneze
pentru anumite neplăceri, urmări ale unei gripe. Nu insist asupra
faptului, nefiind ceva care te-ar putea plăcut distrage de la
obositoarele tale preocupări: cursuri, poezii, traduceri.
1)

Greci originari din Brăila, soţii Ioannis şi Marika Crystallopoulos au
emigrat în Grecia în anul 1948, când Iani avea 38 de ani. Au fost prieteni ai lui
Perpessicius; prin mijlocirea lui i-am vizitat la Atena în anul 1978, unde le-am
fost oaspete două săptămâni, pentru ca după aceea să fie ei oaspeţii mei la
Bucureşti, să reluăm serile literare şi să facem un drum până la Brăila. Toată
viaţa Marika şi Iani au tânjit după viaţa pitorească şi caldă a Brăilei şi după o
seamă de prieteni scriitori, ca Perpessicius, Tache Papahagi şi G. Banea, mare
mutilat de război şi scriitor de valoare (Zile de lazaret, 1938; Vin apele!, 1940;
Muşchetarii din Balcani (postum), 1982).
Iani şi Marika mi-au tradus în limba greacă o mare parte din volumul de
poezii Călătorie spre transparenţă („Taksiδi sti diafaneia”), traducere
supervizată de scriitorul grec Ioannis Spanopoulos şi rămasă în manuscris.
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Îţi citesc şi îţi recitesc de trei şi de patru ori poeziile şi trăiesc
ceva înalt şi adânc în acelaşi timp în cuprinsul lor. Multă cugetare,
multă frământare, împăturite într-un păinjeniş de melancolie
pentru neînţelegerea adevărului sau mai bine zis pătrunderea celor
de nepătruns. Mărturisesc faptul că mult am citit şi nu tot am
înţeles din ele, căci:
Îmi trebuie un cântec dinspre toate
şi pentru tot îmi trebuie-o lumină...

Oricum, dacă aş fi la vârsta când reuşeam a învăţa pe de rost
Luceafărul şi Nunta Zamfirei, le-aş fi alăturat şi Mâinile lui
Enescu, Fum de frunze, Musica aperta şi Trecutul!
Mă rezum la atât, nefiind competentă în asemenea chestiuni, în
speranţa că vom reveni, tu trimiţându-ne raza de lumină de care
avem nevoie, noi primind-o şi luminându-ne de la ea.
Ar fi o plăcută variaţie vizita ta de câteva zile în Grecia şi sper
că şi nouă ne-a venit veleatul să vizităm România după o absenţă
de aproape treizeci de ani, unde sper să pot găsi o culegere de
poezii poporane, de preferinţă ale lui T. Papahagi.
După cum vezi, firul cu România e solid şi mai adaug pentru
întărirea celor spuse că zilele trecute ne-a vizitat un inginer din
Timişoara, prieten din copilărie; Tache, fratele lui Iani, are musafir
un prieten din copilărie, împreună cu soţia, iar Iani intenţionează
să-şi aducă pe cel mai bun prieten din anii studenţiei, pentru care
are o nespusă afecţiune. E viţelul de aur la care, de departe, se
închină. Dacă în adevăr în ziua de azi există oameni cu atâtea
însuşiri şi cu atâta delicateţe, cum vom putea apărea noi mai uşor
acomodabili la viaţa de azi, cu spiritul practic ce o caracterizează,
în faţa lor? Deie Domnul să nu mă fac de ruşine! (...).
Poate c-aş mai fi găsit de sporovăit, dar m-a doborât somnul.
Sunt orele douăzeci şi patru, deci douăsprezece din noapte. Încă o
foaie ruptă din calendarul vieţii.
Noapte bună, Dada !
Marika şi Iani
496
https://biblioteca-digitala.ro

497

https://biblioteca-digitala.ro

Măslini din insula Zakynthos
Tuş pe hârtie de Ioannis Crystallopoulos, 7 VI 1968
Colecţia C. D. Zeletin

JEAN COCTEAU (1889-1963), POEZII
în tălmăcirea lui C. D. ZELETIN

JEAN COCTEAU
Autoportret, 1926.
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CĂRUNTUL PĂR, CÂND TINEREŢEA-L POARTĂ...

Căruntul păr, când tinereţea-l poartă,
Blânzi face ochii, pielii dă lumini;
Eu vă găsesc aceeaşi dulce soartă,
În primăveri, frumoşilor măslini!
Saliva mării, proaspătă şi lină,
Udând al ţărmului grecesc nisip,
Lăsatu-v-a-n ambigua măslină
Şi din Cibela şi din Venus chip.
Îmi place cărunteţea voastră pură
Când eu deja-s al iernii soare crud,
Ca voi, adolescenţi, o tâmplă sură
Plecând-o peste trandafirul nud.

Vocabular (1922)
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PLAIN-CHANT*)

Nu sufăr noaptea somnul, cânt tu eşti lângă mine,
Lângă grumazul meu,
Gândindu-mă la moarte, ce-aşa de grabnic vine,
Ca să ne-adoarmă greu.
Stau treaz c-o spaimă-n suflet că voi fi mort când încă
Tu vei trăi de mult,
Că, brusc, lângă ureche, suflarea ta adâncă
Eu n-am s-o mai ascult.
Ah, pasărea sfioasă cuibarul ei pricepe
Că-l va lăsa cu jind,
Cuibarul unde trupul cu două frunţi ne-începe,
Cu patru tălpi sfârşind!
Să nu se mai sfârşească imensa bucurie
Ce se termină-n zori,
Al cărei înger este menit să-mi facă mie
Destinul mai uşor!
Uşor mă simt sub greul acestei căpăţâne
Făcând cu mine-un trup,
Ce mută, oarbă, surdă în umbra mea rămâne,
Chiar când cocoşi irup.

*)

Plant-chant, veche muzică vocală, rituală, monodică, din liturghia
catolică.
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În somn căzută, mintea de trup mi se desparte,
De stăpâniri întregi,
Aproape mult de mine, de mine mult departe,
În lumi cu alte legi.
Cum dormi şi de grumazu-mi îţi razemi capul moale,
Aş vrea, ca pe un cânt,
Să-ascult cum pieptu-ţi suflă din gingaşele foale,
Pân’voi intra-n mormânt!

1923
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CUM ARATĂ CEI CE DORM

Somnul este o fântână
Ce-mpietreşte muritori.
Cel culcat pe-o lungă mână
E o piatră în culori.
Şi valeţii dorm (de carte).
Ei nu au nici jos, nici sus.
Cei ce dorm pornesc departe,
Nemişcaţi, greu de supus.
Visele sunt găinaţul
Somnului şi ele-ascund
Apa-împietrind, în saţul
Celor ce le iau drept fund.
(Apa-împietrind explică
Aerul stângaci şi slomn,
Reprodus după-o antícă
Statuă de nud în somn.)

Opera (1925-1927)
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HOŢII DE COPII

Ţâşnind, golaşă ca un plod,
Din groapa cu urzici şi glod,
Ţiganca, pentru circ, prin bură,
Un băieţel de conte fură.
În timp ce mama-l strigă, moare
În prada grelei disperări,
Copilu-nvaţă cum să zboare,
La circ, în vârful unei scări.
Doar circu-i zmeu sub raza lunii,
Cu toţi el face nebuníi:
Prelate umflă, încarcă funii,
Zburând cu hoţii de copii...
Prind aripi hoţii şi furaţii,
Acolo, după dâmbul crud,
De unde mame, lamentaţii
De-apururi nu se mai aud!
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MOŞUL PROVIDENŢIAL...

Moşul providenţial,
Într-un parc, zvârlea stingher
Hrană – obicei fatal –
Păsărelelor din cer.
Devenind statuie-n grabă,
Dezbrăcată şi cam slabă,
Păsăruici şi mame grase
S-au îndepărtat sfioase.
Statuia-i bună: ieri, azi, mâine,
Ingrate păsări! N-are laţ...
De-acum rămâneţi fără saţ,
Că marmura nu-i miez de pâine,
Iar providenţa-n somn rămâne
Doar gestul, gestul unui braţ!

Faire-part, Poeme inedite, 1922-1962
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MĂ DOARE UNDE VOI NU ŞTIŢI...

Mă doare unde voi nu ştiţi
Şi unde nu e alinare....
„O, mai în şoaptă să vorbiţi!”
„O, v-ar prii un drum mai mare!”
Aş vrea să vă-ntâlnesc, amici
În lumea dragostei celeste.
Mă ţine moartea mult pe-aici?
Pe unde s-o fi dus? Daţi veste!
Pierdut-a viaţa sarea ei.
Luaţi, din moartea voastră sumbră,
Mănuşa bolţii, morţi ai mei,
Şi-o mână-ntindeţi-mi, de umbră!
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EU SUNT STÂNGĂCIA TREAZĂ...

Eu sunt stângăcia trează,
Ei mă socotesc dibaci
Şi la dreapta mă aşează,
Dar nu sunt decât stângaci.
Viaţa-mi lasă numai chinuri
De plecare şi dureri!
Împărţit între festinuri,
Nu mă-ndrept spre nicăieri.
Mort, voi sta und’se cuvine
Şi nu voi mira-n vecíi,
Îngerul fixat de mine
Doar în nestatornicíi.
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VAS CU TOARTĂ

Niciodată n-a ucis
Apa-împietrind. Nu-i rea.
Poţi să te scufunzi în ea,
Spre-a fi statuă, Narcis!
Iuvenţia împietrea, prin soartă.
(Mijlócul de-a dura, se pare,
Juneţea cât şi arma-i tare,
Spre tine-ntoarsă ca o toartă.)
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PEISAJ ÎN ZORI

O fată minte,
Păsări glumesc,
Marea înainte,
Leagăn firesc:
Ca Demostene
Sugând prundiş,
Lapte troiene,
Bale pieptiş.
Vin zorii – velă !
Carnea-i la dres.
Dorm toţi. Din vesélă
Razele ies.
Zori aşternute
Pe umeri, şal,
Târfei trecute,
Nu e normal?
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MAREA

Se mănâncă. Şi se bea.
Sângele-i gândeşte pal.
Se preface ea în ea,
Spre Irod dansând sub voal.
În saliva-i se-nfăşoară.
Cu privirea-n jos, uşor,
Pe rând sclavii şi-i omoară,
După ce a fost a lor.
Cleopatra, Salomeea
N-au urât, pe câte ştiu,
Cum urăşte ea, de-aceea,
Frică mi-e ca de-un mort viu.
Căzi cu must şi sete-adâncă.
Schimbă ochi de peruzea.
Podgorenii şi-i mănâncă.
Se mănâncă. Şi se bea.
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ARTĂ POETICĂ

Cum nevăzut e tot ce scriu,
Arunce-se oricâtă plasă!
Dar dacă-auzul, trist, vă lasă,
Nu-mi strig eu strigătu-n pustiu?
Urechile din ziduri scapă
Al ultrasunetelor vad:
Astfel îmi trec zăpezi în apă
Şi, coapte, fructele îmi cad.
Îmi cânt în linişte cadenţa,
Iar zvonul ce-l fac paşii mei
Vă derutează vigilenţa,
Fiindcă surzi sunteţi la ei.
Zadarnic printre spaliere
Aţi aşezat sperietori:
Fur struguri, piersice şi mere,
Ca un elev, adeseori.
Prezent, ce vă-ntăreşte viaţa,
Trecut şi viitor se şterg,
Ca nişte porţi deschise-n faţa
Drumeagului pe care merg.
Făptura aur să nu-mi poate,
De lucruri am să mă despart,
Ca de la leagăn pân’ la moarte
Cu voi cărarea s-o împart.
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SEARĂ GLORIOASĂ

Cui oare se vânduse,
La ce cumpărător?
Mi-a spus: era dator
Şi sufletu-i ceruse.
Să-l cred! În cataracte,
Cortina s-a lăsat,
Pe glorioase pacte
Ce-n sânge s-au semnat.
Un suflet să se vândă?
E-n aur cântărit?
Cortina stă la pândă
Spre-un public aţipit.
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OBOSIT

Mai trageţi, zgarda să vă scape,
Nebuni de pus după zăbrele,
Bieţi câini ai amintirii mele,
De-un nume – un moar cu ape?
Dar numele şi ochii unde
I-am întâlnit, în care fel,
Şi-acest trecut ce nu se-ascunde
Şi ochii, ochi de ghiocel?
Venind frumoşi din altă lume,
Când nu eram bătrân de loc,
Mă trag de mânecă un nume,
Ochi ghiocel, ochi brebenoc.
Din nume azi cu ce m-aleg,
Ce-mi lasă ochii şi privirea?
Nimic, afară de-amintirea
Că mi-au fost nenorocu-ntreg.
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O ŞOPÂRLĂ-N FUGA EI...

O şopârlă-n fuga ei
Pare deşteptarea-n temple,
Unde vin ca să contemple
Monstrul întâmplării, zei.

CA SĂ N-O SFÂŞIE-O JABĂ...

Ca să n-o sfâşíe-o jabă,
Sărea coarda-n aşa grabă,
De mi se părea c-un duh,
O suspendă în văzduh.
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POSTUMĂ

Iar îmi deschide Timpul perfida paranteză,
Mă duce-n locul unde pe vremi Plain-Chant scriam,
Revăd aceeaşi mare de-atunci, când pe faleză
Mergeam, visam, mergeam...
Visam iubirea, somnul şi glorii înainte
Şi, tânăr, nebunia ce-adânc râvneam să fiu!
În timp ce focu-acesta-mi răsare iar în minte,
Mă duc... Unde? Nu ştiu...
Mă duc şi nu ştiu unde, iar moartea, ce adastă
Şi-mbălsămează chipuri frumos şi făr’ avânt,
Se uită cum alunec pe povârnita coastă
Ce duce la mormânt...

8 martie 1962
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ION ALEX. ANGHELUŞ (1937-1986)
către C.D. ZELETIN

În toamna anului 1977, apărea în Editura Eminescu primul meu
volum de poezii, Călătorie spre transparenţă. Era de fapt o selecţie din
multele volume în manuscris ce ar fi putut să apară, dar n-au apărut din
cauza refuzului meu total şi absolut de a face vreo concesie
proletcultismului comunist ori ideologiei marxiste, supunându-mă astfel
riscului de a rămâne anonim.
Fără să-l fi cunoscut personal, Ion Alex. Angheluş publicase o
frumoasă recenzie a Călătoriei spre transparenţă în Tribuna (Cluj),
XXII, 12(1109), p.2, din 23 martie 1978, text reprodus, 27 de ani mai
târziu, în volumul Omagiu. C. D. Zeletin 70, Bacău, 2005, pp.122-123.
Scrisoarea ce apare acum e un răspuns la scrisoarea mea de mulţumire.
La 27 martie 1981, l-am cunoscut şi personal, când am vizitat
Huşii, într-un grup de scriitori din care făceau parte Ion Hobana, Virgil
Chiriac, George Nestor, Iuliu Raţiu şi alţii. O scăpărare conflictuală a
lui Ion Alex. Angheluş cu un propagandist cultural din localitate mi-a
revelat linia unei demnităţi a scriitorului, exprimată clar şi apărată ferm,
o ţinută intelectuală de altitudine. Esenţa lui adevărată mi-a părut o clipă
că s-ar afla în ţara de dincolo de mizeria realităţii şi că abia aştepta să se
întoarcă pe meleagurile acelui tărâm ideal, care-i oferea posibilitatea să
respire aerul tare al spiritualităţii pure şi în care se simţea bine. Curând
avea să plece într-acolo, răpindu-mi posibilitatea unei a doua întâlniri...
C.D.Z.
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Poetului
C. D. Zeletin
Str. Barbu Delavrancea 61
71304 Bucureşti

Exp.
Ion Alex. Angheluş
Str. T. Anton 17, 6575 Huşi
Judeţul Vaslui

Huşi, 3 mai 1978
Mult stimate domnule Zeletin,
În liniştea chiliei mele faustiene încărcate cu tomuri de tot
soiul (şi în care, uneori, mai pătrunde amicul comun Theo
Codreanu) – vocea caldă a unei scrisori asemenea aceleia provenite de la dumneavoastră capătă ecouri foarte puternice. Vă
mulţumesc pentru cuvintele bune şi vă asigur de întreaga mea
recunoştinţă. Faptul că am scris despre dumneavoastră şi că mi-aţi
trimis mulţumiri – ţine de un protocol pe care odinioară umaniştii
îl întreţineau cu un sentiment de profundă cordialitate şi solicitudine umană. „Literele” constituiau o republică a Cugetului, cum
prea bine ştiţi, şi cetăţenii unei atari republici erau dornici să se
cunoască, să comunice spiritualmente. Din acest motiv am ostenit
să vă cunosc şi eu. Căci – îngăduiţi-mi această rememorare – îmi
sunteţi cunoscut şi apropiat încă de pe vremea când colaboraţi la
„Gazeta literară”. M-am reîntâlnit cu dvs. prin Sonetul italian,
printr-o mare epopee a spiritului indian, prin quel Angelo Michele
ca şi prin călătoria spre transparenţă. Scriind despre dvs. cum am
scris, nu mi-am făcut decât datoria faţă de mine.
Fără îndoială, o întâlnire cu domnia voastră mi-ar face nespusă
bucurie. Însă cum trecerea mea prin Bucureşti nu se va produce
decât în iulie ori în ultimele zile ale lui august (primele zile ale lui
septembrie) – amân acest eveniment pentru atunci. Compania dvs.
ca şi a domnului Sandu Tzigara-Samurcaş nu poate fi decât un
regal intelectual.
Întâmplarea că v-am scris cu atâta întârziere nu trebuie să o
puneţi nici pe seama lenei mele (care există, dar nu funcţionează
pe tărâmul intelectual), nici pe seama lipsei de politeţă. Sunt
extrem de ocupat. Cum vă va fi informat Theo, m-am angajat la un
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lucru care-mi absoarbe întreaga energie. E vorba de o scrieremamut (circa 1000 pagini dactilo!) intitulată Poezia română (nu
românească!) în secolul al XX-lea. Avatarii estetice. Masa mea de
lucru (ca şi biblioteca) e, din pricina acestei lucrări, un infern de
„dezordine” practică. Pretutindeni cărţi deschise ori cu semne
distincte, fişe, notiţe, dicţionare, liste de termeni etc., etc.
În aceste condiţii, munca de redactare devine o amantă
deosebit de posesivă şi autoritară. Ea nu mai îngăduie decât clipe
puţine pentru alte îndeletniciri.
În fine, ca să mă explic până la capăt, am tot aşteptat o clipă de
inspiraţie. (Ştiţi, scrisorile adastă şi ele secunda lor de graţie!).
Cum această clipă întârzie, am preferat să alcătuiesc o epistolă,
plicticoasă, dar marcând (autentic) un moment sufletesc.
Acum, afară e o vreme minunată. (Minunată pentru lucru!).
Plouă cu o duşmănoasă îndârjire, îndârjire observată (demult) de
Bacovia.
Aş dori să ştiu multe despre domnia voastră.
De pildă, la ce lucraţi acum?!
Dar nu îndrăznesc să propun continuarea unei corespondenţe
care a început atât de frumos şi care – posibil – să vă deranjeze de
la atâtea obligaţii sociale şi... interumane!
Primiţi asigurarea stimei mele necondiţionate.

P.S. Toate urările de bine şi de sănătate domnului Sandu
Tzigara-Samurcaş pentru care nutresc un interes neobosit. Alese
sentimente familiei domniei voastre.
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NICOLETTA CORTEANU LOFFREDO
către C.D. ZELETIN
Prof. Dott. C. D. Zeletin
Str. Barbu Delavrancea 61
Sectorul 1
71304 Bucureşti
România

Exp. Prof. ssa. Nicoletta Corteanu Loffredo1)
Via Michelangelo da Caravaggio 143/G,
80126 Napoli, Italia

Napoli, 27.01.1978
Dada dragă,
Cu câtă plăcere am primit la sfârşit de an darul tău rupt din
suflet! Începând de la titlu şi până la ultimul vers, lectura a fost o
delectare. Câtă profunzime, câtă esenţă de gândire la fiecare pas, în
1)

Nicoleta Corteanu Loffredo, poetă de limba română, italiană şi franceză,
eseist, filozof. Profesoară de literatura franceză la Universitatea din Salerno,
Italia. Originară din România, unde a absolvit Facultatea de Mecanică a
Institutului de Căi Ferate din Bucureşti. A emigrat în 1957 în Italia, unde a făcut
studii clasice.
Spirit doct şi de largă disponibilitate intelectuală, inteligenţă vie şi de mare
spontaneitate, este autoarea volumelor: Prospettive critiche di ieri e di oggi: A.
Macedonski. Edizioni Letteratura internazionale, Napoli, 1969; Il Compimento
del Sagittario (versi), Edizioni Letteratura internazionale, Napoli, 1970; Profili
di Estetica Europea. Ed. O. Barjes, Roma, 1971; La dimensione del profondo.
Segno e simbolo. Storia linguistica, estetica e filosofia prospettica. Edizioni
Cymba, Napoli, 1972; Il pensiero filosofico ed estetico di Eugène Jonesco. Ed.
Silarus, Napoli, 1973/74; Transparenze (versi), Silarus, Napoli, f.a. Etc.
Colegă şi prietenă cu C. D. Zeletin, a scris despre el şi i-a tradus poezii în
italiană. După 1984, a părăsit Napoli, poate şi Italia, plecând în necunoscut,
dăruindu-se unui anonimat pe care şi l-a dorit, care a absorbit-o complet şi pe
care încă îl respectă...
La castel în poartă, calul
Stă a doua zi în spume,
Dar frumoasa lui stăpână
A rămas pierdută-n lume.
M. Eminescu, Făt-Frumos din tei.
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această „Călătorie”2) spre certitudinea „nemuririi”! Cuvintele par
„arche-uri” sculptate în muzică, parte integrantă dintr-o mathesis
definitiv conturată într-o dimensiune fără timp. Mi-e greu să
vorbesc de poezia ta, dragă Dada, fără să cad în retorică. Voi
traduce-o, când timpul mi-o va îngădui, în italiană. Ar merita,
desigur, să poată fi citită în toate limbile – asemenea pietre
preţioase ale culturii româneşti.
În ceea ce mă priveşte, am scris o comedie între timp. Se
intitulează Detto tra noi, şi propun o nouă concepţie teatrală
inspirată oarecum din psihologia comportamentului. Este însă
vorba despre o analiză „verticală” captată la rădăcina personalităţii
umane, triplicată şi urmărită simultan prin prisma dialogului
interior (implicit) şi a raporturilor sociale explicite. Dacă se va
bucura de succes, ar putea inaugura un teatro fiume, dar e prematur
să vorbim.
Dă-mi din când în când câte un semn de viaţă.
Gânduri bune de la
Nicoletta

Nicoletta Corteanu Loffredo
Bucureşti, 1957
Foto: scriitorul Ion Larian Postolache
2)

Volumul de poezii: C. D. Zeletin, Călătorie spre transparenţă, Editura
Eminescu, Bucureşti, 1977.
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SCRISOARE
EMIL CIORAN către MIHAI NICULESCU
Referire la poezia lui C. D. Zeletin
Mihai Niculescu (Olteniţa, 1909 – Londra, 1994), trăitor încă
dinainte de război în Franţa şi apoi în Anglia, poet, prozator,
redactor al emisiunii literare a BBC, a fost unul din prietenii intimi
ai lui Emil Cioran. În anul 1979, i-a trimis din proprie iniţiativă
volumul meu de poezii Călătorie spre transparenţă, Editura
Eminescu, Bucureşti, 1977, şi a primit următorul răspuns:
„Paris, le 9 Juin 1979
Mon cher Mihai,
Merci de ta lettre et des poèmes de Zeletin. Ils partent sans aucun doute
d’un sentiment profond, mais on regrette en même temps que l’auteur soit
rebelle à Mallarmé et au surréalisme. Un minimum de „modernité”, j’entends
d’obscurité, eût donné un cachet plus actuel au recueil. Le propos de Zeletin
était, il est vrai, de parvenir à la transparence, et je suis mal avisé de l’inviter à
suivre la voie apposée.
J’espère que vous êtes toujours en forme. Je commerce, quant à moi, à
ruminer sur la vieillesse. C’est affligeant, c’est lamentable; du moins a-t-on la
consolation de se trouver en face d’une expérience nouvelle...
Avec ma vive amitié,
Émile”

În privinţa acelui minimum d’obscurité, reproş ce vădeşte o
parcurgere a volumului sub obsesia obscurităţii şi a neantului, fără
să opun argumente raţionale unei impresii de lectură, am răspuns
în eseul Faceţi-mi loc să nu mai fiu!..., ilustrându-mi spusele cu
poezii din Călătorie spre transparenţă şi cu menţionarea faptului
de a fi traducător în româneşte al poeziei lui Mallarmé. De fapt,
ofeream lui Cioran încă un prilej să cioranizeze. Cf. C.D. Zeletin,
Amar de vreme, eseuri, Editura Vitruviu, 2001, pp.164-174.
C. D. Z.
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DAN GRIGORESCU

MICHELANGELO, OMUL
Michelangelo Buonarroti: Scrisori urmate de Viaţa lui
Michelagnolo de Ascanio Condivi, traducere, antologie, note şi postfaţă
de C. D. Zeletin.
Autor al unor ediţii fundamentale din vechea poezie italiană
(printre ele, Sonetele lui Michelangelo în prezentare bilingvă, o
selecţie din Lirica Renaşterii italiene, o alta – din sonetele Evului
mediu şi ale Renaşterii), C. D. Zeletin a publicat de curând o altă
carte (de fapt, două cărţi ale căror unghiuri de perspectivă se întretaie,
deschizându-se larg asupra vieţii uneia dintre personalităţile care au
dat sens întregii epoci). Ideea de a reconstitui viaţa lui Michelangelo
prin conjugarea unei autobiografii obiective cu o relatare scrisă de
unul dintre ucenicii maestrului, un ucenic care nu se ruşinează să-şi
recunoască admiraţia faţă de artistul din preajma căruia avusese
norocul să se afle, se dovedeşte excelentă.
Scrisorile lui Michelangelo luminează, e drept, prea puţin
universul artistului, nu explică – decât rare ori, şi atunci indirect
problemele creaţiei, nu se referă la filozofia care constituie suportul
formei sculpturale, al vastelor construcţii picturale. Dar imaginea
omului, copleşit de grijile mărunte ale existenţei, încercând zadarnic
să se ferească de năvala meschinelor necazuri, imaginea titanului,
creator de titani, nu e, însă, umbrită de proiecţia unor asemenea
împrejurări lipsite de măreţie; dimpotrivă, ea se conturează mai
puternic, adăugând legendei creatorului care visa să cioplească un
munte întreg, din pisc până la poale, pe aceea a omului care se
dăruieşte artei, luptând înverşunat cu toate câte l-ar fi putut opri din
avânturile creaţiei.
Din acest punct de vedere, e o anume suferinţă care-l face pe
Michelangelo să semene, într-un fel, cu Tasso, alt mare reprezentant
al acelei epoci de amurg a Renaşterii; dar ceea ce era la poetul lui
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Aminta gest de deznădejde, rugăminte de clemenţă adresată deopotrivă
prinţului tiran şi destinului, e, la Michelangelo, consemnare grăbită a
unei situaţii, silinţă de a găsi cât mai repede o soluţie care să-i îngăduie
să se întoarcă la treburile mai importante, la titanii lui de piatră. O
frumoasă şi, la început, surprinzătoare, apropiere sugerată de C. D.
Zeletin, e aceea dintre Michelangelo şi Eminescu; autorul eseului ce
încheie ediţia de la Meridiane observă cum clamorile unui geniu legat
cu lanţurile unui destin de singurătate, muncă şi durere ne aduc în auz
strigătele, venind din alt veac şi din altă lume, dar din aceeaşi
eternitate, ale lui Mihai Eminescu, rob în redacţia ziarului conservator
Timpul. Privită astfel, lumea lui Michelangelo capătă un adânc
dramatism, exprimă o tensiune sufletească, mişcarea violentă a multora
dintre sculpturile lui în jurul cărora simţi aerul cum se învârteşte e,
într-un fel, izbucnirea dureroasă, revolta pe care i-o îndreptăţeau
creatorului nu numai meditaţiile lui metafizice asupra raporturilor cu
universul şi cu veşnicia, ci şi sâcâielile cotidianului. Scrisorile au
meritul că ne fac să-l înţelegem mai bine pe Michelangelo-omul, nu
doar în sensul strict al biografiei, dar şi în acela al genezei unor idei,
implicate indirect, dar statornic, în evenimentele vieţii.
Şi, datorită traducerii lui C. D. Zeletin, se mai demonstrează un
lucru: chiar şi în aceste crâmpeie care nu aspirau să devină literatură,
se desluşeşte conturul unui portret trasat cu energie, cu francheţe, cu
un fel de brutalitate. Adresă directă, austeritate (care „le imprimă o
transparenţă de gheaţă”), refuzul stilului „frumos”, un soi de ciudată
discreţie, voinţa unui ursuz de a reprima ornamentul de prisos.
Viaţa lui Ascanio Condivi e un document dintre cele mai
grăitoare, interesându-i nu doar pe exegeţii lui Michelangelo, ci şi pe
cei care studiază o întreagă epocă (şi care nu cunosc întotdeauna
această cărticică sincer elogioasă, uitată pe rafturile vechilor
biblioteci). Dialectica apariţiei cărţii lui Condivi e riguroasă şi
demonstrează primejdia, semnalată cândva şi de Malraux, a alungării
cărţilor în depozite uriaşe, unde totul devine greoi: „fără Vasari nu lam fi avut pe Condivi, aşa după cum fără lucrarea lui Condivi nu l-am
avea astăzi pe adevăratul Vasari”, adică ediţia a doua a Vieţilor, pusă
la punct, controlată, completată. E şi meritul lui C. D. Zeletin, şi al
Editurii Meridiane, de a fi întors la viaţă acest fragment de viaţă.
Contemporanul, 14 martie 1980, nr. 11 (1740), p.11.
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DAN GRIGORESCU

FLORILEGIU DE POEZIE FRANCEZĂ

Cu o dezarmantă francheţe, admirabilul tălmăcitor de poezie
care e C. D. Zeletin îşi mărturiseşte îndoielile ce-l pândesc încă 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. Traducătorul – „menit să rămână în umbra unui oarecare
anonimat” – se cuvine a-şi păstra „puterea de smerenie”, supunerea
faţă de original, sacrificându-se cu bună ştiinţă. Sau, dimpotrivă,
„când poezia tradusă poartă marca traducătorului, satisfacţia este
mai puţin a conştiinţei de traducător şi mai mult a orgoliului iradiat
din instinctul de paternitate literară”.
Cu atât mai mult, crede acest tălmăcitor (căruia îi datorăm
exemplarele versiunii româneşti ale lui Michelangelo, ale sonetului
italian medieval şi renascentist, ale Florilor Răului) când
traducătorul e şi autor al unui florilegiu anume, aşa cum e volumul
de faţă*). O antologie, se spune (evident, cu dreptate) introduce
fatala impresie de fragmentar. Justificarea ei e „felul selecţiei şi
surpriza”, „aerul viu” al ei, pentru că, altminteri, „antologiile ar fi
superpozabile”. Cu alte cuvinte, susţine Zeletin, orice florilegiu e
produsul unor anume înclinaţii de gust, de temperament poetic, al
unor momente în care sensurile şi rezonanţele originalului i se
revelează într-un anume chip, irepetabil, poetului-traducător. În
esenţă, relieful acesta subiectiv (opus unui „profil nivelat” care
înseamnă „a traduce cu egal interes toţi poeţii, ceea ce nu este cu
putinţă pentru un traducător care e şi poet, caracterizat deci prin
*)

Lirică franceză modernă, florilegiu alcătuit, tradus, adnotat şi cu o
postfaţă de C. D. Zeletin, Editura Albatros, Bucureşti, 1981.
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afinităţi, rezonanţe, admiraţii şi chiar slăbiciuni”), un relief care
conturează deci câmpul de interes intelectual şi afectiv al
traducătorului, nu contrazice în cazul de faţă scopul pronunţat
didactic, acela de informare, care – traducătorul însuşi o declară –
constituie „rostul cel dintâi al tălmăcirii”.
Antologia de capodopere e, de fapt, o formă a teoriei „marilor
cărţi” pe care viziunea comparatistă a lui Tudor Vianu o implica în
reconstrucţia lucidă, argumentată, a peisajului universal al
literaturii. Ea conţine, în însăşi substanţa sa, un tablou al circulaţiei
ideilor, un tablou care refuză să se transforme într-un dicţionar de
teme, de personaje sau de modalităţi stilistice şi oferă ampla
perspectivă a constituirii unui ansamblu sistematic al poeziei unei
epoci sau a unei succesiuni de epoci.
Pentru că faptul care atrage, în măsura hotărâtoare, luareaaminte a cititorului florilegiului alcătuit de Zeletin e tocmai
înlănţuirea, într-o înşiruire pe deplin coerentă, a poeţilor cuprinşi
aici. Pornind foarte îndreptăţit, de la poezia lui Nerval, evoluând
prin aceea a tuturor marilor poeţi francezi care au pregătit
modernitatea viziunii şi a expresiei, încheind-o cu Apollinaire, cel
de la care se revendică atâtea direcţii ale avangardei din secolul al
XX-lea, antologia e, deopotrivă, o istorie a ideilor poetice moderne
din lirica franceză a ultimului veac şi jumătate. La un capăt al
acestei istorii stă, în chip firesc, cel care explora patetic universul
corespondenţelor între vis şi real; la celălalt, poetul care a susţinut
modernitatea radicală a poeziei, a teatrului, a artelor.
Florilegiul „subiectiv” al lui Zeletin îi conţine pe toţi poeţii de
seamă ai unei întregi epoci de cultură, de aspiraţii spre înnoirea
profundă a sensurilor versului: Nerval, Gautier, Baudelaire,
Mallarmé, Verlaine, Rimbaud, Valéry, Apollinaire. Evident,
poezia franceză a acestui răstimp a iradiat asupra liricii europene şi
influenţa altor tipuri de structuri lirice (parnasianismul, Francis
Jammes, chiar poemele maturităţii tempestuoase a lui Hugo ne vin
deîndată în minte). Dar adăugarea oricăreia dintre aceste opere ar
fi tulburat unitatea unui „florilegiu” care urmăreşte constituirea
unei viziuni specifice. Aflăm din postfaţa volumului că poeme ale
acestei perioade şi ale celei care i-a urmat, împlinindu-i aspiraţiile,
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au fost tălmăcite de C. D. Zeletin şi aşteaptă un prielnic prilej de a
vedea lumina tiparului. Prilej pe care îl aşteptăm şi noi, îndemnaţi
şi de mai vechile traduceri ale autorului prezentei antologii, şi de
însuşirile excelentelor transpuneri de aici. E destul, cred, să se
citească cu luare-aminte piese cu semnificaţia Delficei, a Artei, a
Albatrosului şi a Înălţării („Te strecoară vioi peste zări
pământeşti,/ O, tu, spirit al meu, veselindu-te-n undă...”), a
Mormântului lui Edgar Poe, a Artei poetice verlainiene, a Corăbiei
bete şi a Vocalelor, a Cimitirului marin, a Podului Mirabeau,
repere ale unui orizont liric de vastă deschidere, pentru a confirma
valoarea unei traduceri ce va rămâne, fără îndoială, ca un moment
însemnat în istoria tălmăcirilor româneşti din poezia franceză.
Contemporanul, 2 octombrie 1981, nr. 40 (1821), p.10.
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IANNIS SPANOPOULOS
Grecia
Pagini spirituale
PE URMELE POEZIEI LUI C. D. ZELETIN
Mă urmăreşte ceea ce e rar.
Minas Dimakis

În vara aceasta, a lui ’84, ziceam să mă odihnesc de obligaţiile
cu care mă îndatorasem de multă vreme şi, aşteptând plecarea, în
grija pregătirilor, adică a lucrurilor pe care trebuie să le iau cu
mine şi mai ales a celor pe care nu cumva să le uit, a răsărit şi s-a
amplificat „ceea ce e rar” sub forma unui telefon.
Mi-am adus aminte îndată de îndureratul meu prieten şi poet
Minas Dimakis şi de versul lui privitor la lucrurile rare.
La telefon era mult cultivatul meu prieten Ioannis Crystallopoulos, care e originar din România. Îmi cerea să-i recomand pe
cineva care să-i dactilografieze traducerea unor poezii, traducere
făcută de el, din volumul Călătorie spre transparenţă al
prietenului său, poetul român C. D. Zeletin.
Când am auzit că e vorba de poezie, m-a cuprins frenezia.
I-am propus bucuros să iau asupra mea sarcina aceasta, iar el mi-a
spus că-l îndatoram. Mi-a adus aşadar patruzeci de poezii din cele
cincizeci ale culegerii şi fiindcă ne cunoşteam, a rostit acea
propoziţiune de natură să aprindă lumina verde a colaborării
noastre literare, de care avea oricum nevoie:
– Aruncă şi tu o privire!
Le-am citit cu mult interes. Într-adevăr, „ceea ce e rar” s-a ivit
şi a continuat să se vădească în calitatea poeziilor, învăluindu-mă
ca o adevărată nebunie.
M-am predat. Am uitat de călătorie şi de toate îndatoririle
mele, afundându-mă cu toată fiinţa mea la lucru. S-a entuziasmat
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şi prietenul meu de evoluţia chestiunii. Ceea ce îi lipsea lui din
greceşte îmi prisosea mie, la toate acestea adăugându-se dragostea
pentru poezie şi contractul meu vechi cu ea. Acelaşi lucru, însă
invers, se întâmpla cu mine în privinţa cunoştinţelor mele de limba
română.
Am mobilizat prin urmare lexicoane, gramatici, sintaxe,
dialoguri şi multă dispoziţie, astfel că, în întâlniri repetate la care
luau parte şi soţiile noastre – cu deosebire a soţiei lui, de origine
română – cu sfatul lor, dovedit în urmă valoros, şi după discuţii de
ore întregi, luau fiinţă în greceşte, noimă cu noimă, poeziile
poetului român, cu fluenţa caracteristică, muzicalitatea, disciplina
metrică. Aş zice, dat fiind faptul că poetul român introduce în
culegerea sa, cronologic, şi unele din primele sale poezii, că
puterea lui de exprimare lirică e vizibilă încă din reflecţiile vârstei
tinere.
Zeletin e născut poet, asta se vede îndată din poeziile vârstei
de optsprezece ori douăzeci de ani. El este fără greş în rondel şi în
sonet, dens în scriere, adorator al consonanţei şi al ecoului, liric în
expresie, cu o limbă bogată care urcă din straturi adânci ale istoriei
şi ale vieţii şi în care nu lipseşte contractul cu lumea elenă câtă
vreme în versurile sale răsar cuvinte de atare origine: arhetip,
Oedip, palimpsest, nimfe, satiri etc., dar şi din realitatea latină,
dând unora din poeziile sale chiar titluri din această limbă:
Perpetuum, Musica aperta, Aequo animo etc.
Natura ţării sale, cu ierni aspre şi toamne de porfir – cum le
caracterizează el însuşi – formează cadrul obişnuit al cugetărilor
lui, care nu sunt de mică adâncime ori superficiale, ci născute din
profunda nevoie a reculegerii şi care, împreună cu neliniştea
întâmplărilor omeneşti şi călătoria necunoscută a vieţii, toate
acestea îl conduc la expresii quasi-mistice de care apropierea nu
este întotdeauna uşoară. Rezultatul e o poezie elevată, ce trebuie să
fie socotită aparte în poezia română de azi.
Poetul vizează mult mai sus, nici o aservire în cugetările lui,
vădind astfel drama existenţei omeneşti în extinderea ei.
Exprimarea lui are, după părerea mea, nevoie de un cititor cultivat.
Efortul de a-i scoate la suprafaţă noimele ne-a făcut să ne
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apropiem mai mult de el. Un strigăt lăuntric de agonie, căruia îi
prindeam semnalele, rămânea să penduleze încă în noi, fie că era
strigăt după salvare, fie că exprima numai o tânguire în faţa
zădărniciei întrevăzute a realităţii certe.
Viaţa îmi trece prin viaţă,
negurile de ieri
prin limpezimea de astăzi
şi-mi pare deodată
că nu am trăit.
Îmi pare deodată
că nu am trăit...

Gândească-se oricine că poetul e abia în vârsta matură şi că are
încă în faţă destulă trudă până să ajungă la acele limite mai mult
sau mai puţin îndepărtate ale mântuirii.
Cu părere de rău constatăm că spaţiul nu ne îngăduie o
prezentare mai cuprinzătoare a creaţiei sale. Cu două sau trei
poezii îl frustrăm şi pe cititor şi pe poet.
Vom încerca să dăm câteva probe pe cât posibil mai
reprezentative din creaţia sa:
Ninge în parcul statuar
Scăpând dintr-al hârjoanei toi,
o nimfă se ascunde,
ca un izvor sub sălcii moi
cu licărul de unde.
Iar în firida de omăt,
suflarea i se curmă,
când, răsucită îndărăt,
ascultă paşi din urmă.
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Satírii prinşi sub albul giulgi,
robi pietrei, n-au ce face
privind cum curg solarii fulgi
pe asprul lor torace
şi pun pe umeri colţuraţi
sărut de nea uşoară,
că pân’ la urmă din bărbaţi
scot trupuri de fecioară.
(1953)

*
Suna cascada...
Suna cascada-n creştetul de munte,
sfărmând puhoiu-n bulgări albi şi grei,
şuviţe suple despletea pe stei
şi nestatornic le zvârlea din frunte –
şi numai jos, pe prundul de ivoriu,
topindu-se-ntr-al undelor andante,
se liniştea sub zborul iluzoriu
pe care-l prind ferigi exuberante...
Asemeni mie, când m-aplec şi-ascult
suflarea-ţi izvorâtă din iubire,
ca firul apei de cleştar subţire
pornit din stânca dură cu tumult.
(1957)

*

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...
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*
Deasupra recii lespezi
lui George Enescu
Îl caut fluierându-l cu graurii
prin Cimitirul Père-Lachaise...
Bat Europei bătrâne coclaurii,
un dor mă biruie să-ngenunchez.
Ah, l-am găsit! Obrazul pietrei sfinte
îmi soarbe prin pori rapsodia.
Arunc deasupra haina-mi fierbinte
târâtă tocmai din România.
*
Arpegii de primăvară
În 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-mprejur
au fecundat universal murmùr...

*
(...) Consider fericită cunoştinţa, prin scrierile sale, cu C. D.
Zeletin. Mă simt mai bogat recitind fie şi un vers al său şi regret
că-i departe şi că nu pot să-i strâng mâna, lucru pe care îl fac,
totuşi, în închipuire, în speranţa că, citind cuvintele mele şi
dispunând de sensibilitatea necesară, are să înţeleagă şi are să se
apropie de mine.
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Sunt îndatorat distinsului meu prieten Ioannis Crystallopoulos
care, cu iniţiativa lui spontană de traducere a unei astfel deloc
uşoare lucrări, a putut face faţă la „ceea ce e rar”, iar eu, uitând de
vară, de vacanţă şi de plecare, m-am dedicat acestei colaborări
literare, ca un amant mistic al acelei iubite atât de vechi şi în
acelaşi timp atât de noi, credincioasă totdeauna celor ce-o adoră cu
adevărat, care e poezia.
Paleon Faliron, vara lui ’84

Traducere din greceşte de
Ioannis Crystallopoulos

Publicat în volumul POLIPTIHON, ΔΡΥΜΟΣ,
Atena, Grecia, 1986, pp.427-433.
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C. D. ZELETIN
Medalion
GHEORGHE IONIŢĂ

În anul 1977, Gh. Ioniţă (1911-1993) a consacrat, din
proprie iniţiativă, o amplă analiză literară poeziei mele
originale*), privind volumul Călătorie spre transparenţă,
Editura Eminescu, Bucureşti, ce tocmai apăruse. Zece ani
mai târziu, mi-a confirmat primirea celui de al doilea volum
de poezii, Andaluzia, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1986, trimiţându-mi prin poştă analiza literară pe care
o publicăm acum, la 23 de ani de la scriere.
Membru al Academiei Bârlădene dintre cele două
războaie mondiale, Gh. Ioniţă a rămas pentru mine unul dintre iubitorii absoluţi
ai poeziei, chiar un tiran al admiraţiei pentru această formă de artă literară, cum
altul n-am întâlnit. Poet, profesor şi publicist, era un intelectual forte, extrem de
exigent şi mare sceptic. A scris poezii de un rafinament, o puritate şi o
îndrăzneală metaforică exemplare.
Trecerea noastră-i printre muguri,
Pe care nici o stea n-o-nfruntă,
Pe care-o cânt ca pe-o mireasmă
Rămasă-ntr-un potir de nuntă.
Cel mai bun prieten al blândului şi luminosului G. G. Ursu, Gh. Ioniţă
mărturisea un pesimism complet şi un nihilism categoric: „Nimic, dar absolut
nimic, nu rămâne după noi, în afară de poezie!”, încerca să mă încredinţeze,
într-o viziune sumbră asupra lumii. Din scepticism ori din deznădejde, nu făcea
nici un efort, în anii proletcultismului, să-şi adune poeziile într-un volum. În
viaţa de toate zilele, era un om delicat, adânc şi surâzător.
Am vorbit la înmormântarea lui, la începutul lunii decembrie a anului
1993, în Cimitirul Bellu din Capitală, neuitând să aduc aminte faptul că era un
împătimit admirator al poeziei inspirate şi care cunoaşte măiestria artistică,
pentru el unica poartă de acces la spiritualitate.

_____________
*) Gh. Ioniţă, C. D. Zeletin şi poezia sa originală, în: Bârladul odinioară şi astăzi,
II. Oameni şi fapte. Miscelaneu, sub redacţia lui Romulus Boteanu, Bucureşti, 1983,
pp.187-204, şi în: Omagiu. C.D. Zeletin 70, Direcţia judeţeană pentru cultură, culte şi
patrimoniu cultural naţional Bacău. Centrul internaţional de cultură şi artă „George
Apostu”, Bacău, 2005, pp.154-173.
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GH. IONIŢĂ
ANDALUZIA POETULUI C. D. ZELETIN
Bucureşti, 4 august 1987
Stimate domnule Zeletin,
A doua sau a treia zi după ultima noastră convorbire telefonică, am
plecat la Piteşti. Am venit de curând şi am reluat lectura poeziilor
Dumneavoastră, am analizat o parte din ele. Majoritatea sunt excelente.
Le-am împărţit în două categorii pentru a pune mai pregnant în relief
forţa lor. Fac o menţiune specială pentru „Târg după răscoală”. Cred că
este cea mai bună poezie a „Răscoalei”. O pun alături de „Răscoala” lui
Rebreanu, un tablou de Octav Băncilă, care înfăţişează un ţăran în
izmene şi cămaşă, cu picioarele goale, cu pumnii strânşi, fugind
înnebunit pe câmp. Este o poezie antologică şi cred că va fi trecută în
cărţile de şcoală, dacă nu va opera sfânta răutate şi invidie. Această
poezie şi altele dovedesc că lucrările mari se pot scrie la orice vârstă.
Cred că veţi aduce în literatura noastră lucrări de mare preţ.
Pentru excelenta „Andaluzie” vă felicit călduros. Deşi sunt foarte
bătrân sper să mă pot delecta cu următoarele Dumneavoastră lucrări. Vă
doresc multă sănătate.
Gheorghe Ioniţă

ANDALUZIA

Este cel de-al doilea volum de versuri al lui C. D. Zeletin. Nu
este vorba de provincia spaniolă, foarte frumoasă şi bogată. Titlul
denumeşte o stare psihică, o mobilitate a spiritului, o nelinişte, o
continuă căutare a ceva care face parte din categoria frumosului.
Poetul este un însingurat, cu neputinţă de a se fixa într-un anumit
loc. Spaţiul şi timpul poetic sunt diverse.
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Poezia lui Zeletin se dezvoltă din unele aspecte ale realităţii,
care au un ecou mai profund în sensibilitatea sa, de cele mai multe
ori trist, dureros.
Un alt grup de poezii îl formează poeziile de idei, poezii de
natură filozofică.
Ele se înalţă spre cerul platonian şi creştin, spre ceea ce este
desăvârşit, etern şi pur.
Pentru dovedirea afirmaţiilor de mai sus, voi analiza, uneori
sumar, câteva poezii din ambele categorii. Cu această ocazie, când
voi crede necesar, voi sublinia şi arta literară a poetului.

TÂRG DUPĂ RĂSCOALĂ

Răscoala din 1907 a fost violentă, iar represiunea a înroşit
pământul cu sânge.
Poezia e un tablou sumbru peste care pluteşte umbra morţii.
Din mulţimea imaginilor posibile, poetul alege pe acelea care sunt
caracteristice şi definesc strict conţinutul şi-l limitează. Nu auzim
glasul poetului, pentru că el se exprimă prin aceste imagini
vizuale, de mişcare, auditive, dar îi simţim arta care dozează,
apasă, înaintează până la izvorul ideii, care este însuşi plânsul.
În sunetul goarnelor, la un ordin venit de sus, armata atacă
duşmanul. Armata era tineretul ţării, duşmanii erau ţăranii, adică
părinţii, fraţii, rudele lor. Evenimentul este comentat diferit, după
cultura şi clasa de care aparţin personajele, doamna, în termeni
antitetici dar nefavorabili, baba, în limbaj popular, referindu-se la
rezultat. Un cuvânt cu care începe poezia „îngheaţă” este repetat,
pentru ca această imagine să pătrundă mai adânc în inima
lectorului şi pentru ca senzaţia de frig, de moarte, să cuprindă
spaţiul întregului tablou.
Îngheaţă trupul răzvrătit, îngheaţă,
Se-aud de pe-un tărâm de vis gornişti.
Exclamă-o Doamnă: – Ah, sălbatici Crişti!
Şi-o babă: – Iaca, au pământu-n braţă...
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Coboară pacea! Dar în satele sărace şi flămânde se întorc mai
puţini ţărani. Unsprezece mii sunt jertfa foamei şi a nedreptăţii. În
târg avocaţii sunt trişti, că au mai puţini clienţi, iar declasaţii, cuun licăr vag de conştiinţă, îşi pun în felul lor problema vieţii, dar se
înfundă în cârciumi. Poetul e stăpân deplin pe arta sonetului care
constrânge, de aceea imaginile sunt dense, zguduitoare.
După represiune, ţăranii se duc la târg, „spre pâclele
complice”, cu căruţe hârbuite, semne ale sărăciei şi duc hrană
duşmanilor şi complicilor acestora. Varza cărată de ei este udă, se
înţelege, de lacrimile lor. Pe lângă hrană ei mai aduc şi sicrie în
care să-şi adune morţii.
Opoziţia imaginilor este fermă:
Viaţă-moarte:
Spre pâclele complice, despletite,
Se clatină căruţe hârbuite
Cu varză udă pline şi sicrie.

Natura participă la durerea omenească, a celor lipsiţi de
apărare. Apăsat de durere, arţarul, înnebunit, „curge” în vânt,
aruncându-şi ultima podoabă, ultima frunză. Este un semn amar pe
care poetul l-a pus la un hotar al timpului.

COSTACHE CONACHI

Şi averile se risipesc, şi neamurile decad, dar lui Conachi, fost
mare proprietar de pământ şi înalt dregător îi mai rămân visurile şi
talentul de stihuitor.
Autorul ne prezintă pe Conachi în atmosfera anilor târzii şi a
avariţiei, care poartă în ea însăşi sensul unor triste întrebări.
Conachi călătoreşte spre Iaşi cu trăsura. Calul, hamurile, trăsura
sunt semnele concrete ale acestei stări.
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Sonetul este construit pe antiteza dintre vis şi realitate. Aceasta
din urmă înseamnă ruină, el se desprinde de realitatea materială,
căreia i se poate împotrivi şi trăieşte mai ales în ficţiunea poetică.
Gradaţia, conţinutul şi expresia poetică sunt desăvârşite.
În apropierea Iaşilor, de slăbiciune, calul cade, hamul se rupe.
Observ că poetul a ales pronunţarea Ieşi (pronunţare moldovenească), în loc de Iaşi, cârpit în loc de legat sau cusut, a pocni în
loc de a se rupe, haramul în loc de drâglă, gloabă, mârţoagă şi
greabăn în loc de altă parte a corpului calului. Talentul artistic l-a
îndemnat pe poet să aleagă acele cuvinte care au un mai pronunţat
relief sonor. Cuvintele din rimă sunt esenţiale, adecvate şi
limitează precis sonetul (haramul, hamul, Ieşii, lăieşii).
Când a ajuns să vadă-n zare Ieşii,
De slăbăciune a căzut haramul,
Cârpit cu tei, pocni pe greabăn hamul
Cum nu păţesc la drumuri nici lăieşii.

A doua strofă marchează antiteza de care am amintit. Poetul
doreşte glorie şi avuţie, dar visurile nu se împlinesc, neamurile
decad. Curgerea vremii, care schimbă, preface şi coboară stările şi
neamurile, din ultimele două versuri ale strofei, poartă în ea o mare
emoţie.
El Domnul se visa, ori Caimacamul
Bogat ca turcii şi trufaş ca leşii,
Dar iarna trece, înfloresc cireşii,
Vin oameni noi, lui i se stinge neamul...

În terţine apare vizitiul-ţigan, care crede în semne rele,
pronunţă câteva cuvinte într-un anume fel al neamului lui, furios el
însuşi pe şubrezenia hamurilor. Vedem pentru prima dată pe
logofătul poet detaşat de realitate.
Petecile negre şi murdare care curg din trăsură sunt puse în
opoziţie cu zăpada imaculată. Poezia se încheie cu repulsia, cu
scârba acestui element al naturii faţă de hleabul de trăsură:
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„– Sămn rău, boiarule!” grăi ţiganul,
Afurisind că sfâşie sumanul
Să lege hăţul rupt la cotitură.
Dar, stihuind, n-aude logofătul...
Într-un târziu pornesc şi din trăsură
Cad zdrenţe negre şi scârbesc omătul.”

RUINI

Un romantism haiducesc, ruini, dragoste şi moarte vom găsi în
poezia cu titlul de mai sus. Timpul distruge totul. Ce a mai rămas
din acest turn în care locuia Duduca la care „păleau” haiducii?
A mai rămas din toate o căsoaie,
Sălaş de bufniţi, paznica răscrucii,
Nebuni în preajmă vara cântă cucii
Şi lintiţa stă giulgi peste budaie.

Unde este pasiunea stăpânii, ce s-a ales din dragostea ei care a
dus la moarte?
Răspunsul ni-l dau extraordinarele terţine:
Copiii scot din urme bani şi sponci
Şi ace-n care îşi prindea stăpâna
Tot părul ca pe-un şarpe negru-n conci.
Iar noaptea, greierii, cetind din carte,
Tot pomenesc înfiorând ţărâna
Despre-o iubire care-a dus la moarte.
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BUNICA ŞI NEPOTUL

Poveştile alcătuiesc o lume care încântă copilăria, spre care
tinde toată copilăria.
Nepotul ascultă cu sufletul deschis minunatele întâmplări, care
toate sunt adevărate! Nici când pleoapele i s-au închis, basmul nu
conteneşte. El trăieşte în visul copilului. Bunica coase şi
povesteşte. Ea însăşi este implicată în basm. Trece prin amintiri.
Cuvintele sunt calde, domoale, din ce în ce mai încete. Scapă din
mână acul şi rămâne „acolo în basmul bătrânesc”.
Lumea de demult continuă în somnul nepotului şi al bunicii.
Numai ceasornicul măsoară somnul celor două fiinţe, aducerile
aminte şi iarna de afară:
Tic-tac, măsoară ceasul înainte
Un somn de prunc, aducerile-aminte
Şi iarna care suflă-omăt în geam.

Frumuseţea poeziei constă în interesul copilului pentru lumea
tainelor şi a bunicii, pentru ceea ce a fost şi nu mai este, pentru
tonul domol care deschide drum somnului şi visului.

ÎNTÂMPLARE CU POETUL G. TUTOVEANU

Tutoveanu era un spirit distins. Îmbrăcămintea şi poeziile sale
sunt semnul acestei distincţii. Eleganţa lui vestimentară a trecut,
pregnant, în spaţiul unui elegant sonet:
Era la vârsta când sunt sacri-aezii,
Îl însoţeam ca să-şi achite fiscul...
Vârtejul lumii atinsese piscul:
Se-încrucişau extremele cu mezii.
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Dar el ţinea în zări sterile riscul,
Desăvârşit – un ibis printre frezii...

Poezia lui Zeletin este un dar preţios făcut acestui poet şi lumii
lui, senine şi pure.

ACTORII

Teatrul este o iluzie a realităţii. Iluzia este creată de text, jocul
actorilor, recuzită etc. În astfel de împrejurări, actorii X, Y, Z pot
întruchipa tot felul de personaje. Îndată ce cortina cade, actorii îşi
reiau propria identitate şi reintră în banalitatea cotidiană.
Simţul artistic l-a îndemnat pe poet să facă un inventar al
recuzitei:
Aseară s-au oprit în târg actorii
Şi-au scos în văz avere de boemă:
Trei halebarde, cărţi, o diademă,
O hârcă şi un scut cât roata morii!

Naivitatea şi plăcerea nepoţilor pentru teatru este subliniată în
primul terţin:
Iar noaptea, pe Bunicu, toţi nepoţii
Au tăbărât: – Cum au murit cu toţii!...
Şi iar se furişară să-i revadă.

Coborând din ficţiunea scenei, iluzia se destramă:
Ofelia-i cu ochii trişti şi uzi,
Laerte-şi spală faţa de pomadă
Şi Hamlet roade-o coajă de harbuz.

Peste frumuseţea sonetului, a artei poetice, pluteşte o umbră de
tristeţe, venită din zona realului.
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Una din caracteristicile poeziei lui C. D. Zeletin o constituie
spiritualitatea ei, propensia spre un spaţiu pur şi etern. Filozofia
greacă în primul rând, de la care a împrumutat mult şi creştinismul,
i-a deschis un orizont pe care a putut să privească şi să pătrundă
lumea Formelor suprasensibile şi imuabile. Prin ecourile literare
ale frecventării acestei filozofii, el ocupă un loc special în
literatura română.
EZITARE

Tentaţia infinitului
În faţa înotătorului se află imensitatea mării şi, din infinitul
apusului, o punte de lumină. Perfecta frumuseţe a trupului înotătorului tulbură nemişcarea mării, care ar vrea să-l cuprindă în braţe,
dar înotătorul ezită, nu sare. Opoziţia este dramatică:
În ea o spaimă caldă coboară,
Rece se-nalţă în el hotărâre,
Se zbate a moarte o ultimă oară
Tentaţia magicei dâre.
Înotătorul nu sare.

Interesul mării creşte, de aceea îl priveşte cu o mie de ochi şi
plânge.
Perfecţiunea corpului este o perfecţiune a materiei, deci supusă
pieirii, de aceea este amară. Unul din elementele creaţiei, „ochiul
celui mare”, cere o spărtură în perfecţiunea corporală, pentru ca
spiritul eliberat să ajungă în lumea eternă a Creatorului:
În faţa desăvârşirii amare,
Un pescăruş, numai aripi şi gură,
Geană căzută din ochiul cel mare,
Ţipă cerând o fisură,
Viaţă,
O vătămare...
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Poezia este organizată pe un dualism filozofic: corp-spirit, pus
în lumină de arta magistrală a poetului.

CLIPE DE ABSENŢĂ

Viaţa noastră este o haltă, care marchează o continuă trecere:
materia spre descompunere în elementele ei primare, spiritul spre
lumea transcendentă şi veşnică, pe care poetul o numea în primul
volum lumea transparenţelor. Sensul acestei vieţi este zbuciumul,
durerea. Contracţia spaţiului psihic, care înseamnă restrângerea
limitelor vieţii, deci Condensarea durerii, conştiinţa că mobilitatea
spiritului este o pedeapsă, moartea fiind singurul repaus, sunt
elemente care dau o culoare închisă formei şi conţinutului vieţii.
Desprins de realitate în clipe de absenţă, fără să simtă
greutatea cenuşii, aceea ce a fost ardere a gândului, durerea care
este legată de partea de pământ a fiinţei omeneşti, poetul participă,
prematur, la fericirea lumii de dincolo.
La Emaus s-a dovedit minunea învierii celui crucificat. Se
împliniseră scripturile.
Din zbuciumul suferinţelor umane, Drumul speranţei este
deschis. Poezia creşte din umbrele durerii, dar mai ales din lumina
cerească a lumii veşnice:
Absenţe dulci, voi morţii daţi răgazul
De-a-mi fi în viaţă singurul repaus...
În veghea lumii mărilor, talazul,
Un braţ de preot, fuge spre Emaus.

ÎNTINERIND

În vremea ce partea materială a corpului, umbra, îmbătrâneşte,
suferind, sufletul întinereşte până când dispare în lumea eternă a
Ideilor, esenţe suprasensibile şi imuabile. Cerul este platonian.
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Construcţia sonetului este antitetică: umbra „bătrână-n cârji” –
sufletul ca „bradul pur”.
Recunosc puterea cu care curge această poezie în marginile
stricte ale unui sonet. Încărcătura lirică este grea, tăietura precisă,
arta poetică desăvârşită.

NU-I MAI AJUNGE SUFLETULUI...

Aici iubirea provine din senzual, din pasiune, caracteristice
lirismului:
Urcăm în amintiri şi coborâm,
Dăm de veninu-aceluaişi tărâm
De fericire-nchisă în săruturi,
Ca peste-o floare viituri de fluturi.

Dar imediat iubirea depăşeşte această treaptă, devine transcendentă; este vorba de idealitatea iubirii. În felul acesta este posibilă
unitatea desăvârşită a două spirite. Marca acestei poezii este de
ordin filozofic:
Eşti clipa ta venind în timpul meu,
Pierd pân’ şi restul ce mă face parte,
Îţi trec viaţa şi-mi închei o moarte.

ELEGIE LA CASA DIN PĂDURE

Lumea este o creaţie. În ea se vădeşte mâna Creatorului. Toate
sunt supuse morţii: frunze, nuci, omul însuşi, „centrul lumii”.
Ora din urmă este hotărâtă tot de Creator:
Într-ale firii toate scrie Mâna,
În frunze rupte, în fatale nuci,
În ora, ziua şi în săptămâna
Şi-n tine, centrul lumii, să te duci...

543
https://biblioteca-digitala.ro

Creaţiunea boleşte de dorul cerului. Lumea muritoare este
legănată de credinţă. Aceasta se înalţă spre cer ca un brad.
Mi-e lumea legănată de-o părere
Şi opintită-n ceruri ca un brad.

Lumea de care vorbeşte poetul este lumea spirituală. Trebuie
remarcată concreteţea imaginilor şi uşurinţa cu care poetul face
poezia mare de idei.

TREI COLUMBE

Este o poezie a singurătăţii. Din trei, unul rămâne întotdeauna
singur, cel mai puţin înzestrat pentru un anumit scop, acela al
procreaţiei.
Iată jocul instinctual al columbelor care de fapt nu e joc, ci o
luptă aprigă între parteneri duşmani. Versurile au o desfăşurare
rapidă indicând momentele de mare tensiune:
Se joacă trei columbe în curte sub portal,
În piepturi aţâţate de mustul lunii marte,
Acum s-aglutinează, un val izbind alt val,
Acum o duşmănie bizară le desparte.

Din acest joc una este înlăturată:
Se-mperechează două, zvârlind afară una,
Desfac pe urmă funda, se-aleg şi iar fac voalta,
Rămâne o columbă stingheră totdeauna
Şi nu ştiu de-i aceeaşi, ori, printr-un schimb, e alta.

Două columbe îşi împlinesc destinul, dar jocul lor e un
morman de scorii, de aceea secunda este sumbră. Cea de a treia
columbă, umbra eternă, sugerează eterna nepereche, eterna
neîmplinire:
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Scurt sfârâie aripa bătaie de victorii
Solară celebrare într-o secundă sumbră:
În ziua ce inundă mormanul lor de scorii,
Îmi pare cea de-a treia şi-aici eterna umbră...

În vreme ce soarele este la apus – indiciu al trecerii timpului şi
al morţii – devălmăşia asta, semnul procreaţiei, îl tulbură pe poet,
pentru că acest joc duşmănos este, de fapt, viaţa însăşi.
Neologismele vor să indice una din tendinţele poetului de
înnoire a vocabularului.
FIRUL DE NISIP

Firul de nisip este o infimă parte a materiei din haos, semnul
acesteia.
„Minusculul zeu” nu este supus nici unei legi care să
organizeze dezordinea. Tabloul frământat al mării este expresia
plastică a ideii de haos:
Plesnit de călătoare metereze,
Îl vântură de veacuri viaţa mării,
Un mare zeu minuscul al răbdării,
Ce n-are o secundă să viseze...

Chemat din „pustiul zării” ajunge pe-o faleză în „subsuoara”
unei cărţi:
Prin pactul lui misterios cu briza,
Ajunge-n subsuoara cărţii mele
Şi-ntâia oară întâlneşte visul...

De aici îngrijorarea, emoţia poetului, că elemente ale haosului
s-ar putea infiltra în opera sa, negând-o:
Tresar, căci mă străfulgeră surpriza
De a-mi părea, prin aste firicele,
Că haosul îmi cercetează scrisul...
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Prin extinderea pe care o sugerează, opoziţia dintre haos şi
ordine devine cosmică, imaginea colosală.
STRUNĂ RUPTĂ

Indică o perspectivă a lumii când poetul va intra în marea
tăcere. Atunci, umbrele şi peşterile, termeni platonieni ale părţii
materiale şi trecătoare a lumii, vor aduce în obscuritatea
transparentă a vieţii alte ţeluri majore:
Când n-am să mai spun, când n-am să mai spun,
Umbrele vor creşte din lucruri, din lucruri,
Peşteri întunecate către voi să aducă
În transparenţa beznei alt zenit.

Atunci se vor înălţa din lucruri lumini şi „caiere pustii”, toate
acestea caracterizând fiinţa:
Când n-am să mai spun, când n-am să mai spun,
s-o înălţa din lucruri miezul de lumină,
Gheizere uşoare, caiere pustii,
Desenând adevărata faţă a fiinţei.

Când va tăcea, cântecele lui cele mai curate se vor opri în puritatea cerului platonian şi cel din urmă cântec va aminti numele lui:
Iar când am să tac, iar când am să tac,
Lebedele albe s-or opri-n cristalul
Bolţii răvăşite-n veacuri de vorbire,
Amintind de mine-n cântecul absenţei.

Este o poezie de subliniere a ascensiunii şi desăvârşirii
spirituale, în imagini care demonstrează forţa unui mare talent şi,
prin transcendenţa unor poezii, unic.
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EMIL MANU

SONURILE PRECLASICE ALE POEZIEI

C. D. Zeletin s-a afirmat mai întâi ca traducător, tălmăcind din
lirica Renaşterii italiene, din Charles Baudelaire, din poezia Evului
mediu. De curând a publicat în colecţia „Biblioteca pentru toţi” o
versiune integrală a sonetelor lui Michelangelo. Se poate spune că
a tradus numai din poeţii cu care temperamentul său liric avea
afinităţi, suportând ulterior acuza că în versiunile sale originale se
transferă ceva din substanţa operelor traduse. Lucrurile s-au
petrecut aşa numai până la un punct: poetul nostru nu şi-a ales
modele din lirica pe care ne-a relevat-o ca traducător, dar a învăţat
să scrie poezie cultivat la şcoala evului de mijloc şi a Renaşterii,
găsind formula modernizării unor sonuri coincidente.
Primul său volum de versuri originale, Călătorie spre transparenţă, apare în 1977, după ce autorul îşi făcuse un nume de
excelent traducător. Recenta culegere din poemele originale,
Andaluzia*), nu diferă ca structură de culegerile anterioare. Aceeaşi
acurateţe ce te duce cu gândul la poeţii preclasici, aceeaşi căutare a
liniştii din care nu lipseşte interogaţia, dar în care n-are ce căuta
nevroza: „De zăpezi şi de ninsori,/ sâni visez şi subsuori/ şi din
arbori este clar că/ domn e împăratul Parcă.../ /Sunt zăpezi şi sunt
iluzii/ de sol ars de Andaluzii,/ unde cresc din veac măslinii,/ coajă
stoarsă a luminii?!// Ziurel de ziuă, zi/ cât mai e pân’ la a fi?/ –
Nu-ntreba, c-o să-ţi rămână/ timp s-ajungi până la până...// De
ninsori şi de zăpezi/ geme cerul de aezi/ şi-i un foşnet de troiene,/
ca de gene printre gene...” (Ziurel de ziuă).
Versurile citate mai sus au şi un caracter ludic, caracter ce ţine
de puritatea şi de rafinamentul expresiei; într-un alt poem la fel de
emblematic jocul capătă şi mai acuzat sens secund: „Cum se clatină,
*)

C. D. Zeletin, Andaluzia, Editura Cartea Românească, 1986.
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supus/ orei pulberelor febre,/ plopul scapă din vertebre/ şi s-aruncă
drept în sus...// Împrejuru-i triumfale,/ râd magnolii genitale/ şi pe
straturile strâmbe/ chicotesc pansele jâmbe...” (Plop).
Un sonet, scris la Bârlad în 1945, e conceput ca o stampă
provincială în care e înregistrată candoarea copilăriei şi
demitizarea jocului teatral: „Aseară s-au oprit în târg actorii/ şi-au
scos în văz avere de boemă:/ trei halebarde, cărţi, o diademă,/ o
hârcă şi un scut cât roata morii!// Peruci, conduri, argintării, o
stemă/ şi haine vechi – că Max & Succesorii,/ zâmbind discret, au
şi dat preţ comorii/ purtate strâmb de prinţul în dilemă...” E vorba
desigur de Hamlet şi-n final copilul naiv se aventurează să-i vadă
pe actori după ce au părăsit spaţiul mirific al scenei: „Ofelia-i cu
ochii trişti şi uzi,/ Laerte-şi spală faţa de pomadă/ şi Hamlet
roade-o coajă de harbuz.” (Actorii).
Fără a fi un poet prolific şi mai ales fără să cultive anecdota
lirică, C. D. Zeletin ne oferă prin cărţile sale un jurnal fast în
care-şi înregistrează o sensibilitate de intelectual rafinat, pentru
care poezia e o celebrare a existenţei umane, dar şi o celebrare din
care lipseşte retorica. Acest jurnal cu sonuri preclasice conţine şi
notaţii în vers alb, sublimând o căutare febrilă a liniştii: „Marea
agoniza,/ sufletu-n mine asemeni..// Te-am strigat şi nimeni n-a
răspuns/.../ te-am strigat/ şi vocalele – pescăruşi disperaţi –/
piereau înghiţite-n furtună...// Cum să plec de aici cu povara/
liniştii blestemate?” (Linişte).
Andaluzia are în sumar şi sonete, iar C.D. Zeletin se dovedeşte
a fi nu numai un traducător al acestei forme fixe ilustrată de alţii;
autorul Andaluziei e şi un virtuoz sonetist.
România literară, XX, 9, p.10, 26.II.1987.
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DANIELA MARIANO

DESCOPERIRE FOTOGRAFICĂ

Istoria fotografiei bucureştene rezervă surprize. După
excelenta Cronologie ilustrată a fotografiei din România de
Constantin Săvulescu, începuturile dagherotipiei în Bucureşti ar
trebui situate în jurul anului 1840, având ca executant pe Carol
Pop de Szathmari. Singura imagine păstrată de la acesta datează
din anul 1848. Ea nu reprezintă un portret sau un peisaj, cum neam fi aşteptat, ci un obiect de artă, respectiv un Cupidon de gips
fără braţe. Este vorba, aşadar, de prima adaptare a dagherotipiei
la fotografierea sculpturii. Iată însă că, cu voia sau fără voia
editorului, volumul „Scrieri despre arta românească”, de Al.
Tzigara-Samurcaş, antologie îngrijită şi alcătuită de C.D. Zeletin,
la secţiunea iconografie, cuprinde un dagherotip reprezentând
„familia lui Alecu şi Zincăi Samurcaş. În braţele mamei, Elena
Samurcaş”. Dagherotipul, după cum ne informează C.D. Zeletin,
consultat de noi în mod expres, nu conţine nici o însemnare, nici o
indicaţie despre atelierul din care provine. Are formatul unei cărţi
poştale mărite. Întrucât imaginea cuprinde o familie formată din 9
persoane, este exclus ca ea să fi fost realizată în altă localitate
decât Bucureşti. Datarea şi localizarea ei le putem deduce astfel:
Alecu şi Zinca Samurcaş, părinţi (bunicii dinspre mamă ai lui Al.
Tzigara-Samurcaş), mai apar într-o fotografie Szathmari, executată
probabil nu cu mulţi ani înainte de moartea lui Alecu Samurcaş
(care, aici, spre deosebire de imaginea sa din dagherotip, apare cu
barbă albă). Dat fiind faptul că utilizează atelierul lui Szathmari, e
de presupus că el a rămas clientul fidel al acestuia, de pe vremea
dagherotipului recent reprodus. Fireşte, nu este exclus să fi folosit
şi dagherotipele lui W. Priz, Binder sau Bauman care realizau
imagini de format mare, dar lucrul acesta este puţin probabil. Care
este însă anul executării „dagherotipului Samurcaş”? Copilul Ioan
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Samurcaş, viitorul secretar al Consulatului român din Berlin,
prieten al lui Eminescu, are în imagine vârsta de aproximativ 4-5
ani. Sora lui, Elena, născută în 1845 – are 6-7 ani. Comparând
datele şi chipurile copiilor rezultă că – în dagherotip – Ioan
Samurcaş apare în intervalul anilor 1852-1853 când, de altfel, tatăl
său, sub domnia lui Ştirbei Vodă, era judecător la Tribunalul Ilfov.
Desigur, mai pot fi emise şi alte ipoteze asupra anului când a fost
realizat acest dagherotip de familie provenit dintr-un atelier
bucureştean. Antologia din scrierile lui Al. Tzigara-Samurcaş,
realizată de C.D. Zeletin, devine astfel o piesă importantă pentru
cunoaşterea fotografiei bucureştene de la mijlocul secolului trecut.
Săptămâna culturală a Capitalei, vineri, 20 ianuarie
1989, 3 (944), p.4.
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THEODOR CODREANU

UN ÎNTEMEIETOR

În atmosfera eforturilor de valorificare a moştenirii culturale,
cunoscutul poet şi traducător C.D. Zeletin apare şi în ipostaza de
editor avizat prin îngrijirea ediţiei de Scrieri despre arta românească
(Ed. Meridiane, 1987) aparţinând lui Al. Tzigara-Samurcaş*). Numele
lui Al. Tzigara-Samurcaş pare să grăiască puţin generaţiilor mai noi.
Sau ar putea fi confundat cu al poetului Sandu Tzigara-Samurcaş, fiul
celui dintâi, care a încercat o experienţă insolită – cu bune rezultate –
în lirica românească – aceea de a concura şi „reface” prin verbul
poetic partituri muzicale celebre (v. Recital de pian, 1941). Dar
familia Samurcaş se-ntinde, în timp, pe câteva veacuri bune, de la
spătarul Zotu Tzigara (din vremea lui Petru Şchiopul) şi până la
prietenul lui Eminescu, Ioan Al. Samurcaş, sau poetul deja amintit,
dispărut nu demult dintre noi. Într-o familie atât de veche, Al.
Tzigara-Samurcaş (1872-1952) este o „figură de prim rang a culturii
româneşti”, afirmă C.D. Zeletin în studiul introductiv. Se cuvine ca
noi generaţii să-şi cunoască înaintaşii. Este meritul Ed. Meridiane de
a fi pus la îndemâna cititorului acest volum selectiv din scrierile
despre arta românească ale lui Al. Tzigara-Samurcaş.
Autorul a fost un neobişnuit temperament de luptător şi
întemeietor în cultura noastră. Altminteri, mai toate scrierile sale sunt
polemice, de unde şi prospeţimea multora dintre paginile prezentei
ediţii şi de unde adversităţile pe care şi le-a creat de-a lungul anilor
(Eugen Lovinescu, N. Iorga – care i-a recunoscut, totuşi, meritele –,
Gr. Tocilescu, Spiru Haret etc.). Marea descoperire (căreia i s-a
dedicat cu o devoţiune extraordinară întreaga viaţă) a fost arta
populară românească. El a înţeles că arta ţărănească e de o mare
*)

Al. Tzigara-Samurcaş: Scrieri despre arta românească, Editura
Meridiane, 1987.
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originalitate şi că e ameninţată cu primejdia dispariţiei, fie din pricina
înrăutăţirii vieţii ţăranului (v. anul 1907), fie prin invazia kitsch-ului
urban, fie din pricina indiferenţei autorităţilor şi lumii „culte”. A
devenit un pasionat colecţionar şi apărător, cu scrisul şi cu fapta, al
spiritualităţii poporului nostru. Meritul său de fondator este
recunoscut încă din 1906, când este numit director al Muzeului de
etnografie, de artă naţională, artă decorativă şi industrială,
transformat, apoi în Muzeul de artă naţională. Ulterior, ocupă alte
funcţii importante în instituţii similare, organizează numeroase
expoziţii româneşti în ţară şi peste hotare, este profesor de istoria artei
la Facultatea de litere şi filosofie din Cernăuţi, director al revistei
Convorbiri literare, senator, membru corespondent al Academiei
Române (1938), obţine eliberarea din închisoare a lui T. Arghezi, în
1943, în vremea „afacerii” cu pamfletul Baroane etc. Pentru
achiziţionarea de opere artistice ţărăneşti, Al. Tzigara-Samurcaş a
întreprins numeroase călătorii în satele noastre, contribuind, prin
mijloace proprii sau finanţate de stat, la salvarea din anonimat şi de la
distrugere a unor valori inestimabile datorate geniului creator
românesc. Este suficient să amintim de „peripeţiile” cumpărării şi
transportării la Bucureşti a casei meşterului Antonie Mogoş din
Ceauru (Gorj), capodoperă a arhitecturii ţărăneşti (v. cap. Casa
meşterului Antonie Mogoş, pp.46-54). Volumul reţine selectiv
capitole masive din Arta în România (1909) şi Muzeografie
românească (1936). Scrierile sunt ale unui întemeietor care s-a
format în focul disputelor. Talentul de polemist (v. controversele cu
T. Antonescu pe tema culelor din România etc.) se conjugă, inspirat,
cu observaţiile – în genere, validate de timp – asupra diverselor
monumente de artă românească sau asupra operei unor pictori precum
N. Grigorescu, Verona, Aman. De pionierat este şi opera muzeografică a autorului. Toate sunt pătrunse de un patriotism ardent, fără
ostentaţie, cu siguranţa datorată erudiţiei şi competenţei. Fără a fi
virtuoz al stilului şi al formulărilor critice memorabile, Al. TzigaraSamurcaş rămâne un punct de reper în istoria artei româneşti, cu
indiscutabilul merit al întemeietorului.
Luceafărul, 19 noiembrie 1988, XXXI, 46 (1384), p. 2.
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C.D. ZELETIN
STELELE-N CER

Am căutat în aştri mai întâi, apoi în lungul şi în latul pământului un spirit protector pe care să-l strămutăm în titlul acestei foi
literare, frunză petrecută peste fruntea asudată a medicului artist,
un de-două-ori chinuit, ca să-i preia cu nervurile parte din pulsaţia
tâmplei. Am vânturat un Olimp de zei, mi-am plecat urechea la
tremurătoarea pânză de apă a egeriilor părăsite, m-am rezemat de
contrafortul ruinelor milenare, am cerşit în agora marilor
inteligenţe şi, mergând în susul timpului, nu l-am găsit, până la
Dumnezeu, decât pe Eminescu. Şi dintr-ale haosului văi, o dată
numai străbătute de zvâcnirea românească, mândrul lui chip,
închegându-se în bazaltul străveziu al abstracţiei ultime, a strigat
către sufletul meu slab versul din poezia lui Stelele-n cer:
– Clipa cea repede!
Către mine, biet artist nesăbuit ce se gândea doar la eternitate!
Căutând un spirit, i s-a hărăzit un concept.
Amin! – am îndrăznit un răspuns din strana sfioasă a singurătăţii mele, de unde, împletindu-mi privirea cu şirul bucoavnei,
trimit ison adagiilor eterne şi troparelor continui susurate în altar.
Iar degetele Nanului celest, care e totdeauna ales, au coborât spre
pagină, scriind pe luciul apei de botez numele singurei entităţi de
pe lume ce poate fi cu adevărat fericită, clipa. Una, niciodată
două... În acelaşi timp însă, pe fundul nevăzutei cristelniţe, se
plăsmuia trecerea, ca un sacru zaţ al apei. Timpul a năvălit brusc în
clipă şi a vibrat, iar pagina de sub ochi, gata să se alcătuiască
pentru tipar, a început să se lumineze şi să se întărească, scuturându-se de paloarea şi de vlăguirea stângace de până atunci, pe
care le întâlnesc obişnuit în descumpănirea bucuriilor zise
raţionale, în binecuvântările celor lipsiţi de har ori în pânza
pictorului ce lucrează fără model. Marele poet ştia că sintagma
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clipa cea repede e gravată în scrisa medicului artist. Serv al
secundei celei repezi, el îi încetineşte zborul ca tămăduitor şi i-l
precipită spre eternitate ca artist. Pe unde trece e strigat. Numele
lui s-o fi auzind, nu s-o fi auzind în limpezimile de suflet, însă prin
negura suferinţei se aude puternic şi aproape, asemeni cornului de
vânător pierdut în păduri.
Suferinţa bolnavului întăreşte în medic simţul clipei, revelând
sensul şi priveliştea timpului. Suferinţa îi transferă, cu o sinceritate
fără fisură, disperarea care cere secundei să se scurteze şi speranţa
ce-şi clamează dreptul de a o alungi. În prăbuşirea lui, bolnavul
simte clipa timp şi speră că o va simţi iarăşi clipă. Însă printre
suspine, lacrimi şi spaimă, el strecoară în sufletul tămăduitorului
său şi un imponderabil al pătimirii, gata să treacă şi să se exprime
în sunetul lirei.
Printr-un uitat dativ de geniu, stelele-n cer ard încă depărtărilor
până ce pier, făcând cu veşnicia lor din clipa cea repede o
permanenţă a sufletului omenesc. Ard pentru deznădăjduiţi, pentru
cei ce călătoresc, pentru cei rătăciţi în lumea largă ori în propriile
hăţişuri ale somei şi ale sufletului, pentru cei flămânzi, pentru cei
arşi de răsfrângerea greşelii în oglinda conştiinţei, pentru cei goi,
pentru cei robiţi. Le ies tuturor în întâmpinare, căci toate rătăcirile
de sub stele sunt suferinţe, de la cele ale moleculei şi ţesutului, la
cele ale psihicului şi ale minţii. Fără să uit de leacul divin al
frumuseţii. Care poate fi şi un drept răpit.
Caută să exişti, suflete al meu, între cerul înstelat şi legea
morală din lăuntrul tău, către care se îndrepta admiraţia mereu
reînnoită a filozofului ce nu şi-a părăsit o viaţă burgul. Să fii bun.
Fii stăruitor, fii luminos, fii vrednic, fii fremătător. Date fiind
stelele de pe cer şi legea morală din suflet.
Şi nu uita: clipa e repede.
Clipa cea repede. Publicaţie a Societăţii Medicilor
Scriitori şi Publicişti România, Anul I, nr. 1, p.2, 3
mai 1991 (supliment de literatură şi artă al
periodicului Viaţa medicală).
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C. D. ZELETIN
Profesor universitar
Membru al Academiei de Ştiinţe Medicale
Preşedintele Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti din România

O INTERVENŢIE NECESARĂ

Cred că este potrivit, în areopagul academic de astăzi, închinat
economistului Gheorghe Taşcă (1875-1951), să spun câteva
cuvinte privind determinările intelectuale şi interesele lui
cărturăreşti, care depăşeau fruntariile stricte ale unui specialităţi.
Gânditor în problemele economiei, el era în acelaşi timp şi istoric
şi politolog şi filozof, implicat în mod activ în evoluţia spirituală a
ţării, dar peste toate era un patriot aprins. Gheorghe Taşcă avea să
fie victimă a proletcultismului biruitor, ce nu cunoştea nici istoria,
nici politica, nici cultura patriei, rămânând în afara iubirii de ţară şi
de neam: academicianul omagiat astăzi de către noi a murit,
asemeni istoricului Gheorghe Brătianu, cu ţeasta sfărâmată în
închisoarea de la Sighet...
Se cuvine amintită, acum şi aici, această durere...
Coborâtor din Bălăbăneştii Tutovei, sat vechi de răzeşi, atestat
documentar încă din 1460, Gh. Taşcă se trage dintr-un neam de
oameni vrednici, dârzi, cu firi justiţiare, ştiutori de carte din moşi
strămoşi, cu un instinct viu al trăirii în intelectualitate şi cu
dragoste de vatra strămoşească. Părinţii profesorului Gh. Taşcă au
fost ctitorii şcolii din Bălăbăneşti. Marele dicţionar geografic al
României de George I. Lahovari, C. I. Brătianu, Gr. G. Tocilescu
ne informează că, în 1899, Bălăbăneştii erau satul cu cei mai mulţi
ştiutori de carte din judeţul Tutova. Emblematic pentru ethosul
românesc, mă şi întreb cum de Bălăbăneştii n-au intrat în sfera de
interes şi de studii a profesorilor Francisc Rainer şi Dimitrie Gusti.
Începând cu secolul nostru, se poate vorbi despre o adevărată
dinastie de cărturari Taşcă. Astfel, marele fizician Ştefan Procopiu
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(1896-1972), care a definit pentru întâia oară magnetonul BohrProcopiu, era fiul sorei lui Gh. Taşcă, Ecaterina; preotul publicist
Toma Chiricuţă (1887-1971) era căsătorit cu Virginia, altă soră a
lui Gh. Taşcă; eminentul oncolog, profesorul universitar Ion
Chiricuţă era fiul lui Toma şi al Virginiei Chiricuţă; scriitorul
I. Gr. Oprişan (1890-1964), exeget al lui Alexandru Vlahuţă, era
soţul unei alte surori, Sevastia; istoricul şi genealogistul George
Felix Taşcă (n. 1914) este fiul lui Francisc, alt frate al lui Gh.
Taşcă; eminentul anatomopatolog, Constantin Taşcă (1929-1994),
profesor la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”
din Bucureşti, a fost fiul lui Constantin, alt frate al celui omagiat
astăzi...
Numele lui Gheorghe Taşcă rămâne legat şi de Academia
Bârlădeană. Această societate literară a fost înfiinţată în anul 1915
de către poetul G. Tutoveanu, etnologul Tudor Pamfile şi preotul
scriitor Toma Chiricuţă, despre care tocmai am amintit, avându-l
ca preşedinte de onoare pe Alexandru Vlahuţă. Academia
Bârlădeană a format scriitori din care ar fi de ajuns să-l cităm pe
Victor Ion Popa, unul dintre oamenii universali ai culturii române,
şi pe marele ziarist Pamfil Şeicaru... În anii primului război, aici
s-au manifestat, lucru mai puţin cunoscut, alături de scriitori, şi
oameni de ştiinţă, printre care Gheorghe Taşcă ocupă un loc
important. Printre aceştia se aflau: slavistul Petre Cancel, medicul
V. Voiculescu, poetul care şi-a tipărit la Bârlad volumul de poezii
Din Ţara Zimbrului, profesorii universitari la Facultatea de
medicină, Virgil Nitzulescu, ilustru parazitolog la Bucureşti, şi
fratele lui, academicianul Iuliu Niţulescu, fiziopatolog la Facultatea de Medicină din Iaşi. Împreună cu Victor Ion Popa, fraţii
Niţulescu iscăleau („Cei trei gherieri”) foarte spirituale cronici
rimate, în genul celor ale lui A. Mirea, pseudonimul sub care se
ascundeau Şt. O. Iosif şi Dimitrie Anghel... Academia Bârlădeană
ţinea şezători literare, organiza conferinţe în care avea ca invitaţi
pe N. Iorga, Gh. Taşcă, Nichifor Crainic, Tudor Vianu,
M. Sadoveanu, Pamfil Şeicaru, Al. Marcu, Ion Minulescu, Victor
Eftimiu, Ionel Teodoreanu, Cezar Petrescu, G. Topîrceanu etc. ori
concerte la care, printre cei dintâi, a răspuns George Enescu.
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Şezătorile literare se ţineau la Casa Naţională „Stroe Belloescu”,
acasă la poetul G. Tutoveanu ori la conacul unor boieri cărturari,
ca Lupu Kostaki de la Dealul Mare, Alexandru Exarhu de la
Epureni, M. Bally de la Cârlomăneşti, Gavril Kostaki de la Pleşa
ori Gheorghe Taşcă de la Pochidia, toate în judeţul Tutova. Având
obligaţii universitare şi politice, Gheorghe Taşcă nu lua parte la
toate întâlnirile Academiei Bârlădene, dar răspundea chemărilor
acesteia, iar ea găsea un sprijin în autoritatea lui intelectuală şi
morală. Gh. Taşcă aducea în intervenţiile sale un fior filozofic şi
de bun simţ cărturăresc, iar Toma Chiricuţă unul spiritual, punând
în acord tradiţionalul firesc al unui for artistic de provincie cu
modernismul unui Lucian Blaga, pe atunci la începuturile lui...
„Cuibul de la Bârlad se dovedeşte destoinic în păstrarea tradiţiei
bune”, îi scria în 1930 Mihail Sadoveanu lui G. Tutoveanu. Prin
anii 1955-1956, bătrânul poet G. Tutoveanu mi-a împărtăşit cu o
uimire aerată că, de demult, Gheorghe Taşcă îi citise poezii de
dragoste... Marele economist a susţinut aici conferinţe cu subiect
economic, sociologic şi chiar literar şi avea să fie un colaborator
de prestigiu al celei dintâi publicaţii literare a Academiei
Bârlădene, Graiul nostru (1925-1927).
În Bârlad, „oraş devenit o vreme... un fel de Weimar”, după
caracterizarea lui G. Călinescu, s-a aflat în primii cinci ani ai
Academiei Bârlădene, şi sociologul şi filozoful Ştefan Zeletin
(1882-1934). Era profesor de limba germană la Liceul Gheorghe
Roşca Codreanu, unul din cele mai vechi şi mai prestigioase licee
din ţară. Îşi luase doctoratul în filozofie în Germania, la Erlangen.
Taciturn şi sustras vieţii sociale, Ştefan Zeletin nu frecventa
Academia Bârlădeană, ocupat fiind cu elaborarea operei lui de
căpetenie, Burghezia română, originea şi rolul ei istoric, gândită
în cea mai mare parte la Bârlad. Ştiu din amintiri familiale că cei
doi, Ştefan Zeletin şi Gheorghe Taşcă, se întâlneau, dezbătând
exclusiv probleme de economie politică. Astfel mi-a fost semnalată o întrevedere în care subiectul a fost politica intervenţionismului de stat ca funcţie socială, proprie evoluţiei liberalismului
primar spre neoliberalism. Cercetările mele de genealogie m-au
dus la descoperirea faptului că cei doi gânditori erau rude, poate
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fără să o fi ştiut, bunica dinspre mamă a lui Ştefan Zeletin fiind o
Taşcă (Maria ?) din Bălăbăneştii Tutovei, căsătorită cu Ştefanache
Chiriac, privighetor de ocol la Ursa, pe valea Zeletinului...
„Spiritul cel mai rectiliniu al culturii româneşti”, cum îl caracteriza
profesorul Nae Ionescu, Ştefan Zeletin intra în rezonanţă cu
Gheorghe Taşcă, nu însă şi cu Toma Chiricuţă, care, după apariţia
durului pamflet al lui Ştefan Zeletin, Din Ţara Măgarilor (1916),
diatribă îndreptată spre (nu împotriva !) neamului românesc, a
aruncat – al doilea după N. Iorga – anatema, în ziarul Neamul
românesc, asupra lui, dezlănţuind o campanie de presă pe care a
jugulat-o doar intrarea României în războiul mondial... Ştefan
Zeletin avea să poarte controverse ştiinţifice mai mult cu
tecuceanul Mihail Manoilescu decât cu bârlădeanul Gheorghe
Taşcă, acestuia din urmă îi aprecia gândirea, dar mai puţin
conservatorismul de nuanţă agrariană, care atenta la degajarea
totală pe care o presupune mercantilismul absolut al vieţii liberale.
Intervenţie orală, 24 februarie 1955, la
Simpozionul Gheorghe Taşcă, economist,
ţinut în aula Academiei Române.
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C. D. ZELETIN

MOŞ TĂNASE

Străbunica mea, Niculina Dimoftache, fiica preotului Enache
Hozoc din Nicoreşti, trăitor pe la mijlocul secolului al XIX-lea, a
avut 15 copii, din care au trăit 11. Unul dintre ei a fost Costache
Dimoftache (1882-1971), bunicul meu dinspre tată. Soţul ei,
străbunicul Ioan Dimoftache, era podgorean bogat şi destul de
instruit, câtă vreme ţinea, din plăcere, strana la biserică. Cel mai
mic dintre copiii Niculinei şi ai lui Ioan, Athanasie Dimoftache,
era numit şi Tănase, iar la Cluj, unde şi-a trăit grosul vieţii ca
agronom, Mufti baci. Şcoala primară a făcut-o însă la Burdusaci, în
nordul judeţului Tecuci, la fratele său Costache, care era învăţător
aici şi care l-a luat pe lângă el ca să-şi uşureze părinţii. În anii
maturităţii lor, fraţii au trăit însă izolaţi unii de alţii, în unele cazuri
izolaţi la modul absolut, ceea ce, în sinea mea, înţelegeam dar nu
acceptam. Târziu de tot, prin 1960, Tănase a reluat, graţie mamei
mele şi cu totul întâmplător, legătura cu fratele lui mai mare şi
chiar a venit, pe nişte noroaie apocaliptice, de la Cluj la
îndepărtaţii Burdusaci. Şi nu numai o dată. O legătură tandră s-a
înfiripat de îndată, luminându-i pe amândoi asemenea crizantemelor care înfloresc toamna. De altfel, florile lui dragi...
În anul 1961, fiind medic la Hunedoara, am tras o fugă la Cluj
să-l cunosc. A fost o revelaţie... Moş Tănase era un bătrân subţire
şi frumos, foarte îngrijit şi extrem de vioi, cu ochi strălucitori şi
deştepţi, ascuţit în toate de ulcerul duodenal care-l chinuise o viaţă
şi care-i fusese operat în câteva rânduri. Dispunea de un simţ
justiţiar prea viu ca să nu mă neliniştească şi să nu mă informeze,
indirect, asupra înclinărilor lui de stânga, social-democrate, nu
comuniste. Drăcos şi cinic la modul subţire, zâmbea superior şi
necontenit, într-o permanentă vrie a spiritului. Oferea prin toate o
imagine a veghei nestinse, identificând, clasând, elogiind sau
559
https://biblioteca-digitala.ro

veştejind repede faptele reprobabile: era un etic. Peste toate
învârtejirile însă, plutea calmă imaginea mamei.
Niculina era mândră de neamurile ei, înclinare răzăşească.
Neamul Hozoc? Preoţi după preoţi, podgoreni după podgoreni, în
ultimele două sute de ani. Printre verii ei se aflau primari ai
Tecuciului, ori magistraţi la Curţi de Apel sau chiar la Înalta Curte
de Casaţie, doctori.
Moş Tănase era ultimul din cei 15 copii ai Niculinei şi ai lui
Ioan Dimoftache. Niculina dădea pâinea în cuptor, mânuind
încinsă pămătuful, tragla şi lopata de lemn, când i-a sosit ceasul să
nască... Fiind foarte apropiaţi ca vârstă, Tănase a copilărit
împreună cu nepotul lui de frate mai mare (Gheorghe), Jean, rămas
orfan de tată. Sporul de afecţiune al bunicii pentru micul orfan va
fi întreţinut în copilul Tănase o anume conştiinţă a frustrării de cel
mai înalt drept al pruncului, care conştiinţă se va fi exprimat prin
durităţi şi spirit caustic. Tănase, de pildă, prindea în laţ păsărele,
făcându-l prin asta pe Jean să sufere. Astfel, în timp ce vârsta îi
apropia, firea diferită îi distanţà. Jean va evolua spre umanităţi: el
este scriitorul I. D. Muşat (1898-1983), autor, printre altele, al
romanului istoric în trei volume, Horea Rex Daciae.
Moş Tănase avea patima plantelor şi, în grădina lui vastă, le
înconjura cu o dulceaţă de care soţia lui, Eugenia („Buba”) nu avea
parte, ba dimpotrivă: o înţepa neîndurător şi cu atât mai insistent
cu cât ea se arăta mai calmă, mai supusă, mai înţeleaptă. Sufletul
mi se împărţea: admiraţie pentru el, milă pentru ea...
Victima ironiilor lui Moş Tănase, soţia lui, era mamă a doi
copii şi, în anii aceia, chiar bunică. Şi, vorba cronicarului: ca
Vodă, vedea şi răbda, ştiind ea bine ce e mai presus şi ce e mai
prejos... Fiică de preot, tanti Buba îl avea, printre fraţi, pe
esteticianul Liviu Rusu, profesor la Universitate, „intelectualul cu
cele mai multe doctorate din România”, cum îl ironizau, la
Bucureşti, valahii. Cunoscut, încă din 1935, prin cartea sa, Esenţa
poeziei lirice, proletcultismul triumfător în acei ani îl pusese la
index şi multă lume uitase de el. După reabilitare, a purtat cel
dintâi, nobil şi îndrăzneţ, campanii de presă pentru scoaterea din
uitare a lui Titu Maiorescu, anatemizat de comunism, şi a izbutit.
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Oscilând între cele două regnuri, animal şi vegetal, acul
indicator al preferinţelor lui Moş Tănase pare să fi rămas înţepenit
spre acesta din urmă. Era o formă subtilă a tiraniei lui, deoarece
mamiferele ripostează în timp ce plantele rămân supuse. Ar fi însă
nedrept să-mi explic numai prin aceasta pasiunea lui pentru plante.
Adevărul e că ele îi satisfăceau mai mult nevoia de a iubi, îi
absorbeau mai mult afecţiunea. Era o poruncă genetică aceasta,
transmisă ca un mesaj prin crengile neamului: eu însumi le iubesc,
şi nu numai eu...
*
După ce o viaţă întreagă nu au ştiut nimic unul de altul şi nu
şi-au scris, la bătrâneţe scrisorile curgeau de la Cluj la Burdusaci şi
invers. Vederile politice, ale lui Moş Tănase democratice şi de
stânga, ale bunicului Costache, fratele lui, conservatoare şi de
dreapta, nu mai contau. În urma vizitei mele de la Hunedoara la
Cluj, iată că dau peste numele meu într-o scrisoare a lui Moş
Tănase către bătrânul lui frate: „Are băiatul ăsta darul povestirii,
seamănă cu străbunicul său, Ioan Dimoftache. Ştie să dea şi replici
fine, eufemistice, dar şi replici caustice. Tata, dacă ar fi învăţat mai
multă carte, ar fi fost mai mare filosof decât Socrate!”

Burdusaci, 1962
Fratele Costache, octogenar
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Străbunica lui C. D. Zeletin
Niculina Dimoftache, n. Hozoc,
mama bunicului său dinspre tată, învăţătorul Constantin Dimoftache
din Burdusaci, fostul judeţ Tecuci

În scrisoarea din 10 martie 1965, găsesc următoarea însemnare
despre străbunica mea, Niculina:
„Mama – Dumnezeu s-o ierte! – pe cât avea de dezvoltat
sentimentul dragostei materne faţă de copiii şi nepoţii ei, pe atât
era de crudă faţă de animale şi faţă de duşmanii ei sau ai copiilor şi
nepoţilor ei. Nu tare de multe ori am văzut-o râzând. Nu uita
niciodată o jignire suferită, ori o lezare a intereselor familiei.
Fiindcă altfel nu putea, se răzbuna prin ironii fine, dar foarte
caustice şi bine plasate, de câte ori i se ivea ocazia. La ofensă nu
riposta prin ceartă vulgară, ci prin ironii.
Am fost martor în mai multe rânduri când plasà asemenea
ironii asupra mătuşii Trandafira, asupra lui moş Costache Lefter,
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asupra Casandrei lui Dănilă1), asupra preotului Hozoc2) şi chiar
asupra preotului Constantin Eftimie3) şi a multor altora. După ce
m-am făcut mai mare, depănându-mi şirul amintirilor, am stat şi
m-am minunat: de unde şi cum a putut o femeie simplă şi fără prea
multă ştiinţă de carte să găsească la repezeală expresia unor
asemenea ironii, care erau mai veninoase decât un ac de viespe şi
care, totuşi, în loc să provoace vreo reacţiune mai violentă din
partea adversarilor, îi reducea la tăcere, remuşcare ori la duşmănie
ascunsă?!
Fiindcă se certa prea des cu tata, pe care totuşi l-a iubit foarte
mult, nu-mi amintesc de nici o ceartă pe care ar fi avut-o cu cineva
străin. Era o fire mândră. Era „de viţă” şi nu-i plăcea să se dea în
spectacol vulgar”.
În scrisoarea din 2 octombrie 1966 a lui Moş Tănase, găsesc
următoarele însemnări privitoare la firea neamului Dimoftache:

1)

Este vorba despre cumnata Niculinei, Casandra („Sanda”) Dimoftache,
căsătorită cu Radu Dănăilă. Nepoata ei de fiică (a fiicei Elena, măritată cu
Iftimie Ciucă), Paraschiva („Tiţa”) Ciucă, se va căsători cu învăţătorul Nicolae
Popovici şi-l vor avea de fiu pe doctorul Ovidiu Popovici, reputat oncolog,
director al Institutului Oncologic din Bucureşti. Rămasă văduvă, Tiţa se va
recăsători cu profesorul tecucean Constantin Solomon, scriitor, tatăl doctorului
Ioan Petru Solomon, ginerele Patriarhului Justinian Marina. O mătuşă a Tiţei,
tot Paraschiva, soră a mamei ei, care îi va fi naşă de botez, era căsătorită cu
preotul Ene Hogaş, rudă apropiată a lui Calistrat Hogaş.
2)
Probabil preotul Gheorghe Hozoc din Nicoreşti, fiu al lui Dimitrie
Hozoc, fratele Niculinei. Personalitate puternică şi de mare influenţă
cărturărească în părţile Tecuciului şi ale Nicoreştilor, preotul Gheorghe Hozoc
era distins, la 10 mai 1900, de către Regele Carol I, cu Ordinul Coroana
României în grad de Cavaler (Cf. La Roumanie, III, 465, p. 3, Jeudi 18(31) Mai
1900).
3)
Printre cele şase fete ale preotului Constantin Eftimie, toate frumoase,
Marioara, căsătorită Ignat, este mama Clementinei Ignat, măritată cu doctorul
Răzvan Ionescu, fiu al filozofului Nae Ionescu. O altă fiică, Eustina, l-a avut de
soţ pe eminentul doctor Savel Cârlan, a cărui soră Aglaia, căsătorită cu
Gheorghe Ţarălungă din Onceşti, fostul judeţ Tecuci, este bunica dinspre mamă
a celui ce scrie aceste rânduri.
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„...Am desfiinţat viţa de vie din grădină şi am pus în locul ei
trandafiri şi crizanteme. Voi mai trăi până la anul să-i altoiesc? –
«Deşertăciune şi goană după vânt !»1)
Dealtminteri, după câte am putut observa, cam toţi fraţii am
moştenit caracterul mamei noastre în ceea ce priveşte pasiunea de
a munci, oriunde, oricând şi orice; găsindu-ne totdeauna câte ceva
de făcut, chiar dacă acel ceva nu are vreo importanţă majoră, ci
numai pentru că nu putem suferi inactivitatea. Când din cauză de
boală suntem puşi în situaţia de a ne întrerupe activitatea în mod
temporar, nu boala este cea care ne îngrijorează mai mult, ci faptul
că nu ne putem continua activitatea, socotind că fără noi lucrul pe
care l-am început se va irosi şi nimeni în afară de noi nu-l va putea
duce la bun sfârşit şi lumea va pieri!”2)
Acelaşi gen de însemnări găsesc şi în scrisoarea din 10 martie
1965, din care am citat deja:
„...Neamul nostru, şi după mamă şi după tată, a fost şi este
încă un soi de oameni frumoşi!”

Cluj, 1925
Fratele Tănase, tânăr.
1)

Eclesiastul, 1, 14; 2, 11, 17, passim.
Şi nepotul său, adică eu, C. Dimoftache Zeletin, mă recunosc destul de
bine în aceste spuse ale lui Moş Tănase...
2)
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MARCEL CRIHANĂ

*)

ÎNTRE ASKLEPIOS ŞI APOLLON

Scriitorul C. D. Zeletin – poetul, prozatorul, traducătorul şi
eseistul –, profesor universitar cunoscut în lumea medicală (şi) sub
numele de Constantin Dimoftache – trece, între iubitorii de
literatură, şi drept un poet fin (ca în, de pildă, volumul Călătorie
spre transparenţă, 1977), şi drept un prozator capabil de performanţe unice pe linia unei expresivităţi totodată sobră şi dantelată
(ca în Ideograme pe nisipul coridei, 1982) dar trece, mai ales,
drept unul din cei mai abilitaţi tălmăcitori de poezie italiană şi
franceză. Pentru ilustrarea acestei ultime laturi a activităţii sale
scriitoriceşti, este suficient să amintim că D-sa ne-a dăruit de
curând (1991) traducerea integrală a Florilor Răului de Charles
Baudelaire, pe care Ştefan Aug. Doinaş – el însuşi un foarte
apreciat traducător de poezie străină – a calificat-o drept „o
remarcabilă biruinţă a expresivităţii româneşti” şi pentru care C. D.
Zeletin a primit, în anul 1992, Premiul Uniunii Scriitorilor din
România şi Premiul Salonului Naţional al Cărţii pentru cea mai
bună tălmăcire în româneşte a unei capodopere lirice.
Închinător deopotrivă de evlavios lui Asklepios şi lui Apollon –
în făptura D-sale domneşte echilibrul perfect între rigoarea omului
de ştiinţă şi sensibilitatea artistului – ştiind să măsoare fără greş
clipa care trece şi cu nisipul clepsidrei şi cu bătăile inimii –, C. D.
Zeletin şi-a apropiat eseul fără dificultăţi, genul presupunând
aceeaşi propensiune irepresibilă – oricât n-ar crede-o, unii
teoreticieni literari – pentru faptul exact şi pentru eleganţa
scriiturii. Volumele de poezie străină îngrijite până în prezent

*)

C. D. Zeletin, Respiro în amonte, Editura Cartea Românească, 1995.
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dovedesc această particularitate cu prisosinţă, de aceea nu mai
insistăm.
Eseurile din Respiro în amonte sunt orânduite în două secţiuni
aproximativ egale ca volum: într-una sunt comentaţi scriitori
străini (Michelangelo, Campanella, Leonardo da Vinci etc.), în
cealaltă, scriitori români (Ştefan Petică, Perpessicius, Virgil
Caraivan etc.).
Pledând implicit pentru libertatea deplină a artistului –
asemenea, odinioară, lui Rémy de Gourmont –, autorul îşi schimbă
instrumentele, perspectiva şi tehnica de lucru de la articol la
articol, fiind, pe rând, istoric literar, memorialist, teoretician şi
eseist propriu-zis. Discursul variază şi el ca întindere de la articolul
de 4 pagini (cel despre Ştefan Petică) la studiul cvasi-monografic
de 84 de pagini (cele două titluri care îl privesc pe Michelangelo).
Cine doreşte numai o introducere în eseistica lui C. D. Zeletin
poate face cu un folos garantat doar două popasuri: unul asupra
studiului dedicat lui Michelangelo, al doilea, asupra articolului
privitor la Academia Bârlădeană. Cel dintâi măsoară capacitatea de
esenţializare şi sistematizare proprie istoricului literar de mare
calibru, următorul dovedeşte existenţa unui neobişnuit cult al
prieteniei literare, pe de o parte, şi a unui simţ al valorii artistice
fără cusur, pe de altă parte. Din multitudinea reflecţiilor critice
sclipitoare articulate în jurul fascinantei genialităţi a artistului
florentin renascentist, criticul poate reţine – în beneficiul dublu al
spiritului geometric şi al spiritului de fineţe – aceste rânduri:
„Faptul de mai sus (e vorba de „o precumpănitoare viziune de
integrare filozofică” – n.n.) ne aminteşte de o altă eroare ce apare
uneori în istoriografia şi critica michelangiolescă, eroare ce ar
putea fi, cu ajutorul scrisorilor şi al poeziei sale, corectată. E vorba
despre considerarea izolată a sculptorului, a pictorului şi a
poetului. Artist gânditor, artist al totalităţii, Michelangelo era
încredinţat că artele au scopul unic de a descoperi frumuseţea lumii
ascunsă în materia amorfă, frumuseţe ce poate fi relevată fie prin
scoatere (per forza di levar) – cazul sculpturii, fie prin adăugire
(per via di porre) – cazul picturii, fie prin modelarea fluidului
imponderabil al cuvântului risipit în instrumentele scrisului (în
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pană şi în călimară/ stă scrisul... Rime, 84) – cazul poeziei...”
Amintirile (căci despre amintiri este vorba) legate de Academia
Bârlădeană se impun deopotrivă minţii şi inimii cititorului prin
cuvintele calde, de preţuire devotată, care portretizează două
personalităţi distincte ale scrisului românesc literar, G. Tutoveanu
şi G. G. Ursu, şi unul şi celălalt binemeritând mai mult din partea
contemporanilor, după opinia lui C. D. Zeletin: „Îl iubeam – scrie
eseistul nostru despre cel dintâi – şi-mi părea Alfred de Vigny
retras la Maine-Giraud, dar nici Alfred de Vigny nu m-ar fi
fascinat mai mult. Mergeam împreună printre trandafiri spre via
din dealul bulevardului Epureanu (din Bârlad – n.n.), eu călcam pe
nouri, el îmi arăta cuibul unei privighetori credincioase grădinii
sale...” Subliniind „nemărginita dragoste de poezie şi de limba
românească, de şcoală, şcolăriţe şi şcolari” a celui de al doilea, C.
D. Zeletin nu uită nici alte particularităţi intelectuale şi de caracter
ale prietenului dispărut (în anul 1980): „...era adevărat în toate, era
măsura, era sobrietatea, era demnitatea, era discreţia împinsă până
la vecinătăţile anulării de sine...”
Să mai pomenim de studiul despre sonet (Sonetul şi Renaşterea italiană) a cărui excelenţă constă abia în ultimul rând în
numărul de pagini (38), de atât de docta introducere în opera lui
Al. Tzigara-Samurcaş demonstrând temerara – şi în cele din urmă
competenta – apropiere a muzeografiei etnografice? Ar fi să-l
frustrăm pe cititor, căruia am dori să-i lăsăm întreagă bucuria
descoperirii pe cont propriu a numeroaselor ostroave de frumuseţe
ale întregului text al volumului lui C. D. Zeletin. S-o facă şi nu va
regreta niciodată.
Literatorul, V, 16 (184), p. 4, 21-28 apr. 1995.
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HÉLÈNE BART*)

C. D. ZELETIN, RESPIRO ÎN AMONTE, ESEURI,
Editura Cartea Românească, 1995

Din acea veche tradiţie intelectuală cu rădăcini în cultura
românească, cu acel har al fabulaţiei de la cronicarii moldoveni şi
până la marii clasici ai literaturii, îşi trage seva şi scriitorul-medic
C.D. Zeletin. Formaţia ştiinţifică i-a modelat rigoarea lexicografică
şi stăpânirea perfectă a logosului românesc, ce se impune cu atâta
relevanţă în toate scrierile sale. Dar şi latura poetică l-a marcat
ancestral, manifestându-se încă din perioada adolescentină, „în
raiul părintesc din Burdusacii Zeletinului”, şi sub oblăduirea
unchilor săi, muzicianul şi magistratul Nicolae Brăescu şi
profesorul Emil Palade, tatăl Nobelului românesc, iar mai târziu la
Bucureşti, s-a remarcat în ambianţa intelectuală a unor mentori
spirituali ca Tudor Vianu şi Perpessicius.
Pentru cunoaşterea datelor biobibliografice, titluri şi activitate
ştiinţifică şi literară, recomandăm Who’s who-ul Prof. dr.
Constantin Dimoftache Zeletin din revista Viaţa medicală, nr. 31
din 5 august 1994.
*)

Hélène Bart (1925-2008), doctor în biologie, cercetător ştiinţific,
personalitate cultivată, neliniştită şi de amplă anvergură intelectuală. A lucrat la
Institutul Cantacuzino din Bucureşti, unde a făcut parte din grupul de combatere
a malariei, condus de acad. Mihai Ciucă, apoi la Institutul Oncologic din
Bucureşti, de unde s-a pensionat.
Articole şi comunicări ştiinţifice de filozofia şi istoria medicinii.
Este fiica prof. dr. Constantin Bart din Iaşi, autorul unor studii de
iatroistoriografie, de iatrobiografie (Alexandru Slătineanu, Nicolae Paulescu
etc.) şi al volumului Aforismele lui Hipocrat, traduse şi comentate de C. Bart,
Editura Medicală, Bucureşti, 1974.
Studiul de faţă a fost comunicat la Societatea de Istoria Medicinii a
U.S.S.M., Bucureşti.
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Din această dublă predestinare s-a realizat Umanistul renascentist C.D. Zeletin, cunoscut şi ca impecabil tălmăcitor al liricei
italiene şi franceze, afirmare ce riscă soarta poetului Al. Philippide,
recunoscut la un moment dat, numai ca traducător de poezie.
Însă lirica originală a poetului C. D. Zeletin ocupă un loc
aparte pe culmile „transparenţei” talentului şi sensibilităţii sale.
Edgar Papu declara într-o emisiune televizată din 1993 că: „C.D.
Zeletin este unul din cei mai mari poeţi necunoscuţi, exponent al
spiritului românesc înclinat spre inspiraţie poetică”.
Prin apariţia cărţii Respiro în amonte, ipostaza de eseist
readuce în actualitate o preocupare mai veche a scriitorului C.D.
Zeletin.
De ce Respiro în amonte? Orice carte are o cheie, eventual mai
multe; atunci când structura ei cunoaşte o logică, ea dictează, întrun fel ascuns, restul cărţii şi o oferă cititorului ca entitate mai mult
sau mai puţin închegată şi rotunjită. Fără acest rost, fiinţa cărţii nu
se iveşte, cartea dilacerându-se sub interesele felurite ale celui care
o citeşte. Unitatea e importantă mai ales la o carte de eseuri, cum
este Respiro în amonte, şi cu atât mai importantă, cu cât capitolele
ei sunt împărţite în două registre distanţate: literatură italiană şi
literatură română. Pentru cine n-o pătrunde, ea ar mai putea apărea
descumpănită sub aspectul subiectelor pe care le tratează:
Michelangelo şi Ştefan Petică, Leonardo da Vinci şi Perpessicius,
Tommaso Campanella şi George Tutoveanu. Cred că răspunsul la
această constatare l-a dat editorul însuşi: „C.D. Zeletin cultivă
eseul-evocare, scriind fără prejudecata notorietăţii ori apăsarea
ideii de anonimat”.
Aici stă cheia cărţii. C.D. Zeletin este un spirit întru totul liber
în faţa valorii şi, cu toată erudiţia sa, care l-ar înstrăina de sine sub
presiunea valorii consacrate, deci, prin istoria axiologică, el
rămâne fidel autorităţii gustului propriu. Numai aşa el a reuşit să
intre în adâncimea liricii lui Michelangelo, venind cu observaţii
noi şi forte, care-l aşează în rândul marilor exegeţi în problemă, ca:
Herman Grimm, Marcel Brion, Romain Rolland, Enzo Noè
Girardi, ori la noi, Tudor Vianu şi Nina Façon, stăpânind, ca şi ei,
pedala interpretării platoniste a unora dintre cei mai criptici poeţi
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ai Renaşterii italiene, Michelangelo Buonarroti şi Tommaso
Campanella.
Respiro în amonte prefigurează simbolic un „arc-en-ciel”,
înscriind – în spaţiu şi timp – la un capăt Academia neoplatonică
florentină, şi la celălalt capăt Academia Bârlădeană.
Pe această traiectorie istorică, un renascentist coborât în epoca
modernă, printr-o nostalgică atracţie, se reîntoarce în trecut la
„masa umbrelor”, peripatizând cu figuri, vai!, uitate. Cine se mai
gândeşte azi la tânărul poet prerafaelit Ştefan Petică, la enigmatica
Natalia Negru, la poeţii Academiei Bârlădene: George Tutoveanu
şi G. G. Ursu sau la anonimul scriitor Virgil Caraivan? Doar
răsfoind Istoria literaturii române a lui George Călinescu,
generaţia tânără de azi îi va mai putea descoperi.
Înclinat întru lauda personalităţilor literare de odinioară, C.D.
Zeletin se dăruie cu sensibilitate şi competenţă, revelând o
luciditate critică discret disimulată, bântuită de acea erudiţie pe
care o împărtăşeşte cu generozitate, spre jubilaţia intelectuală a
cititorului. Dar, să urcăm în amonte spre sclipitoarele izvoare ale
Renaşterii, dominată de Michelangelo Buonarroti (1475-1564). În
fraza de la începutul acestui eseu ni se spune totul: „Ca să
descoperi geniul unui artist, trebuie să-i străbaţi itinerarul
suferinţei...” Numai identificându-se cu ea, poetul C.D. Zeletin a
pătruns adânc în genialitatea poetică a lui Michelangelo, asumat cu
o mare suferinţă, o suferinţă creatoare de splendori eterne.
Integrându-te cu pasiune, descoperi acea triadă inefabilă şi
incandescentă ce-a consumat spiritualitatea acestui artist până la
contopirea supremă cu Moartea.
Frumuseţe, iubire, suferinţă, trei ipostaze michelangioleşti atât
de revelatoare în creaţia sa poetică. Michelangelo a trăit în plină
efervescenţă a Catolicismului renascentist, care i-a marcat profund
sufletul în zbuciumul său eteric, a trăit sub 13 papi, hăituit de
veleităţile fiecăruia şi de fanatismul exorcizant al lui Savonarola.
Bătrâneţea i-a fost o tinereţe spirituală divină, creatoare, în lupta
fără de sfârşit cu sine şi cu zădărnicia vieţii. Frământările
dogmatice şi metafizice ale vieţii sale îşi găsesc un refugiu
soteriologic în opera sa poetică, influenţată de gândirea şcolii
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platonice, cu mari rezonanţe în epoca Renaşterii şi în filosofia lui
Michelangelo, sfâşiată şi ea inexorabil de alternativa vieţii
spirituale şi materiale.
Pentru Michelangelo limanul absolutului este frumuseţea, care
atinge Divinitatea, prin suferinţă spre iubire, totul convergând
către cele două morţi: moartea materială a trupului şi posibila
moarte spirituală. Însă fervoarea credinţei solicită mântuirea
printr-un permanent dialog cu Divinitatea. Impresionant este
sonetul 274, considerat o rugăciune, în care se reflectă adânca
religiozitate a lui Michelangelo:
Arată-mi-Te-n tot, Cerească Minte!
Mă arde-a frumuseţilor argilă,
dar lângă jaru-Ţi, para li-i umilă:
în el voi sta, cum stat-am înainte!
(traducere de C. D. Zeletin)

Prin similitudine i-ar corespunde Psalmul 50:
Miluieşte-mă, Dumnezeule, după marea mila Ta
şi după mulţimea îndurărilor Tale
şterge fărădelegea mea...

Conceptul platonic de frumuseţe a avut un suport real în viaţa
poetului, nu este limitat la o simplă speculaţie după cum spune
Fortunato Rizzi, iar C. D. Zeletin precizează că: „Adoraţia frumuseţii trupeşti, în cazul lui Michelangelo se detaşează de accepţiunea
ei curentă şi devine o adoraţie faţă de Adevărul pe care Frumuseţea
îl reprezintă, Frumuseţea deci se spiritualizează”. Şi mă gândesc,
după cum Ramiro Ortiz spunea, în legătură cu traducerea Divinei
Comedii, despre Coşbuc poetul că şi-a făcut un suflet dantesc, tot
aşa se poate spune că poetul C. D. Zeletin şi-a modelat un suflet
michelangiolesc. El se exprimă cu o rafinată sensibilitate poetică şi
doctă informaţie ştiinţifică, trăsături ce definesc un umanist.
Eseurile din prima parte a volumului reprezintă adevărate studii
renascentiste, care, prin densitatea lor documentară, te obligă la o
prezentare mai extinsă. Voi încerca să marchez câteva repere
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axiologice: sonetul a fost pentru Renaştere un manifest nu numai
estetic ci şi etic, revelat prin acel umanism, al cărui model italian
s-a impus în întreaga Europă. Formă fixă, lapidară, preluată de la
Dulcele Stil Nou al Evului mediu mistic, el oferă artiştilor
Renaşterii posibilitatea exprimării cvintesenţei vieţii lor spirituale,
acţionând ca „un filtru al catarsisului”, ne spune C. D. Zeletin.
Iacopo da Lentini este considerat părintele sonetului italian:
primul său sonet este Io m’aggio posto in core a Dio servire...
(Vreau să-mi slujesc în suflet Dumnezeul..., în traducerea lui C.D.
Zeletin).
Momentele de apogeu al sonetului au fost la începutul şi
sfârşitul Renaşterii, Dante (1265-1321), al cărui cer e străbătut de
primele mari lumini ale Renaşterii, urmează Francesco Petrarca
(1304-1321), geniul poetic ce prin amploarea vederilor filosofice
va domina începutul Renaşterii cu acele „studia humanitatis”,
servind de model artiştilor şi savanţilor care se vor succeda de-a
lungul secolului al XV-lea. Giovanni Boccaccio (1313-1375), al
treilea din cei mai mari trecentişti, era legat sufleteşte de Florenţa
prin cultul său pentru Dante şi Petrarca.
Două figuri mari neoplatonice florentine au fost Marsilio
Ficino (1433-1499) şi Pico della Mirandola (1463-1494), care au
dominat orizontul ultimilor decenii ale Quattrocentului, devenind
simboluri strălucite şi perene ale Umanismului. Pentru Ficino,
platonismul va fi o „pia philosophia”, care de-a lungul secolelor va
reprezenta unitatea Adevărului şi a Revelaţiei. Este epoca de
înflorire a Renaşterii, a lui Lorenzo de’Medici (1448-1492), nepot
al fondatorului Academiei neoplatonice florentine Cosimo dei
Medici, în ale cărui grădini se întâlneau filosoful Marsilio Ficino şi
discipolii săi într-o comuniune de adorare a frumuseţii şi elevaţiei
spirituale. „Magnificul” Lorenzo de Medici spunea: „Daţi-mi
frumuseţea interioară şi exteriorul să fie în armonie cu interiorul”;
acesta era spiritul timpului: cultul Frumuseţii, al Înţelepciunii şi al
Bucuriei, acesta era Idealul oamenilor Renaşterii.
Cultura devenise o floare a civilizaţiei. Dar... ironia Destinului
face ca în acelaşi an cu Leonardo da Vinci (1452-1519) să se nască
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şi Savonarola (1452-1492), care aruncă un văl de umbră asupra
Florenţei, „La città del fiore”.
Unicul sonet al lui Leonardo da Vinci, a cărui paternitate,
discutată pentru întâia oară tot aici, la Societatea de Istoria
Medicinii, în 1986, descoperită de C. D. Zeletin într-un text
medieval latin, ne readuce bucuria melancolică a unei confruntări,
care poate stârni o satisfacţie intelectuală împărtăşită. Dinu Lipatti,
spunea: „Trebuie să îndrăzneşti totul ca să obţii totul”. C. D.
Zeletin a îndrăznit. Spiritul lui erudit, de investigator al problemelor literare, se descoperă şi în studiul original: Coşbuc, cititor al lui
Petrarca. Acest eseu ne surprinde prin amploarea şi minuţiozitatea
datelor, cercetarea luând uneori aspecte detectiviste; concluziile
ne-o confirmă ca şi interpretarea marginaliilor, ce constituie un
element deloc neglijabil în hermeneutica operei unui scriitor.
„Cosa nova a vederla” notează Coşbuc adăugând alături litera B,
adică Beatrice, revelându-ne astfel preocupările sale privind
paralela Beatrice-Laura.
C. D. Zeletin ne sugerează şi propune o continuare a desăvârşirii acestui studiu al marginalelor. Foarte interesantă şi vastă
problemă, ce-ar putea constitui o nouă metodă de cercetare
„Marginologia”, cu surprinzătoare rezonanţe imagologice, genealogice, caracteriologice şi chiar criptografice. Căci de-a lungul
veacurilor, odată cu cartea apar şi marginaliile. Captivantă în stilul
apoftegmatic al acestor eseuri este acea notă de sinceritate lirică
prin care scriitorul-poet se implică în evocarea personagiilor şi
ambianţei istorice. C. D. Zeletin este un răscolitor a ineditului, „un
fouilleur du passé”, ce îmbină armonios poeticul cu narativul,
atribuind textului o valoare nu numai de document istoric literar, ci
şi o trăire afectivă personală.
Coborând din „amonte”, în partea a doua a volumului, C. D.
Zeletin ne „plonjează” în epoca modernă, glosând în optică
structuralistă pe un text asupra universului poeziei, şi apoi
oprindu-se la un poet cvasinecunoscut, Ştefan Petică, dispărut la
27 de ani, după un interval de tribulaţii sociale, eşuate într-un
simbolism poetic straniu, patetic, mortal... Personal l-am receptat
ca pe un Rimbaud al poeziei româneşti. Cele două pagini din
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Istoria Literaturii Române a lui G. Călinescu despre Ştefan Petică
rămân documente memorabile.
Perpessicius rămâne în amintirea lui C. D. Zeletin o prezenţă
spirituală dar şi cu rezonanţe sentimentale, chiar familiale.
Semnalez un studiu mai amplu decât eseul din volumul de faţă,
intitulat sugestiv: Perpessicius sau Pentru ca fresca să nu se
şteargă, publicat în Almanahul Societăţii Medicilor Scriitori şi
Publicişti din România: „Clipa cea repede...”, Editura Medicală
Românească, 1993.
Apropierea de dascălul său justifică fineţea critică şi acea
empatie prin care s-au apreciat. „Perpessicius trăia o melancolie
existenţială; a înţeles că în artă, tăria sensibilităţii stă tocmai în
fragilitatea ei... Actul critic la Perpessicius reproducea suprema
curtenie: apropierea de frumuseţe cu frumuseţe... Cu toate că pornea
de la revelarea frumuseţii, criticul exista întâi de toate ca moralist şi
pe urmă ca estet”. Fericiţi cei ce-aduc laude dascălilor şi semenilor
lor, că-n Ceruri vor dobândi Gloria absolută, ar putea constitui o a
10-a Fericire... Ca într-o secvenţă cinematografică se derulează acea
vizită la Natalia Negru, eroină fatală cu rezonanţe „pustiitoare în
literatura română”. De astă dată, aparatul narativ funcţionează cu o
detaşare nu lipsită de un umor oarecum cenuşiu, acompaniat de o
fină analiză psihologică. Iar acel drum la Virgil Caraivan (18791966), povestitor, folclorist şi istoric, scriitor uitat, – nici
G. Călinescu nu-l pomeneşte în a sa Istorie a Literaturii Române –,
bătrân cărturar întâlnit o singură dată în viaţă, acel drum capătă o
semnificaţie de simbol, un drum iniţiatic ce ne duce cu gândul la
Creanga de aur a lui Mihail Sadoveanu, meditaţia zeletiniană
continuă ca un adagio de poveste: „Moş Caraivan se întorsese în
căsuţa lui, să macine gânduri la moara singurătăţii”.
C. D. Zeletin este un clasic care-şi şlefuieşte cristalul stilistic
cu multiple faţete estetizante; cuvântul sintagmatic „kalokagathos”
defineşte originalitatea scrierilor sale. În fine, ajungem şi la
Academia Bârlădeană, neclintită de la primul război mondial şi
până în zilele noastre. Promotorii au fost scriitorii George
Tutoveanu, Tudor Pamfile, Toma Chiricuţă, şi alţi „tineri visători
la care s-au alăturat ca membri: Mihail Sadoveanu, V. Voiculescu,
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Victor Ion Popa şi alţii, preşedinte de onoare fiind Alexandru
Vlahuţă, păstrând legături şi cu cei plecaţi la Bucureşti, ca poetul
G. G. Ursu, alt împătimit al spiritului Academiei Bârlădene.
George Tutoveanu (1872-1957), decanul de vârstă, fidel vieţii
literare bârlădene până la moarte, poezia sa, oscilând între
simbolism şi semănătorism, este, după cum o apreciază C. D.
Zeletin, „o poezie a cerurilor albastre, a plopilor hieratici, a
foşnetului pădurilor moldovene... căpătând transparenţă de
concept”. G. G. Ursu (1911-1980), exeget al maestrului său
G. Tutoveanu, poet de mare sensibilitate nostalgică, „un cărturar al
Istoriei literare moldovene”, care azi este aproape uitat. Poezia lui
G. G. Ursu „slujeşte înălţarea, iar înălţarea recunoaşte un singur
sens...” (C.D.Z.). Prietenia acestor doi seniori ai poeziei, de care a
fost legat sufleteşte C. D. Zeletin, îi justifică dedicaţia poetului
G. G. Ursu: „ultimului copil al Academiei Bârlădene”. Evocarea
figurilor de poeţi ai trecutului culturii româneşti atinge limite
emoţionale, şi regretăm că timpul nu ne permite o expunere mai
amplă, aşa cum s-ar cuveni; ne rămâne însă această carte, care ne
solicită sufletul şi mintea deopotrivă. În ultima evocare, O veche
familie de cărturari: Samurcaş, C. D. Zeletin ni se relevă ca un
profund cercetător, impresionând prin acurateţa detaliului şi
valoarea documentului. Familia Samurcaş acoperă o perioadă
istorică cuprinsă între anii 1768 şi 1987. Începând cu doctorul
Dimitrie Samurcaş (1768-1845), ajuns protomedic în Moldova, şi
continuând cu Constantin Samurcaş (n.1822), postelnic şi
caimacam al Craiovei, ctitorul mânăstirii Samurcăşeşti (1808), cu
urmaşul său Ion Samurcaş, care a fost tatăl lui Alecu I. Samurcaş
(1808-1867), jurist foarte învăţat, şi bunicul lui Ioan Al. Samurcaş
(1845-1899), figură exemplară a cărui filotimie se va răsfrânge şi
asupra lui Eminescu, fiind contemporani şi chiar prieteni. Funcţia
lui de secretar oficial al agenţiei diplomatice române la Berlin,
unde era şi Eminescu angajat secretar particular, justifică această
apropiere, iar cele două scrisori ale lui Eminescu, trimise lui Ioan
Al. Samurcaş, când poetul se întorsese la Iaşi, sunt elocvente în
sensul legăturilor amiabile ce s-au stabilit între ei.
575
https://biblioteca-digitala.ro

Ioan Al. Samurcaş era un intelectual cu temeinice studii
juridice şi lingvistice în Germania şi Belgia; ca bun patriot îl
interesa şi viaţa politică a ţării, participând în momentele
importante cu cele mai înţelepte sfaturi, de unde şi încrederea de
care se bucura pe lângă marii oameni politici. Bolnav şi
necăsătorit, pentru ca numele familiei să nu i se piardă, înfiază un
nepot de soră, pe tânărul Alexandru Tzigara, care îşi va adăuga la
nume patronimicul Samurcaş, asigurând continuitate familiei.
Unicul său fiu şi ultimul descendent al numelui familiei a fost
poetul Sandu Tzigara-Samurcaş (1903-1987), bun prieten cu C. D.
Zeletin.
Alexandru Tzigara-Samurcaş (1872-1952) a fost o personalitate de prim rang a culturii româneşti, figură aprigă şi combativă,
toată viaţa şi-a consacrat-o operei sale de restituire a artei naţionale
şi salvării tezaurului artistic românesc. Tenacitatea şi exigenţa
ideilor lui reformatoare i-au atras o serie de polemici celebre,
reuşind totuşi să realizeze o integrare europeană a artei româneşti
prin impunerea valorilor străvechi. A ctitorit Muzeul artei româneşti şi fundamentat Muzeografia ca ştiinţă. Manuscrisul inedit
„Lupta vieţii unui octogenar” ne confirmă fără tăgadă exemplaritatea „celei dintâi mari experienţe muzeografice româneşti”.
De altfel, interesul lui C. D. Zeletin pentru personalitatea lui
Alexandru Tzigara-Samurcaş s-a concretizat şi în editarea (1987)
la Editura Meridiane a volumului Scrieri despre arta românească
de Alex. Tzigara-Samurcaş, cu un foarte documentat studiu
introductiv, cronologie, bibliografie şi note.
În final, fidelitatea patetică, seriozitatea documentară şi harul
narativ ale eseurilor intitulate simbolic Respiro în amonte,
reprezintă un act de consacrare şi solidaritate scriitoricească.
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MIRCEA MUTHU

VERSUL ŞI STATUIA

Într-o teză de referinţă în estetica modernă – Marsile Ficin et
l’art (Lyon, 1954) – André Chastel presupunea că portretul lui
Heraclit în Şcoala din Atena l-ar avea ca model pe Michelangelo.
Într-adevăr, Rafael şi-l imaginează pe filosof într-o concentrare
dureroasă, sprijinindu-se de un bloc de marmură şi, ceea ce e mai
semnificativ, într-un duct al conturului ce confirmă de altfel crezul
pe care „geniul saturnian” (Giorgio Vasari) îl transmitea
posterităţii prin mărturisirea consemnată de Benedetto Varchi:
„Pictura este cu atât mai apreciată cu cât se îndreaptă mai mult
spre relief” (subl. ns.). Dar o atare transcriere „în relief” antrenase
nu doar penelul ce desăvârşise Sixtina, după o muncă istovitoare,
ci şi condeiul poetului Michelangelo, de la care au rămas
madrigaluri, sonete şi frânturi de terţine sau distihuri aşternute pe
bruioane şi în epistole. Mai târziu, la începutul veacului trecut,
Hegel, cum am văzut în paginile anterioare, transfera şi el
sculpturalul în consideraţiile sale generale la adresa Atenei, fie în
cele particulare la poezia epică, la epopee. Exemplul preferat
pentru ilustrarea principiului de sculpturalitate este acela al
„eroilor plastici” din războiul troian descris (id est: reprezentat) de
către bătrânul Homer. Michelangelo (în creaţia artistică), Hegel (în
discursul filosofic) şi Eminescu, la noi, intuiau deci faptul că
poezia şi sculptura au o calitate comună, că ele ţin de o semiotică
generală şi că formează chiar părţi omoloage ale sistemului
semnificativ de care dispune sufletul omenesc. De aici pornise şi
Botticelli făcând ilustraţiile la Divina Comedie iar critica de artă va
descoperi – prin A. E. Baconsky, analizat în Alchimia mileniului –
întâlnirea celor doi contemporani (Botticelli/Dante) în melancolia
vizionară, în aplecarea spre spiritul taxinomiei neoplatonice sau în
cultul pentru stilnovismul epocii. Când însă poetul şi plasticianul
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se încorporează în aceeaşi persoană – în cazul lui Michelangelo e
ilustrativ – punctele de convergenţă devin reductibile, mai exact,
sunt absorbite de viziunea neoplatonică axată, aşa cum s-a mai
spus, pe „idealitatea arhetipală” tăinuită în piatră şi în virtualităţile
cuvântului. Ne-o spune artistul însuşi, în postură de Janus, tradus
admirabil de către C. D. Zeletin:
„Precum în pană şi în călimară
stă scrisul cu şi fără măiestrie,
stă-n marmură statuia, rea sau vie
după artistul care-o scoate-afară.” (84)

Scoasă „afară” în acest chip, per la forza di levare, adică prin
eliminări succesive, „este mai de preţ sculptura/ decât primara
piatră, decât steiul”, la fel cum „este şevaletul şi condeiul/ mult
mai prejos ca pânza şi scriptura” (90). Mâna controlată de intelect
şi prelungită în daltă şi condei extrage astfel „cazuri particulare ale
ideii absolute de frumos” (C. D. Zeletin), ele preexistând aşadar în
rocă şi în cuvânt. Sonetul 151 – veritabilă artă poetică amplu
comentată de Varchi trimite, prin respectarea canonului formal şi
tonul de sentinţă, la perfecţiunea statuarului său şi nu numai:
„Artistul genial un gând nu are
ca marmura în ea să nu-l încapă
cu prisosinţă! Drum spre el îşi sapă
doar mâna ce dă minţii ascultare.”

Creatorul obţine de fapt expresia obiectivă a sinelui („...un
sculptor uneori se scoate/ pe el sculptând pe alţii...”, 242). Dar
până a se ajunge aici, „mâna dă minţii ascultare” într-o luptă
dramatică, adesea fără şansă, cu materia amorfă, piatră sau cuvânt.
Madrigalul 152 detaliază în acest fel sonetul 151:
„Precum, îndepărtând ce-i prisosinţă
din piatra dură,
apare-n chip ce creşte pe măsură
ce piatra dă-napoi sub stăruinţă,
tot astfel bunătatea, tăinuită
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în sufletul ce tremură ca mlaja,
stă sub prisosul trupului, sub coaja
sălbatică şi aspră, nemuncită”.

Acelaşi efort îl caracterizează şi pe poet, cum citim în alt
madrigal, numerotat 162:
„Ofer această foaie de hârtie
cernelii voastre
pioase şi divine
ca adevărul, din amor trezindu-mă, să-l scrie...” etc.

Asemenea secvenţe poetice acompaniază, de-a lungul unei
vieţi, ceea ce sculptorul exprimase în şirul de incompiuto, de opere
non-finite. De la Bătălia centaurilor (1490-92) ori San Matteo
(1506), continuând cu decuparea doar pe jumătate din piatră a lui
Atlante şi a Sclavilor (1519), ajungând, în sfârşit, la Pietà
Rondanini (1552-64), neterminată şi ea, concepută probabil „per la
tomba dell’artista”, Michelangelo ne propune o fascinantă
poietică. Versurile răzleţe, unele poezii neterminate sau obscure
fac pereche cu ipostazele sculpturale ale „operei-care-se-face” sub
privirea posterităţii receptoare.
Dincolo de conştiinţa neputinţei „de-a ajunge cu privirea
minţii la înfăţişările... perfecţiunii” (C. D. Zeletin), versurile şi
statuile neterminate rămân complementare, ca structuri deschise,
tocmai prin indicele lor de modernitate avant la date. Lucru
presimţit, probabil, în catrenul elogiativ scris de un alt „saturnian”,
Baudelaire, din Les phares: „Michel-Ange, lieu vague où l’on voit
des Hercules”...
Mircea Muthu, Călcâiul lui Delacroix.
Interferenţe culturale. Editura Libra®, Bucureşti,
1996, pp.109-111.
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EDGAR ALLAN POE
1809-1849

DĂ-I GRĂDINII PREŢ PRIN FLOARE...

Dă-i grădinii preţ prin floare,
Nu prin frunzele ce cad;
Vezi al zilei preţ în soare,
Nu în nourul nomad,
Dreptu-n astrele stăpâne,
Vârsta-n prieteni, nu-n ani cruzi,
Şi aşa, în orice mâine:
Viaţa-n zâmbet, nu-n ochi uzi.
În româneşte de
C. D. Zeletin

Incipit: Count your garden by the flowers...
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IV. CRONICA ORALITĂŢILOR
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CRONICA ORALITĂŢILOR
2000-2009

Spirit erudit şi de o rară putere asociativă, C. D. Zeletin este un
vorbitor fascinant. El exprimă totdeauna cu subtilitate adevărul
adâncurilor, într-o limbă limpede şi armonioasă, nu de puţine ori în
formulări concentrate sau de-a dreptul aforistice.
Încerc de aceea să realizez o cronică a oralităţilor literare,
artistice ori filozofice din ultimul deceniu, urmărind mărturiile din
presă, atâtea câte sunt. Alocuţiunile propriu-zise s-au pierdut
definitiv în neant.
La solicitarea noastră, C. D. Zeletin ne-a pus la dispoziţie,
legat între două tartaje, un teanc de tăieturi din presă, programe,
afişe, însemnări, ce menţionează prelegerile libere, vernisările ori
intervenţiile sale orale. Multe n-au fost semnalate în vreun ziar, ori
au fost şi domnia sa nu a luat cunoştinţă de ele. Regretăm că, în
afara a două-trei excepţii, ele nu au fost înregistrate pe suport
magnetic. Tema lor atestă varietatea intereselor sale artistice ori
filozofice, care îl surprindeau, când avea doar 23 de ani, pe Tudor
Vianu, interdisciplinaritatea ce le caracterizează şi aprecierea de
care scriitorul se bucură în multe instituţii academice, universitare
şi artistice.
Unele mărturii privesc dizertaţiile privitoare la personalităţi
care au fost membri timpurii ori au avut tangenţă cu Academia
Bârlădeană: George Tutoveanu, Tudor Vianu, Ion Buzdugan,
Perpessicius, Virgil Nitzulescu, Iuliu Niţulescu, Petre Cancel,
Victor Ion Popa, G. Pallady, Natalia Negru etc. Ei au fost evocaţi
în repetate rânduri la Academia Bârlădeană şi le-am fost martoră,
după cum, în cele mai multe cazuri, martoră am fost – fapt mai
puţin ştiut – şi la rostirea alocuţiunilor funebre la înmormântarea
unor cărturari bârlădeni stabiliţi în Bucureşti, cei mai mulţi vechi
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membri ai Academiei Bârlădene: G. G. Ursu (28 iunie 1980),
căruia, la solicitarea Uniunii Scriitorilor, C. D. Zeletin i-a redactat
amplul necrolog publicat în ziarul România liberă din acele zile;
Ion Manta-Roşie, sub nume scriitoricesc I. Delamisa (30 septembrie 1986); Vasile Damaschin, secretar al Academiei Bârlădene
(21 noiembrie 1987); Romulus Boteanu (11 iunie 1991); G. Ioniţă
(9 decembrie 1993); Harry Zupperman (12 iunie 1997); Ion Larian
Postolache (9 decembrie 1997) etc.
În ultimii cincisprezece ani, C. D. Zeletin, mentorul Cenaclului
tinerilor medici scriitori al Societăţii Medicilor Scriitori şi
Publicişti din România, căreia îi este preşedinte de la întemeiere
(1990), deschide fiecare întâlnire cu prezentarea succintă a unui
scriitor clasic român, a unui curent estetic ori a unei publicaţii
fundamentale, urmate de lecturi adecvate, în scopul întreţinerii şi
sporirii interesului pentru marea literatură română, astăzi, într-o
vreme definită prin deruta valorilor estetice. Suita a început cu
Poezia populară, Poeţii Văcăreşti, Costache Conachi, Epoca
Unirii etc., pentru a continua cu Junimea, Romantismul, Eminescu,
Tudor Arghezi, Ion Pillat, Radu Gyr etc., ori Scriitoarele literaturii
noastre ş.a.
Oralităţile lui C. D. Zeletin sunt, în anumite cazuri, legate şi de
faptele sale de ctitor, în sensul particular îl înzestrării Academiei
Bârlădene cu o Bibliotecă de peste 2.000 de volume (donaţia
continuă), din care o parte destinată Fondului Cartea Rară, cu
manuscrise, corespondenţă, obiecte muzeale, colecţii de reviste, în
special din perioada interbelică, unele chiar publicaţii ale
Academiei Bârlădene (colecţia integrală a revistei Scrisul nostru,
de pildă). Dizertaţiile sale prilejuite de remiterea acestor daruri au
rămas memorabile prin incursiunile spirituale, artistice şi sufleteşti
şi au fost audiate cu viu interes de membrii Academiei Bârlădene.
Am găsit de cuviinţă ca la sfârşitul capitolului V. Ilustraţii, să
reproducem copertele cărţilor apărute în ultimii cinci ani, cu
excepţia Sonetelor lui Michelangelo, apărută în anul 1964.
Copertele celorlalte cărţi ale scriitorului se află, în marea lor
majoritate, reproduse în volumul C. D. Zeletin 70. Omagiu, Bacău,
2005.
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Am lăsat la o parte oralităţile ştiinţifice. În privinţa lor, iată ce
scria, în 1994, D. R., probabil un medic ce i-a fost student:
„...E cunoscut prin arta didactică a prelegerilor sale de biofizică
medicală, audiate cu interes de studenţi vreme de 30 de ani. Aticismul
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
intelectualul trăit...” (Viaţa medicală, VI, 31 (241), p. 7, 5 august
1994.)

Cetăţean de onoare al Municipiului Bârlad, domnia sa
răspunde prompt chemărilor oraşului nostru. Cel puţin după 2002,
anul centenarului morţii principesei Elena Bibescu, născută
Kostaki Epureanu, marea muziciană a cărei amintire a înviat-o
printr-o excelentă şi masivă cercetare, carte fundamentală a
muzicologiei şi a culturii române, apreciată ca atare de către cei
mai importanţi muzicologi contemporani, C. D. Zeletin vine de
două ori pe an, primăvara şi toamna, invitat cu prilejul Zilelor
culturale ale Bârladului şi al zilei Şcolii „Principesa Elena
Bibescu”. Alocuţiunile sale, cu primul sau al doilea prilej, au avut
şi ele destinul tuturor celor vorbite: s-au pierdut, urma lor
rămânând numai în impresiile ascultătorilor.
ELENA MONU
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2000
● Dacă internetul este sau nu oralitate se va şti exact după
consumarea unor largi perioade de timp... Aflăm deocamdată că, în
decursul acestui an, C. D. Zeletin a fost distins cu premiul de
excelenţă al celei dintâi reviste româneşti prin internet, Norii (New
York), care vorbeşte, în motivaţie, despre „...augustul spirit care
este C. D. Zeletin. Prin probitatea sa morală, intelectuală şi
artistică, domnul C. D. Zeletin a fost şi rămâne practic unul dintre
modelele-filon ale revistei noastre” (Ştefan Bălan).
Cf. Dr. Manuela Horopciuc, Nori în ciberspaţiu, în:
Viaţa medicală, XII, 23 (545), p. 5, 9 iunie 2000.
Cităm: „Condeiul inconfundabil al lui C. D. Zeletin
irizează inefabile prezenţe într-o realitate ce şi-a
pierdut «cândul şi undele» (Călătorie spre
transparenţă)”.

● „Sub egida sa [a Academiei bârlădene], au loc spectacole,
simpozioane, lansări de carte, întâlniri cu personalităţi marcante
ale vieţii culturale şi ştiinţifice româneşti (...). La aceste întâlniri şi
dezbateri au participat, în ultimii ani, academicienii Eugen Simion,
Gheorghe Platon, Mihai Cimpoi, scriitori precum Cezar Ivănescu,
C. D. Zeletin, Lucian Vasiliu, cunoscuţi artişti plastici şi
muzicieni. La 1 martie 1994, a apărut şi primul număr al revistei
cu acelaşi nume, Academia Bârlădeană, publicaţie trimestrială cu
profil complex, condusă de profesorul Gruia Novac. Preşedinte de
onoare al Academiei Bârlădene este reputatul traducător, rafinatul
poet şi distinsul profesor universitar C. D. Zeletin”.
Cf. Constantin Coroiu, Academia Bârlădeană la 85 de
ani, Adevărul, 27 mai 2000.

● Editura Viaţa Medicală Românească a organizat vineri 9
iunie 2000 un Moment Eminescu, desfăşurat succesiv în două
locaţii: Sala de Consiliu a Ministerului Sănătăţii şi sediul Editurii.
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C. D. Zeletin a prezentat Colecţia de ilustrate privitoare la
Eminescu a Doctorului C. Teodorescu din Bârlad, şi a avut alte trei
intervenţii: prezentarea Colecţiei „Eseuri” a Editurii Viaţa
Medicală Românească, a volumului Circul şi Agartha de Iulia
Moldoveanu, studentă în medicină şi membră a Societăţii
Medicilor Scriitori şi Publicişti din România şi a vernisat Expoziţia
de pictură „Eminescu 2000” a Cenaclului „Ion Ţuculescu” al
medicilor pictori, condus de medicul pictor Suzana Bantaş.
Cf. Pliantul V. M. R.

● În Sala Oglinzilor a Uniunii Scriitorilor a avut loc, miercuri
28 iunie 2000, lansarea celor două volume de Opere ale
scriitorului român trăitor în Anglia, Mihai Niculescu (1909-1994),
apărute în Editura Archaeus, Bucureşti, 2000. În tinereţe, Mihai
Niculescu a fost, între 1938 şi 1943, redactor la Universul literar,
revistă în care publicau Nichifor Crainic, Tudor Vianu,
Perpessicius, Vladimir Streinu, Camil Petrescu, Vintilă Horia etc.
Mihai Niculescu a fost prieten foarte apropiat cu Mircea Eliade,
Eugen Ionescu, dar mai ales cu Emil Cioran.
În faţa unei asistenţe numeroase, Mihai Niculescu a fost
prezentat de C. D. Zeletin, care a făcut o analiză subtilă a liricii
sale, iar Mihail Şora şi Alexandru Paleologu au evocat anii tinereţii
lor comune cu sărbătoritul.
Opere de Mihai Niculescu se bucură de o însemnare biografică
de Radu Şerban Palade şi de eseul introductiv al lui C. D. Zeletin
intitulat „Faceţi-mi loc să nu mai fiu!...”
Cf. Dr. C. B., Fântâna din Kos. Pana şi penelul, în:
Viaţa medicală, XII, 29, p.7, 21 iulie 2000.
Mariana Criş, cărţile verii. „Amintirile în
uniformă” ale lui Mihai Niculescu, în ABC,
Supliment literar artistic al ziarului AZI, nr. 22, p.5,
13 iulie 2000.

● Radio România Cultural a rezervat o emisiune, în ziua de 27
iulie 2000, Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti din România.
Invitatul Radiodifuziunii a fost prof. univ. dr. C.D. Zeletin,
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preşedintele fondator al S.M.S.P.R., care a răspuns întrebărilor
doamnei Anca Athanasiu.
Cf. Dr. C. B., Fântâna din Kos. Prezenţe ale medicilor
scriitori, în: Viaţa medicală, XII, 31 (553), p. 5, 4
august 2000.

● La Cel de al 44-lea Congres U.M.E.M. („L’Union Mondiale
des Écrivains Médecins”), desfăşurat în oraşul Lódź, Polonia,
C. Dimoftache Zeletin, preşedintele Societăţii Medicilor Scriitori şi
Publicişti din România (S.M.S.P.R.) a susţinut, în ziua de joi 11
octombrie 2000, în aula Rectoratului Academiei de Medicină,
comunicarea Toujours Eminesco...
Cf. 44 Kongres UMEM. Program. Lódź, 11-15 X 2000,
p.4.
Prof. dr. C. Dimoftache Zeletin, Toamnă chopiniană.
Al 44-lea Congres al Uniunii Mondiale a Scriitorilor
Medici, Lódź, Polonia, 11-15 octombrie 2000, în:
Viaţa medicală, XII, 45 (567), p. 11, 10 noiembrie
2000.

● „La invitaţia Muzeului şi a Bibliotecii „I. A. Bassarabescu”
din Giurgiu, joi 2 noiembrie 2000, prof. dr. C. D. Zeletin,
preşedintele Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti din
România, a ţinut prelegerea orală intitulată Amintiri despre Tudor
Vianu, marele estetician şi profesor fiind originar din acest oraş de
la Dunăre.”
Cf. Dr. Manuela Horopciuc, Fântâna din Kos, Confraţii
în actualitatea culturii, în: Viaţa medicală, XII, 46
(568), p. 11, 17 noiembrie 2000.

● Luni, 23 octombrie 2000, C. D. Zeletin vernisează expoziţia
pictorului Corneliu Vasilescu, în Sala Apollo a Teatrului Naţional
din Bucureşti. «Preşedintele Societăţii Medicilor Scriitori şi
Publicişti din România a făcut o analiză a picturii acestuia,
exprimând-o prin termeni empirici puşi în paralelă cu cei ai fizicii
culorii (frecvenţă, lungime de undă, saturare/nesaturare etc.)».
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Cf. Dr. C. B., Aluzii la prezenţe, Viaţa medicală, XII, 51, 22 decembrie
2000, p.11. Acelaşi articol anunţă viitoarea
participare a lui C. D. Zeletin, cu creaţii lirice, în
luna martie 2001, „la o manifestare sui generis: o
expoziţie de poezie (Mur de poésie), care va fi
găzduită de oraşul de pe Valea Loarei, Tours.
Manifestarea face parte din suita de acţiuni
consacrate poeziei, «Semaine de la poésie»,
organizată de Ministerul Culturii [din Franţa] şi
«Printemps des poétes»”. Acelaşi articol semnalează
apariţia în numărul pe septembrie 2000 al revistei
Ateneu a eseului Despre aluzie al lui C. D. Zeletin şi
reproduce câteva reflecţii din final. „Superioritatea
extremă a aluziei rezidă în aceea că e armă a
înţelepciunii, care ştie că totdeauna vorbirii îi scapă
ceva. Ca tehnică, e un ricoşeu; ca filozofie, demers
al împlinirii. Şi pentru ca nimic să nu fie perfect pe
lumea asta, îşi are şi aluzia neajunsurile ei. Supără
ascunşii, proştii, susceptibilii, supără mai ales
orgolioşii. În cazul relei credinţe e inoperantă. Pe de
altă parte, sabotează lauda dezinteresată şi
împiedică exprimarea recunoştinţei din teama ca
aceasta să nu fie luată drept îndemn pentru
repetarea gestului mărinimos care a prilejuit-o”.

● Editura Viaţa Medicală Românească a prezentat, în ziua de
miercuri 22 noiembrie 2000, în Sala de Conferinţe a Ministerului
Sănătăţii, ultimele sale apariţii. Despre volumul prof. dr. Nicolae
Gorun, Anotimpul iubirii a vorbit prof. dr. C. D. Zeletin.
Cf. Afişul.
A.B., O săptămână a „Vieţii medicale”, în: Viaţa
medicală, XII, 47 (569), p.1, miercuri, 24 noiembrie
2000.

● „Societatea Medicilor Scriitori şi Publicişti din România
(S.M.S.P.R.), împreună cu Asociaţia Medicilor şi Farmaciştilor
Ofiţeri în Rezervă (A.M.F.O.R.) şi Societatea Română de Istoria
Medicinii (S.R.I.M.), au organizat, în luna decembrie 2000, un
Simpozion comemorativ prilejuit de împlinirea unui an de la
săvârşirea din viaţă a medicului şi scriitorului col. dr. doc. Ion
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Nica. Personalitatea complexă a reputatului neurochirurg,
eminescolog şi pictor a fost evocată în alocuţiunea rostită de prof.
dr. C. D. Zeletin (...)”.
Cf. Invitaţia-Program.
M.H., „Remedii” artistice, în: „Viaţa medicală”,
XIII, 2 (576), p. 11, 12 ianuarie 2001.
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2001
● La Centrul de Antropologie „Francisc Rainer” al Academiei
Române a fost organizat, la începutul lunii ianuarie 2001,
Simpozionul omagial „Victor Săhleanu”. Prof. dr. C. D. Zeletin a
rostit alocuţiunea Victor Săhleanu, om universal.
Cf. M.H., „Remedii artistice”, în: Viaţa medicală, XIII,
2(576), p.11, 12 ianuarie 2001.

● Ion Hobana la 70 de ani.
Academia Bârlădeană, la iniţiativa preşedintelui ei, prof. Elena
Monu, a omagiat cele şapte decenii ale scriitorului Ion Hobana
printr-o Şedinţă festivă ţinută la Casa Naţională „Stroe S.
Belloescu” din Bârlad, la 25 ianuarie 2001. Notăm un crâmpei din
articolul profesorului Mihai Luca, Ion Hobana la 70 de ani, Păreri
tutovene, nr. 554, pp.1 şi 7, 5-11 iunie 2001: „Adresându-se
participanţilor din marea sală de lectură arhiplină (...), oratorul
(C.D. Zeletin, n.n.) a rostit un discurs de zile mari, la înălţimea
personalităţii scriitorului Ion Hobana. Distinsul poet şi eminent
traducător din lirica Renaşterii italiene, mai ales, a fost sărbătorit
în acelaşi cadru, la a 65-a aniversare, anul trecut.”
● Muzeul Literaturii Române a organizat, în ziua de luni 12
februarie 2001, lansarea cărţii domnului Gh. Penciu, Medici în
recluziune. Autorul este „cunoscut prin scrieri privind suferinţele
îndurate pe nedrept, în ultimii săi ani, cei mai tragici, de poetul şi
prozatorul medic V. Voiculescu. Trecutul autorului şi meritele
lucrării, în care sunt reunite date biografice ale unor mediciscriitori, medici-patrioţi, medici-caractere, într-un cuvânt medicimedici, au fost scoase în evidenţă (...). În calitate de preşedinte al
Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti din România, din care
autorul face parte, prof. dr. C. Dimoftache Zeletin, membru al
Uniunii Scriitorilor, a subliniat preocuparea constantă a
S.M.S.P.R., pentru restituirea, către tezaurul literaturii române, a
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operei unor medici scriitori marginalizaţi, ocultaţi sau chiar
persecutaţi de totalitarism.”
Cf. Dr. Al. Trifan, Biografii paradoxale, în: Viaţa
medicală, XIII, 10 (584), p.12, 9 martie 2001.

● Vineri 2 martie 2001, la Institutul de Sănătate Publică din
Bucureşti, în cadrul prezentării noilor apariţii ale Editurii Viaţa
Medicală Românească, prof. dr. C. Dimoftache Zeletin a prezentat:
„Caietele Vieţii medicale. Anul 2000, o lume în schimbare”.
Cf. Invitaţia-Program.

● La sfârşitul lunii martie 2001, prof. univ. dr. C.D. Zeletin a
fost oaspetele Filialei Râmnicu Vâlcea a Societăţii Naţionale de
Medicina Familiei. În faţa unui mare număr de participanţi,
invitatul a susţinut liber prelegerea intitulată Medicina, filozofia şi
arta, răspunzând numeroaselor întrebări, multe din ele referitoare
la geneza cărţilor sale.
● Radio România Cultural, emisiunea „Idei în nocturnă”,
Eveniment teatral: «Poetul din visul doctoriţei Mia» de Tatiana
Slama Cazacu, piesă inspirată din viaţa lui Eminescu, l-a avut ca
invitat pe prof. univ. dr. C. D. Zeletin în dubla sa calitate de medic
şi de scriitor. Lunga dezbatere, condusă de regizoarea Mariana
Spalas, având ca subiect boala lui Eminescu, a fost transmisă
vineri 23 martie 2001. Cei doi parteneri ai discuţiei au susţinut
superioritatea, în biografia eminesciană, a Veronicăi Micle (C.D.
Zeletin) şi a Mitei Kremnitz (Tatiana Slama Cazacu).
● Luni, 5 martie şi joi, 22 martie 2001, la Facultatea de
Medicină a U.M.F. „Carol Davila” Bucureşti, s-au desfăşurat
lucrările Filialei de Tineret a Societăţii Medicilor Scriitori şi
Publicişti din România (S.M.S.P.R.), conduse de prof. univ. dr. C.
D. Zeletin, mentorul filialei. Au avut loc ample discuţii literare şi
estetice.
● La 7 aprilie 2001, s-a desfăşurat sub coordonarea lui C. D.
Zeletin, Simpozionul „Vintilă Ciocâlteu, artistul”, manifestare
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asociată celei de a 5-a Conferinţe Naţionale a Societăţii Medicilor
Scriitori şi Publicişti din România (S.M.S.P.R.). Lucrările au avut
loc în Sala de Consiliu a Facultăţii de Medicină a U.M.F. „Carol
Davila” Bucureşti, în aceeaşi sală unde, cu 55 de ani în urmă,
cădea răpus de un accident vascular cerebral primul martir al
regimului comunist dintr-o universitate românească, eminent
profesor al Facultăţii, reputat biochimist şi poet.
Preşedintele S.M.S.P.R., prof. univ. dr. C. D. Zeletin, a
dezvoltat o amplă dizertaţie privitoare la Poezia lui Vintilă
Ciocâlteu.
Cf. Invitaţia-Program. Dr. Pavel Rosen, Vintilă Ciocâlteu: „un cercetător
entuziast cu mult spirit critic”, în: Viaţa medicală, XIX, 22 (908), p. 2,
1 iunie 2007; Dr. Ştefan Marinescu, (...) Simpozionul „Vintilă
Ciocâlteu, artistul (1890-1947), în: Pagini medicale bârlădene, IV,
38, p.16, mai 2001; Eugenia Vasile, Societatea Medicilor Scriitori îşi
omagiază înaintaşii şi-şi alege călăuzele, în: Ecart (supliment la ziarul
Financiar), vineri, 20 aprilie 2001. Spicuim din dialogul, înregistrat pe
bandă magnetică, avut de Eugenia Vasile cu preşedintele S.M.S.P.R.,
prof. univ. C. D. Zeletin: „Nu există for care să comande simpatiile sau
antipatiile, să dirijeze strategiile pe baza cărora se dezvoltă o societate
sau alta. Dar, în principiu, există totuşi «o voce», în special în lumea
scriitoricească non-medicală, care spune: «...medicul? Medicul să-şi
vadă de medicina lui». Ştiţi... greu acceptă această lume că un medic
dintre atâţia alţii, care are o profesie cum este medicina, se poate
consacra şi scrisului, care este, la fel, o profesie foarte grea. Or, a fi
bun în ambele profesii implică jertfire, iar dovada că [faptul] se poate
o arată marii scriitori care s-au impus în literatura română:
V. Voiculescu, Ion Biberi, Victor Papilian, George Magheru ş.a.”;
Auraş Albu, Aprilie – puternică încărcătură religioasă, multiple
evenimente medicale şi: Elena Ştefănescu, O prezenţă explozivă în
lumea medicală şi în viaţa literară: Prof. dr. Constantin Dimoftache
Zeletin, ambele articole în publicaţia: Colegiul Naţional „Carol
Davila”, III, 21, aprilie 2001, paginile 1, 5 şi 8 (cu fotografii);
Manifestări Culturale de „Ziua Sănătăţii”, în: Viaţa Medicală, XIII,
15 (589), p.11, 13 aprilie 2001.

● În ziua de 20 aprilie 2001, la Institutul de Sănătate Publică
Bucureşti, a avut loc lansarea noilor apariţii ale Editurii Viaţa
Medicală Românească. Moderator şi comentator: C. D. Zeletin.
Cf. Autori şi prezentatori. Fotomontaj, în: Viaţa
medicală, XIII, 17, p. 12, 27 aprilie 2001.
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● În ziua de 26 mai 2001, în Sala Mare a Bibliotecii
Municipale „Stroe S. Belloescu” din Bârlad, la aniversarea
jubiliară «Ion Hobana. 70», C. D. Zeletin, preşedintele de onoare
al Academiei Bârlădene, a vorbit despre Opera literară a lui Ion
Hobana.
Cf. Afişul şi invitaţia-program.

● 24 mai 2001, Zilele culturale ale Bârladului. C.D. Zeletin
prezintă volumul lui Traian Nicola, Valori spirituale tutovene.
Biobibliografii, volumul 2, Litera C.
Cf. Prof. Mihai Luca, Câteva ecouri şi glose reticente, în
Păreri tutovene, nr. 554, p.1, 5-11 iunie 2001.

● Vineri 29 iunie 2001, în Sala de Consiliu a Institutului de
Sănătate Publică Bucureşti, în prezenţa ministrului sănătăţii,
dr. Daniela Bartoş, cu prilejul lansării numărului festiv 600 al
periodicului Viaţa medicală, prof. dr. C.D. Zeletin a prezentat
volumul de poezii al prof. dr. Alexandru Ciocâlteu, Rugăciuni de
prisos.
Cf. Invitaţia-program.
Remus Anghel, 600 de argumente ale maturităţii, în:
Viaţa medicală, XIII, 27 (601), p.12, 6 iulie 2001.

● La Simpozionul „Scriitori bârlădeni la cumpăna secolelor
XIX şi XX”, care s-a desfăşurat în ziua de 28 octombrie 2001, la
Casa Sturdza a Muzeului „Vasile Pârvan” din Bârlad, C. D.
Zeletin a vorbit despre Tudor Dorin, scriitor fascinant al plaiurilor
tutovene. Despre poetul de o vervă comparabilă cu a lui G.
Topârceanu şi traducătorul din lirica engleză (Chaucer) şi nordamericană, C. D. Zeletin a spus: „Poet şi inginer silvic, cu o cultură
vastă, de o modestie paralizantă şi spirit „strivit” sub cultura pe
care o avea, atins de aripa geniului, Tudor Dorin s-a născut într-un
mediu intelectual care şi-a pus amprenta pe întreaga lui viaţă”.
Cf. N. Mitulescu, Mai are Bârladul scriitori sau este o
cetate moartă?, în: Păreri tutovene, nr. 575, 6-12
noiembrie 2001, pp.1 şi 4.
Pliantul.
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2002
● În cadrul Simpozionului „Medici muzicieni, civili şi
militari”, desfăşurat la Cercul Militar Naţional din Bucureşti în
ziua de 30 martie 2002, preşedintele S.M.S.P.R., prof. univ. dr.
C. D. Zeletin, răspunzând invitaţiei AMFOR (Asociaţia Medicilor
şi Farmaciştilor Ofiţeri de Rezervă), a rostit alocuţiunea Muzica şi
medicina, cu referire expresă la artiştii medici militari. Este, în
acest caz, „un exemplu de îmbinare, în creaţia artistică, între două
elemente fundamentale: libertatea fanteziei şi rigoarea construcţiei
muzicale ori poetice.”
Cf. Invitaţia-Program.
Viaţa medicală [Suzana Bantaş], XIV, 12 aprilie
2002.

● La Festivalul Internaţional „Lucian Blaga”, Ediţia a XXII-a,
Alba Iulia, Câlnic şi Sebeş, C. D. Zeletin a susţinut liber, în ziua
de sâmbătă 11 mai 2002, la Universitatea „1 Decembrie 1918”,
dizertaţiile „Blaga parte, Blaga întreg” şi „În ziua înmormântării
lui Blaga”.
Cf. Programul.
Radu Cărpinişanu, Contribuţii la exegeza blagiană,
Editura „Altip”, Alba Iulia, 2007, pp. 203-205.

● Bucureşti, 15 iunie 2002, Amfiteatrul Mare al Facultăţii de
Medicină, U.M.F. „Carol Davila”. Sub egida Asociaţiei Absolvenţilor Facultăţii de Medicină Umană din Bucureşti, Seria 19431949, are loc Reuniunea Omagială Gr. T. Popa. C. D. Zeletin îşi
intitulează comunicarea liberă „Gr. T. Popa, spirit eroic”.
Cf. Grigore T. Popa, Reforma spiritului. Ediţie princeps
îngrijită de Petru Popescu-Gogan şi Claudia
Voiculescu. Prefaţă de acad. Mihai Drăgănescu.
Editura Viaţa medicală românească, Bucureşti,
2002, p. 43.
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● Preşedintele de onoare al Academiei Bârlădene, prof. univ.
dr. C. D. Zeletin, membru al Academiei de Ştiinţe Medicale, a luat
iniţiativa sărbătoririi la Bârlad, în zilele de 18 şi 19 octombrie
2002, în cadrul Anului Elena Bibescu, a Centenarului morţii marii
pianiste.
Astfel, la Bârlad, în zilele de 18 şi 19 octombrie 2002:
• Şcoala nr. 5 a primit numele de „Şcoala Principesa
Elena Bibescu”.
• S-a instalat pe faţada acestei şcoli, sub îngrijirea sa, o
placă memorială cu efigia în bronz a marii muziciene,
având următorul conţinut:
«Academia Bârlădeană omagiază amintirea pianistei
de notorietate europeană, PRINCIPESA ELENA
BIBESCU, născută KOSTAKI EPUREANU, 18551902, fiică a Bârladului, mare iubitoare a geniului
românesc. 18 octombrie 2002.»

•
•

A fost lansată medalia comemorativă.
La Casa Sturdza a Muzeului „Vasile Pârvan”, casa
bunicilor dinspre mamă ai principesei, s-a organizat un
Simpozion comemorativ.
• La mormântul marei muziciene s-a săvârşit un serviciu
divin.
• S-a organizat o Expoziţie documentară.
La toate aceste manifestări, C. D. Zeletin a susţinut alocuţiuni
adecvate.
Cf. Sinteza acestui complex de manifestări şi reflectarea
lor în media se află în Cuvântul de încheiere al
cărţii: C.D. Zeletin, Principesa Elena Bibescu,
marea pianistă, Editura Vitruviu, Bucureşti, 2007 şi
Idem, ediţia a II-a, 2008, p.751-755.

● Academia Română a organizat, luni 11 noiembrie 2002, în
Aula sa, Sesiunea solemnă „Omagiu lui George Palade”. Prof.
univ. dr. C. Dimoftache Zeletin a rostit alocuţiunea Genealogia lui
George Emil Palade.
Cf. Pliantul.
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● Bârlad, 7 decembrie 2002. Cu ocazia atribuirii numelui
«George Emil Palade» Şcolii nr. 10, prof. univ. dr. C. Dimoftache
Zeletin, invitat al direcţiei, a ţinut prelegerea intitulată „În ce
constau descoperirile ştiinţifice ale lui George Emil Palade, laureat
al Premiului Nobel pentru medicină”.
Cf. Păreri tutovene, XII, 674, p. 1, 6-9 decembrie 2002.
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2003
● În cursul lunii martie 2003, TV „România de mâine” a
consacrat o emisiune marelui om de ştiinţă român George Emil
Palade, laureat al Premiului Nobel (1974), creator al unei noi
ştiinţe, biologia celulară. Au fost prezenţi în emisiune: acad. Maya
Simionescu, prof. univ. dr. Radu Şerban Palade, prof. univ. dr.
C. Dimoftache Zeletin, dr. Anca Sima, cercetător ştiinţific.
Cf. Opinia naţională, nr. 357, 17 martie 2003, pp. 1, 4 şi
5.

● La Casa UNESCO din strada Cehov 8 din Bucureşti, în ziua
de vineri 7 martie 2003, prof. dr. C. Dimoftache Zeletin, preşedintele Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti din România, a
prezentat cartea „Reforma spiritului” de Grigore T. Popa, ediţia
integrală, îngrijită de prof. dr. Petre Popescu-Gogan şi Claudia
Voiculescu, apărută în Editura Viaţa Medicală Românească, 2002.
Cf. Pliantul şi Afişul.
A.B., Lansare de carte şi vernisaj, în: Viaţa
medicală, XV, 11, p.12, 14 martie 2003, cu şapte
fotografii.

● Cu prilejul apariţiei volumului de poezii Adânc împietrit de
Vintilă Ciocâlteu (1890-1947), scriitor, biochimist, profesor la
Facultatea de Medicină din Bucureşti, volum apărut în Editura
Cartea Universitară, director dr. Laurenţiu Nat, în ziua de joi,
3 aprilie 2003, a avut loc la Universitatea Populară „Ioan I. Dalles”
din Bucureşti un simpozion consacrat ilustrului biochimist şi poet,
prima victimă a pătrunderii comunismului în lumea universitară
românească. Despre viaţa savantului şi poetului Vintilă Ciocâlteu a
vorbit prof. univ. dr. C. Dimoftache Zeletin, preşedintele Societăţii
Medicilor Scriitori şi Publicişti din România (S.M.S.P.R.),
iniţiatorul întâlnirii şi îngrijitorul volumului Adânc împietrit, care
„...a vorbit despre viaţa autorului, curmată tragic, acum peste
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cincizeci şi cinci de ani, în chiar sanctuarul Facultăţii de Medicină,
de către adversităţi politice revoltătoare. Prin nuanţata frazare a
expunerii, prin verva documentaristică sclipitoare şi prin erudiţia
literară bine cunoscută, C. D. Zeletin, preşedintele S.M.S.P.R. a
ţinut asistenţa, pe tot timpul expunerii, «cu respiraţia tăiată».
Cf. Dr. A.T., Versuri de savant, în: Viaţa medicală, XV,
15 (693), p.5, 11 aprilie 2003.
Afişul manifestării.

● Academia Română a organizat, în Amfiteatrul „Ion Heliade
Rădulescu”, în ziua de 22 aprilie 2003, Simpozionul „Grigore T.
Popa – filosof al ştiinţei”. Prof. univ. dr. C.D. Zeletin şi-a intitulat
alocuţiunea: Problematica „Reformei spiritului”.
Cf. Invitaţia-Program.
M.H., Un manual de antropologie filosofică, în:
Viaţa medicală, XV, 17, p.5, 25 aprilie 2003.

● Vineri 23 mai 2003, la Târgul Internaţional de Carte
Bookarest 2003, C.D. Zeletin a prezentat două din ultimele apariţii
literare ale Editurii Viaţa Medicală Românească: Paşi fără urme...
de Sever Miu şi Venere şi Madonă/ Venere e Madonna de M.
Eminescu, în traducerea italienistului Geo Vasile. „Ambele lansări
s-au bucurat de cuvântul inspirat şi generos al dlui C. D. Zeletin,
preşedintele Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti din
România”.
Cf. Ana Maria Botnaru, Editura „Viaţa Medicală
Românească” la Târgul Internaţional de Carte
Bookarest 2003”, în periodicul Viaţa Medicală, XV,
22 (700), p.4, 30 mai 2003.

● Aflându-se la Bârlad între 19 şi 22 mai 2003, invitat la Zilele
culturale ale Bârladului, C.D. Zeletin primeşte vizita unui grup de
scriitori tecuceni, veniţi să-l întâlnească: Dionisie Duma, însoţit de
mai tinerii Richard Constantinescu, Beatrice Enoiu, Doru
Parascan şi A.D. Mazilu. La Casa de Cultură „George Tutoveanu”,
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unde este primit grupul, C.D. Zeletin vorbeşte despre Legături
spirituale şi artistice între oraşele Tecuci şi Bârlad.
Mai târziu, la iniţiativa dr. Richard Constantinescu, va lua
fiinţă la Tecuci Clubul traducătorilor „C.D. Zeletin”, devenit
ulterior Clubul de literatură universală „C.D. Zeletin”, care îşi
desfăşoară cu o relativă regularitate întâlnirile.
Cf. Richard Constantinescu, Există! În revista: KAIPOΣ.
Supliment cultural, 2003, p.5, idem, nr. 8, 26
septembrie – 3 octombrie 2003, p.5; Cătălin Mihai
Ştefan, Un medic artist-fotograf la Muzeul de
Istorie a Medicinii, în: Viaţa medicală, XIX,
44(930), p.2, 2 noiembrie 2007.

● Bârlad, vineri 30 mai 2003, la Şcoala nr. 10 „George Emil
Palade”, prof. univ. dr. C. Dimoftache Zeletin a susţinut
alocuţiunea Stilul vieţii savantului G. E. Palade.
Cf. Prof. Mioara Burghelea, Sărbătoare la Şcoala nr. 10,
în: Păreri tutovene, XIII, 714, p.1, 30 mai-2 iunie
2003.

● Sâmbătă, 31 mai 2003, în cadrul Zilelor culturale ale
Bârladului, C. D. Zeletin, preşedintele de onoare al Academiei
Bârlădene, a vorbit despre scriitorul Ion Delamisa (pseudonimul
magistratului Ion Manta Roşie), cu prilejul publicării romanului
acestuia Zăpezile copilăriei. Lansarea s-a desfăşurat la Casa de
Cultură „George Tutoveanu” din Bârlad. E de reţinut faptul că
autorul romanului a fost prieten al bătrâneţii târzii a poetului G.
Tutoveanu (1872-1957).
Cf. Programul „Zilelor culturale ale Bârladului”,
Bârlad, 25-31 mai 2003; Idem, în Păreri tutovene,
XIII, 712, p.1, 23-31 mai 2003.

● În aceeaşi zi (vezi supra), la Biblioteca „Stroe S. Belloescu”
din Bârlad, C. D. Zeletin a prezentat volumul: Traian Nicola,
Valori spirituale tutovenei, Biobibliografii, volumul 4, G-L.
Cf. Păreri tutovene, XIII, 712, p.1, 23-31 mai 2003.
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● Inaugurat la 16 august 2003, ca secţie a Asociaţiei Ion
Petrovici din Tecuci, Clubul traducătorilor C.D. Zeletin devine,
după trei luni de existenţă, Clubul de literatură universală C.D.
Zeletin.
Cf. KAIROΣ (Tecuci), nr. 11, p.3, 17-24 octombrie 2003.

● Între 17 şi 21 septembrie 2003, Societatea Medicilor
Scriitori şi Publicişti din România (S.M.S.P.R.) a găzduit Cel de al
47-lea Congres al U.M.E.M. (Union Mondiale des Écrivains
Médecins), la care S.M.S.P.R. este afiliată. Lucrările s-au
desfăşurat la Palatul Cercului Militar (Sala norvegiană), la
Facultatea de Medicină a U.M.F. „Carol Davila” Bucureşti, la
Casa Scriitorilor „Mihail Sadoveanu” din Bucureşti şi la palatul
Ştirbei de la Buftea. Preşedintele S.M.S.P.R., prof. univ. dr. C.D.
Zeletin, a făcut o analiză a raţiunilor care au condus la afilierea
S.M.S.P.R. la U.M.E.M. Iată un crâmpei din alocuţiunea domniei
sale, rostită în limba franceză: „Afilierea Societăţii noastre la
U.M.E.M. (Uniunea Mondială a Scriitorilor Medici) atestă
deopotrivă maturitatea ei şi dorinţa înfrăţirii creatoare a scriitorilor
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medici români cu cei din lumea întreagă. România este o ţară
latină, cu una din cele mai vechi civilizaţii sedentare din Europa şi
chiar din lume. Prin persistenţa ei în faţa unor traume, tragice fie
prin durată, fie prin aberaţie, fie prin violenţă, ea a surprins şi
continuă să surprindă până la perplexitate istoria. Prin acest
Congres U.M.E.M., ţinut prima oară la Bucureşti, sperăm ca
românii să fie mai cunoscuţi, iar ca artişti nădăjduim ca oaspeţii să
surprindă aspecte mai greu sesizabile şi, de ce nu, indicibile ale
patriei şi poporului nostru. Această capacitate fantastică, de altfel,
ne defineşte”. Alocuţiunea de răspuns a fost pronunţată de Dr.
Eduard Kloter, preşedintele U.M.E.M. Se afla de faţă şi
preşedintele Academiei Române, Acad. Eugen Simion.
Ecourile Congresului au fost numeroase şi pozitive, iar cele la
adresa preşedintelui S.M.S.P.R., aşijderea. Câteva: „Dl. prof. dr.
C.D. Zeletin, sufletul a toate câte cu frumuseţe se măsoară – vers,
frază măiestrită, arte plastice – a reuşit să adune în marea Sală de
Consiliu a U.M.F. „Carol Davila” Bucureşti, reprezentanţi ai
cuvântului ca slovă tipărită, creatori de artă din cele patru zări ale
Pământului (...), împlinind prin acest Congres dezideratul de
comunicare umană într-un timp în care nebunia pare să-şi întindă
struna în dizarmonia universală” (Paula Romanescu, Cultură şi
atitudine, Viaţa medicală, XV, 39, p. 10, 26 septembrie 2003.
„Despre contribuţia oferită la Congresul U.M.E.M. de către dl.
C. D. Zeletin, preşedintele S.M.S.P.R., se poate relata amplu (...).
Nu putem să nu arătăm însă aici că vasta erudiţie, amploarea
talentului său literar de excepţie, împreună cu fineţea de exprimare
în limba franceză, i-au impresionat puternic pe invitaţii străini şi a
permis atribuirea a încă unui titlu de glorie Societăţii Medicilor
Scriitori şi Publicişti din România.” (Dr. Al. Trifan, Frumosul –
început al înţelepciunii, Viaţa medicală, XV, 40, p.11, 3 octombrie
2003). „Medicina, ca domeniu al cunoaşterii, este o placă turnantă
spre care se îndreaptă fără contenire tot ce e spor în cunoaştere de
la fizica nucleară la filozofie – spunea C. D. Zeletin”.
Cf. Dr. Dumitru Radu, Terapie prin cultură. Al 47-lea
Congres al Uniunii Mondiale a Scriitorilor Medici,
în: Ziarul de Bacău, 6 octombrie 2003, p.4, şi, idem,
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Congresul U.M.E.M., Ateneu, XL, 10 (409), p.2,
octombrie 2003.
„În cuvântul său, preşedintele U.M.E.M., Dr.
Eduard Kloter (Elveţia), şi-a exprimat bucuria de a fi
la Bucureşti, după ce întâlnirile precedente au avut
loc în ultimii ani în Bulgaria, Franţa, Germania,
Polonia, Grecia. Domnia Sa a adus mulţumiri
doctorului C. D. Zeletin, preşedintele S.M.S.P.R.”
(Dr. Ştefan Marinescu, Prestigioasă manifestare
cultural-medicală în Capitala României. Al 47-lea
Congres U.M.E.M., Bucureşti, septembrie 2003, în:
Pagini medicale bârlădene, VI, 68-69, p.5, noiembriedecembrie 2003); Cf. Richard Constantinescu, Cultură
şi atitudine, KAIPOΣ (Tecuci), nr. 9, pp. 1-2, 3-10
octombrie 2003; Programul Congresului.

● C.D. Zeletin a trimis două comunicări privitoare la viaţa şi
opera savantului George Emil Palade, Laureat al Premiului Nobel
pentru Medicină (1974), care au fost prezentate de altcineva, la A
29-a Reuniune a chirurgilor din Moldova, organizată de dr. Virgil
Răzeşu la Piatra Neamţ între 9 şi 11 octombrie 2003. Ulterior ele
au apărut în volumul George Emil Palade, un virtuoz, al biologiei
celulare – Ion Juvara, dascăl şi promotor al chirurgiei moderne.
„Printre cele mai valoroase texte din acest grupaj – scrie Dan
Lăzărescu – sunt cele două semnate de dl. prof. dr. C. D. Zeletin,
atrăgătoare prin bogăţia de informaţii aduse şi prin frumuseţea
scrierii, autorul lor fiind – cum se ştie – nu numai un prestigios om
de ştiinţă, ci şi un poet şi prozator apreciat pentru talentul său care,
în plus, cunoaşte subiectul abordat „din interior”, fiind rudă
apropiată a nonagenarului laureat Nobel. Tocmai de aceea ni s-a
părut cel puţin straniu că la alcătuirea volumului s-a strecurat o
penibilă eroare: unul din cele două texte ale dlui prof. dr. C. D.
Zeletin apare cu un... „coautor”, (de fapt, un... cosemnatar),
persoană care n-are nimic în comun cu cele ce se comunică în
respectivul articol.”
Cf. Dan Lăzărescu, Exemplul corifeilor, în: Viaţa
medicală, XVI, 27, p.10, 2 iulie 2004.
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● Sâmbătă, 29 noiembrie 2003, la Târgul de Carte
„Gaudeamus 2003”, cu prilejul înmânării Premiilor „Georges
Dumitresco” de către dr. Mihail Mihailide, director general al
revistei Viaţa medicală şi vicepreşedinte al Societăţii Medicilor
Scriitori şi Publicişti din România (S.M.S.P.R.), C.D. Zeletin,
laureat al Premiului Georges Dumitresco pentru îngrijirea
volumului de poezii Adânc împietrit de Vintilă Ciocâlteu, a vorbit
despre colecţia „Scriitori Medici Români” iniţiată de domnia sa,
colecţie care a debutat cu volumul lui Vintilă Ciocâlteu.
Cf. Viaţa medicală, XV, 46, p.5, 5 decembrie 2003;
Remus Anghel, Medicii – lauri şi premii, în: Viaţa
medicală, XIX, p.4, 26 ianuarie 2007.

● La invitaţia Bibliotecii Judeţene „Nicolae Iorga” din
Ploieşti, director prof. Nicolae Bouaru, în ziua de 14 decembrie
2003, C.D. Zeletin este prezentat unui public larg de către prof. dr.
Constantin Bogdan, vicepreşedinte al Societăţii Medicilor Scriitori
şi Publicişti din România. C. D. Zeletin a prezentat liber dizertaţia
intitulată De ce scriu, ce scriu, cum scriu.
Cf. Dr. C. B., Vocea, muzică şi ştiinţă, în: Viaţa
medicală, XVI, 8, p.12, 20 februarie 2004; Remus
Anghel, Medicii – lauri şi premii, în: Viaţa
medicală, XIX, 4, p.4, 26 ianuarie 2007.

● Zorleni, lângă Bârlad. Grupul şcolar agricol „Marcel
Guguianu”. La Simpozionul „Între tradiţie şi modernitate”,
desfăşurat în ziua de 19 decembrie 2003, scriitorul C.D. Zeletin,
profesor universitar doctor, a prezentat alocuţiunea „Bârladul cu
Zorlenii lui, străveche matrice intelectuală”.
Cf. Programul.
Afişul.
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2004
● Cu prilejul împlinirii a 80 de ani de la naşterea celui ce a fost
prof. dr. doc. Victor Săhleanu, Centrul de Cercetări Antropologice
„Fr. I. Rainer” al Academiei Române a organizat, în ziua de
19 ianuarie 2004, o sesiune omagială. Prof. dr. C. Dimoftache
Zeletin a rostit cu acest prilej o alocuţiune liberă privitoare la acest
uomo universale, alocuţiune care, ulterior, a fost revizuită şi
publicată sub titlul: C. D. Zeletin, Tabletă de scriitor. Amintirea
lui Victor Săhleanu.
Cf. Viaţa medicală, XVI, 12, p.11, 19 martie 2004 şi:
C.D. Zeletin, Distinguo. Eseuri. Evocări. Scriitori
medici. Convorbiri, Editura Vitruviu, Bucureşti,
2008, pp.204-210.
Programul.

● Invitat al Bibliotecii judeţene „N. Iorga” din Ploieşti, în
cursul lunii februarie 2004, prof. dr. C.D. Zeletin a vorbit despre
recentul Congres al Uniunii Mondiale a Scriitorilor Medici, care a
avut loc la Bucureşti.
Cf. Dr. C. B., Vocea, muzică şi ştiinţă, în: Viaţa
medicală, XVI, 8, p.12, 20 februarie 2004.

● Muzeul Naţional „George Enescu” a organizat duminică 15
februarie 2004 un Recital de poezie şi muzică Radu Cârneci şi
Carmen Maria Cârneci. Prezintă C.D. Zeletin.
Cf. Afişul şi Invitaţia.

● „În sala „Istrate Micescu” de la Biblioteca Pedagogică din
Capitală, au fost chemate, marţi 16 martie 2004, umbrele unor
Nemuritori – medici din recluziune care, într-un timp sinonim cu
crima, au transformat închisorile comuniste în academii ale
spiritului (...). Se lansa volumul Nemuritorii (II) de Gheorghe
Penciu, Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2004. Ceea ce obişnuim
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să numim prezentare de carte a căpătat de data aceasta, prin
discursul de un mare rafinament intelectual al dlui prof. dr. C.D.
Zeletin, valenţă de curs academic, în care se îmbinau disciplinele
umaniste şi ştiinţele exacte într-o multitudine de sensuri şi de
concepte filosofice cu, din loc în loc, evocarea unor personalităţi
medicale intrate în nemurire.”
Cf. Paula Romanescu, Istoria, aşa cum a fost, în: Viaţa
medicală, XVI, 13 (743), p.5, 26 martie 2004.

● În ziua de 12 martie 2004, prof. dr. C. D. Zeletin,
preşedintele Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti din
România, a prezentat la întâlnirea cu grupul tinerilor scriitori
medici, viaţa şi opera scriitorului medic Jean-Pierre Goiran,
preşedintele de onoare al U.M.E.M. (Union Mondiale des
Écrivains Médecins), încetat din viaţă la 4 martie 2004, în al 73-lea
an de viaţă. Cu nici jumătate de an în urmă, Jean-Pierre Goiran
onorase cu prezenţa sa activă cel de al 47-lea Congres al
U.M.E.M., ţinut la Bucureşti, unde a prezentat o comunicare al
cărei titlu evoca moartea înainte de vreme...
Element de elită al chirurgiei franceze, pe care a slujit-o vreme
de peste 40 de ani, Jean-Pierre Goiran a publicat 56 de volume
consacrate literaturii de anticipaţie şi 23 de romane poliţiste. A fost
preşedintele Grupului de Scriitori Medici din Franţa vreme de 14
ani.
Cf. Prof. dr. C.D. Zeletin, preşedintele S.M.S.P.R.,
Scriitorul medic Jean-Pierre Goiran, în: Viaţa
medicală, XVI, 17 (747), 23 aprilie 2004.

● Duminică, 25 aprilie 2004, la manifestarea omagială „Tudor
Arghezi şi Gala Galaction – 125”, organizată de Muzeul Naţional
al Literaturii Române la Casa memorială „Tudor Arghezi –
Mărţişor”, a fost invitat scriitorul C.D. Zeletin, care a vorbit despre
Prietenia dintre Gala Galaction şi Tudor Arghezi, disocieri.
Cf. Afişul.
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● A.S.C.O.R. (Asociaţia Studenţilor Creştin Ortodocşi
Români) i-au invitat, în ziua de joi 6 mai 2004, în Amfiteatrul
Mare al Spitalului Universitar al U.M.F. „Carol Davila” Bucureşti,
pe prof. univ. dr. C.D. Zeletin şi pe doamna Gabriela Defour
Voiculescu, fiica scriitorului medic, să susţină conferinţa Amintirea
lui V. Voiculescu, medic şi scriitor. C. D. Zeletin a vorbit despre
Locul lui V. Voiculescu în literatura română, iar Gabriela Defour
Voiculescu a evocat figura, viaţa şi jertfa marelui său părinte.
Cf. Pliant şi Foaie A.S.C.O.R., nr. 3, p.2 (dedicată
împlinirii a 500 de ani de la mutarea la cele veşnice a
lui Ştefan cel Mare şi Sfânt).

● Casa de Cultură Friedrich Schiller din Bucureşti şi
Societatea Medicilor Scriitori şi Publicişti din România
(S.M.S.P.R.) l-au invitat în ziua de sâmbătă 15 mai 2004, pe prof.
univ. dr. C.D. Zeletin, preşedintele S.M.S.P.R., să prezinte
volumul de poezii al medicului scriitor Constantin-Ciprian
Popescu, Pătratul logic.
Cf. Pliant.

● Biblioteca Judeţeană „Nicolae Iorga” din Ploieşti, prin
directorul său, prof. Nicolae Bouaru, au organizat luni, 17 mai
2004, în Sala de lectură „Nichita Stănescu”, o întâlnire cu
scriitorul C. D. Zeletin, sub genericul aforismului său, „Ce alta e
viaţa decât geniul clipei?!”.
Cf. Afişul.

● Sâmbătă, 22 mai 2004, C.D. Zeletin a prezentat, la Casa
Sturdza din Bârlad, noua sa carte de istoriografie, Scânteind ca
Sirius..., Editura Sfera, Bârlad, „amplu comentariu al
corespondenţei de tinereţe a poetei Zoe G. Tutoveanu Frasin
(1872-1940) cu viitorul ei soţ, poetul G. Tutoveanu (1872-1957).
„Cartea este importantă şi pentru un viitor cercetător psihanalist al
vieţii marelui poet şi matematician Ion Barbu (Dan Barbilian), Zoe
G. Frasin fiind mătuşa lui”.
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Cf. Ioan Iacob, „Scânteind ca Sirius...” şi „Florile
Răului”, în: Top Bussines, XII, 21 (507), p.13, 20-26
mai 2004, şi: Gruia Novac, Zilele culturale ale
Bârladului, Ateneu, XLI, 6, p.2, iunie 2004.

● Sâmbătă 29 mai 2004, la Târgul Internaţional de Carte
Bookarest, cu prilejul prezentării ediţiei bibliofile a Florilor Răului
de Charles Baudelaire, Editura Aldine, 2004, în tălmăcirea lui C.D.
Zeletin, traducătorul a vorbit despre Probleme de traducere a lui
Baudelaire în limba română.
Cf. Ana-Maria Botnaru, „Florile Răului” – ediţie
bibliofilă, în: Viaţa medicală, XVI, 23 (753), p.10, 4
iunie 2004; Ioan Iacob, La Bârlad şi la Bucureşti,
scriitorul C.D. Zeletin va fi protagonistul a două
evenimente editoriale: „Scânteind ca Sirius...” şi
„Florile Răului”.

„În urmă cu 40 de ani, el [C.D. Zeletin] îl surprindea pe Tudor
Vianu – scrie Dr. Constantin Bogdan – prin netăgăduita siguranţă
în stăpânirea versului clasic, pe care o dovedea în prima tălmăcire
a Sonetelor lui Michelangelo (1964), volum încununat cu Premiul
şi Medalia de aur la Concursul de Carte de la Edinburgh (Marea
Britanie). Critica literară l-a aşezat pe C.D. Zeletin de multă vreme
în rândul marilor traducători de poezie, ca: George Coşbuc, Şt. O.
Iosif, Octavian Goga şi Al. Philippide.”
Cf. Dr. Constantin Bogdan, Evenimente editoriale.
Succese ale scriitorilor medici, în: Pagini
medicale bârlădene, VII, 78-79, p.15, septembrieoctombrie 2004.

● La invitaţia Catedrei de politologie a Institutului Politehnic
Bucureşti (conf. Dr. Ana Bazac), prof. univ. dr. C. D. Zeletin a
susţinut în ziua de luni, 31 mai 2004, în cadrul Simpozionului
Ştefan Zeletin, dizertaţia „Ştefan Zeletin. Liberalism şi
neoliberalism”.
Cf. Afişul.
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● La 12 iulie 2004, C. D. Zeletin vorbeşte la vernisajul
expoziţiei de pictură-grafică a doamnei dr. Suzana Bantaş,
membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România şi lider al
Cenaclului de Arte Plastice „I. Ţuculescu” din Bucureşti, expoziţie
intitulată „Momente”. Au mai vorbit, de asemenea, criticul de artă
Radu Ionescu şi prof. N. Iorga. Expoziţia a fost găzduită de Cercul
Militar Naţional din Bucureşti.
Cf. Afişul.
Pliantul.

● Sâmbătă, 18 iulie 2004, în Sala Apolo a Teatrului Naţional
din Bucureşti a avut loc lansarea plachetei de versuri Mai degrabă
singură a medicului scriitor Honorina Ina Chitic, trăitoare de
multă vreme la Malmö, Suedia. Prezentarea şi comentariul cărţii
au fost făcute de prof. dr. C.D. Zeletin, preşedintele Societăţii
Medicilor Scriitori şi Publicişti din România.
Cf. M.M., Singură, dar iubită de cititori, în: Viaţa
medicală, XVI, 30, p.12, 23 iulie 2004.

● În cursul anului 2004, C. D. Zeletin a susţinut liber
prelegerea intitulată Barocul, invitat al Fundaţiei „Medicina şi
Muzica”, condusă de dr. Mircea Penescu, şef de lucrări la U.M.F.
„Carol Davila”, Bucureşti, prim violonist al Orchestrei Medicilor
din Bucureşti. Această prelegere inaugurală a unui ciclu a prefaţat
un concert simfonic al Orchestrei Medicilor, organizat în Sala de
Consiliu a Facultăţii de Medicină a U.M.F. „Carol Davila”,
Bucureşti: „...Acest ciclu de concerte, lecţii complexe, [au fost]
susţinute de artişti de mare valoare şi vorbitori de înaltă talie (...)”.
„Pentru început, perioada barocului în artă, l-am invitat pe prof. dr.
C. D. Zeletin, care a prezentat în mod strălucitor acest curent...”
Cf. Medicul şi dublul său. Interviu cu dl. dr. Mircea
Penescu. Pagină realizată de Alice Ţuculescu. În:
Viaţa medicală, XVI, 31, p.10, 30 iulie 2004.

● În zilele de 3 şi 4 septembrie 2004, s-a desfăşurat la Bârlad,
cu prilejul aniversării a 90 de ani de la înfiinţarea Muzeului Vasile
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Pârvan, sesiunea ştiinţifică „Muzeul – factor determinant în
cercetarea şi valorificarea patrimoniului: domeniul memorialistic.”
Moderator al sesiunii, C.D. Zeletin a prezentat comunicarea orală
„Amintirea sculptorului Dimitrie Tarază”.
Cf. Olga Tutoveanu (Olga Rusu), Bârladul cultural, în:
Dacia literară (Iaşi), XV, 57, 6, p.61, 2004.

● Academia Bârlădeană, societatea artistică înfiinţată la 1 mai
1915 de către poetul G. Tutoveanu, etnologul Tudor Pamfile şi
preotul publicist Toma Chiricuţă, a luat iniţiativa comemorării a 85
de ani de la moartea primului ei preşedinte de onoare, scriitorul
A. Vlahuţă. Astfel, vineri 19 noiembrie 2004, exact ziua plecării
lui din lumea aceasta, s-a desfăşurat la Casa de Cultură „G.
Tutoveanu” din Bârlad, In memoriam. A. Vlahuţă: lansare de carte
şi reviste, film documentar în premieră, comunicări etc.
«...cunoscutul şi apreciatul prof. univ. dr. C.D. Zeletin, preşedintele de onoare al Academiei Bârlădene – scrie N. Mitulescu – a
făcut un amplu şi substanţial expozeu şi o incursiune minuţioasă
prin viaţa şi opera scriitorului A. Vlahuţă, evidenţiind principalele
momente care i-au marcat destinul şi opera.
Nu a lipsit din expunerea sa evocatoare perioada petrecută la
Bârlad, atunci când, în timpul Primului Război Mondial, a fost
nevoit să se refugieze în Moldova, mai precis în Bârladul copilăriei
lui, prezenţa sa făcându-se simţită printr-o intensă activitate
cultural-literară la care participau, alături de personalităţi ale
culturii locale, şi mulţi, foarte mulţi oameni de cultură de prin alte
localităţi ale ţării. Este suficient să amintim de prietenul său, Barbu
Delavrancea, Nicolae Iorga, V. Voiculescu etc., pentru a ne da
seama de înalta ţinută a acestor întâlniri.
Ascultată cu mare luare-aminte, expunerea lui C.D. Zeletin a
avut darul să readucă în actualitate şi să reamintească celor
prezenţi faptul că marele scriitor A. Vlahuţă, originar din părţile
noastre, şi-a fixat bine locul în istoria literaturii române şi că orice
încercare de diminuare a importanţei operei sale e sortită eşecului.”
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Cf. N. Mitulescu, După 85 de ani. Comemorarea
scriitorului Alexandru Vlahuţă, în: Bârladul, nr. 47,
2-8 decembrie 2004, pp.8 şi 9. Invitaţia-Program.

● Bârlad, 20 noiembrie 2004. C. D. Zeletin comentează la
Academia Bârlădeană conţinutul donaţiei sale de carte, constând în
575 de volume ce vor alcătui „Fondul de carte Avocat Mihail
Cârlan”, donaţie făcută prin Notariat, notarul public fiind doamna
Fânaru Lulu, strada Republicii 264, Bloc K4, Bârlad, cu încheierea
de autentificare nr. 5114/20 XI 2004. Fiecare carte poartă o
ştampilă specială cu următorul conţinut: „Fondul de carte «Avocat
Mihail Cârlan (1919-2003)», dăruit, în amintirea strămoşilor lui
tutoveni, prin C. D. Zeletin, Academiei Bârlădene.”
● Comisia Naţională a României pentru UNESCO şi
săptămânalul „Viaţa medicală” au prezentat la Sediul UNESCO
(str. Cehov 8, Sectorul 1, Bucureşti), miercuri, 15 decembrie 2004,
noile volume de poeme Însorit regat de Paula Romanescu şi
Exerciţii de apocalipsă de dr. Liliana Grădinaru, comentate de
scriitorul şi italienistul Geo Vasile.
„Moderatorul întregii manifestări a fost prof. dr. C. D. Zeletin,
preşedintele Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti din
România, scrie A.B. în Viaţa medicală, care a făcut, cu
inconfundabilul său talent oratoric, un excurs în cultura şi arta
universală, cu referiri însă la creaţia categoriei profesionale
reprezentate în sală, pentru care scrisul artistic ori mânuirea
penelului nu sunt neapărat un „violon d’Ingres”, ci mai mult: o
preocupare paralelă, la fel de importantă precum cea profesională,
susţinută prin muncă, talent, conştiinţă şi răspundere.”
Cu acelaşi prilej, a fost vernisată expoziţia de pictură,
Anotimpuri de culoare, a Cenaclului de Arte Plastice „I.
Ţuculescu”, organizată de medicul scriitor şi pictor, Suzana
Bantaş.
Cf. Viaţa medicală, XVI, 51, p.1, 20 decembrie 2004 şi,
Idem, A.B., De sărbători, XVII, 1 (783), p.6, 7
ianuarie 2005.
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● Sub egida Uniunii Scriitorilor, CopyRo (Societatea de
Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor) a acordat premii celor
mai valoroase lucrări apărute în cursul anului 2004. În ziua de 14
decembrie 2004, a avut loc la festivitatea de premiere la sediul
Uniunii Scriitorilor, în Sala Oglinzilor. Laureatul secţiunii de
Medicină a fost eminentul pediatru octogenar, Prof. dr. Valeriu
Popescu, pentru tratatul Algoritm diagnostic şi terapeutic în
pediatrie. Personalitatea şi activitatea ştiinţifică ale laureatului au
fost prezentate de prof. dr. C. D. Zeletin, membru titular al
Academiei de Ştiinţe Medicale, preşedintele juriului pentru
premierea cărţilor de medicină şi biologie.
Cf. Dr. A.T., Premiile CopyRo, în: Viaţa medicală, XVI,
51 (781), p.1, 20 decembrie 2004.
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2005
● Vineri, 25 februarie 2005, C. D. Zeletin este invitatul
Asociaţiei Generale a Inginerilor din România (A.G.I.R.), la sediul
său de pe Calea Victoriei 118, unde se va lansa o carte originală:
Estetica forestieră. Introducere în silvocalie, de dr. ing. Constantin
Bândiu, Editura Media Star, Reşiţa, prima de acest gen în ţara
noastră. C. D. Zeletin şi-a anunţat titlul intervenţiei: Pădurea, între
frumosul natural şi frumosul estetic.
Cf. Dr. ing. Radu Dissescu, Lansare de carte la A.G.I.R.,
în: Univers ingineresc, XVI, 6, p.6, 16-31 martie
2005.

● Un adevărat simpozion Beethoven a prilejuit, joi 24 martie
2005, la sediul din Bucureşti (str. Cehov 8, Sectorul 1) al Comisiei
Naţionale a României pentru UNESCO, lansarea cărţii lui J.-G.
Prod’homme, Simfoniile lui Beethoven, Editura Răzeşu, Piatra
Neamţ, 2004, editor şi traducător dr. Virgil Răzeşu. Criticul
muzical Anca Florea şi dr. Virgil Răzeşu au vorbit despre carte şi
despre autorul ei, iar C. D. Zeletin, preşedintele Societăţii
Medicilor Scriitori şi Publicişti din România (unul din
organizatori), a susţinut dizertaţia: Personalitatea fiecăreia din
cele nouă simfonii ale lui Beethoven.
Cf. A.F., Sub semnul lui Beethoven, în: Viaţa medicală,
XVII, 15, p.13, 15 aprilie 2005.

● Joi, 31 martie 2005, în Sala de Consiliu a Rectoratului
Universităţii de Medicină şi Farmacie (U.M.F.) „Carol Davila”
Bucureşti, cu ocazia ceremoniei de decernare de către U.M.F. a
titlului de Doctor Honoris Causa dlui prof. dr. Desiderio Passáli,
şeful Clinicii ORL şi al Departamentului de Chirurgie a capului şi
gâtului de la Universitatea din Sienna, Italia, prof. dr.
C. Dimoftache Zeletin, preşedintele Societăţii Medicilor Scriitori şi
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Publicişti din România, rosteşte în limba italiană discursul de
întâmpinare a laureatului.
Cf. Dr. A.L.P., Un siennez devine Doctor Honoris Causa,
în: Viaţa medicală, XVII, 14, p.4, 8 aprilie 2005.

● În ziua de 7 aprilie 2005, C.D. Zeletin este invitatul Casei de
Cultură din municipiul Tecuci. Aici, la Biblioteca Ştefan Petică,
vernisează Expoziţia de pictură Iulia Hălăucescu, iar în aula Casei
de Cultură susţine prelegerea Medicina, formă de spiritualitate, în
faţa unui public numeros, format în cea mai mare parte a medicilor
din Tecuci şi din Galaţi.
Cf. Afiş.
Ionel Savitescu, C.D. Zeletin în vizită la Tecuci, în:
Semnal. Liderul informaţiei tecucene, nr. 193, pp.1 şi
3, 7 aprilie 2005.

● Sâmbătă 16 aprilie 2005, Muzeul „Ion Creangă” din Iaşi,
Ediţia a XXXIX-a a Zilelor Bojdeucii, îl are ca invitat de onoare
pe C.D. Zeletin, care, în faţa unui public format din scriitori, copii
şi părinţi, dezvoltă subiectul De ce iubim literatura.
● Biblioteca Centrală a U.M.F. „Carol Davila” Bucureşti, prin
directorul ei, dl. Gh. Buluţă, a stabilit suita de patru aniversări şi
comemorări din anul 2005: C.D. Zeletin (născut la 13 aprilie
1935), împlinirea a 70 de ani; Th. Burghele (1905-1977), 100 de
ani de la naştere; Ernest Juvara (1870-1933), 135 de ani de la
naştere; D. Danielopolu (1884-1955), 50 de ani de la moarte.
Astfel, în ziua de 29 martie 2005, în Sala „Thoma Ionescu” a
Facultăţii de Medicină, serialul manifestărilor a debutat, avându-l
drept figură omagiată pe prof. dr. Constantin Dimoftache Zeletin,
membru al Uniunii Scriitorilor şi al Academiei de Ştiinţe
Medicale, preşedintele Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti
din România, profesor de biofizică în însăşi Facultatea care-l
sărbătoreşte. Afişul evenimentului poartă efigia lui C.D. Zeletin,
desen în tuş al maestrului Gh. Adoc. Directorul Bibliotecii, Gh.
Buluţă, deschide manifestarea pronunţând un substanţial curricu614
https://biblioteca-digitala.ro

lum vitae al sărbătoritului, „personalitate a şcolii româneşti”,
medic scriitor cu o operă impresionantă şi foarte specială. Prof. dr.
Radu Şerban Palade, şeful Clinicii I Chirurgie a U.M.F. „Carol
Davila” Bucureşti, a făcut o analiză sistematică şi profundă a
operei sărbătoritului, prof. dr. Ion Rotaru, istoric literar, a schiţat
profilul intelectual al septuagenarului omagiat în propria lui
facultate, profil agrementat cu unele amintiri personale, iar
scriitorii Mircea Coloşenco şi Radu Cârneci au rostit cuvinte de
prietenie.
Patru vitrine au expus cărţi şi documente privitoare la
scriitorul medic aniversat.
Regizorul TV Dan Dumitrescu a realizat după acest eveniment
filmul documentar de două ore, C.D. Zeletin 70, coloana sonoră
asigurându-i-o La Follía de Arcangelo Corelli, la vioară George
Enescu.
Cf. Aniversare 70, în: Viaţa medicală, XVII, 13 (795),
p.4, 1 aprilie 2005; Remus Anghel, Sărbători ale
bibliotecii, Idem, XVII, 14 (796), p.4, 8 aprilie 2005.

● În perioada 13-17 aprilie 2005, la Iaşi, a avut loc Târgul
Naţional de Carte Librex, organizat de Primăria Municipiului Iaşi
şi de Sedcom Libris în Palatul Culturii.
C.D. Zeletin a fost distins cu Premiul Opera omnia pentru
întreaga sa carieră, alături de Constantin Ciopraga, Al. Husar şi
Ovidiu Drimba.
Laureatul a rostit o alocuţiune, dezvoltată în jurul ideii: Ce a
dat spiritul moldav creaţiei mele literare.
Cf. De ce-am iubi Librex-ul?, în: Suplimentul de cultură,
săptămânal realizat de Editura Polirom şi „Ziarul
de Iaşi”, nr. 22, p.7, 23-29 aprilie 2005.

● Vineri, 22 aprilie 2005, Universitatea din Bacău, Catedra de
franceză, împreună cu Centrul Cultural Francez din Iaşi, Centrul
Internaţional de Cultură „George Apostu” şi Biblioteca „Ioniţă
Sandu Sturdza” din Bacău, l-au avut printre invitaţi pe prof. dr.
C.D. Zeletin. În cadrul manifestării Journées de la Francophonie,
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cu tema L’Identité du français dans une Europe multiculturelle,
prof. univ. dr. C.D. Zeletin a susţinut, în Amfiteatrul C2, conferinţa
orală L’art de la traduction.
În aceeaşi zi, în Amfiteatrul C19, a avut loc „Întâlnirea cu prof.
univ. dr. C. D. Zeletin”, consacrată problemelor de traducere a
Florilor Răului de Charles Baudelaire, subiect al prelegerii
invitatului.
Cf. Afişul.

● Bârlad, 24 aprilie 2005. La Teatrul „Victor Ion Popa”,
Academia Bârlădeană îl aniversează pe C.D. Zeletin, preşedintele
ei de onoare, cu prilejul împlinirii vârstei de 70 de ani. Afişul,
reproducând efigia sărbătoritului, operă a maestrului Gh. Adoc,
avea imprimat aforismul lui C.D. Zeletin: „Ce alta e viaţa decât
geniul clipei?!”. Au rostit alocuţiuni: Corneliu Bichineţ, preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, Introducere omagială; Elena
Monu, preşedintele Academiei Bârlădene, Curriculum vitae C.D.
Zeletin; Theodor Codreanu (Huşi), Poetica transparenţei;
Constantin Tigeliu Crăescu (Paris), Dialogul artelor cu ştiinţa;
Elena Popoiu, Confesiunea unui poet traducător de poezie: C.D.
Zeletin; Gruia Novac, C.D. Zeletin, reparator al perturbaţiilor
normalului; Serghei Coloşenco: daruri ale Academiei Bârlădene
pentru sărbătorit: volumul antologic de poezii C.D. Zeletin, Nu-i
mai ajunge sufletului..., Editura Sfera, Bârlad, 2005, şi placheta nr.
34 a „Bibliotecii Rebus”, intitulată C.D. Zeletin.
În încheiere, a răspuns C.D. Zeletin, intitulându-şi alocuţiunea
Fericirile vieţii mele.
Revista Academia Bârlădeană, nr.19, trimestrul II, 2005,
număr consacrat împlinirii a 90 de ani de la înfiinţarea (1 mai
1915) Societăţii artistice Academia Bârlădeană, a publicat textele
Elenei Monu, Gruia Novac, Elenei Popoiu şi coperta plachetei
Rebus dedicată septuagenarului omagiat.
Cf. Academia Bârlădeană, numărul citat.
Zorile (Huşi), XVIII, 1-2, p.5, ianuarie-decembrie
2006; G.M., Bârlad. C.D. Zeletin, la 70 de ani, în
Evenimentul (Vaslui), vineri 16 februarie 2005.
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● În prezenţa ministrului sănătăţii, prof. dr. Mircea Cinteză,
vineri 6 mai 2005, la sediul Comisiei Naţionale UNESCO din
Capitală (str. Cehov 8, Sectorul 1), a avut loc sărbătoarea Vieţii
medicale, prilejuită de apariţia numărului 800 al acestui
săptămânal. Prof. dr. C. Dimoftache Zeletin, preşedintele Societăţii
Medicilor Scriitori şi Publicişti din România, prezintă unui
numeros public volumul Zece al Caietelor „Vieţii medicale”.
Cf. A.B., Cum a fost, în: Viaţa medicală, XVII, 19 (801),
p.5, 13 mai 2005.

● Sâmbătă, 7 mai 2005, s-a desfăşurat Simpozionul „Eduard
Pamfil”, găzduit de Fundaţia „Victor Babeş” din Capitală şi
organizat de Societatea Medicilor Scriitori şi Publicişti din
România. Preşedintele Societăţii, prof. dr. C.D. Zeletin, a susţinut
comunicarea Eduard Pamfil, poetul, şi a intervenit în mai multe
rânduri subliniind profilul de om universal al ilustrului psihiatru.
Cf. A.B., Cum a fost, în: Viaţa medicală, XVII, 19 (801),
p.5, 13 mai 2005.

● În ziua de joi 19 mai 2005, Muzeul Naţional al Literaturii
Române a lansat volumul scriitorului octogenar, fost deţinut politic
în lagărele din Rusia şi România, Radu Mărculescu, Mărturii
despre Gulagul românesc, Editura Universitară, Bucureşti, 2005.
Au vorbit despre autor şi cartea lui prof. univ. dr. C.D. Zeletin şi
prof. univ. dr. Radu Şerban Palade.
Cf. Afişul.

● Sub genericul „Academia Bârlădeană la a 90-a aniversare” în
ziua de sâmbătă, 21 mai 2005, la Galeria Personalităţilor tutovene a
Muzeului „Vasile Pârvan” din Bârlad, scriitorul C.D. Zeletin,
preşedintele de onoare al Academiei Bârlădene, a susţinut oral
comunicarea „Academia Bârlădeană”: evaluări şi periodizare”.
Cf. Afiş, Program şi: Simona Mihăilă, Academia
Bârlădeană – 90 de ani, în: Obiectiv, nr. 1096, p.3,
16 mai 2005.
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● Miercuri, 1 iunie 2005, la Târgul Internaţional de Carte,
Bucureşti, Ediţia a XIII-a, ţinut la Teatrul Naţional din Capitală,
prof. dr. C.D. Zeletin a prezentat cartea reputatului cercetător
ştiinţific de la Institutul „Dr. Ion Cantacuzino” din Bucureşti, dar
şi artist plastic de mare sensibilitate, Ionela Bâlbâie Nosec, Arta,
bucurie şi suferinţă. Preşedintele Societăţii Medicilor Scriitori şi
Publicişti din România „a rostit, prezentând cartea, un discurs cu
bogate trimiteri în estetică, dezvăluind puncte de articulare a artei
cu condiţia umană. Alături de capitolul ce parcurge un traseu critic
al artei abstracte, autoarea dezvăluie multiplele dimensiuni ale
vocaţiei terapeutice a artei, rolul formativ al culturii asupra
personalităţii, ecoul în artă al marilor epidemii ce au bântuit
Europa. Temei înalt de înţelepciune, ultimul capitol oferă
cititorilor un buchet bogat de aforisme medicale...”
Cf. R.A. Întâlniri la târg, în: Viaţa medicală, XVII, 22
(804), p.1, 3 iunie 2005; Idem, XVII, 23 (805), p.16,
10 iunie 2005.

● Vineri 3 iunie 2005, în cadrul Târgului Internaţional de
Carte Bookarest, ediţia a XIII-a, ţinut la Teatrul Naţional din
Bucureşti, este prezentată colecţia „Elenismul în România”. În
acest cadru, prof. dr. C.D. Zeletin a prezentat volumele I.C. Filitti,
omul din operă, antologie de Georgeta Filitti şi Istoria României
de Dimitrie Daniel Philippide, traducere de Olga Cicanci, apărute
în Editura Pegasus Press (trebuind s-o înlocuiască pe doamna
Georgeta Filitti).
● Între 28 septembrie şi 2 octombrie 2005, s-a desfăşurat în
Portugalia, la Viana do Castelo, Al 49-lea Congres al Uniunii
Mondiale a Scriitorilor Medici (U.M.E.M.), având ca temă
„Scriitorii medici şi peisajul”. Societatea Medicilor Scriitori şi
Publicişti din România (S.M.S.P.R.) a fost reprezentată de
vicepreşedintele ei, dr. Constantin Bogdan. În ampla sa dare de
seamă, publicată în Viaţa medicală, XVII, 51, p.7, 23 decembrie
2005, medicul scriitor, care a transmis congresului mesajul
preşedintelui S.M.S.P.R., prof. dr. C.D. Zeletin, rezervă un
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paragraf „Italieniştilor din... S.M.S.P.R.”, din care transcriem un
crâmpei: „O altă activitate a fost aceea de a face cunoscută
Societatea noastră, creaţii ale membrilor săi, inclusiv – ceea ce a
impresionat plăcut gazdele – în limba italiană. Am putut vorbi pe
larg colegilor italieni despre unul din cunoscuţii italienişti ai
literaturii noastre care este chiar preşedintele S.M.S.P.R., C.D.
Zeletin. Le-am încredinţat un curriculum al preşedintelui, axat pe
contribuţia sa la cunoaşterea literaturii italiene în ţara noastră şi
chiar o cercetare, soldată cu o descoperire, adevărată contribuţie la
istoriografia culturii şi literaturii italiene (a descoperit paternitatea
unicului sonet atribuit lui Leonardo da Vinci, ca fiind o traducere
după poemul latin Regimen Sanitatis Salernitanum, secolul 13,
scris de Arnald de Villanova (...). [Am citit, de asemenea,] un
poem al lui C.D. Zeletin, Ovidiu, dedicat unui reputat „ovidolog”,
Grigore Sălceanu, concitadin peste veacuri al poetului roman
trăitor şi pe meleagurile noastre, care i-a dedicat poeme, studii şi o
piesă de teatru.”
● Duminică 12 decembrie 2005, pe canalul TV Cultural,
debutează emisiunea Performeri (înlocuitoarea emisiuni Honoris
Causa), cu Documentar C.D. Zeletin.
● „De 15 ani, în ajunul solstiţiului de iarnă, Centrul
Internaţional de Cultură şi Arte „George Apostu” din Bacău îşi
sărbătoreşte patronul spiritual. Aniversarea zilei de naştere
(20 decembrie) a marelui artist plastic rămâne un bun prilej de a
stărui asupra unei vieţi tumultoase şi a unei distinse opere, cu
puţine repere în creaţia contemporană, care adună laolaltă tradiţia
şi modernitatea, îngemănându-le.
Debutul manifestărilor s-a petrecut luni 19 decembrie 2005, la
Stănişeşti, locul de obârşie a sculptorului, comună aflată la peste
60 kilometri de Bacău, aşezată la margine de pădure, sub streaşina
colinelor Tutovei” (Constantin Donea).
Au participat, ca invitaţi, scriitori, plasticieni, critici de artă,
„întâmpinaţi de liderii comunităţii (...), profesori, elevi, săteni, cu
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pâine şi sare, cu flori, cu mere şi nuci, cu străvechi datini şi
obiceiuri de iarnă”.
„C.D. Zeletin a vorbit, la sediul şcolii „George Apostu”,
despre Tâlcul sculpturii lui Apostu.”
Tot la Stănişeşti a avut loc prima lansare a volumului Omagiu.
C.D. Zeletin – 70, „în prezenţa chiar a acestei personalităţi a zonei
– scrie Laura Huiban – şi continuă: a fost un eveniment rar, întâlnit
în «valea plângerii» uitată de lume, «locul unde nu s-a întâmplat
nimic», după cum spun chiar localnicii.”
A doua zi, 20 decembrie 2005, proiectul cultural a continuat la
Centrul Internaţional de Cultură şi Arte „George Apostu” din
Bacău. În prima parte a întâlnirii, coregraful şi regizorul italian
Roberto Casarotto a prezentat un spectacol coregrafic interpretat
de ansamblul de dansatori „Fiesta”. În partea a doua, desfăşurată
sub genericul „Spectacolul cărţii”, a fost lansat volumul: Omagiu.
C.D. Zeletin – 70. Iniţiativa editării unei atari lucrări – continuă
Constantin Donea – a aparţinut Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi
Centrului de Cultură „George Apostu”, spre a elogia personalitatea
proteică a lui C.D. Zeletin, prestigios scriitor şi om de ştiinţă.
Lucrarea, cu aspect de miscelaneu, a fost prezentată de domnul
Constantin Călin, în expunerea sa criticul şi istoricul literar
insistând, deopotrivă, asupra operei literare originale a scriitorului,
cât şi a celei de tălmăcitor din lirica italiană şi franceză.”
În încheiere, C.D. Zeletin a susţinut prelegerea orală De ce
scriu, ce scriu, cum scriu, conţinând şi răspunsuri la întrebările ce i
s-au pus.
Cf. Laura Huiban, George Apostu, în amintirea noastră,
în: Deşteptarea (Bacău), miercuri 20 decembrie
2005; Constantin Donea, Din nou despre George
Apostu, în: Vitraliu (Bacău), nr. 1, 2006, p.27.
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2006
● La sediul Academiei Bârlădene din strada Republicii 235,
Bârlad, în ziua de 24 ianuarie 2006, C.D. Zeletin donează
instituţiei căreia îi este preşedinte de onoare tablouri de Stavru
Tarasov, G. Portase, Ionescu Sin, A. Dragoş, ca şi portretul
fotografic al lui Lupu C. Kostaki, cu dedicaţie olografă pentru Al.
Tzigara-Samurcaş. Donatorul comentează fiecare piesă dăruită.
Cu ocazia aceleiaşi întâlniri, C. D. Zeletin prezintă volumul
Transmodernismul de Theodor Codreanu.
Cf. Invitaţia-Program şi Afişul.

● Cu ocazia Simpozionului „Scriitorul Ion Hobana şi
prietenii”, organizat în ziua de 25 ianuarie 2006, la Pavilionul
„Marcel Guguianu” din Bârlad de către Consiliul Judeţean Vaslui
şi Muzeul „Vasile Pârvan” din Bârlad, C.D. Zeletin, invitatul de
onoare, susţine prelegerea orală Opera literară a lui Ion Hobana.
Simpozionul a fost dedicat împlinirii celor 75 de ani ai scriitorului
şi teoreticianului fenomenului SF.
Cf. Invitaţie şi afiş.

● La 18 februarie 2006, în Sala de Consiliu a Facultăţii de
Medicină a U.M.F. „Carol Davila” Bucureşti, prof. dr. C.D.
Zeletin, preşedintele Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti din
România, l-a primit pe medicul scriitor belgian François
Emmanuel (n. 1952), aflat în România cu ocazia apariţiei în limba
română a romanului său La Passion Savinsen (Patima Savinsen),
editat de Fundaţia Culturală Libra, 2006, în traducerea lui Tudor
Ionescu. C.D. Zeletin a făcut o amplă prezentare a operei
invitatului şi a acţiunilor Societăţii pentru promovarea creaţiei
literare a membrilor săi.
Cf. Paula Romanescu, Lumea cuvântului, în: Viaţa
medicală, XVIII, 9, p.16, 3 martie 2006.
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● În ziua de 24 martie 2006, la sediul Academiei Bârlădene,
preşedintele de onoare, C. D. Zeletin, a prezentat pe larg ultima sa
donaţie, constând din 80 de titluri de cărţi pentru Fondul „Carte
Rară”, privindu-i în special pe cei dintâi membri ai Academiei
Bârlădene, şi tablouri de Stavru Tarasov, Ionel Peiu, G. Portase,
Ionescu-Sin şi tablouri-fotografii, cum ar fi Lupu Kostaki ori
Inaugurarea Casei Naţionale din Bârlad.
Cf. Revista Academia Bârlădeană, XIII, 2 (23), p.16,
2006 şi Idem, XIII, 3 (24), pp.1, 2 (reproduceri după
picturi şi fotografii) şi 19.

● Cu prilejul inaugurării Expoziţiei permanente Emil Palade
(1885-1952), eminent fiu al plaiurilor tutovene, în ziua de 26
martie 2006 la Galeria Personalităţilor a Muzeului „Vasile Pârvan”
din Bârlad, C.D. Zeletin a vorbit despre viaţa şi opera acestei figuri
legendare de absolvent (1905) al Şcolii Normale „Principele
Ferdinand” din Bârlad. Profesorul Emil Palade este tatăl savantului
George Emil Palade, primul român Laureat al Premiului Nobel
(1974). Expoziţia, realizată prin donaţii ale lui C.D. Zeletin, a fost
organizată de muzeografa Alina Butnaru. Este prima expoziţie
Palade din România. „Niciunde în ţară, decât aici, la Muzeul
«Vasile Pârvan» din Bârlad, scrie Alina Butnaru, nu veţi găsi un
spaţiu dedicat marelui savant George Emil Palade, laureat al
Premiului Nobel pentru Fiziologie şi Medicină...”
Cf. Pagini medicale bârlădene, IX, 98-99, mai-iunie
2006.
Viaţa medicală, XVIII, 24 (858), p.16, 16 iunie 2006.

● În ziua de 20 mai 2006, la sediul Academiei Bârlădene, are
loc lansarea ediţiei a doua a volumului de eseuri, evocări şi
convorbiri, C.D. Zeletin, Amar de vreme, Editura Sfera, Bârlad,
2006, prezentată unei numeroase asistenţe de către profesorul
Gruia Novac. Autorul vorbeşte despre cartea sa şi răspunde
întrebărilor.
Cf. Revista Academia Bârlădeană, XIII, 4 (25), p.2,
2006.
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● În ziua de 31 mai 2006, Fundaţia Culturală Magazin Istoric a
acordat scriitorului C.D. Zeletin Premiul „Stolnicul Constantin
Cantacuzino”, oferit de domnul Şerban Cantacuzino, pentru
volumul său Scânteind ca Sirius..., Editura Sfera, Bârlad, 2004,
Volumul cuprinde o analiză a scrisorilor de tinereţe ale poetei
Zoe G. Frasin (1872-1940) către viitorul ei soţ, poetul G.
Tutoveanu (1872-1957), urmat de Contribuţii documentare la
biografia poetului G. Tutoveanu.
La festivitatea de decernare a premiului, ţinută la sediul central
al Băncii Naţionale, laureatul a precizat în ce constă excelenţa
celor doi eroi ai cărţii sale.
Cf. Invitaţia-Program.
Ateneu, XLIII, 6 (442), p.2, iunie 2006.

● Miercuri, 6 septembrie 2006, în Rotonda Muzeului Naţional
al Literaturii Române din Bucureşti, a fost lansat volumul de
poeme postume De ce, Doamne? al poetului Călin Colhon,
dispărut într-un groaznic accident în urmă cu trei ani. C.D. Zeletin
a făcut „o excelentă analiză literară a volumului”.
Cf. Afişul şi Dr. B.C., Un poet al iubirii, Viaţa medicală,
XVIII, 37 (871), p.12, 15 septembrie 2006.

● Bârlad, 26 octombrie 2006. C.D. Zeletin ia parte la şedinţa
Academiei Bârlădene consacrată aniversării vârstei de 55 de ani a
poetului Simion Bogdănescu. «Personalitatea şi opera poetului sunt
prezentate în comunicări de substanţă. Dl. C.D. Zeletin subliniază
faptul că, într-o lume a prezentului, în care poezia nu pare a-şi mai
găsi locul, Simion Bogdănescu scrie, şi încă scrie poezie autentică»
– notează cronicarul revistei Academia Bârlădeană, XIII, 4 (25),
p.3, 2006.
Acelaşi consemnează faptul că preşedintele de onoare, C.D.
Zeletin, a donat cu această ocazie, colecţia integrală a revistei
Academiei Bârlădene, Scrisul nostru, totalizând 21 de numere,
între ianuarie 1929 şi octombrie 1931.
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● Bârlad, 28 octombrie 2006. Invitat la sărbătorirea împlinirii
a 160 de ani de la înfiinţarea Colegiului Naţional Gheorghe Roşca
Codreanu, C.D. Zeletin susţine dizertaţia: Ce a însemnat Colegiul
Codreanu în viaţa mea şi a dăruit bibliotecii Colegiului, printre
altele, un exemplar legat din Cronica Huşilor, XIII, 9-12
septembrie 1946, cuprinzând Cuvântare la centenarul Liceului
„Codreanu” din oraşul Bârlad, 3 XI 1946, ţinută de † Grigorie
[Leu], episcop al Huşilor. Elev în clasa a II-a, C.D. Zeletin a asistat
la ţinerea acestei cuvântări...
● Stănişeşti, judeţul Bacău, 20 decembrie 2006. Cei 72 de ani
pe care i-ar fi împlinit sculptorul George Apostu, i-au oferit lui
C.D. Zeletin prilejul să vorbească, în şcoala din târgul natal al
sculptorului, despre Sensul modernităţii în opera lui George
Apostu.
● „În ziua de 20 decembrie 2006, Centrul Internaţional de
Cultură şi Arte „George Apostu” Bacău a acordat prof. dr. C.D.
Zeletin, preşedintele Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti din
România, membru al Uniunii Scriitorilor, Premiul şi Diploma de
excelenţă «pentru contribuţia substanţială întru propăşirea valorilor
culturii româneşti şi universale». Aceeaşi distincţie au primit-o şi
acad. Constantin Ciopraga şi acad. preot Dumitru Popescu.
Distincţiile au fost înmânate de domnul Geo Popa, directorul
instituţiei. C.D. Zeletin a răspuns printr-o impresionantă
Mărturisire, publicată ulterior în Vitraliu. În aceeaşi zi, C. D.
Zeletin a vorbit despre Estetica formelor fixe în poezie şi Spiritul
liricii franceze, prilejuite de lansarea cărţilor sale, Sonetul italian
în zorii, amiaza şi amurgul Renaşterii şi Antologie din lirica
franceză, ediţie bilingvă, amândouă apărute la Editura Pandora M.
Prelegerile au fost urmărite de un public numeros”.
Cf. N.R., în: Viaţa medicală, XIX, 6, p.12, 9 februarie
2007, casetă la articolul Prilej de feerie, de Barbu
Cioculescu; D.P., Vitraliu – o nouă apariţie, în:
Ateneu, XLIV, 6 (454), p.2, iunie 2007; Activitatea
Academiei Bârlădene, în revista Academia
Bârlădeană, XIV, 1 (26), p.2, trim. I, 2007.
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2007
● 8 martie 2007. Vernisând Expoziţia „Nirvana” a pictorului
Corneliu Vasilescu, organizată de Galeria Senso din Capitală,
scriitorul C.D. Zeletin a glosat asupra evoluţiei artistului de la arta
figurativă la arta abstractă şi asupra legăturilor acestui itinerar cu
înţelesurile Nirvanei din religia budistă.
Cf. Pliantul expoziţiei.
Lucia Comănescu, Sub semnul Nirvanei, în: Fildas.
Numele sănătăţii în România, aprilie 2007, pp.1-5.

● În ziua de 12 martie 2007, în foaierul Cercului Militar
Naţional din Bucureşti, a avut loc vernisajul Expoziţiei de pictură
„Conexiuni” a medicului pictor Viorica Botezatu din Iaşi, membră
a Cenaclului de Arte Plastice al Medicilor „I. Ţuculescu” din
Capitală, afiliat Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti din
România (S.M.S.P.R.), Prof. dr. C.D. Zeletin, preşedintele
Societăţii, a deschis expoziţia vorbind despre Pictura Vioricăi
Botezatu şi spiritul moldav.
Cf. Afişul, Pliantul şi: Viorica Botezatu, în: Viaţa
medicală, XIX, 12 (898), p.12, 23 martie 2007;
Paula Romanescu, Coboară Moldova spre fluviu, în:
Viaţa medicală, XIX, 13 (899), p.12, 30 martie
2007.

● „La iniţiativa dlui prof. univ. dr. Mihai Sorin Rădulescu, de
la Facultatea de Istorie a Universităţii Bucureşti, preşedintele
Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti din România, dl. prof. dr.
C. Dimoftache Zeletin, membru al Uniunii Scriitorilor, a susţinut,
în Amfiteatrul Vasile Pârvan, în ziua de 27 martie 2007, prelegerea
intitulată: «Cultura şi Societatea în epoca regelui Carol I, 18661914. Prelegerea a fost urmărită cu interes.».
Cf. Dr. C. B., Fântâna din Kos. Cultură şi arte, în: Viaţa
medicală, XIX, 15, p.12, 13 aprilie 2007.
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● Vernisajul expoziţiei de primăvară a Cenaclului de Arte
Plastice al Medicilor „I. Ţuculescu”, care a avut loc joi 12 aprilie
2007 la Sala Rondă a Cercului Militar Naţional, s-a bucurat de
prezentarea prof. dr. C.D. Zeletin, care a vorbit despre „Starea
sufletească vernală şi arta”.
Cf. Cenaclul „I. Ţuculescu”, la Sala Rondă, în Viaţa
medicală, XIX, 15, p.1, 13 aprilie 2007.

● În ziua de 19 mai 2007, s-a desfăşurat, în Holul de Onoare al
Facultăţii de Medicină a U.M.F. „Carol Davila” Bucureşti, Prima
expoziţie a Clubului de Artă Fotografică a Medicilor din România
– ARFOMED, o iniţiativă a dlui dr. Mihail Mihailide, directorul
periodicului „Viaţa medicală”, după aproape două decenii de
întrerupere. La iniţiativa preşedintelui Clubului, dl. prof. dr.
Mircea Cinteză, „vernisajul propriu-zis a fost deschis – scrie dl. dr.
Mihail Mihailide – de splendidul eseu-vorbit al dlui prof. dr. C.D.
Zeletin, personalitate plurivalentă, poet, traducător din lirica
italiană şi franceză, îngrijitor, între altele, al unor albume de artă,
membru al Uniunii Scriitorilor şi preşedinte de la înfiinţare (1991)
al Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti din România”.
Cf. Dr. Mihail Mihailide, ARFOMED. Memoria clipei,
în: Viaţa medicală, XIX, 21, p.2, 25 mai 2007.

● „Miercuri, 23 mai 2007. Colegiul Naţional „Gh. Roşca
Codreanu” [din Bârlad] a conferit primei săli de pe stânga intrării
numele «Sala C.D. Zeletin». Alegerea are un tâlc: aici s-a aflat în
anii 1940-1950 vechea bibliotecă în care viitorul scriitor, medic şi
profesor universitar şi-a petrecut copilăria şi adolescenţa. Cu acest
prilej, dl. C.D. Zeletin a răspuns strălucit, timp de peste două ore,
întrebărilor pline de miez, având subiect filozofic şi estetic, ale
elevilor. Aceştia au editat [ad hoc] un elegant volum de poezii ale
lui C.D. Zeletin traduse de ei în limbile engleză, franceză şi latină.
C.D. Zeletin a evocat anii pe care i-a petrecut aici, figura nobilă a
custodelui bibliotecii, Matilda Anagnoste, mama celebrului jurist
Victor Anagnoste, de multă vreme vicepreşedintele Asociaţiei
Internaţionale a Juriştilor.”
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Apud: Activitatea Academiei Bârlădene, în revista Academia
Bârlădeană, XV, 1 (30), trim. I, 2008, p.20.
Cf. C.D. Zeletin, Rugul şi evadatele de sub escortă, în
revista Acolada (Satu Mare), II, 9-10, iunie-iulie
2008, p.19.

● Prof. dr. C.D. Zeletin a prezentat în Holul de Onoare al
Facultăţii de Medicină a U.M.F. „Carol Davila” Bucureşti, în ziua
de 7 iunie 2007, volumul Din adânc spre cele înalte, al medicului
scriitor Grigore Buşoi, director al Revistei Medicale Române.
Despre carte şi despre filozofia lexicului a vorbit prof. univ. dr.
C.D. Zeletin, care, între altele, a spus: „Cartea doctorului Grigore
Buşoi, Din adânc spre cele înalte, este un eveniment în viaţa
Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti din România, întrucât
toate temele pe care le abordează sunt raportate la un axis mundi ce
implică itinerarul de la pământ la cer, pământul fiind vatra
strămoşească, iar cerul, dumnezeirea. Ceea ce eu găsesc interesant
şi uneori fascinant este faptul că autorul se consacră unei filozofii a
lexicului, în speţă a celui oltenesc, plasându-se în felul acesta pe
linia deschisă în urmă cu 37 de ani de Rostirea filosofică
românească, cartea lui Constantin Noica. Este aceasta o
hermeneutică, în sensul parcurgerii palimpsestului pe care îl
reprezintă cuvântul arhaic al ţinuturilor olteneşti, depozitând în el
sensuri ascunse, ce ni se oferă numai la «săpătura» străvechilor
sedimentări din trupul cuvântului”.
Cf. Dr. Răzvan Constantinescu, Medicina familiei – o
medicină a cursului vieţii, în: Medic ro, IV, 35,
pp.88-90, iunie 2007; A.T., Evenimente editoriale,
Viaţa medicală, XIX, 24 (910), p.5, 15 iunie 2007.

● Invitat de onoare al Asociaţiei Medicilor Pensionari „Sfântul
Luca” din Bucureşti, sâmbătă 20 octombrie 2007, în Amfiteatrul
Mare al Facultăţii de Medicină a U.M.F. „Carol Davila” Bucureşti,
prof. univ. dr. Constantin Dimoftache Zeletin, preşedintele
Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti din România, a vorbit în
faţa venerabilei asistenţe despre Arta cea fără de vârstă, aliata
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vârstei, dizertând asupra unor capodopere ale scriitorilor medici
care s-au impus ca momente de vârf în evoluţia literaturilor
româneşti şi universale.
Cf. R.A., Mereu împreună, în: Viaţa medicală, XIX, 43,
p.15, 26 octombrie 2007.

● În aula Palatului Cantacuzino, vineri 26 octombrie 2007,
C.D. Zeletin a vorbit despre Poezia lui Dinu Ianculescu, cu prilejul
sărbătoririi poetului şi actorului octogenar, organizată de INMER
(„Institutul Naţional pentru Memoria Exilului Românesc”).
● În ziua de 5 noiembrie 2007, Salonul de toamnă al
Cenaclului de arte plastice al medicilor „I. Ţuculescu” din
Bucureşti a fost vernisat de prof. dr. C.D. Zeletin, care a vorbit
despre Sensurile fizice, fiziologice şi psihologice ale sensibilităţii
autumnale.
Cf. Paula Romanescu, Salon de toamnă, în: Viaţa
medicală, XIX, 46, p.16, 16 noiembrie 2007.

● A VI-a Conferinţă Naţională a Societăţii Medicilor Scriitori
şi Publicişti din România (S.M.S.P.R.), căreia i s-a ataşat
Simpozionul „Ion Cantacuzino, spirit universal”, consacrat
medicului savant, creator al şcolii naţionale de microbiologie şi
medicină experimentală, publicist şi om de mare cultură, s-a
desfăşurat în ziua de 10 noiembrie 2007, în Holul de Onoare al
Facultăţii de Medicină a U.M.F. „Carol Davila” Bucureşti şi apoi
la Clubul Medicului de la Fundaţia „Victor Babeş”. Alocuţiunea
de deschidere, intitulată chiar „Ion Cantacuzino, spirit universal”, a
fost rostită de prof. univ. dr. C.D. Zeletin, preşedintele S.M.S.P.R.
A urmat dezvelirea, în Holul de onoare al Facultăţii, a plăcii
comemorative „Ion Cantacuzino”, înzestrată cu efigia în bronz a
savantului, operă a sculptorului francez André Lavrillier, realizată
la Iaşi, în 1918. Ea se adaugă celorlalte plăci comemorative, serie
iniţiată şi realizată prin grija prof. dr. C.D. Zeletin, secondat de dr.
Constantin Bogdan, vicepreşedinte al S.M.S.P.R., cu prilejul
Conferinţelor Naţionale anterioare, plăci consacrate lui
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V. Voiculescu, George Magheru, Vintilă Ciocâlteu, Ion Biberi,
Victor Papilian şi Gr. T. Popa.
În cadrul Simpozionului, C.D. Zeletin a vorbit despre „Ion
Cantacuzino, om al muzicii. Campania pro Wagner în Franţa şi în
România”.
Cf. Conferinţa Naţională a S.M.S.P.R., în: Viaţa
medicală, XVIII, 42 (876), p.12, 20 octombrie 2006;
Remus Anghel, Medic ilustru şi mecena al artelor,
în: Viaţa medicală, XIX, p.16, 16 noiembrie 2007;
Programul Simpozionului; Claudia Voiculescu, A
VI-a Conferinţă Naţională a S.M.S.P.R. şi
Simpozionul Ion Cantacuzino, în: Revista Medicală
Română, LIV, 4, 236-237, 2007.
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2008
● Vineri, 11 ianuarie 2008, la Seara de poezie şi muzică
organizată de Fundaţia Europeană Titulescu în Casa „N. Titulescu”
de pe Şoseaua Kiseleff 47 din Bucureşti, scriitorul C.D. Zeletin
prezintă „uimitor de doct” (Roxana Roseti) volumul de poezii
Umbra dorului de Ştefan Marian, istoric, poet şi prozator.
Cf. Afişul şi: Roxana Roseti, Despre poezie, cu duioşie,
în: Jurnalul naţional, XVI, 4563, p.34, duminică, 20
ianuarie 2008, ediţia a II-a.

● În cadrul Conferinţelor Teatrului Naţional din Bucureşti,
duminică 24 februarie 2008, C.D. Zeletin a susţinut, în Sala
Atelier, conferinţa Principesa Elena Bibescu, muziciană de geniu.
Conferinţa a fost pusă, ulterior, în vânzare sub formă de DVD
însoţit de broşură. Conferenţiarul a fost prezentat de Ilinca
Tomoroveanu şi Ion Caramitru.
Cf. Pliantul cu un curriculum vitae şi fotografie.
Afişul.
A.D., Principesa Bibescu, temă în discuţie în
conferinţa TBN, în: Compact, marţi 19 februarie
2008, p.2.
Despre Principesa Bibescu, la Naţional, în:
Evenimentul zilei, marţi 19 februarie 2008, p.27.
[Anunţ] în: România literară, XL, 7, p.23, 22
februarie 2008.

● Apariţia cărţii Principesa Elena Bibescu, marea pianistă, a
prilejuit câteva lansări, dintre care una s-a desfăşurat chiar la
Facultatea de Medicină a U.M.F. „Carol Davila” Bucureşti, unde
autorul, C. Dimoftache Zeletin, este profesor la Catedra de
Biofizică. Astfel, miercuri 27 februarie 2008, în Sala „Daniel
Danielopolu”, domnia sa a vorbit despre geneza cărţii şi despre
continuumul spiritual-artistic româno-francez căruia marea
pianistă i-a dat viaţă. Prof. univ. dr. Radu Şerban Palade a
632
https://biblioteca-digitala.ro

prezentat cartea, iar scriitoarea Ioana Călina Marcu, directoarea
Editurii Vitruviu, a vorbit despre activitatea Editurii.
Cf. Afişul.

● Marţi 4 martie 2008, în Aula Palatului Cantacuzino, Calea
Victoriei 141, Bucureşti, C.D. Zeletin a vorbit despre Însemnătatea
principesei Elena Bibescu în existenţa lui George Enescu.
Conferinţa a fost urmată de un Concert la patru mâini susţinut de
Eugen Dumitrescu şi Corina Răducan.
Cf. Invitaţia-program. Afişul.

● La Întâlnirea colegială prilejuită de împlinirea vârstei de 85
de ani a muzicologului, profesorului şi lexicografului Viorel
Cosma, ţinută în ziua de 24 martie 2008, în Aula Palatului
Cantacuzino, Calea Victoriei 141, Bucureşti, C.D. Zeletin a vorbit
despre opera muzicologică a sărbătoritului.
● Bârlad, duminică 30 martie 2008. „Vechi şi extrem de loial
prieten al Bârladului”, C.D. Zeletin îşi prezintă, la o întâlnire ad
hoc a Academiei Bârlădene, ţinută la Teatrul „Victor Ion Popa”,
ultimul său volum, Principesa Elena Bibescu, marea pianistă.
„Este o carte monument, nu numai pentru numărul imens de
pagini: 800, ci şi pentru ineditele informaţii pe care le cuprinde,
pentru multiplele referiri la Bârlad şi la Tutova, la fraţii Codreanu,
întemeietorii colegiului cu acelaşi nume şi a Şcolii de fete...”
(Elena Monu).
Cf. S.M., An bun la Academia Bârlădeană. Societatea
deschide anul în forţă cu lansarea unui volum de
excepţie al scriitorului C.D. Zeletin (...). În ziarul
Obiectiv (Vaslui), nr. 1917, p.8, luni 4 februarie
2008.
Afişul. Invitaţia-program a Academiei Bârlădene.

● Joi 10 aprilie 2008, în cadrul ciclului de conferinţe „Să ne
cunoaştem scriitorii şi operele lor”, Filiala Galaţi-Brăila a Uniunii
Scriitorilor şi Casa de Cultură Tecuci, C.D. Zeletin a vorbit, în Sala
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Studio din Tecuci despre Probleme ale spaţiului artistic românofrancez.
Cf. Afişul.

● Prof. univ. C.D. Zeletin a vernisat, luni 5 mai 2008, Cea de a
52-a expoziţie de pictură „Primăvara 2008” a Cenaclului de Arte
Plastice al Medicilor „I. Ţuculescu”, deschisă în Sala Foaier a
Palatului Militar Naţional.
Cf. Invitaţia.
Viaţa medicală, XX, 18 (956), p.5, 2 mai 2008.

● „Ecouri ale Primului Război Mondial în poezia lui George
Tutoveanu” a fost titlul comunicării orale a lui C.D. Zeletin, ţinută
în ziua de 23 mai 2008 la Sesiunea de comunicări, Secţia
Personalităţi-Memorialistică, a Muzeului „Vasile Pârvan” din
Bârlad.
● Notă în revista Academia Bârlădeană: „În ziua de 28 august
2008, lui C.D. Zeletin i s-a conferit titlul de Cetăţean de onoare al
Municipiului Tecuci. Domnia sa este cetăţean de onoare şi al
municipiilor Bârlad şi Bacău. În alocuţiunea rostită, C.D. Zeletin a
precizat legăturile sale cu Tecuciul, care constau atât în strămoşi
paterni cât şi materni, după cum de Bârlad îl leagă formarea sa
spirituală şi artistică, iar de Bacău apartenenţa actuală”.
Cf. Cronicar: Din viaţa Academiei Bârlădene, în: revista
Academia Bârlădeană, XV, 3 (32), p.19, trimestrul
III, 2008.
C.D. Zeletin, «Am crescut la Burdusaci, între
biblioteci, partituri şi codri...», în Tecuciul literarartistic, II, 10, pp.4-6, ianuarie 2008, interviu luat de
Tase Dănăilă.

● Prof. univ. dr. C.D. Zeletin a susţinut dizertaţia principală,
„Vârsta între iluzie şi certitudine” la Masa rotundă a Asociaţiei
Medicilor Pensionari „Sfântul Luca”, «întâlnire emoţionantă»,
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ţinută în ziua de 13 septembrie 2008, la Clubul medicilor al
Fundaţiei „Victor Babeş” din Bucureşti.
Cf. Iftimie Nesfântu, «Medici pentru medici», în: Viaţa
medicală, XX, 38 (976), pp.1 şi 5, 19 septembrie
2008.

● Vineri, 17 octombrie 2008, prof. univ. dr. C.D. Zeletin a
conferenţiat despre Opera istoriografului Traian Nicola, la
Simpozionul aniversar „Traian Nicola – 80 de ani”, desfăşurat în
Pavilionul muzeal „Sculptorul Marcel Guguianu” din Bârlad.
Cf. Afişul şi Invitaţia-Program.
Baaadul literar, II, 4 (7), p.97, noiembrie 2008.

● Marţi, 25 noiembrie 2008, în Aula Palatului Cantacuzino,
Calea Victoriei 141, Bucureşti, Muzeul Naţional „George Enescu”
a organizat Expoziţia „Principesa pianistă Elena Bibescu şi
începuturile carierei artistice a lui George Enescu”, realizată de
muzeografii Cristina Andrei şi Silvia Costin, cu documente din
arhiva scriitorului C.D. Zeletin, a Muzeului Naţional „George
Enescu” şi a Bibliotecii Naţionale a României. Au conferenţiat
C.D. Zeletin şi Viorel Cosma.
Cf. Afişul.
Revista Academia Bârlădeană, XV, 4, 33, p.2, trim.
IV, 2008.

● Cu ocazia lansării volumului său, Sonetul italian în Evul
mediu şi în Renaştere, ediţie bilingvă, Editura Humanitas,
Bucureşti, 2008, ediţie îngrijită de Smaranda Bratu Elian, C. D.
Zeletin a vorbit, sâmbătă 22 noiembrie 2008, la Târgul de Carte
„Gaudeamus”, Bucureşti, despre Sonetul, invenţie italienească, şi
motivaţia lui psihologică.
Cf. Afişul.
Revista Academia Bârlădeană, XV, 4 (33), p.2, trim.
IV, 2008.

635
https://biblioteca-digitala.ro

● Vineri 5 decembrie 2008, prof. univ. dr. C.D. Zeletin,
preşedintele de onoare al Academiei Bârlădene, s-a întâlnit cu
profesorii şi elevii Şcolii nr. 1 „Iorgu Radu” din Bârlad. Sub
genericul Lirică şi filozofie, invitatul a răspuns unor întrebări ale
participanţilor la acest animat colocviu.
Cf. C.M., Elevii Şcolii nr. 1 Bârlad s-au întâlnit cu
Academia Bârlădeană, în: Adevărul de Vaslui, XVII,
2304 (3504), p.6, sâmbătă, 6 decembrie 2008.

● Bârlad, 6 decembrie 2008. C.D. Zeletin prezintă noua sa
donaţie de carte pentru Fondul Carte Rară al Academiei Bârlădene,
str. Republicii 235, în faţa unei asistenţe de 60 de persoane. Pe
lângă cărţi, domnia sa a donat şi colecţia revistei Adevărul literar
şi artistic, anii 1928, 1929 şi 1930, în casete de piele, noi.
Cf. Revista Academia Bârlădeană, XV, 4 (33), pp.2 şi
20, trimestrul IV, 2008.
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2009
● Emisiunea Întâlniri memorabile a postului de radio România
Cultural, de sâmbătă 24 ianuarie 2009, a fost consacrată prof. univ.
C.D. Zeletin, preşedintele Societăţii Medicilor Scriitori şi
Publicişti din România. Invitat al Danielei Rei, medicul scriitor a
răspuns timp de o oră unor întrebări referitoare la întâlnirile
semnificative cu personalităţi cât şi cu idei esenţiale care i-au
influenţat viaţa şi opera.
● În ziua de duminică 8 februarie 2009, C.D. Zeletin răspunde
invitaţiei Amfiteatrului muzelor al Universităţii Spiru Haret din
Bucureşti, în cadrul întâlnirii „Ilinca Dumitrescu şi invitaţii săi”,
vorbind despre Muzica textului poetic.
Cf. Afişul.

● Miercuri 11 februarie 2009, prof. univ. dr. C.D. Zeletin a
prezentat, în Sala Oglinzilor a Uniunii Scriitorilor, volumul de
poezii al colegului său de liceu şi de profesie, Mihai Ghiur,
intitulat La cumpăna anilor.
Cf. Al. Trifan, Tezaur de gânduri, în: Viaţa medicală,
XXI, 9, p.8, 27 februarie 2009.
Afişul.

● Invitat al Muzeului „Vasile Pârvan” din Bârlad, sâmbătă 14
februarie 2009, C.D. Zeletin a susţinut, în Pavilionul muzeal
„Sculptorul Marcel Guguianu”, conferinţa Marea pianistă,
principesa Elena Bibescu şi începuturile carierei pariziene a lui
George Enescu.
Cf. Afişul şi Invitaţia-Program.

● În ziua de luni 23 martie 2009, C.D. Zeletin a vernisat
Expoziţia de primăvară 2009 a Cenaclului de Arte Plastice al
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Medicilor „I. Ţuculescu”, deschisă la Cercul Militar Naţional din
Bucureşti, vorbind despre Sensul plastic, fizic şi spiritual al luminii
de primăvară.
● Invitat de onoare al Direcţiei pentru Cultură, Culte şi
Patrimoniu Cultural Naţional Bacău, al Centrului Internaţional de
Cultură şi Arte „George Apostu” Bacău şi al Editurii Corgal Press
din acelaşi oraş, marţi 28 aprilie 2009, C.D. Zeletin a susţinut două
conferinţe 1. Principesa Elena Bibescu şi George Enescu şi 2.
Primul profesor de psihiatrie al Facultăţii de Medicină din Iaşi,
Doctorul Alexandru Brăescu.
Cea de a doua prelegere a fost prilejuită de apariţia cărţii: C.
Dimoftache Zeletin, Doctorul Alexandru Brăescu. Contribuţii
documentare, Editura Corgal Press, 2009, Bacău, 308 pagini.
Cu aceeaşi ocazie, domnia sa a fost invitat şi de Facultatea de
Ştiinţe a Universităţii din Bacău, unde – în calitatea sa de profesor
universitar de biofizică – a conferenţiat, în faţa unui amfiteatru
arhiplin, despre Efectul biologic al radiaţiilor ionizante.
Cf. Afişele.
Cronicar, Din viaţa Academiei, în revista Academia
Bârlădeană, XVI, 2 (35), p.2, trimestrul II, 2009.
G.Pop, C.D. Zeletin – oaspete la „Salonul Artelor”,
în: Deşteptarea (Bacău), nr. 5785, p.3, 28 aprilie
2009.
Laura Huiban, Scriitorul C.D. Zeletin, invitat la
„Salonul Artelor”, în: Ziarul de Bacău, 95 (2075),
p.16, 28 aprilie 2009.
Ştefan Olteanu, „Salonul literar”, o nouă reuşită, în:
Observator de Bacău, 464, p.4, 29 aprilie 2009.

● Marţi 5 mai 2009, la Muzeul „George Enescu” din Palatul
Cantacuzino, Bucureşti, C.D. Zeletin dezveleşte portretul în ulei al
Principesei Elena Bibescu, operă a pictorului francez Henri Martin
(1860-1943), conferenţiind în această privinţă. Tabloul a aparţinut
Priscillei Hodgson (1920-2004), fiica unică a prinţului Anton
Bibescu. În 1994, aflându-se la Paris, C.D. Zeletin a prefigurat,
într-o întâlnire cu Priscilla Hodgson, dirijarea spre ţară a acestui
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portret al bunicei sale. După moartea ei, tabloul a fost scos la
licitaţie (Hôtel Druot din Paris), 15 decembrie 2008, cu indicaţia –
favorizantă pentru viitorul achizitor – „Presupus portret al prinţesei
Bibescu”. C.D. Zeletin l-a rugat imediat pe dl. Gabriel BadeaPăun, istoric de artă stabilit la Paris, să participe la această licitaţie
din partea Muzeului „George Enescu”, sensibilizat fără întârziere
de C.D. Zeletin. Acesta apelase înainte la Muzeul „Vasile Pârvan”
din Bârlad pentru cumpărarea tabloului, principesa Elena Bibescu,
născută Kostaki Epureanu, fiind bârlădeancă. Dar cum muzeul nu
dispunea de fonduri, şi încă procurate urgent, soluţia cumpărării
tabloului de către Muzeul „George Enescu” s-a dovedit până la
urmă ideală în toate privinţele. Directoarea Muzeului Enescu,
muzicologul Laura Manolache, a procurat prompt suma respectivă
(4800 euro), şi astfel, la 14 ianuarie 2009 tabloul sosea în ţară, iar
la 16 ianuarie 2009, intra la Muzeul „George Enescu”.
Cf. Afişul.
Cristina Hermeziu (Paris), «Vice mama» lui George
Enescu. Mecenat. Unicul tablou al principesei Elena
Bibescu, cea care l-a descoperit pe muzician în
Franţa, ajunge în România, în: Evenimentul zilei, nr.
344 (5455), p.21, duminică 1 martie 2009 (publică
portretul color).
Magazin istoric, XLIII, 9 (510), coperta a doua
publică portretul color, septembrie 2009.

● Invitat de istoricul şi genealogistul prof. univ. dr. Sorin
Rădulescu, de la Facultatea de istorie a Universităţii din Bucureşti,
C.D. Zeletin a susţinut în ziua de miercuri 6 mai 2009, în
Amfiteatrul N. Iorga, prelegerea: Poezia românească în timpul
Regelui Carol I.
● Bârlad, miercuri 20 mai 2009, Casa de cultură
„G. Tutoveanu” a sindicatelor. La începutul prezentării romanului
La marginea nopţii de Constantin Clisu, Editura PIM, Iaşi, 2009,
C.D. Zeletin, autorul Cuvântului înainte, îşi exprimă bucuria şi
surpriza pe care tocmai o avusese cu câteva minute înainte de a
intra în sală, când, condus de către dl. director Virgil Giuşcă, văzu
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sus pe frontispiciu adăugat, după Casa de cultură, numele lui
G. Tutoveanu.
...Era o veche propunere a sa, putem spune chiar o luptă surdă
cu autorităţile: cereri şi audienţe, an de an, la primărie pentru a
modifica denominaţia Casei de cultură a sindicatelor, prin
atribuirea numelui G. Tutoveanu. Poetul crease prin anii ’30 în
Bârlad Liga contra cametei, organism în esenţa lui sindical,
urmare a sinuciderii talentatului prozator, tânăr membru al
Academiei Bârlădene, D. Fărcăşanu, victimă a cămătarilor...
Astfel, încă din 1984, în eseul Academia Bârlădeană între
continuitate şi contiguitate, publicat în volumul III al
miscelaneului Bârladul odinioară şi astăzi, sub redacţia lui
Romulus Boteanu, pp.403-406, C.D. Zeletin scria subliniindu-şi
alegaţia prin cursive: „De peste cincisprezece ani, de câte ori trec
dinspre Domneasca spre bariera Puieştilor şi dau, pe dreapta,
peste frumoasa Casă a sindicatelor, sufletul meu citeşte, prin
pupila care şi scrie cu gândul, sus, pe frontispiciu: Academia
Bârlădeană. Casa sindicatelor «G. Tutoveanu». Cuveni-s-ar
cuveni...”
● Bârlad, joi 21 mai 2009. Este lansată ediţia anastatică a
revistei Academiei Bârlădene, Florile Dalbe, apărută în anul 1919,
din iniţiativa unui comitet de redacţie format din: G. Tutoveanu, V.
Voiculescu, Tudor Pamfile şi Mihail Lungeanu. Ediţia este
coordonată de Elena Monu, preşedinte al Academiei Bârlădene.
C.D. Zeletin subliniază importanţa acestei reviste, care constă,
printre altele, în aceea că e printre cele dintâi reviste literare
apărute după Primul Război Mondial, că în ea a debutat ca
prozator V. Voiculescu şi, tot el, ca traducător de poezie.
În continuare, C.D. Zeletin a donat cărţi pentru Fondul Cartea
Rară al Academiei Bârlădene, comentându-le (Virgil Caraivan, N.
Docan, A. Axelrod, Victor Ion Popa).
Cf. Revista Academia Bârlădeană, XVI, 4 (37), p.2,
trimestrul IV, 2009.
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● Corespondenţa dintre Perpessicius şi G. Tutoveanu a fost
subiectul dizertaţiei lui C.D. Zeletin, susţinută în ziua de vineri 22
mai 2009 la Cea de a V-a Sesiune de comunicări a Muzeului
„Vasile Pârvan” din Bârlad, Secţia Personalităţi. Memorialistică.
Cf. Programul Sesiunii.

● Miercuri, 27 mai 2009, la Ateneul Român din Bucureşti, a
avut loc Gala revistei Viaţa medicală, prilejuită de apariţia celui de
al 1000-lea număr şi de împlinirea a 20 de ani de la apariţia
publicaţiei. În deschiderea acestei manifestări bogate şi complexe,
prof. univ. dr. C.D. Zeletin a prezentat volumul de memorii Esto
memor, apărut postum, al scriitorului, medicului şi pictorului
Georges Dumitresco, trăitor în Elveţia şi de curând decedat.
Cf. Iftimie Nesfântu, Sub cupola Ateneului Român. O
seară de neuitat, în: Viaţa medicală, XXI, 24 (1014),
p.2 (foto), 12 iunie 2009; Caietele I.N.M.E.R.,
(„Institutul Naţional pentru Memoria Exilului
Românesc”, VI, 15, p.4, iulie 2009); Pagini medicale
bârlădene, XIII, 136-137, p.7, iulie-august 2009.
Publicat parţial în: Căminul românesc (Fribourg,
Elveţia), XVIII, 3 (110), pp.16-17, septembrie 2009;
Dr. Al. Trifan, Memoria exilului românesc, Viaţa
medicală, XXI, 36 (1026), p.4, 4 septembrie 2009.

● Joi, 18 iunie 2009, la Târgul de Carte Bookfest 2009, C.D.
Zeletin a vorbit despre Cântarea Cântărilor, poema Regelui
Solomon, strămoş al Mântuitorului Iisus Hristos, cu ocazia
apariţiei antologiei, îngrijită de Radu Cârneci, Cântarea
Cântărilor, cuprinzând 16 versiuni româneşti, traduceri şi
parafraze, de la domnitorul Şerban Cantacuzino (1688), la Ion
Heliade Rădulescu, Gala Galaction, Patriarhul Nicodim
Munteanu etc., până la contemporanii noştri, Bartolomeu Anania şi
Dinu Ianculescu.
● Miercuri, 1 iulie 2009, Uniunea Scriitorilor din România,
împreună cu Editurile Pelerin şi Viaţa medicală românească, au
organizat un Simpozion omagial „Victor Săhleanu” (1924-1997),
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scriitor, om de ştiinţă, filozof. Simpozionul a fost prilejuit de
apariţia volumului său de poezii, Cosmos uman, Editura Pelerin,
Bucureşti, 2009. Preşedintele Societăţii Medicilor Scriitori şi
Publicişti din România, prof. univ. dr. C.D. Zeletin a vorbit despre
Specificul liricii lui Victor Săhleanu.
Cf. În Sala cu Oglinzi, în: Viaţa medicală, XXI, 26
(1016), p.1, 26 iunie 2009.

● Prof. univ. dr. C.D. Zeletin a vernisat, luni 13 iulie 2009, în
Sala Foaier a Cercului Militar Naţional din Bucureşti, Expoziţia de
pictură „Aur şi Meditaţie”, a medicului pictor ieşean, Viorica
Botezatu.
Cf. Afiş, Invitaţie.

● În amiaza zilei de vineri, 16 iulie 2009, la Biserica Flămânda
(Bucureşti, str. Olimpului 17), la slujba de înmormântare a fiicei
scriitorului medic V. Voiculescu, Gabriela Defour Voiculescu
(n.1920), ultimul din cei cinci copii ai marelui scriitor, a vorbit
C.D. Zeletin, prieten al defunctei şi preşedinte de onoare al
Academiei Bârlădene, căreia ilustrul său tată i-a fost unul dintre
cei dintâi membri în anii de după întemeiere (1915).
● În seara de vineri, 16 iulie 2009, C.D. Zeletin a fost invitatul
Clubului Rotary din Bucureşti, în Sala Timişoara a Hotelului
Mariott, unde a susţinut dizertaţia Alexandru Tzigara-Samurcaş
(1872-1952), om-instituţie, creator al muzeografiei ştiinţifice
româneşti şi al actualului Muzeu al ţăranului român. Invitaţia a
fost prilejuită de apariţia în Editura Vitruviu, Bucureşti, a ultimelor
două volume ale memoriilor savantului, în îngrijirea lui C.D.
Zeletin.
● Duminică 6 septembrie 2009. Cu prilejul Galei laureaţilor
celui de Al XIX-lea Festival şi Concurs Internaţional „George
Enescu”, desfăşurat la Ateneul Român din Bucureşti, C.D. Zeletin
a vorbit despre: Marea pianistă, principesa Elena Bibescu şi
întemeierea Ateneului Român. Prezentarea conferenţiarului o face
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ministrul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, Theodor
Paleologu, care, vorbind despre adevărurile istorice ale cărţii lui
C.D. Zeletin consacrate marii pianiste, a elogiat rolul aristocraţiei
şi al regilor României în promovarea artei. Domnul Ioan
Hollender, directorul Operei din Viena şi preşedinte al
Festivalului, a intervenit subliniind rolul fast al principesei pianiste
în consolidarea vieţii de concert din ţara noastră.
Cf. CD-ul înregistrat cu această ocazie de către
directoarea Editurii Vitruviu, Ioana Călina Marcu şi
regizorul TV Dan Dumitrescu.

● Luni 7 septembrie 2009, în Sala Rondă de la Palatul
Cercului Militar Naţional, cu ocazia Celei de a 53-a Expoziţii a
Cenaclului de Arte Plastice al Medicilor „Ion Ţuculescu”,
expoziţie de toamnă, C.D. Zeletin vorbeşte despre Starea
crepusculară în pictură.
Cf. Programul-Invitaţie.
Vernisaj, în: Viaţa medicală, XXI, 36 (1026), p.12, 4
septembrie 2009.

● Joi 10 septembrie 2009, la Muzeul Municipiului Bucureşti
(Palatul Suţu), Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului
în România, C.D. Zeletin a fost invitat să vorbească despre cartea
lui Cicerone Ioniţoiu, Din Ţara sârmelor ghimpate, apărută în
cursul anului în Editura Polirom.
Cf. Afişul („Academician Constantin Dimoftache”).

● Marţi 3 noiembrie 2009, în Sala Oglinzilor a Uniunii
Scriitorilor, C.D. Zeletin vorbeşte, împreună cu Barbu Cioculescu
şi Georgeta Filitti (din partea Institutului Naţional pentru Memoria
Exilului Românesc) despre Poezia lui Dinu Ianculescu, mult
apreciatul actor, cu ocazia apariţiei volumului său de poezii, În
aşteptarea timpului ştiut, poezii, sonete, rondeluri, Casa Cărţii de
Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2009.
Asistă şi poetul (84 de ani), venit în acest scop din Germania,
unde trăieşte.
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● Bârlad, 14 noiembrie 2009. Întrunirea Academiei Bârlădene,
59 de participanţi. C.D. Zeletin comentează noile volume donate
Fondului Carte-Rară al instituţiei căreia îi este preşedinte de
onoare (Athanasie Mândru, Mihail Lungeanu, G. Tutoveanu) şi
prezintă pe larg romanul Întâlnirea din tren al Elenei Petriman
Ţarălungă, apărută în Editura Sfera, Bârlad, 2009, „într-o plăcută
atmosferă de efervescenţă intelectuală (...). Domnia sa şi-a început
alocuţiunea proiectând existenţa scriitoarei, originară din satul
Burdusaci, actualul judeţ Bacău, în spaţiul spiritual al văii
Zeletinului, care a dat culturii româneşti personalităţi de
apreciabilă însemnătate, începând cu Episcopul Ioanichie al
Romanului (secolul al XVIII-lea), continuând cu filozoful Ştefan
Zeletin, creatorul sociologiei ştiinţifice româneşti, psihiatrul
Alexandru Brăescu, primul profesor [universitar] de psihiatrie din
Moldova şi ctitor al Aşezămintelor Socola din Iaşi, romancierul
I.D. Muşat, tragediana Sorana Ţopa, academicianul geolog
Miltiade Filipescu etc. Prezentatorul a subliniat vocaţia etică ce se
străvede din romanul Elenei Petriman Ţarălungă, arta construcţiei
şi măiestria artistică a romancierei.
În continuare, domnul C.D. Zeletin a oferit Academiei
Bârlădene piese de porţelan care i-au fost dăruite de Gabriela
Defour Voiculescu, prietenă a sa, fiică a marelui scriitor
V. Voiculescu, încetată din viaţă la 12 iulie 2009.”
Cf. Revista Academia Bârlădeană, XVI, 4 (37), p.3-4,
trimestrul IV, 2009.
Afişul.

● Duminică, 15 noiembrie 2009, Academia Bârlădeană a fost
unul dintre organizatorii Simpozionului „A. Vlahuţă. In
memoriam”, desfăşurat în sala de consiliu a Primăriei comunei
Alexandru Vlahuţă, judeţul Vaslui. C.D. Zeletin deschide
simpozionul susţinând oral alocuţiunea Mărturii personale inedite
privitoare la posteritatea lui A. Vlahuţă.
Cf. Cronicar, Din viaţa Academiei, în revista Academia
Bârlădeană, XVI, 4 (37), p.2, trimestrul IV, 2009.

644
https://biblioteca-digitala.ro

● Tecuci, 21 noiembrie 2009. În cadrul Colocviului anual de
filosofie „Ion Petrovici”, s-a desfăşurat la Casa de cultură a
municipiului, Colocviul „Ştefan Zeletin: viaţa şi opera”. C.D.
Zeletin a vorbit despre viaţa gânditorului.
Cf. Invitaţia. Afişul.

● Institutul de Istorie şi Teorie Literară „George Călinescu” al
Academiei Române şi Facultatea de Filosofie a Universităţii din
Bucureşti au organizat Simpozionul Interdisciplinaritatea
umanistă. Centenar Nina Façon, în ziua de vineri 27 noiembrie
2009, în Sala de Consiliu a Institutului Călinescu. C.D. Zeletin şi-a
intitulat prelegerea Amintirea Ninei Façon. În intervenţia sa, prof.
univ. dr. Ana Bazac a făcut precizarea că primul text-medalion
consacrat italienistei Nina Façon a fost scris de C.D. Zeletin în
urmă cu peste patruzeci de ani (Nina Façon în revista Luceafărul
din 16 septembrie 1967. „Cu trunchieri operate în redacţie!” – a
completat C.D. Zeletin).
Cf. Invitaţie-Program.

● Continuând o tradiţie mai veche, sâmbătă 28 noiembrie
2009, C.D. Zeletin a fost oaspetele AMFOR („Asociaţia Medicilor
şi Farmaciştilor Ofiţeri în Rezervă”), unde, în Amfiteatrul Cercului
Militar Naţional din Bucureşti, a susţinut prelegerea Privind în
urmă la scriitorul ce sunt.
● Sâmbătă 5 decembrie 2009, între orele 12 şi 13, Radio
România Cultural l-a avut ca invitat al emisiunii Întâlniri
memorabile pe C.D. Zeletin, care s-a întreţinut cu Daniela Rei,
într-un dialog Asupra elitelor.
● La Academia Română, Secţia de Ştiinţe Medicale, a avut
loc, miercuri 9 decembrie 2009, Sesiunea consacrată comemorării
a 90 de ani de la moartea fondatorului psihiatriei româneşti,
Alexandru Sutzu (1837-1919), fondatorul, în 1859, al Institutului645
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spital de boli mintale de la Mărcuţa, Bucureşti, în care a fost
internat şi unde a murit M. Eminescu.
Printre vorbitori, a luat cuvântul şi prof. univ. dr.
C. Dimoftache Zeletin, care a prezentat liniile esenţiale ale
existenţei Doctorului Alexandru Brăescu (1860-1917), primul
profesor universitar de psihiatrie din Moldova şi ctitor al Spitalului
Socola din Iaşi, contemporan mai tânăr al lui Al. Şuţu. Doctorul
Al. Brăescu are, printre priorităţi, descrierea formei juvenile a
sclerozei în plăci, indicarea tratamentului chirurgical în epilepsie,
introducerea peculei (retribuire pecuniară pentru munca prestată)
în aşezămintele psihiatrice, prefigurarea epidemiologiei bolilor
psihice etc. Discipol al lui J.-M. Charcot şi al şcolii de la
Salpêtrière (Paris), doctorul Al. Brăescu a consacrat ani mulţi
pelerinajului ştiinţific european, fiind cel dintâi intelectual de
cultură engleză din Iaşi.
Cf. Dr. Alexandru Trifan, La Academia Română.
Recuperarea unor înaintaşi ai Medicinii româneşti,
în: Viaţa medicală, XXI, 51 (1041), pp.1 şi 4, 18
decembrie 2009.
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V. ILUSTRAŢII
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Sătucul Ruget, comuna
Vultureni, judeţul Tecuci, anul
1908. Străbunicii, din partea
mamei, ai lui C. D. Zeletin,
Nicolae Cârlan (numit şi
Bălan, deoarece era din neam
de oameni blonzi şi cu ochi
albaştri) şi soţia lui, Tasiia, n.
Ţugulea (genealogie: →Aglaia
Cârlan, c. Gh. Ţarălungă →
Maria Ţarălungă, c. preot
Nicolae Dimoftache → C.
Dimoftache Zeletin.)

Casa străbunicilor de la Ruget,
construită în 1841 şi distrusă de
puterea comunistă în anii ‘50.
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Bilet de voie, Bârlad, 1862.
Nicolae Cârlan, numit şi Bălan, învăţase carte, începând din 1860, la
singura Şcoală Publică din Bârlad, ce fusese înfiinţată în 1832 de către Iosif
Patriciu. S-a păstrat în familie următorul document, în litere latine, prin care
elevului i se dă voie acasă până în Crăciun, ca să-şi vadă părinţii, să se
spovedească şi să se împărtăşească:
Bilet
D-lui elevulŭ din cllassa II Balan Nicolae, are voĭe a merge la Părinţii
seĭ în satulŭ Rugitŭ, ţinut Tecuciuluĭ, spre a petrece Sf. Sărbători; la
re’ntoarcere aducândŭ cu sine Adeverinţa de la preotul de locŭ cum că aŭ
urmat la Biserică, s’au mărturisit şi s’au împărtăşit; va veni la 27
Decembrie.
Profesore H. Lascăr (?)
1862, Dec. 17
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Satul Laz, comuna Onceşti, judeţul Bacău, aprilie 1930, Paşti.
Icoană surâzătoare ascunzând o tragedie
Bunica dinspre mamă a lui C. D. Zeletin, Aglaia Ţarălungă, n. Cârlan
(1880-1930), cu patru luni înainte de a fi doborâtă de ceea ce se numeşte
eufemistic „boală necruţătoare”, soţul ei, Gheorghe Ţarălungă (1885-1963),
viitor erou al luptei împotriva comunismului şi victimă a lui, şi cei şase copii:
Dumitru (jos, în uniformă), Savel (lângă mamă), Olimpia (fetiţa cu breton),
Ştefan (în spatele mamei lor), Maria (în dreptul uşii; este mama lui C. D.
Zeletin) şi Vasile (în spatele tatălui).
„Mama a fost o sfântă şi tata un erou”, spunea la bătrâneţe fiul lor, general
Ştefan Ţarălungă, Cavaler al Ordinului Mihai Viteazul în Al Doilea Război
Mondial.

651
https://biblioteca-digitala.ro

Fraţii Ţarălungă

Vasile (1913-1988),
ofiţer superior,
economist.
Maria, c. Dimoftache
(1910-1978),
învăţătoare, mama lui
C. D. Zeletin.

Ştefan (1915-2008),
general,
Cavaler al Ordinului
Mihai Viteazul.

Olimpia (1919-2004),
c. dr. Th. Jalbă, medic.
Savel (1923-1978),
inginer constructor.

Dumitru (1917-1998),
colonel genist, avocat.

...La patru sau chiar la cinci ani, Dada încă îşi închipuia că Vasile, Ştefan,
Mitică, Olimpia şi Savel sunt fraţii lui mai mari, cum îşi petreceau vacanţele la
Burdusaci...
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Tatăl lui C. D. Zeletin, Preotul Nicolae Dimoftache (1908-1991), avea o
frumoasă şi instruită voce de tenor spinto şi dispunea de o cultură muzicală
remarcabilă. Citea partituri, fie în notaţie bizantină, fie în notaţie clasică, într-o
viteză uluitoare... Partituri scrise de mâna lui.
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Tecuci, 1915.
Fiecare din cei doi părinţi ai micului Nicolae îşi are
alături o verişoară.
De la stânga: Zoe Dimoftache, învăţător Constantin Dimoftache, copilul
Nicolae Dimoftache (tatăl lui C. D. Zeletin), Profira Dimoftache, n. Brăescu,
Aglae Oprişan.
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Învăţătorul Constantin Dimoftache
(1882-1971).
Bunicul dinspre tată al lui
C. D. Zeletin.

Burdusaci, Crăciun 1938.
De la stânga: Dada („C. D. Zeletin”) în braţele tatălui său, preotul
Nicolae Dimoftache; bunica Maria Ţarălungă; mama Maria
Dimoftache, n. Ţarălungă, Lulu (Paul) în braţele fratelui mamei sale,
Ştefan Ţarălungă, viitor erou în Al Doilea Război Mondial, Cavaler
al Ordinului Mihai Viteazul, general.
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Mama, venită în satul ei natal, Laz, comuna Onceşti, judeţul
Bacău, 15 august 1940.
Neamurile se întâlneau la hram.
Terasa casei preotului-învăţător Gheorghe Ciuchi, fost
învăţător al mamei lui C. D. Zeletin, Maria Dimoftache, n.
Ţarălungă, în centrul fotografiei, în rochie deschisă la culoare şi cu
timidul Dada (cinci ani) retras înspre rochia mamei, de frica
aparatului de fotografiat care i se părea tun...

Dumitru Brăescu
(1875-1953),
care, împreună cu sora lui,
Safta Vasiliu (1877-1957), a
fost naşul de botez al
nepotului lor,
C.D. Zeletin.
Foto: C. D. Popa.
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Şcoala din Burdusaci, sfârşitul anului şcolar 1939.
Înălţarea pavilionului.
Învăţătoarele Maria Dimoftache (spre stânga, în colţul careului), şi
Virginia Popa (spre dreapta, în port naţional), preotul paroh Nicolae
Dimoftache (ultimul din dreapta) şi, lângă catarg, copiii Lulu şi Dada,
care nu erau încă elevi, în uniformă de străjerie.
Foto: C. D. Popa.
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Şcoala din Burdusaci, judeţul Tecuci, iunie 1939.
Elevii şi învăţătoarea lor, Maria Dimoftache.
În faţă, preşcolarul Paul Dimoftache,
fratele lui C. D. Zeletin.
Foto: C. D. Popa.
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Unchi al lui C. D. Zeletin
Horea Rex Daciae, romanul
pe care I. D. Muşat, într-o
dedicaţie datată Cluj, 30
octombrie 1982, către vărul său
p r i m a r, p r e o t u l N i c o l a e
Dimoftache, şi fiul acestuia C. D.
Zeletin, îl socotea „vastă lucrare
pe care o consider o încununare a
muncii mele scriitoriceşti”, a
apărut la Editura Dacia din ClujNapoca, în felul următor: vol. 1,
1982; vol. 2, 1984 (postum) şi
vol.3, 1985 (postum).

O stradă din localitatea natală,
Podu Turcului, judeţul Bacău, îi
poartă numele.
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Răchitoasa, 1940.
Dada şi Lulu.
Burdusaci, 1938, în
preajma Crăciunului.
Dregerea săniei.
Fotografie emblematică
pentru tata: teologul şi
muzicianul Nicolae
Dimoftache, care adora
munca fizică, neacceptând
să lucreze decât el, manu
propria, iată-l aici împreună
cu servitorul Neculai
Grigoraş, zis Moş Poacă:
părintele lucrează fericit şi
Moş Poacă, personaj al
copilăriei mele, îl asistă
surâzând!
Înmulţiţi, vă rog, cu o
mie!
Pregătea sania ca s-o
aducă de la gară, în vacanţa
de Crăciun, pe Olimpia
Ţarălungă, studentă în
medicină la Iaşi.
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1945
C. Dimoftache (C. D. Zeletin),
elev în clasa întâia a Liceului
Gheorghe Roşca Codreanu din
Bârlad.

Bârlad, iunie 1945.
Învăţătoarea Maria şi preotul Nicolae Dimoftache, fetiţa Gabi şi
băieţii lor, Lulu (stânga) şi Dada (C. D. Zeletin).
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Bârlad, 1952.
Preotul Nicolae Dimoftache şi fetiţa lui, Gabi, la absolvirea de
către fiii săi Constantin („Dada” = C. D. Zeletin, în stânga) şi Paul
(„Lulu”) a Colegiului Naţional Gheorghe Roşca Codreanu din Bârlad.

1958
Paul Dimoftache, fratele
lui C. D. Zeletin.
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Bucureşti, strada Barbu Delavrancea 61, 15 decembrie 1972.
Mama, Maria Dimoftache (1910-1978) şi fiul ei Paul Dimoftache.
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Olimpia Cârlan (1902-2001), c. Lozach, mătuşa lui
C. D. Zeletin.
Portret în ulei pictat în 1928 la Vultureni, judeţul Tecuci,
de către sora ei, Victoria Cârlan (1907-1992), fostă studentă
preferată a pictorului Ipolit Strâmbu („Strâmbulescu”)
profesor la Şcoala de Belle-Arte din Bucureşti. Victoria
Cârlan prefera portretul, niciodată peisajul. Este singura
pictură ce s-a păstrat, restul dispărând odată cu dezastrul casei
şi moşiei Vultureni din anii timpurii ai comunismului.
Olimpia şi Victoria, vere primare cu mama lui C.D. Zeletin,
au trăit şi au încetat din viaţă la Paris.
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Emil Palade, Bârlad, 1905.
Fotografie inedită.
Arhiva C. D. Zeletin.
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Octombrie 2008, Toledo, Spania.
De la dreapta: nepoata Despina-Maria, C. D. Zeletin şi
Gabriela, sora scriitorului şi mama Despinei-Maria.
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Saloanele ansamblului Holy Cross Monastery, locaş
ortodox din Castro Valley, California, S.U.A., sâmbătă
3 octombrie 2009.
C. D. Zeletin şi unica lui nepoată, Despina Maria Kelly,
unică oricum ai privi-o, la botezul fiicei sale, Carmen
Gabriela, care l-a avut de naş pe C. D. Zeletin.
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Poetul Ion Larian Postolache, desen de
George Catargi, 1958.

668
https://biblioteca-digitala.ro

Doi străluciţi profesori ai Facultăţii de Medicină
din Bucureşti care l-au apreciat foarte mult pe
doctorul C. Dimoftache Zeletin: Ion Juvara, chirurg
(stânga), şi Alfred Rusescu, pediatru.
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Bucureşti, strada M. Eminescu 122, 5 IV 1952.
Colţul preferat al odăii.
Desen în creion de Perpessicius.
Colecţia C. D. Zeletin.
Iisus de N. N. Tonitza (a fost publicat pe coperta numărului de Paşti, 1926, al Universului literar), lampa preferată,
comoda şi pe comodă motanul Pussy.
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Bucureşti, Cimitirul Belu.
P e r p e s s i c i u s.
Bust în bronz de Nicăpetre.

Bucureşti, strada M. Eminescu 122, 12 iunie 1968.
Perpessicius, Alice Panaitescu Perpessicius şi C.D. Zeletin.
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Bucureşti, strada M. Eminescu 122, vara anului 1968.
Acasă la Perpessicius.
De la dreapta: D. D. Panaitescu Perpessicius fiu,
Perpessicius, Alice Panaitescu
Perpessicius, soţia, n. Paleolog
Brătianu, şi C. D. Zeletin.

Bucureşti, strada M. Eminescu 122, anul 1968.
Perpessicius şi C. D. Zeletin.
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Biblioteca M. Sadoveanu din Bucureşti, 11 decembrie
1984, „Medalion C. D. Zeletin”.
Marea actriţă Irina Răchiţeanu (1920-1993), recitând
poezii din Călătorie spre transparenţă.
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TUDOR VIANU către C.D. ZELETIN
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Aprilie 1971
C. D. Zeletin,
undeva în Germania,
cu fluviul Rin
în peisaj.

Colegul şi prietenul
prof. univ. dr. Grigore Turcu,
în anii de internat clinic
(1958-1961) ai lui
C. D. Zeletin.
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Tânărul poet
Ion Buzdugan,
în anii în care frecventa abia întemeiata
Academie Bârlădeană.
Inedit.
Arhiva C. D. Zeletin.
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Scriitorul Ion Buzdugan, desen de V. Feodorov,
15 ianuarie 1933.
Arhiva C. D. Zeletin.
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Bucureşti, 5 iunie 1957, Parcul Libertăţii (Parcul Carol).
Întâlnire de seară: un poet şi un gigant.
Poetul Ion Buzdugan (1887-1967), erou al Unirii Basarabiei cu
Patria Mamă, în vizită la Grota Nimfei, având în fundal Gigantul lui
Dimitrie Paciurea.
Foto: Paul Dimoftache.
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Bucureşti, 5 iunie 1957, Parcul Libertăţii (Parcul Carol).
Trei scriitori prieteni lângă Grota Titanilor. Întâlnire de seară.
De la stânga: C. D. Zeletin (sulul din mână conţine manuscrisul
volumului de poezii al lui G. G. Ursu intitulat Medalii); poetul
bârlădean G. G. Ursu şi poetul basarabean Ion Buzdugan, în spatele
căruia se desluşeşte Gigantul lui Frederick Storck.
Foto: Paul Dimoftache.
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Burdusaci, 1975, casa părintească.
Vară fericită.
De la stânga: Constantin Zarcada („Cosi”, aşezat; e vărul primar al
lui Florin Turcu, adolescentul de lângă el), Despina Turcu, n. Zarcada
(mama lui Florin), învăţătoarea Maria Dimoftache şi preotul Nicolae
Dimoftache, părinţii lui C. D. Zeletin, ultimul din fotografie.
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Bucureşti, 1958.
C. Dimoftache Zeletin,
intern prin concurs al
clinicilor din Bucureşti.

Crăciun, 1968.
Doctorul C. Dimoftache
Zeletin în Laboratorul de
Biofizică al Facultăţii de
Medicină a U.M.F. „ Carol
Davila” Bucureşti.
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Perpessicius, Opere 1. Poezii. Editura pentru literatură, Bucureşti, 1966.
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Perpessicius, Alte menţiuni de istoriografie literară şi folclor.
III. 1963-1967. Editura pentru literatură, Bucureşti, 1967.
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Bucureşti, 28 noiembrie 2006.
Colegi de facultate, prieteni de o viaţă:
Veronica Petrovici, n. Constantinescu (profesor universitar şi
chirurg în Germania) şi C. Dimoftache Zeletin.

Bucureşti, Căuzaşi, str. Dobroteasa 1, iarna 1957.
Patru poeţi prieteni, acasă la Ion Larian Postolache.
De la stânga: Virgil Carianopol (1908-1984), G. G. Ursu
(1911-1980), C. D. Zeletin şi Ion Larian Postolache (1916-1997).
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C. D. Zeletin
la Mânăstirea Căldăruşani,
1959.

Cinciş, Hunedoara, 8 iulie 1961.
C. Dimoftache Zeletin, medic la
Hunedoara, şi Silvia Vlad.
În iarbă, la picioarele mamei,
fetiţa Anca Vlad. Nu peste multă
vreme, această grădină avea să se
afle pe fundul Lacului de acumulare
Cinciş.
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Maci.
Ulei pe pergament de George Catargi
Colecţia C. D. Zeletin.
Intern al clinicilor din Bucureşti, frecventam atelierul de pe Aleea
Patriarhiei 11 al lui George Catargi. Discuţii despre esoterism, artă, psihologie
a popoarelor ş.a. Îl interesa cu precădere mistica şi simbolismul. Într-o seară iam citit poezia mea Macul:
Macule, fii fericit
Că în somn ai înflorit
Şi îţi scuturi tot în somn
Purpura de tânăr domn,
Fără să mai vezi cum treci
Până-n somnul cel de veci...
La următoarea întâlnire mi-a dăruit aceşti maci scriind sub ei următoarea
dedicaţie: „Celui mai talentat şi tânăr doctor, amicului meu, în semn de
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admiraţie,
Domnului Constantin Dimoftache,
G. Catargi, 1959.”
L-am întrebat de ce doi şi nu trei maci, sau chiar unul, la care mi-a răspuns:
– Numărul pereche e potrivit somnului cel de veci!
Cf. C. D. Zeletin, Pictorul George Catargi în aducerea aminte, în volumul
Amar de vreme, Editura Vitruviu, 2001, pp.197-199;
Idem, ediţia a doua, Editura Sfera, Bârlad, 2006, pp.165167.

C. D. Zeletin, 1967.
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Prof. univ. dr. Radu Şerban Palade,
şeful Clinicii I Chirurgie, Spitalul Universitar,
U.M.F. „Carol Davila” Bucureşti.
Portret de Corneliu Vasilescu, 2005.
Colecţia Radu Şerban Palade.

Toamna anului 1935.
Pornit la vânătoare în împrejurimile Bucureştilor, împreună
cu prietenii săi Ion Juvara, D. Vereanu şi Ion Bruckner
(penultimul spre dreapta), G. E. Palade (în mijloc, aşezat pe scări)
a nimerit la... o nuntă !
Inedit.
Arhiva C. D. Zeletin.
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George Emil Palade şi nepotul său Radu Şerban Palade.
Bucureşti, Băneasa.
Dedicaţia Priscillei
Hodgson, fiica
prinţului Antoine
Bibesco şi a
Elisabethei Asquith
Bibesco, pe volumul:
Lettres de Marcel
Proust à Bibesco.
Préface de Thierry
Maulnier. La Guilde du
Livre, Lausanne
(1949).
Elisabeta era fiica
Lordului de Oxford,
Herbert Henry Asquith,
prim ministru al Marii
Britanii.
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San Diego, California, S.U.A., 21 septembrie 2004.
C. D. Zeletin ieşind din institutul care a primit numele lui
George Emil Palade (1912-2008) încă din timpul vieţii.
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Bucureşti, strada Barbu Delavrancea 61.
C. D. Zeletin în faţa casei sale.

Bucureşti, strada Barbu Delavrancea 61, 28 mai 2004.
C. D. Zeletin şi regizoarea Sorana Coroamă Stanca.
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C. D. Zeletin.
Portret în ulei de
Corneliu Vasilescu,
2005.

Stockholm, 1974.
Regele Carl Gustav al XVI-lea al Suediei înmânând lui
George Emil Palade însemnele Premiului Nobel pentru Medicină.
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23 aprilie 1975, Sfântul Gheorghe, strada Marinarilor 6, Băneasa, Bucureşti.

George Emil Palade cu mama sa, Constanţa Palade.

23 aprilie 1975, strada Marinarilor 6, Băneasa, Bucureşti.
Veri şi prieteni: C. D. Zeletin şi Radu Şerban Palade.
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Bucureşti, Băneasa, Paşti 1975.
Constanţa Palade, n. Cantemir (1886-1978), mama
savantului George Emil Palade, laureat al Premiului Nobel
pentru Medicină (1974), şi generaţia tânără a familiei. De la
stânga: Anca-Michaela Israil, Radu Şerban Palade, Irina
Matiu şi Constantin Dimoftache Zeletin.
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Bucureşti,
strada Barbu Delavrancea 61.
23 iulie 2005.
C. D. Zeletin şi verii săi
dragi, Laura şi Gabriel Mircea
Jalbă, lângă arborele A l b i z i a
J u l i b r i s s i n în floare.

Insula Kauai din Hawaii, S.U.A., mai 1998.
C. D. Zeletin şi sora sa, Gabriela Sfinţeanu.
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Bârlad, Bulevardul Epureanu 3, 19 noiembrie 2004.
Comemorarea celor 85 de ani scurşi de la încetarea din
viaţă a lui A. Vlahuţă, primul preşedinte de onoare al
Academiei Bârlădene.
Preşedintele Academiei Bârlădene, prof. Elena
Monu, doctor în istorie, şi preşedintele de onoare
al aceleiaşi Societăţi, scriitorul C. D. Zeletin.

Bucureşti, 28 decembrie 2005,
strada Barbu Delavrancea 61.
C. D. Zeletin şi Ion Rotaru (1924-2006), profesor
universitar, autorul monumentalei O istorie a literaturii
române de la origini până în prezent, 2006.
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Bucureşti, vara anului 1982.
Bustul în marmură al
filozofului şi sociologului Ştefan
Zeletin (1882-1934), comandat,
cu prilejul centenarului naşterii,
de către C. D. Zeletin, şi realizat
de sculptorul Dumitru Juravle
(1946-2005). Instalarea s-a făcut
abia peste zece ani, în satul natal
Burdusaci, comuna Răchitoasa,
judeţul Bacău.

Bârlad, 9 iulie 1990.
C. D. Zeletin, preşedintele de
onoare al Academiei Bârlădene,
societate literar-artistică
înfiinţată în anul 1915,
dezveleşte placa memorială de
pe faţa sediului ei temporar
(„Casa Silvian”) de pe
Bulevardul Epureanu 26.
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Burdusaci, 8 iunie 1999.
Fraţii Lulu, Gabi şi Dada, în faţa casei părinteşti.

Bucureşti, strada Barbu
Delavrancea 61.
Paul Dimoftache
(„Lulu”).
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Ana Davila şi ultimul ei copil,
Pia, numele de alint al lui
Carol Nicolae Alexandru Davila
(1870-1937).
Pictură în ulei de Sava Henţia
(1848-1904), datând din anul
1877.
Colecţia C. D. Zeletin.

Caliacra, 6 august 2007.
C. D. Zeletin şi prietenul său, Nicolae Ceamitru, care i-a fost
student, astăzi profesor universitar la Facultatea de Medicină a
Universităţii Ovidius din Constanţa.
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Dedicaţie pe: Grigore Sălceanu, Ovidius, tragedie în
5 acte, în versuri. Editura pentru literatură şi artă,
Bucureşti, 1958.
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Perpessicius, invalid de război, scria cu mâna stângă.
Facsimilul scrisorii din 19 iulie 1959 către C. Dimoftache Zeletin.
N.B. Textul este tipărit în volumul C. D. Zeletin 70. Omagiu. Bacău, 2005,
pp. 54-56.
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Poetul de limbă română şi limbă franceză
Sandu Tzigara-Samurcaş
1903-1987
Portret în tempera, 52/63, de A. M. Ghika Deleni, 1960.
Inedit.
Colecţia C. D. Zeletin.

708
https://biblioteca-digitala.ro

Volumul lui Sandu Tzigara-Samurcaş, Invocations, a
apărut în colecţia Miroir oblique a Editurii Saint-Germaindes-Prés din Paris, în anul 1972.
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Bucureşti, 2 decembrie 1983. Simpozion consacrat
Academiei Bârlădene.
Îndepărtaţi în timp, doi medici scriitori ai Academiei
Bârlădene: Virgil Nitzulescu şi C. D. Zeletin.
Prof. univ. dr. Virgil Nitzulescu (1896-1989), savant
parazitolog la Facultatea de Medicină din Bucureşti, şi
prof. univ. dr. C. Dimoftache Zeletin, medic şi biofizician
la aceeaşi Facultate. Deşi îi despărţeau 40 de ani, îi unea
Academia Bârlădeană: Virgil Nitzulescu a făcut parte din
prima generaţie a Societăţii. A publicat în presa
bârlădeană poezii, articole şi cronici rimate. Prieten cu
A. Vlahuţă.
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Prietenie bârlădeană.
18 martie 2003.
C. D. Zeletin şi sculptorul Marcel Guguianu, în atelierul
acestuia de pe bulevardul Lascăr Catargiu 40, Bucureşti.

23 aprilie 1975, strada
Marinarilor 6, Bucureşti,
Băneasa.
GEORGE EMIL PALADE,
Laureat al Premiului Nobel
pentru Medicină (1974), de ziua
numelui său, petrecută cu
familia din ţară.
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Stănişeşti, judeţul Bacău, 20 decembrie 2006.
Acad. Constantin Ciopraga şi C. D. Zeletin,
invitaţi în târgul natal al sculptorului George Apostu,
care ar fi împlinit 72 de ani...

Bucureşti, 28 martie 1978,
strada Marinarilor 6, Băneasa.
George Emil Palade, laureat al
Premiului Nobel pentru
Medicină (1974) şi C. D.
Zeletin, la încetarea din viaţă a
mamei savantului, Constanţa
Palade, n. Cantemir (18861978).
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Bucureşti, Cimitirul Belu, 2004.
C. D. Zeletin la mormântul lui A. Vlahuţă.
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Bucureşti, 7 octombrie 2007,
strada Marinarilor 6, Băneasa.
C. D. Zeletin şi Georgia Van
Dusen, n. Palade, fiica lui George
Emil Palade, laureat al Premiului
Nobel pentru Medicină (1974),
venită la Bucureşti cu ocazia
remiterii de către Preşedintele
României, Domnul Traian
Băsescu, a Înaltului Ordin Steaua
României în grad de Colan oferit
tatălui ei. Exact peste un an, la 7
octombrie 2008, George Emil
Palade se va stinge din viaţă....

Bucureşti, strada Olimpului 11, 6 mai 2004.
C. D. Zeletin acasă la Gabriela Defour Voiculescu,
fiica scriitorului V. Voiculescu.
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Icoana la care se închina, acasă, V. Voiculescu.
Fotografie inedită.
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San Francisco, noiembrie 2007.
Marea soprană Angela Gheorghiu şi Despina-Maria Kelly,
nepoata de soră a lui C. D. Zeletin.

Vara 2009, Bucureşti, strada Docenţilor 18, invitaţi ai doamnei
Lavinia Spandonide.
Acad. Solomon Marcus şi C. D. Zeletin.
În discuţie: poetica matematică, metafora şi lirica baudelairiană.
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20 iulie 1988, 15 Rue Lakanal, 75015 Paris, France.
Maria Berindei (1906-1999), pe numele mic Mitzi, violonistă, fiica lui
Al. Tzigara-Samurcaş, creatorul muzeografiei ştiinţifice româneşti, îi scrie lui
C. D. Zeletin, 61 Strada Barbu Delavrancea, 71304 Bucureşti, Roumanie, în
legătură cu primirea cărţii Al. Tzigara-Samurcaş, Scrieri despre arta
românească, ediţie îngrijită de C. D. Zeletin, Editura Meridiane, Bucureşti,
1987, punând în plic şi scrisoarea prietenei sale, Maica Alexandra (Principesa
Ileana a României (1908-1991), aflată la ea în vizită. „Mie îmi spune...” din
rândul al doilea: Maica Alexandra îmi spune... Prietenul care încerca să
alcătuiască o antologie din poezia fratelui său Sandu Tzigara-Samurcaş este
dl. Caşin Popescu. El avea să publice toate poeziile sub titlul: Sandu TzigaraSamurcaş, Culesul de Apoi. Opera poetică. Precuvântări de Caşin Popescu şi
C. D. Zeletin, Asociaţia cultural-ştiinţifică ADSUMUS, Oradea, 2004, 489 de
pagini.
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M. Eminescu, O p e r e VI. Literatura populară. Ediţie critică
îngrijită de P e r p e s s i c i u s. Bucureşti, Editura
Academiei Republicii Populare Române, 1963.
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C. D. Zeletin şi Ovidiu Drimba.
1985

725
https://biblioteca-digitala.ro

726
https://biblioteca-digitala.ro

Gheorghe Grigurcu, Un trandafir învaţă matematica.
Editura Vinea, Bucureşti, 2004.
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Edgar Papu
Portret în ulei de
Măriuca Oteteleşanu.
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Dedicaţia lui D. D. Panaitescu, italienist, fiul lui Perpessicius, pe
rezumatul tezei sale de doctorat intitulată Ramiro Ortiz, prietenul din
Italia, conducător ştiinţific prof. dr. doc. Alexandru Balaci.
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Editura Charmides, 2010.
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Bucureşti, 2 decembrie
1983, S ărbătorirea
Academiei Bârlădene şi
a fondatorului ei, poetul
G. Tutoveanu.
Poetul şi actorul Dinu
Ianculescu, recitând
Zi de vară
de G. Tutoveanu.

Dedicaţie pe
volumul
Cântările
Cântării lui
Solomon, puse
în vers după
Biblie de
Dinu Ianculescu,
Oldenburg,
Germania, 2008.
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Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2009.
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C. D. ZELETIN
MESAJUL POSTUM AL PROFESORULUI HARY ZUPPERMAN
La mijlocul unui iunie pur şi îmbietor, mi-a telefonat o doamnă Rozalia
Mauriciu Zupperman, invitându-mă la înmormântarea cumnatului ei, Hary
Zupperman (1909-1997), profesorul meu de română de la Colegiul Naţional
Gheorghe Roşca Codreanu din Bârlad, de a cărui moarte mă înştiinţase cu o zi
înainte profesorul dr. Marian Ciurel de la Spitalul Floreasca, unde Hary
Zupperman îşi dăduse sufletul.
– Şi mi-aş permite ceva: ştim cât de mult vă aprecia Hary şi ar fi păcat să-l
îngropăm ca pe un necunoscut... Hary, continuă soţia vărului său, căci
dispărutul nu avea urmaşi, Hary a fost un profesor remarcabil!
Remarcabil?! Nici vorbă: era ieşit din comun! Un fenomen al elevaţiei
cărturăreşti, coleg şi prieten în adolescenţă cu Eugen Ionescu, saturat de
cultură românească şi străină, veche şi modernă, iradiind curenţii siguri, tari şi
reci ai înălţimilor alpine ale spiritului, priceput ca nimeni altul deopotrivă în
Shakespeare (profesorul se născuse la New York) şi Voltaire, dar şi în
gromovnicele, psaltirile, liturghierele şi mineiele noastre. Şi-a trăit grosul
vieţii la Bârlad, fiindcă aici avea locuinţă destul de largă pentru biblioteci şi
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colecţii. Îşi concentra gingăşiile de nebănuit în ariciul şi în mierla pe care avea
să le aducă, după pensionare, de la Bârlad în Capitală, unde soţia sa, Suzana,
răspundea, de o viaţă, de muzica preclasică la Ateneul Român. Rămăsese
celebru la Bârlad prin faptul că îşi invita puţinii oaspeţi să se spele pe mâini
înainte de a le arăta o carte rară. Lăsase în urbe amintirea unei intransigenţe
legendare. În altă ordine a lucrurilor, între cumpliţii ani 1945 şi 1952, a arătat o
splendidă abţinere în faţa sirenelor ademenitoare ale comunismului, la care o
anumită situaţie îl făcea sensibil.
Lucra asupra elevilor mai mult cu puterea prestigiului, o modalitate
pasivă deci, decât printr-o manieră activă, cea clasică, luând elevii bob cu bob
şi instruindu-i răbdător. Preda într-o manieră universitară. Din înălţimea lui
alpestră, prea puţin cobora privirea spre şesuri, dar ştia tot ce se petrece acolo,
fiindcă avea ochii buni ai vulturului.
Mândru şi distant, înalt şi frumos, intangibil şi absolut, nu şi-a îngăduit
nici o familiaritate cu nimeni. Târziu, la Bucureşti, întâlnirile noastre îl
bucurau şi, indiscutabil, îşi preţuia fostul elev, simţeam din plin aceasta, însă
nu mi-o mărturisea, Doamne fereşte, în vreun fel direct. Odată, la una din
conferinţele mele, l-am descoperit în public: aflase de ea din afiş...
Ne vedeam din când în când şi – culmea ! – mă onora telefonându-mi. M-a
invitat acasă, ceea ce rar se întâmpla vreunui muritor. M-a poftit chiar în
sanctuarul tainic, arătându-mi cărţi din vremea iluminismului francez sau din
secolul 18 românesc. Altădată m-a uluit cu o excepţională piesă de orfevrerie
care fusese servanta de voiaj în smalţ mărunt, cloazonat în aur, parte din trusa
de călătorie a ţarului Alexandru al II-lea... La plecare mi-a dăruit elegantul
volum de poezii Albastru de G. Tutoveanu, ediţia din 1910, legat în piele,
coperta reproducând o pânză a lui Ary Murnu, cu un plop la ţărmul mării
proiectat pe un apus de foc şi având nu departe o barcă, ilustrare a poeziei
Nimeni. Un volumaş foarte armonios, care împăca somptuozitatea cu
proporţiile lui mici. Aveam acasă mai multe exemplare ale acestei ediţii din
Albastru, dar nici unul cu o astfel de legătură impecabilă. L-am pus în cel mai
apropiat raft al bibliotecii: îmi făcea bine să-l dibuiesc printre cotoarele
celorlalte cărţi. Vreme de zece ani, cu toate translocările prin care trecuseră mai
toate volumele bibliotecii, Albastru nu-şi pierduse privilegiul sediului fix.
...Dar să mă întorc la ziua înmormântării profesorului meu, unde –
închipuiţi-vă! – cel mai timid dintre foştii lui elevi, care nici nu îndrăznea să-şi
ridice ochii spre Everestul lui, a vorbit, şi încă liber. Însă, pentru orice
eventualitate, timidul alumn de altădată avea în buzunar un text scris.
Ajuns acasă, reacţiile vestigiale nu voiau să mă părăsească.
– Ia să recit, mi-am zis, o poezie din Albastru, în onoarea bietului meu
profesor!
Deodată m-a cutremurat o nepotrivire gravă, un accident produs între
două cuvinte: bietul şi profesor. Ele nu numai că nu puteau să se ciocnească
între ele, dar nici măcar să stea alături cât profesorul era în viaţă...
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Trag aşadar din locul ei cartea, caut poezia şi – surpriză! – dintre pagini
alunecă jos pe covor un plic adresat mie, pe care nu-l observasem. Mesajul
scris pe o carte o de vizită cuprindea un cuvânt sacru pe care, după cât socotesc
eu, nu-l adresase niciodată vreunui elev: iubire! Iubire admirativă...
„Lui Const. Dimoftache pe care l-am preţuit, poetului C. D. Zeletin pe
care-l preţuiesc şi-l iubesc, în semnul admiraţiei comune pentru poetul
tinereţii noastre – George Tutoveanu.
6 oct. 1987, a m u r g de t o a m n ă.
Prof. H. Zupperman”
Se pare – spun asta în afara oricărei prezumţii – că profesorul îşi
descoperise, în sfârşit, elevul pe care l-a căutat o viaţă fără să-l găsească. Dar
pentru aceasta, elevul a trebuit să treacă prin toate încercările lui Herakles, iar
pe de altă parte să se scurgă aproape patruzeci de ani pentru ca vârstele lor,
transgresând orice aritmetică, să se ajungă, făcând posibilă această mărturisire.
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H. R. Trevor-Roper, baron Dacre of Glanton (19142003), istoric şi scriitor britanic. Ofiţer al Intelligence
Service în timpul ultimului război mondial, a fost
deopotrivă anticomunist şi, mai ales, antifascist. C. D.
Zeletin l-a vizitat şi l-a examinat, ca medic, în vila sa de
lângă Oxford: era în fază avansată a unei neoplazii...
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„Nu voi părăsi Basarabia, pur şi simplu mă voi muta mai în
interiorul Ţării noastre, în interiorul ei adevărat, unde se află şi
fratele meu, adevărat şi el, C. D. Zeletin.
Cu aleasă preţuire,
Gr. Vieru
Bucureşti, 29 VII 1992.”
În ziua de 29 iulie 1992, l-am căutat pe Grigore Vieru la Spitalul Elias din
Bucureşti, unde era internat pentru unele suferinţi, dar mai mult pentru a fi
întâmpinat, la venirea în România, cu oarecare confort. Am petrecut o după
amiază împreună într-o fraternitate desăvârşită – ca să folosesc un cuvânt trăit
mai mult de românii din Basarabia decât de românii de dincoace de Prut... I se
pusese la dispoziţie o garsonieră, la care se ajungea după trecerea printre
câteva străji exigente. Ultima era un ostaş înarmat. Aşa i se pusese, cu doi ani în
urmă, la Spitalul Floreasca, şi lui Petre Ţuţea. Ce nimerit ar fi fost ca soldatul
să-l fi însoţit şi în ultima lui călătorie în Basarabia!...
La despărţire, necăjit că nu avea la el nici o carte pe care să-mi aştearnă o
dedicaţie, a scris cele de mai sus – regretând că nu are un spaţiu mai mare – pe
un ziar unde tocmai îi apăruse un interviu...
C. D. Zeletin
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Treptele întunericului
Trei dedicaţii ale minunatului
prieten Horia Stanca (19092002), în drum spre orbire
totală...
Ultima dedicaţie e scrisă în
întunericul absolut.
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CĂRŢI ALE LUI C. D. ZELETIN APĂRUTE ÎN ULTIMII ANI
(cu o excepţie: Michelangelo, Sonete...)

Michelangelo, Sonete, în româneşte
de C. D. Zeletin, Cuvânt
înainte de Acad. Tudor Vianu.
E.L.U., 1964. Premiul I şi
Medalia de aur la Concursul de
carte, Edinbourgh, Marea
Britanie, 1965.

Traduceri de Şt. O. Iosif şi
C.D. Zeletin.
Editura Pandora-M, 2002.

2003

Poezii. Antologie, Bârlad, 2005.
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Ediţia întâia a apărut în anul
2001, Editura Vitruviu, Bucureşti,
ediţia a doua, Editura Sfera,
Bârlad, 2006.

Carte apărută în anul 2006.
C. D. Zeletin a tradus Poesie
filosofiche; La città del Sole a
fost tradusă de
Smaranda Bratu Elian.

Medalion de Tudor Arghezi
Ediţie îngrijită de C. D. Zeletin
Antologie apărută în anul 2007, la
împlinirea celor 50 de ani de la dispariţia
poetului G. Tutoveanu, întemeietor, în
1915, al Academiei Bârlădene.
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Memoriile anilor 1931-1936.
Ediţie îngrijită, studiu introductiv
şi cronologie de C. D. Zeletin.
Editura Vitruviu, Bucureşti, 2007.
Editura Vitruviu,
Bucureşti, 2007.

Distinguo.
Eseuri, evocări,
scriitori medici,
convorbiri. Editura Vitruviu,
Bucureşti, 2008.

747
https://biblioteca-digitala.ro

Antologie, traducere din
italiană, postfaţă de
C. D. Zeletin.
Humanitas, 2008.

Memoriile anilor 1937-1941.
Ediţie îngrijită, studiu introductiv
şi cronologie de C. D. Zeletin.
Editura Vitruviu, Bucureşti, 2008.

Doctorul Alexandru Brăescu (18601917), întemeietor al învăţământului
universitar de psihiatrie din
Moldova, ctitor al Aşezămintelor
Socola din Iaşi.
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Burdusaci, 20 iulie 1932.
Casa părintească a lui C. D. Zeletin.
De la stânga: Virginia Vasiliu (aşezată); Safta Vasiliu, n. Brăescu,
sora Profirei Dimoftache, n. Brăescu; Natalia Dimoftache, n. Palade;
înv. Constantin Dimoftache; Clemansa Vasiliu. În mijloc, stând pe
trepte, studentul Nicolae Dimoftache, tatăl lui C. D. Zeletin.
Safta Vasiliu este naşa de botez a lui C.D. Zeletin, iar Virginia şi
Clemansa sunt fetele ei.
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