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The Francophone Romanian history, yet unwritten, reclaims the “lights” spirit, which 
have changed radically the mentalities, and at the same time, the ratio of forces between 
Orient and Occident. If the two Cantemir (father, Dimitrie, and his son, Antioch) are the out-
standing pioneers of Francophonie, Conachi manifests in other dimensions: as translator, 
diplomat and successor of troubadour intellect, taken directly from the source and incorpo-
rated in the Romanian literature synthesis, which was still a novice in the matter.
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Istoria românească a francofoniei, deşi încă nescrisă, pretinde existenţa spiritelor  
,,înalte”, care au schimbat radical mentalităţile şi în acelaşi timp, raportul de forţe între Ori-
ent şi Occident. Dacă cei doi Cantemir (tatăl, Dimitrie şi fiul său, Antioch) sunt pionierii re-
marcabili ai francofoniei, Conachi se manifestă în alte dimensiuni: ca translator, diplomat şi 
succesor al ethosului trubadurilor, preluat direct de la sursă şi înglobat în sinteza literaturii 
române, care se află încă la începuturile sale.

Cuvinte-cheie: oltenesc, francofonie, neoclasicism, traducere, trubadur.

Istoria francofoniei române este multiseculară, începuturile ei nefiind 
marcate de un eveniment sau de o personalitate anume, ci sunt efectul firesc al 
latinităţii neamului care a înlesnit rapida asimilare a unui model cultural occidental, 
preferinţa pentru cel francez fiind una de ordin cărturăresc şi diplomatic. Statutul 
de lingua franca al francezei îi conferă rolul de instrument al diplomaţiei, al cul-
turii şi al comerţului din momentul în care latina se retrage din prim-planul vieţii 
culturale în practica liturgică a bisericii catolice. Oarecări inerţii academice, uneori 
mai rezistente la nou chiar decât cele teologice, au perpetuat uzul latinei în zona 
universităţilor, ca de altfel şi al celorlalte limbi liturgice: greaca şi slavona. Latina 
avea însă avantajul unei istorii de tip imperial şi al puterii sporite a Vaticanului în 
raport cu Bizanţul care le-a perpetuat cu precădere pe ultimele două. Când lati-
na, blocată ca devenire internă în canoane antice, îşi pierde caracterul de limbă a 
ştiinţelor care se înnoiesc vertiginos, locul îi este luat de franceză, întâlnită în lumea 
aristocratică, a diplomaţiei, a mediilor academice obligate să-şi flexibilizeze instru-
mentele de comunicare prin apel la o limbă trecută prin experienţa Port Royal-ului, 
şi deci aptă să exprime şi abstracţiuni, şi diafanităţi lirice.

Prima întâlnire majoră a culturii române cu cea franceză, inclusiv cu limba 
celei din urmă, se realizează prin intermediul celor doi Cantemiri: Dimitrie şi An-
tioh, tatăl şi fiul, legaţi nu doar prin visul dinastic, ci şi prin fire văzute şi nevăzute, 
ştiute şi mai puţin ştiute, cu cultura de limba franceză. Ambii îşi încep instrucţia 
în casa părintească cu dascăli greci (Ieremia Cacavelas, respectiv Anastasie Kon-
doridi de formaţie umanistă şi cu o vocaţie europeană certă, inclusiv cunoscători 
ai limbii franceze. Tatăl îşi face studiile în academia constantinopolitană, iar fiul - 
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în cele ruseşti de la Moscova, Astrahan şi Sankt-Petersburg, în care predau dascăli 
erudiţi, unii formaţi în universităţi occidentale, poligloţi şi inşi atenţi la soarta 
ideilor care veneau precumpănitor din Franţa, prin filiera limbii care exceda vechile  
umanioare. Cât de filofrancezi au fost magiştrii fiului e greu de precizat, dar cei ai 
tatălui, grecii Meletic de Arta, Alexandru Mavrocordat, hrisant Nottara, aveau de-
schidere evidentă spre raţionalismul postrenascentist occidental, mai ales spre cel 
de sursă franceză. În Stambulul tinereţii lui Dimitrie, cosmopolitismul atinsese cote 
nebănuite, Academia greacă era un bastion ortodox, dar şi un centru de iradiere 
a culturii occidentale, ambasadele occidentale erau şi ele antrenate în difuzarea 
culturii ţării pe care o slujeau. Aşa se face că tânărul Cantemir îi cunoaşte şi-i cultivă 
pe ambasadorii Franţei (P.A. De Châteauneuf şi de Fériol), pe cel al Olandei (Collier) 
şi pe cel al Rusiei (Piotr Andreevici Tolstoi). Împreună cu aceştia, toţi vorbitori ai 
limbii franceze, obligatorie în diplomaţie, Cantemir fondează o confrerie musonică, 
detaliu stimulativ în asumarea limbii şi culturii clasice a Franţei.

Dincolo de visul dinastic, moştenit şi de fiul ilustru, Antioh, de la tatăl său, 
merită reţinută ideea comună a celor doi de apartenenţă la o familie de spirit, nu 
doar deschise spre Occident, spre Franţa în mod special, ci de-a dreptul egală şi 
competitivă în plan cultural şi ştiinţific cu Centrul de iradiere a intelectualităţii  
înalte, situat în capitala Franţei şi focalizat iniţial pe Curtea Regală cu spiritele prote-
jate şi încurajate de aceasta. Visul dinastic al cantemireştilor e modalitatea prin care 
cei doi se despărţeau în spirit de Orientul dominat de puterea militară şi culturală 
a Turciei imperiale. Ortodoxia, care supravieţuise căderii Constantinopolului, îşi 
multiplică centrele de iradiere a influenţei culturale, ceea ce aduce cu sine şi o 
diluţie a rigorismului postschismatic. Exilul grec se acomodează cu noua situaţie şi 
devine încetul cu încetul o diasporă activă şi cooperantă. Componenta franceză a 
diasporei greceşti este cea care dă tonul ecumenic, înlăturând bariere dogmatice 
şi culturale care păreau până mai ieri de netrecut. Din Franţa monarhică şi apoi din 
cea republicană vin ideile şi noul spirit al Luminilor pe care şi tatăl, şi fiul principelui 
Cantemir şi le asumă, le difuzează prin scris şi le deschid calea dialogului direct cu 
cultura occidentală, confirmând astfel pionieratul francofoniei române.

Prin Cantemir – tatăl, cultura română se racordează la noul Saeculum al veacu-
lui al XVIII-lea, luminile făcându-şi loc în scrisul învăţatului consilier de taină al lui 
Petru cel Mare. Prin Historia incrementorum atque decrementoru Aulae Othomanicae, 
ideile lui Cantemir vor cuceri Occidentul, inclusiv Franţa, care îi şi traduce cartea la 
1743, după ce, anterior, i-o traduseseră englezii în 1734-1735 şi ulterior germanii la 
1745. Cantemir intră astfel în galeria ilustră a spiritelor cardinale ale veacului său şi, 
pe bună dreptate, Academia Franceză îi recunoaşte meritele aşezându-i efigia pe 
unul dintre pereţii exteriori ai edificiului. Gradualitatea apropierii sale de cultura 
franceză a întâmpinat oarecari suspiciuni, motivate politic şi de aceea fiul Antioh 
este obligat să apere memoria tatălui trecut prematur (1723) în lumea drepţilor, şi 
pe care Voltaire îl acuzase în Istoria lui Carol al XII-lea de trădare şi egoism. Intensa 
corespondenţă a lui Antioh cu Voltaire duce, în cele din urmă, la revizuirea atitudinii 
acestui spirit rebel faţă de autorul primei istorii a imperiului otoman. Ca ambasador 
al Rusiei în capitala Franţei (1732-1738), Antioh leagă prietenii cu Montesquieu, pe 
care îl va şi traduce în reviste (Lettres persanes), cu Fontenelle, secretarul Academiei 
Franceze şi, evident, suscită interesul nemijlocit al lui Voltaire. În opera sa de epigra-
mist, fabulist şi satirist, Antioh este vădit influenţat de literatura franceză pe care o 



131

LITERATURĂ ŞI INTERCULTURALITATE 

ştie din copilărie şi prin care va cunoaşte apoi spiritul francez în forme directe sau 
indirecte. Ca şi tatăl său, Antioh va propaga în Rusia ideile luministe, accesate de 
el prin intermediul limbii franceze, influenţa sistemului raţionalist, cartezian asu-
pra sa fiind mai mult decât evidentă. Cei doi Cantemiri se situează, aşadar, într-un 
punct de cotitură al culturii române care se desparte tot mai evident de modelele 
scolastice latine, greceşti şi slavone, accesând direct valorile culturii occidentale, 
ale celei franceze în mod special. Contactul indirect cu cultura română, pe durată 
semnificativă în cazul tatălui şi pe aproape întreg parcursul vieţii fiului, conferă 
relaţiei lor cu cultura franceză statut de pionierat, important însă în conturarea 
fenomenului care va genera apoi francofonia română.

Similitudinile de destin, de formaţie intelectuală şi chiar de statut social 
dintre Cantemiri şi Conachi justifică, oarecum, acolada istorică prin care stabileam 
coordonatele devenirii unor destine omeneşti şi ale unei culturi care îşi caută încă 
o identitate proprie fără a-şi nega rădăcinile latinităţii, ortodoxiei şi europenităţii, 
aceasta din urmă accesată mai ales prin intermediar francez. Ca şi Cantemir,  
Conachi vine dintr-o aristocraţie moldovenească şi are de înfruntat un complex al 
naşterii sub zodii nefericite: tatăl, un risipitor notoriu, îi lasă, odată cu numele, o 
avere din care nu mai rămăsese mare lucru (Cantemir, fiu de domn, moştenise un 
rău renume, căci tatăl, neştiutor de carte, ordonase uciderea lui Miron Costin şi a 
fratelui său, Velicico). În cei peste o sută de ani, care despart cronologic naşterea 
celor doi, realităţile istorice şi culturale se schimbaseră oarecum, în sensul unei de-
schideri mai pronunţate spre Europa culturală şi politică. Aşa se face că îi este dat 
să-l aibă ca guvernator pe refugiatul francez Fleury, cel supranumit “le regicide”, 
pentru că făcuse parte din Convenţiune şi participase la judecarea şi condamnarea 
la moarte a lui Ludovic al XVI-lea. O opinie diferită are Paul Păltânea (75) care susţine 
că Fleury este, de fapt, Flury, adică altă persoană, dascăl particular şi acesta al lui 
Conachi. Deşi nu schimbă complet datele problemei, informaţia este o corecţie ce 
are de luptat cu atâtea trimiteri ilustre. Ulterior, urmează Şcoala Domnească din 
Iaşi, unde învaţă în limba neogreacă, detaliu ce adaugă o notă în plus la formaţia 
sa filofranceză, limba şcolii fiind cea care intermedia valorile diasporei greceşti din 
Franţa. S-ar părea că instrucţia lui Conachi nu s-a finalizat printr-un act de studii, 
ceea ce nu împiedica recunoaşterea faptului de a fi fost “unul din cei mai culţi oa-
meni ai timpului” (Cornea 79). Pe lângă elină, greacă, slavonă, probabil germană 
şi turcă, stăpânea şi folosea uzual, pentru citit şi conversaţie, franceza, fapt con-
firmat de traducerile realizate şi de francezii cu care a intrat în contact de-a lun-
gul dregătoriilor deţinute în ani. Nu doar pentru el, ci pentru întreaga generaţie 
a intervalului 1787-1840, franceza reprezintă principala cale de acces spre cultura 
occidentală, cu atât mai mult cu cât şi interesul Franţei pentru principate atinge 
cote nebănuite până atunci, mai ales în epoca postrevoluţionară, când numărul de 
refugiaţi creşte vertiginos odată cu Restauraţia. 

Cum aceşti exilaţi sunt, de regulă, oameni instruiţi, ei se pun în slujba fa-
miliilor aristocratice ca guvernanţi sau preceptori ai odraslelor boiereşti, ori devin 
dascăli de franceză în pensioane sau şcoli domneşti. Odată cu ei, vin ideile lumii 
părăsite, vin şi cărţile în număr mai mare, vine şi un alt mod de a vedea şi înţelege 
lumea. Altfel spus, exilul estic devine un stimulativ semnificativ pentru francofonia 
română care se întemeiază acum pe coordonatele fireşti şi consecvente mai apoi, 
indiferent de vremurile care au urmat. Odată cu pacea de la Adrianopol (1829), 
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dreptul la liberă circulaţie al moldo-vlahilor schimbă sensul influenţelor; tot mai 
mulţi tineri aristocraţi îşi fac studiile în Franţa, tot mai mulţi călători din Principate 
ajung pe malurile Senei într-un demers de cunoaştere, cu accente mai mult sau mai 
puţin culturale. Anul marii schimbări îl găseşte pe Conachi în rangul de logofăt la 
Departamentul Afacerilor Străine, pe lângă alte însărcinări oficiale care-l ţin legat 
de Iaşi şi de uriaşa sa avere pe care ţine s-o administreze cu mână forte. În plus, 
i se împlinise visul de a se căsători cu Smaranda Negri, devenită văduvă încă din 
1824, dar opoziţia fermă a surorii lui Conachi, Caterina, l-a făcut să aştepte până 
când aceasta din urmă a murit. Sunt câteva din motivele care l-au împiedicat pe 
eruditul boier moldovean să călătorească în Franţa, nerefuzându-şi însă plăcerea 
de a-i primi şi de a se întreţine cu francezii aflaţi în trecere prin Iaşi cu diferite însăr-
cinări, precum Bois le Comte, Cochelet sau academicianul Saint Marc-Girardin. Cel 
din urmă, oaspete în casa marelui dregător, este de-a dreptul uluit de contrastul 
dintre aparenţă şi esenţă: “jamais de n’oublierai sa figure et son attitude pendant 
qu’il ne parlait”, detaliile de portret şi de ambient fiind definitorii pentru contrastul 
dintre Occident şi Orient, aşa cum a fost perceput de vizitatorul francez: “C’était une 
de ces figures maigres et laides, mais pleines d’expression et ou il y a plus de saille 
que de dignité, une physionomie telle que je me représente celles du dix-huitième 
siècle; point d’enthousiasme, point de faux sentiment, quelque chose de moqueur 
et de sardonique; mais son sarcasme était dirigé contre le vice; ... En même temps 
qu’il me parlait de son ton caustique et sec, il tournait entre ses doigts un cha-
pelet orienté de grains d’ambre, selon l’habitude de l’oisiveté orientale, et il avait 
aussi gardé le costume oriental, si bien qu’a le voir a moitié couché sur le divan, 
enveloppé dans le plis de sa robe de soie et de sa pelisse de fourrure, calme et  
presqu’immobile, sauf les mains qui jouaient machinalement, tout au repos, ses yeux 
seulement petits et gris, qui brillaient de temps en temps, et ses lèvres qui se pinçaient en  
supprimant un sourire, cette figure moqueuse et toute européenne, faisant avec 
son attitude, son costume et son chapelet oriental un singulier contraste” (Călinescu 
85). Portretul, în tuşe îngroşate, este pertinent din punct de vedere imagologic; nu 
e doar o persoană, altfel ilustră, obiectul descripţiei, ci o lume a contrastelor, sensi-
bilă la noutatea care venea din Occident şi-n acelaşi timp dependentă de bogăţia 
şi puterea care se sprijineau pe fastuosul Orient. O imagine similară întâlnim în pri-
mul portret al lui Cantemir în care turbanul oriental se intersectează cu costumul 
occidental, tocmai pentru a marca dependenţele tânărului cărturar de cele două 
culturi majore care i-au marcat devenirea intelectuală în Constantinopolul turcit şi 
devenit Stambul. Analiza întâlnirilor esenţiale ale celor două lumi este radiografiată 
de Neagu Djuvara (2005), în cartea sa Între Orient şi Occident, subintitulată Ţările 
Române la începuturile epocii moderne.

Traducătorul Conachi, deşi cunoştea limbi clasice (greaca, latina, şi slavona 
în grade diferite) şi moderne (neogreaca, franceza şi rusa), folosite intens în demni-
tăţile publice pe care le-a onorat cu autoritatea numelui şi a ştiinţei de carte, una-
nim recunoscute, s-a folosit aproape în exclusivitate de franceză, pentru a accede, 
a intermedia şi a echivala texte din culturile occidentale, selectate după criterii 
pragmatice, ceea ce presupunea o finalitate imediată şi un spor de civilizaţie şi cul-
tură într-o lume în care ştiinţa de carte era încă rezervată unor categorii restrânse 
de aristocraţi şi târgoveţi înstăriţi. Condiţia traducătorului din jurul anului 1800 era 
total diferită în raport cu cea de azi: numele său rămâne adesea de necunoscut, 
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pentru că traducerile circulau adesea în copii manuscrise, iar multiplicarea elimina 
orice informaţie despre cel care a trudit să găsească echivalenţele cele mai potri-
vite într-o limbă încă nepregătită din punctul de vedere literar sau ştiinţific. Mode-
lul cărţilor populare impunea apoi trecerea în categoria detaliilor nesemnificative 
a numelui autorului sau ignorarea dreptului de proprietate intelectuală, evident  
inexistent în epocă, astfel încât sunt frecvente cazurile de traducere a traducerii, fie 
prin stilizare, ceea ce ameliora condiţia primă a textului tradus, fie prin interven-
ţii brutale şi nefericite în text, urmate de asumarea actului pirateresc. Toate aceste 
tribulaţii ale actului traducerii, realizat în condiţii de pionierat cultural, fie pentru 
uz restrâns (manuscris multiplicat prin copieri-repetate), fie prin tipar pentru un 
public mai numeros, dar al cărui gust de lectură îl transforma pe traducător într-un 
prizonier al valorii îndoielnice, dar cu potenţial comercial, criteriu ce funcţionează 
bine în cultura noastră prepaşoptistă. Deşi cantitativ şi calitativ, Conachi a excelat 
în epoca sa în calitate de traducător, a reuşit să tipărească un singur text, Matilda, al 
scriitoarei franceze Marie Risteau Cottin (M-me Cottin), apărut în trei volume la Iaşi 
în 1844. Romanul scriitoarei franceze a fost tradus în colaborare cu tânărul Iacob 
Fătu, căruia, de altfel, îi şi cedează “beneficiul”actului de echivalare, semn că acesta 
era, mai degrabă, simbolic. Atent la aspectele financiare (unii contemporani l-au 
acuzat chiar de avariţie), Conachi n-ar fi renunţat atât de uşor la un câştig consis-
tent, căruia i-ar fi găsit o utilitate imediată. Latifundiarul, cărturarul şi negustorul 
din el ştia preţul banului, dar nu era lipsit de gesturi filantropice discrete.

Celelalte traduceri realizate de Conachi au rămas în manuscris sau au circu-
lat prin intermediul copierilor repetate, unele însoţite de numele autorului, altele 
- nu. Traduce deopotrivă proză şi poezie şi se încumetă chiar spre texte abstracte 
cu temă filozofică sau poetică, mereu mânat de idealul responsabilităţii maxime a 
creatorului care-şi onorează dregătoriile publice prin condiţia de condeier la care 
ţinea foarte mult. Ieşirile sale din spaţiul public, provocate de el sau de alţii, erau 
urmate de retrageri la Ţigăneşti, domeniu feudal impunător prin întindere şi con-
strucţie castelană, unde în tihna bibliotecii, şi ea impresionantă, se dedă deliciilor 
scrisului: versifică şi traduce cu o râvnă impresionantă pentru un om al vremii sale 
atât de neaşezate şi de zbuciumate. Moartea Zulniei (Smaranda) în 1831 şi candida-
tura eşuată la tronul Moldovei din 1834 accentuează mizantropia omului Conachi, 
autosechestrat în castelul său, de unde iese tot mai rar şi numai pentru afaceri per-
sonale. Odată cu moartea sa (1849), o întreagă lume intra în uitare, fapt cu atât 
mai ciudat cu cât un om precum Conachi a dominat epoca sa şi i s-a recunoscut 
preempţiunea spirituală.

Interesul lui Conachi pentru traducere se justifică fie ca act personal de asu-
mare a literaturii altor popoare, fie ca gest de generozitate, vizaţi fiind contempo-
ranii săi, cărora ţine să le pună la dispoziţie, în limba română, tipare de gândire şi 
de formă literară. Deloc întâmplător, printre textele traduse, evident, din franceză, 
se află şi Meşteşugul stihurilor româneşti, veritabilă “artă poetică” a începutului de 
veac XIX. Modelul prezumat al acesteia pare a fi lucrarea abatelui de Levizac, L’art 
de parler et d’écrire correctement la langue française ou Grammaire philosophique et 
littéraire de cette langue, apărută la Paris în 1801 (hanţă). Modul în care Conachi îşi 
selectează scriitorii francezi pentru traducere este indiciul pentru preferinţele sale 
care merg precumpănitor spre clasicizanţi, spre luminiştii interesaţi încă de valorile 
perene ale trecutului. Sunt nume ilustre, dar şi unele pe care istoria le-a uitat, semn 
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că boierul-cărturar era atent la “orizontul de aşteptare” al timpului său, inclusiv gân-
dea o publicare iminentă a acestor texte asupra cărora trudea. Direct din france-
ză traduce textul Alcibiad sau Iubirea de sânăş fără măsură şi Istoria lui Velisarie ale 
lui jean François Mormontel. Din Voltaire traduce Alzire devenită la Conachi Arzili, 
Zaïre, Oreste şi fragmente din Henriade. Din Claude-joseph Dorat traduce Către Le-
andru că nu venea şi Iulia către Ovidie.

Franceza devine frecvent la Conachi intermediarul prin care ajunge la texte 
ale căror limbi originale nu-i erau cunoscute sau le stăpânea prea puţin. Astfel, din 
poetul latin Ovidiu, traduce fragmente din Metamorfozele acestuia, pe care le inti-
tulează Narchez sau amorezatul de sâniş, folosind, după toate posibilităţile, varianta 
franceză a lui Saint-Ange. Din Al. Pope traduce Cercare de voroavă asupra omului 
prin intermediul lui Letourneur şi Eloiza către Abelard prin Colardeau. Dincolo de 
criteriul rigorii traducerii (a folosi un intermediar pentru a accesa valorile dintr-o 
limbă necunoscută sau mai puţin ştiută în nuanţele ei ţine în secolul al XIX-lea de 
logica actului echivalării), discutabil astăzi, este de remarcat efortul semnificativ 
depus de Conachi pentru găsirea echivalenţelor poetice, filosofice şi de versifica-
ţie care să-l mulţumească întâi pe el însuşi şi apoi pe potenţialii beneficiari, deloc 
puţini aceştia din urmă, din moment ce sunt atâtea semnalări în epocă despre per-
formanţele atinse de traducător, semnul recunoaşterii peste ani fiind includerea 
acestor texte în antologii precum cele ale lui Anton Pann şi Aron Pumnul. Inserarea 
textelor traduse printre creaţii originale dovedeşte precaritatea unei literaturi care 
includea printre modele texte, în primul rând, autorii fiind pe planul al doilea, când 
numiţi, când anonimi, precum în “mişmaialele” timpului. Echivocul rigorii filologice 
a avut însă şi o latură pozitivă: a pregătit gustul cititorilor pentru literatura care va 
veni, în plus a dat formelor literare începătoare o formă şi o ideaţie de surse fran-
ceze. Toate acestea sunt elemente care pledează pentru situarea lui Conachi prin-
tre întemeietorii francofoniei române, înţeleasă ca receptare şi valorizare a culturii 
Franţei în spaţiul românesc.

Poetul Conachi, ale cărui versuri au circulat mai ales pe cale orală, fiindcă 
autorul a refuzat cu obstinaţie să le încredinţeze tiparului (aşa se face că întâiul vo-
lum cu versurile sale apare postum în 1856: Poezii. Alcătuiri şi tălmăciri), pentru că 
austerul latifundiar nu considera că numele său atât de important în epocă poate fi 
asociat cu o ipostază hedonistă, contemplativă şi chiar lascivă. Înzestrarea sa lirică 
era însă indubitabilă, iar formaţia sa poetică este tributară celor două modele ma-
jore de poezie, frecvente atunci în spaţiul cultural românesc: cea neanacreontică 
şi cea franceză. Între acestea exista legătura firească dată de fenomenul diasporei 
greceşti care făcuse din Franţa o veritabilă patrie culturală a neoanacreonticilor, îm-
prumuturile fiind evidente. Instrucţia şcolară a lui Conachi, biblioteca sa fastuoasă 
din castelul de la Ţigăneşti, risipită cu nonşalanţă de urmaşi, şi utilizarea exerciţiului 
liric ca evadare din cotidianul tern îi canalizează spiritul spre tipare de poezie care 
sunt occidentale prin excelenţă. Călinescu vede în el un petrarchist manierist, Paul 
Cornea îl raportează la poezia neoclasică a sfârşitului de veac XIX, iar Nicolae Mano-
lescu (2008) îl subordonează modelului trubaduresc de poezie specific începuturi-
lor literare: “...cea dintâi lirică autobiografie erotică de la noi, în spirit trubaduresc şi 
balcanic” (103). Toate aceste referinţe la modele occidentale evidente, intersectate 
cu cele neoanacreontice (fireşti într-o literatură care se revendică de la primele şcoli 
în limba neogreacă de la noi, formatoare de gust liric şi de poeţi deloc lipsiţi de sen-
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sibilitate şi meşteşug poeticesc) vizează mai ales componenta erotic-sentimentală 
a poeziei originale a lui Conachi. El este întâiul creator de marcă lirică, cel care a în-
ţeles că “discursul îndrăgostit” dă substanţă poeziei şi de aceea creează un limbaj al 
erosului, îi dă veşmântul epocii şi-l difuzează prin lăutarii care-i puneau textele pe 
muzică, circulaţia orală a acestora fiind o probă de foc a validităţii acestui tip de po-
ezie, necunoscută până atunci în spaţiul cultural românesc. Morga evghenicească 
a boierului de la Ţigăneşti l-a determinat să-şi prezerveze vocaţia lirică pentru uzul 
personal, încât înclinaţiile sale de Don juan infatigabil sunt mascate prin ipostaza 
de Tristan veşnic îndurerat după Isolda, în cazul lui Conachi Zulnia cea proiectată 
într-o mitologie lirică extrem de rezistentă la vămile timpului.

Lamentoul, adică poezia de ofuri şi ahuri, este şi el de sursa trubadurescă, 
chiar dacă trecut prin filiera neoanacreontică. O veritabilă “mitologie a suspinului” 
(Simion 329) se află concentrată în celebrul vers “Plâng, oftez, suspin, mă vaiet”, 
climaxul ascendent al intensităţii concentrând în el o întreagă poetică a suferinţei, 
mai mult mimată decât trăită, ceea ce nu înseamnă însă că n-a fost receptată ca o 
filă într-un scenariu de asalt erotic (juisaj) bine receptat şi-n epoca paşoptistă şi-n 
vremea lui Eminescu, cel care copiază cu insistenţă în caietele sale cântece de lume 
şi irmoase, multe dintre acestea fiind ale lui Conachi.

A treia componentă structurantă a liricii sale, de asemenea împrumutată din 
poezia neoanacreontică şi franceză, este diarismul, adică autobiografismul de tip 
jurnalier, ceea ce presupune că lectura atentă a poeziei permite refacerea unui tra-
iect uman marcat de evenimente exterioare şi interioare. În mod curios, el este un 
ocazional în sens goethean, căci scrie doar când ocazia fericită sau nu îl obligă la 
aceasta. O întreagă istorie sentimentală, un şir nesfârşit parcă de disperări, obiceiuri 
şi mentalităţi specifice epocii se regăsesc în versurile sale cu atât mai pline de sub-
stanţa adevărului omenesc, cu cât autorul lor le-a conferit rolul de “violon d’Ingres”. 
De aici aerul uşor narcisist al întregii sale poezii, pe care însă timpurile începătoare 
îl tolerează şi chiar încurajează.

Francofonia lui Conachi este efectul unei opţiuni lucide în care interesul 
omenesc a contat prea puţin. Dintre numeroasele limbi pe care le-a învăţat şi între-
buinţat de-a lungul vieţii, franceza i s-a impus ca cea mai potrivită cu sensibilitatea 
sa lirică, mascată sub aparenţe de sobrietate şi echilibru, consonantă cu un tipar de 
lirism pe care l-a accesat şi asumat prin intermediul limbii lui Voltaire. Toate aces-
tea ne determină să-l plasăm pe Conachi printre fondatorii francofoniei române, 
înţeleasă ca stare de spirit, ca afinitate şi ca nostalgie după un spirit director în plan 
cultural.
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