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          Mă aflu abia la jumătate cu dactilografierea. Treabă epuizantă cu atât mai mult cu cât o 
fac chinuit  în permanenţă de sentimentul  zădărniciei.  Doar  seara mai  apuc să citesc vreo 
jumătate de ceas. Mă străduiesc să citesc cât mai mult înainte ca somnul să mă frângă asupra 
paginii. Aseară am găsit în  Jurnal-ul lui Renard această zicere a lui Daudet : „Nu suntem 
responsabili  de  ciudăţeniile  creierului  nostru.  Nu  putem  decât  să  alungăm  imoralul  şi 
nelogicul, dar nu să le împiedicăm să ne vină.” E una dintre acele idei care pot da naştere unei  
cărţi.

Thomas Mann despre Nietzsche :  „Misticism funest, nepermis, stârnind adesea milă. 
Nefericitul.”  Şi apoi, în alt loc : „[…] demenţa care apoi,  ca şi la Nietzsche [sbl. mea] se 
manifestă în idei de grandoare, fără să aibă nimic mare.” 

Dreptul  de a începe e  într-adevăr  o carte,  dar  e  o carte  proastă.  Lucrată  în condiţii 
mizerabile, fără posibilitatea de a medita mai îndelung, presat de timp şi mereu întrerupt, e de 
mirare că a ieşit şi aşa cum a ieşit. Dar nu trebuie să arunc toată vina asupra condiţiilor, ci în  
primul rând asupra inconştienţei cu care m-am aventurat într-un teritoriu nou fără să fiu corect 
echipat. Şi principalul lucru care mi-a lipsit a fost  experienţa afectivă,  element în absenţa 
căruia nici n-are rost să pleci la drum, pentru că întreprinderea e sortită de la început eşecului.

„Convorbiri  literare”  îşi  începe  ancheta  cu  răspunsul  meu,  însoţit  iar  de  poză  (ce 
obiceiuri !). E bine că încep cu mine, e rău ? Ceea ce ştiu deocamdată e că mi-au mutilat 
copios articolul, poate în partea lui cea mai frumoasă. Şi asta după ce mi-au scris că nu există 
nici o limitare în privinţa spaţiului. E, de altfel, o practică frecventă la „Convorbiri”, mulţi au 
protestat pe chestia asta.

Găsim prin casă hârtiuţe cu un soi de panseuri de-ale Lizucăi. Sunt cu totul insolite, au 
un ton misterios şi vag oracular, ca acesta : „Maşinile nu lasă oamenii să treacă şi se îndeamnă 
la rău.”

Visez să încep Nemuritorul… într-o dimineaţă proaspătă şi însorită de duminică. Nu ştiu 
de ce, dar cred că o asemenea carte nu poate fi începută decât în zi de duminică.

Nu încetez să mă mir îndeajuns de asemănarea frapantă dintre spătarele stranelor noastre 
voievodale cu semnul soarelui, de pildă jilţul lui Ştefan de la Voroneţ, şi spătarul, cu acelaşi 
semn al soarelui, de la tronul Fecioarei din tabloul lui Mantegna,  Madona Victoriei,  de la 
Santa Maria della Vittoria, din 1496 (azi la Luvru). Ce corepsondenţe şi semnificaţii zac aici 
şi cât de adânc sunt ele îngropate sub aluviunile timpului ?



Tocmai pe asta mă bazez în elaborarea  Nemuritorului…: pe ideea că, poate, în ciuda 
aparenţelor,  n-am fost nişte izolaţi  aici,  ci  dimpotrivă,  la  o răscruce.  A existat  o continuă 
circulaţie  spre  şi  dinspre  Apus,  de  negustori,  mesageri,  mercenari,  meşteri,  diplomaţi, 
cărturari,  alchimişti,  medici,  astrologi,  călugări,  vagabonzi  care  au vehiculat  cu toţii  idei, 
convingeri,  erezii,  viziuni,  obiceiuri,  materiale  noi,  secrete  şi  tehnici  meşteşugăreşti.  S-a 
insistat  prea mult,  acreditându-se ideea că acest curent ar fi existat  aproape exclusiv în şi 
dinspre răsăritul slav, islamic şi bizantin. Sunt convins însă că el a existat încă mai puternic 
sub raportul efectelor (chiar dacă nu cantitativ) în direcţia Occidentului. Toată această pastă 
policromă de înrâuriri n-a putut da însă rezultate monumentale, ca în Apus sau ca în Răsărit, 
tocmai  pentru  că  ne  aflam  aici  între Apus  şi  Răsărit,  la  „bataliştea  noroadelor”  (V. 
Voiculescu). Rezultatul a fost particular, ca şi poziţia noastră : această artă singulară, această 
nouă categorie estetică pe care aş numi-o a monumentalul intim sau tandru.

Mă aflu din nou în „cercul magic” şi e atât de bine aici şi e atât de greu să ieşi pentru 
treburile  multe,  mărunte  şi  de  neînlăturat  ale  zilei.  Sunt  în  primejdie  de  a  fi  strivit  de  
bibliografie : mereu apar cărţi noi şi fundamentale în chestiune. Aşa nu voi termina niciodată 
faza de documentare. E ca şi cum, ajuns pe o culme, vezi în faţă, până departe, alte şi alte  
culmi, pe care trebuie să le treci. Chiar ieri am făcut o achiziţie de zile mari, cu tot riscul  
dezechilibrării bugetului :  Iconografia artei bizantine şi a picturii feudale româneşti, a lui 
I.D.Ştefănescu, 80 de lei. O splendoare, o bucurie a mâinilor şi a ochilor înainte de a deveni o 
desfătare a sufletului.

„Să nu mai ştiu şi să nu mai aud decât de Nemuritorul albastru”, ziceam mai deunăzi. Şi 
totuşi, iar, iată-mă nevoit să mă întrerup pentru a alege şi dactilografia textele pe care mi le 
cere Radio Timişoara. Şi apoi perspectiva mutatului : în fiecare după-amiază, câte ceva de 
pregătit. O, de m-aş vedea odată dincolo…

Trebuie să amân din nou termenul de încheiere a documentării. Aşadar, să încep să scriu 
efectiv la 1 septembrie. Cu atât mai mult cu cât va fi tocmai într-o duminică.

Alexianu vorbeşte despre „fire nevăzute, pe care nu le vom putea niciodată preciza, dar 
care ne leagă totuşi de Occidentul atât de îndepărtat…” (Acest ev mediu românesc, 149). Una 
dintre menirile  Nemuritorului… este tocmai aceea de a scoate la lumină, de a reda culoare, 
viaţă şi spirit acestor „fire nevăzute”.

O zicere frumoasă din Alexianu : „Când sugi lapte de fiară, întemeiezi cetăţi eterne.”

Excelentă terapie muzicală zilnică la emisiunea Viziuni interpretative. În urmă cu două 
săptămâni,  Neterminata, săptămâna trecută sonatele,  A Lunii şi  Kreutzer, iar acum Simfonia 
spaniolă a lui Lalo. E o emisiune atât de inspirată, încât ar fi de mirare ca, după obiceiul  
pământului, să n-o strângă careva de gât.

Sunt cufundat în lectura lui I.D.Ştefănescu. Monumental şi sobru. Erudiţie copleşitoare. 
Eleganţă  stilistică  şi  probitate.  Un adevărat  profesionist.  Din  aceeaşi  familie  spirituală  cu 
Vătăşianu şi Vianu. Lectura lor e întotdeauna tonică şi generatoare de mari şi intime satisfacţii 
intelectuale. E purificatoare, după toată zgura superficialităţii şi a lipsei de stil pe care eşti 
nevoit s-o inhalezi zilnic.



Unul dintre poeţii muzicanţi ai evului mediu: „Văzând pe Isus mort şi întins, îngerii se 
învelesc cu aripile lor.” 

Barbu, în Caiete III, despre Dumas : „Nu ştiu dacă a izbutit să ridice romanul la nivelul 
istoriei – şi nici nu cred că a dorit să facă acest lucru ; dar a aşezat istoria şi romanul, prin  
intermediul  unor  personaje  nemuritoare,  pe  o  scenă  populară,  în  faţa  marelui  public  ;  în 
lumina  reflectoarelor  sale,  istoria  şi  romanul  au  trăit  o  viaţă  nouă,  spre  marea  bucurie  a 
popoarelor şi a secolelor.”

Da, este şi asta o ipostază a romanului istoric, cu nimic mai puţin onorabilă decât altele. 
Totuşi, eu, în Nemuritorul…, vreau altceva. Nu să aduc istoria în scenă, în faţa marelui public, 
ci, poate, să duc marele public în istorie. În acest caz, drumul e cu mult mai lung şi mai dificil  
şi, pentru a nu rătăci, trebuie ca în primul rând eu, călăuza acestui norod de cititori, să cunosc 
bine teritoriile spre care mă îndrept. De aici obstinaţia şi conştiinciozitatea documentării care, 
în final, nu trebuie să transpară.

Am cunoscut în sfârşit răutatea. Zic  în sfârşit, pentru că până acum, într-adevăr, n-am 
cunoscut-o. Am întâlnit meschinăria, prostia, imbecilitatea, dar răutatea în stare pură nu. Mi-a 
prilejuit  această  revelaţie  un  anonim  nenorocit  care  mă  pândeşte  de  prin  rubricuţele 
„Luceafărului”,  muşcându-mă de  dos  de  câte  ori  poate.  Mi-a  fost  dat,  aşadar,  să  cunosc 
răutatea tocmai în viaţa literară, căreia cine i-a zis junglă a ştiut de ce o face. Fusesem, de  
altfel, prevenit şi de aceea nu mă mir, consemnez doar. Pentru că e un eveniment care trebuie 
neapărat  consemnat  întâlnirea prima dată  în  viaţă,  cu răutatea autentică,  gratuită,  stupidă, 
răutatea care-şi dă poalele peste cap doar aşa, de amorul artei, ca să ştie lumea că există şi ea.  
Cred că mă pot socoti norocos că abia la patruzeci de ani m-a fost dat să văd aşa ceva. 

[2011. Azi, jur cu mâna pe inimă că nu-mi mai amintesc absolut nimic din acest episod. 
Înseamnă însă că totuși m-a afectat semnificativ atunci, de vreme ce am ținut să-l consemnez 
aici...]

Aseară,  o  revistă  literară  tv  dedicată  „tinerei  generaţii”,  înţelegându-se prin  asta  cei 
născuţi  prin  44-45.  S-au  rostit  mereu  şi  cu  o  anume  agresivitate  subînţeleasă  cuvintele 
generaţia noastră.  Generaţia noastră e aşa şi pe dincolo,  generaţia noastră face,  generaţia 
noastră  drege.  Despre  cei  dinaintea  lor  nimic,  ca  şi  cum  ei  ar  fi  apărut  prin  generaţie 
spontanee. După cum nici o preocupare pentru cei care vor veni după ei. Sentimentul că nu 
datorează nimănui nimic. O jună actriţă afirma că „generaţia noastră se caracterizează prin 
sensibilitate.”  Iată,  aşadar,  încă  un  lucru  pe  care  au  impresia  că  l-au  descoperit  ei  : 
sensibilitatea.  Măcar  de-ar  fi  aşa.  Dar  nenorocirea  e  că-i  caracterizează  tocmai  lipsa  de 
sensibilitate. Alta observa că sunt o generaţie a informării rapide, a imaginii, a televiziei, a 
presei. Asta ce e drept, aşa-i : cartea îi preocupă mai puţin, dacă se poate, deloc.

         Mi s-a făcut iar dor de Solilocvii și mă încearcă remușcări că am abandonat-o. Nu cred 
însă că are să ţină. Mai curând e un ultim spasm al acestei cărţi înainte de a muri pentru că nu 
s-a putut naşte.

Ca minierii care pierd deodată filonul, dar înaintează totuşi, săpând multă vreme în steril 
până dau iar de el. Mă trezesc deodată pătruns între sute de pagini uscate, seci, neinteresante 
sau în mijlocul câte unei gâlceve de specialişti care se luptă în argumente încercând să dateze 
ceva, pentru mine fără nicio importanţă. Mă strecor printre toate astea cu grija de a nu-mi 
pierde prospeţimea şi convins că pot afla chiar şi prin asemenea grohotişuri sterpe firul de aur 



pe care să-l încrustez în cartea mea. Şi îl chiar găsesc întotdeauna, cum e, bunăoară, urma 
acestei domniţe Malina, al cărei nume se iveşte pe o broderie de ritual, dar despre care nimeni 
nu ştie cine a fost.

Personajul din Solilocvii ar sfârşi însurându-se cu o gâscă rotofeie şi trandafirie, fiică a 
primarelui  sau a vreunui  alt  ştab local,  cu vilă  şi  maşină.  Asta  ar fi  şi  lespedea care i-ar 
pecetlui înfrângerea şi totodată şi ultima pagină a cărţii. Nimeni n-ar putea spune că e un final 
pesimist, dar ce grozăvie ! Unde mai pui că mireasa e o ferventă admiratoare a florilor de 
plastic…

De mai bine de o săptămână, ne-am mutat efectiv. E bine aici : spaţiu, lumină, confort. 
Avem în sfârşit un dormitor adevărat, o bibliotecă încăpătoare, am un birou care nu trebuie 
transformat în masă de sufragerie de câte ori avem oaspeţi. Dar n-am mai lucrat nimic. Ieri am 
încercat să reiau lectura pentru  Nemuritorul…, dar merge încă greu. Nu mi-am reintrat în 
ritm,  nu  mi-am dobândit  continuitatea  după  care  tânjeam dincolo.  Strămutarea  aceasta  a 
echivalat cu un cutremur care m-a smuls din toate ale mele. Totul trebuie reaşezat şi apucat de 
la capăt. Persistă sentimentul acela stupid că n-am să mai pot scrie.

Croce (prin Camil Petrescu,  în  Rapid Constantinopol -  Bioram)  :  „Nu poţi  cunoaşte 
nimic dacă nu ai un plan, vag măcar, pe care să-l confrunţi cu realitatea. Nu poţi pretinde să  
aduni material estetic ca să-l studiezi, înainte de a şti mai întâi care e materialul estetic şi care 
nu, adică, în cele din urmă fără un concept teoretic.”

Cu câtva timp în urmă mă gândeam la cenaclul de aici şi ajungeam la concluzia tristă că 
n-are nici o şansă de a depăşi stadiul penibil în care se află atâta timp cât membrilor săi – 
altfel foarte ţâfnoşi şi cu pretenţii – le lipseşte tocmai acest concept teoretic care să le permită 
să facă distincţie între ceea ce este şi nu este estetic. Ei nu numai că nu posedă un sistem 
coerent de referinţă, dar nici nu-şi închipuie măcar că, din configuraţia spirituală a unui om 
care se pretinde cult  – cu atât  mai mult  din configuraţia spirituală a unui om cu veleităţi 
artistice – face parte în mod obligatoriu şi definitoriu un sistem de referinţă. Ei privesc totul 
prin prisma propriului lor eu derutat de lecturi paupere şi întâmplătoare şi judecă totul pe baza 
criteriului „mie mi se pare că…” Disecă versul şi câte un cuvânt în vers, fără să le fie însă 
limpede care  e  rostul  literaturii  şi  ce  se  cheamă poezie.  Fără  câţiva  oameni  culţi  şi  bine 
intenţionaţi, fără cel puţin cinci astfel de oameni, cenaclul va continua la infinit să-şi târâie 
aripile prin glod. 

Cuvintele acestea de demult, de care n-aş vrea să abuzez în Nemuritorul…, dar pe care 
nici nu le pot eluda, cu atât mai mult cu cât unele au o expresivitate proprie, o anume savoare 
sau chiar  frumuseţe  :  iliş (=  dijma de grâne  ;  şi  de  aici,  probabil,  antroponimul  Ilişiu şi 
toponimul  Ilişeşti),  toloacă, jarişte, curătură, coloadă (= măsură de grâu, baniţă),  branişte 
(căreia azi i se zice atât de prozaic „parc de vânătoare”).Trebuie să le găsesc un loc şi un rost 
asemenea nevăzutelor oale de rezonanţă zidite în pandantivii bisericilor vechi : nu trebuie să 
scapere cu stridenţe, ci să răsune adânc şi de departe, ca un foşnet de pădure, ca o chemare 
repercutată prin văi, ca un sunet de bucium.

O, de m-aş vedea odată dincolo ! exclamam acum vreo două, trei săptămâni. Iată-mă, 
sunt  „dincolo”  în  sfârşit,  am liniştea  şi  toate  cele  după  care  am tânjit.  Sunt  cu  totul  al  
Nemuritorului  albastru.  Am citit  de  când  sunt  aici  Istoria  artei  feudale  româneşti a  lui 



Vătăşianu, care am avut surpriza să constat că merge exact până la 1525, aşadar, îmi foloseşte 
direct mai puţin decât scontam (totuşi lectură frumoasă şi utilă), apoi  Viaţa feudală în Ţara  
Românească şi Moldova (sec. XIV-XVIII) de Costăchel, P.P.Panaitescu şi Cazacu, foarte utilă 
sub  aspectul  detaliilor  de  la  nivelul  vieţii  cotidiene,  deşi  plină  de  sloganurile  epocii 
proletcultiste şi chiar de agramatisme. Mă aflu acum la C.C.Giurescu : Contribuţii la istoria  
ştiinţei şi tehnicii româneşti în secolele XV – începutul secolului XIX, de unde constat că din 
sec. XV-XVI avem foarte puţine documente relativ la problema în chestiune.

La foarte scurt timp după ce i-am scris, Cornelius – băiat bun – îmi trimite din Graz, 
unde e lector de limbă românească, un plan detaliat al Veneţiei. Că  a ajunge eu acolo nu e nici 
de visat.  Cu asta m-a scos din încurcătură : neapărat trebuia „să văd” de unde a plecat Toma 
spre ţară şi unde a ucenicit. Va fi probabil primul capitol.

Rapid Constantinopol – Bioram este o carte-impromptu, în care interesantă nu e arta de 
„a zugrăvi”, de a descrie peisaje şi muzee, de a evoca, ci tocmai mediul în care Camil reuşeşte 
să evite  aceste  canoane ale  jurnalelor  de voiaj  tradiţionale,  punând în locul  lor  o viziune 
personală,  de  multe  ori  în  contradicţie  cu  optica  consacrată  a  ghidurilor  şi  a  scriitorilor 
amatori de exotism, familiari ai locurilor. Observaţii lucide, reci, uşor ironice, care nu se lasă 
seduse nici de „farmecul oriental”, nici de defunctul lux oriental conservat în muzee şi în 
palatele  devenite muzee.  Singurele prilejuri  când tonul  se mai  încălzeşte  şi  vibrează de o 
emoţie ascunsă sunt acelea când locul sau peisajul devin amintitoare ale dramelor pe care un 
întreg şir de domni români le-au trăit aici. Întotdeauna însă, realitatea insolită este convertită 
în pretext de reflecţii  personale,  în care rămân vizibile câteva permanenţe ale gândirii  lui 
Camil  :  cultul  Occidentului,  sincronismul,  opţiunea  pentru  cuceririle  civilizaţiei  moderne, 
obsesia adevărului chiar cu preţul sacrificării frumosului, efortul înspre luciditate etc. 

Cartea a apărut în 1933 şi e reeditată acum în colecţia „Restituiri”, coordonată de Mircea 
Zaciu, la editura Dacia, cu o prefaţă de Ion Cristoiu, neglijabilă.


