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Jurnalul de călătorie 

ca oglindă retrovizoare 
 

utoare a unei teze de doctorat despre jurnalul 

de călătorie ca mijloc de reflecție antropolo-

gică, publicată, de asemenea, la Editura Aius, 

Daniela Micu dă dovadă, prin această nouă carte, de o 

consecvență, la nivel tematic și teoretic, rar întâlnită la 

tinerii cercetători autohtoni. Două calități cred că o 

definesc pe autoare: calmul rațiunii și știința scrisului. 

La ele se adaugă și pasiunea pentru călătorie, adică 

experiența de teren, și conștiința existenței petei oarbe 

ce necesită umplerea prin întâlnirea cu celălalt, prin 

construirea culturală continuă a realității. Mai trebuie 

adăugat că această carte este scrisă din convingere, 

Daniela Micu nefiind afiliată vreunei instituții care 

implică o componentă de cercetare, ceea ce nu poate 

să ne pară decât straniu, fiindcă ea este o profe-

sionistă în sensul deplin al termenului. Pe de altă 

parte, genul acesta de apariție editorială cred că ar 

putea fi valorificat și pe piața liberă culturală, piață 

descurajată însă în spațiul nostru prin varii mijloace, 

dar mai ales printr-un etatism care se extinde și în 

zonele cele mai liberale ale activității umane. Deci, 

condițiile, conjuncturile și politicile culturale autoh-

tone îi sunt potrivnice. Motivația sa vine, așadar, cum 

este cel mai natural și mai sănătos, din interior, iar 

A 
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actul publicării este unul de generozitate, în acest caz, 

oferind mult mai mult decât va primi înapoi, și nu mă 

refer numai la partea financiară, ci și la dialogul pe 

care îl inițiază. 

Alcătuită din patru părți, după cel mai larg criteriu 

al semnificării spațiului în care au loc itinerariile, „în 

străinătate” – „în România”, și după condiția prota-

goniștilor în relație cu acesta, „călător străin” – „călător 

român”, lucrarea descrie analitic o serie de întâlniri și 

cartografieri imaginare. Deși lucrează cu observații 

subiective, Daniela Micu reușește să scaneze locurile 

vizitate și explorate obținând repere, criterii și judecăți 

utile din punct de vedere antropologic. Ea relevă, 

practic, cum poate fi „utilizată” diaristica de călătorie, 

cum și ce transmite ea, în funcție de profilul cultural al 

autorilor și al cititorilor acesteia.  

Ar fi inadecvat și redundant să reiau aici con-

cluziile la care a ajuns, dat fiind și că o prefață este 

așezată înainte, deși a fost scrisă ulterior. Voi puncta 

însă câteva dintre reperele epistemologice și credin-

țele care transpar din abordările sale, cele două 

aspecte fiind într-un mod fundamental complemen-

tare, moral complementar, aș zice. Daniela Micu deco-

difică, de pildă, relațiile de putere dintre culturile care 

se întâlnesc și, în multiple feluri, se confruntă într-un 

jurnal de călătorie, cu instrumentele antropologului 

postmodern, neafectat și neprins însă în mrejele 

teoriilor stângiste, ci de la temperatura omului de 

știință, care, în cazul umanioarelor, se întemeiază, în 

bună parte, pe judecăți de valoare, deci necesită 
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echilibru și rigori etice. Știm că pe acest teren, citând 

pe Maiorescu, „orice întrebare de știință este mai întâi 

o întrebare de conștiință”. Daniela Micu înțelege că se 

află pe terenul unor imagologii difuze, ireductibile la 

un set de caracteristici, dar, la fel de bine, înțelege că 

odată stăpână pe instrumentarul antropologiei post-

moderne și pe un discurs coerent și expresiv în 

măsura în care este nevoie de expresivitate, și este, se 

poate angaja în reliefarea unor structurări ale acestor 

perspective, în diacronie și în sincronie.  

Probabil că cel mai interesant și mai provocator, 

cel puțin pentru unii dintre noi, va fi capitolul al doilea 

– „Călători străini în România”, pentru că oferă o 

perspectivă terță, din afară, despre ceea ce numim 

identitate culturală națională românească, atât de 

încercată și cu atât de multe straturi imaginare și 

iluzorii. Cărțile pe care le expune analitic sunt fețele 

unei oglinzi poliedrice în care se reflectă constructele 

identitare pe care ni le asumăm fiecare dintre noi, 

pornind de la o istorie îmbibată de mitologie, după 

cum au demonstrat Lucian Boia sau Eugen Negrici. A 

citit în acest sens, prin grile deschise și ofertante, 

jurnale ca Din Moldova. Tablouri și schițe din 1850 de 

Wilhelm Basilius de Kotzebue (1813-1887), Jurnalul 

unei călătorii în Principatele Dunărene – în toamna și 

iarnă anului 1853 de Patrick O’Brien, excepționalele 

Între păduri și ape. La pas spre Constantinopol: de la 

Dunărea de mijloc până la Porțile de Fier și Drum 

întrerupt. De la Porțile de Fier până la Muntele Athos 

de britanicul Patrick Leigh Fermor sau România, țară 
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de hotar între creștini și turci: cu aventuri din călătoria 

prin Europa Răsăriteană și Asia Apuseană. 1854 de 

James O. Noyes, Trei ani în România, 1870-1873 de 

James William Ozanne, 2015 (1878), București și 

Stambul. Schițe din Ungaria, România și Turcia de 

Richard Kunisch. A fost și o lectură „în timp real”, 

aproape toate aceste volume fiind editate sau reedi-

tate, după mult timp, pentru prima dată în ultimii ani. 

Daniela Micu nu își pune niciodată problema cât de 

reale sunt aceste reprezentări, un alt semn al matu-

rității sale intelectuale, ci care sunt semnificațiile lor, 

în ce măsură ne ajută la înțelegerea propriei noastre 

identități culturale.   

Sigur, călătorii români au participat la dezmeti-

cirea noastră din orientalism și balcanism, începând 

cu Dinicu Golescu. Dar complexele izbucnite din întâl-

nirea cu celălalt, cu occidentalul, de multe ori s-au 

amplificat și au fost ignorate. De aceea avem nevoie de 

acest tip de exerciții pe care le propune autoarea, mai 

ales că ea este bine conectată la bibliografia creată în 

jurul acestui fenomen, ce va sta, din punctul meu de 

vedere, din ce în ce mai bine la bursa studiilor 

umaniste. Ea scrie, în acest sens, și despre cărți pre-

cum Mircea Anghelescu, 2018, Călători români și călă-

toriile lor în secolul al XIX-lea sau Drumuri și călători în 

Balcani de Marina Marinescu.  

Cartea de față unește, practic, ample structuri de 

imagini și de sens apărute prin intermediul jurnalelor 

de călătorie, creând unghiuri ce oferă o bună vizi-

bilitate asupra trecutului și asupra prezentului. Pata 
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oarbă este un gest de generozitate din partea Danielei 

Micu, un interval luminos, un tur revelator oferit de 

un ghid profesionist într-una dintre galeriile identi-

tăților culturale românești.  

   

Gabriel Nedelea 



 



 

 

 

 

 

 

I. CĂLĂTORI STRĂINI 

ÎN STRĂINĂTATE 
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Călătoriile Monstrului 
 

ălător prin Europa poate fi considerat o încer-

care pentru cititorul cu pretenții docte, iar 

sentimentul nevoii unui dicționar al numelor 

este prevăzut și întâmpinat de îngrijitorii ediției, 

Gioacchino Lanza Tomasi, însuși fiul autorului, și 

Salvatore Silvano Nigro, care reunesc sub acest titlu 

potrivit diaristicii de călătorie, de fapt, corespondența 

Monstrului, adică a marelui Giuseppe di Lampedusa, 

autorul capodoperei italiene Ghepardul. Schimbul 

epistolar cules în aceste pagini permite pătrunderea 

într-un univers intim neobișnuit, complicat de dife-

ritele relații familiale la limita straniului. Majoritatea 

membrilor familiei au o personalitate fie extrava-

gantă, fie înclinată spre ocultism, pe care am putea-o 

considera neobișnuită. Felul particular de a interac-

ționa cu cei trei veri ai săi, frații Piccolo, se manifestă, 

se pare, în Ghepardul și Povestiri, de aceea relația lui 

cu aceștia este cu atât mai interesantă de urmărit. 

Gioacchino Lanza Tomasi, privilegiat de natura rela-

ției familiale, asistă la multe dintre aceste întâlniri și 

mărturisește: „Membrii familiei Piccolo păreau să 

trăiască într-o lume magică, alcătuită din aluzii cultu-

rale și personale, un joc perpetuu de priviri pline de 

subînțeles, în care se distingeau deopotrivă Casimiro 

și Lucio. […] În salon, Lucio se ghemuia într-un fotoliu 

și era tratat de familie ca un copil: nu participa la dis-

C 
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cuțiile serioase, indiferent dacă erau despre admi-

nistrație, politică sau relații sociale. Nu era coptat în 

discuție decât atunci când se trecea, așa cum se 

întâmpla de fapt întotdeauna, la latura vizionară; 

atunci, Lucio își putea da frâu liber și putea interveni 

sub pretextul viziunii alegorice. Alegorii care, pe de 

altă parte, făceau să li se zbârșească părul celor aflați 

în preajmă.” (p. 9) Personajele primeau un nume ima-

ginar: Lampedusa era „monstrul”, Gioacchino „sedu-

cătorul băiețel”, magi, cavaleri, poetul și alte porecle 

care predeterminau comportamentul personajului în 

cadrul reprezentației. Jocurile, bârfa constantă despre 

obiceiurile sexuale, se pare, răspundeau unor moravuri 

specifice anilor 1940-1960, unei clase sociale aproape 

indiferentă la ceea ce se petrecea în lume. „Locul de 

elecție pentru aceste preocupări era, pentru perso-

najele noastre, Clubul Bellini, în care aristocrații se 

întâlneau și își etalau farmecul” (p. 10). Numele clubu-

lui apare foarte des menționat în scrisori, iar la mem-

brii lui se face referire folosind termenul „bellinez”.  

Excentricitatea fraților Piccolo face și subiectul 

cuvântului înainte al lui Salvatore Nigro: „În pri-

măvara anului 1967, o echipă de televiziune a descins 

la vila magică a familiei Piccolo, de la Capo d’Orlando: 

acolo unde, cum spunea Montale, încă se mai auzea 

sunând cornul cavalerului Orlando. Cei trei frați 

Piccolo, veri ai lui Lampedusa, erau de o rafinată 

excentricitate. Visau să crească în grădina fermecată 

îngrijită de Agata Giovanna salamandre, zâne zbu-

rătoare, silfi, elfi, spiriduși și duhuri cu glugi de turtă 
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dulce, gnomi și alți pitici: ar fi vrut să cultive ca pe 

flori, printre răsadurile înflorite și unduitoare, bătute 

de vânturile dinspre mare. Lucio, poet și «muzician», 

era «pe jumătate occultist»: se întâlnea cu sufletele 

câinilor morți care lătrau și băteau la ușă, tot așa cum 

Casimiro, pictorul, asculta fantomele vechilor magi cu 

coifuri ascuțite și cu bagheta înstelată.” (p. 13) 

Cunoscând aceste informații despre interlocutorii 

lui Lampedusa și privind conținutul scrisorilor, ne 

dăm seama, de fapt, că, deși sub pseudonimul 

Monstrul și în ciuda faptului că autorul se referă la 

sine folosind întotdeauna persoana a treia singular, 

este extrem de rațional și racordat la realitate, că 

poate oricând să facă parte din cele mai diverse lumi: 

exotismul familiei, snobismul societății londoneze, 

aristocrația palermitană ori prizonier în gulagul ungu-

resc. Este remarcabilă această flexibilitate și capaci-

tate de adaptare la orice situație, ceea ce va și face din 

el un călător capabil de cele mai fine și nealterate 

observații. O astfel de capacitate, de a rămâne fidel 

propriei persoane și, în același timp, de a te adapta 

oricărui context, deci de a nu te lăsa afectat de micile 

deranjuri contextuale, garantează surprinderea unei 

imagini de ansamblu obiective.   

Epistolarul lui Giuseppe Tomasi di Lampedusa 

este unul vast și a fost împărțit de critici în trei cate-

gorii importante: prima cuprinde scrisori redactate în 

limba franceză, adresate soției sale, a doua are cores-

pondenți italieni, principalii prieteni ai autorului, iar a 

treia, aceasta de față se adresează verilor săi și este 



18 

fundamentală în înțelegerea operei și personalității lui 

Lampedusa. El păstrează apelativul „monstrul”, acor-

dat, se pare, de vărul mai mic, Lucio, căruia îi adaugă 

diferite conotații, cele mai multe autoironice, trădând 

un stil ludic și o relație foarte strânsă cu frații Piccolo. 

Între anii 1925 și 1930, Monstrul călătorește sin-

gur și pare că respectă același traseu prin Europa. Fiul 

său îl definește ca fiind un călător singuratic care 

străbate Londra, Anglia și Parisul „ca într-un soi de 

recunoaștere a locurilor literaturii și totodată în 

căutarea unei mângâieri pentru singurătate” (idem). 

În fiecare vară, el respectă un itinerar aproape tipic: 

un sejur îndelung în Anglia, un scurt tur în Franța și 

Austria și un sejur mai lung în Tirol. Dintre verii săi, 

Casimiro este cel care răspunde întotdeauna la 

scrisorile comune și multe dintre ele sunt adresate în 

special lui. Stilul este întotdeauna ludic, cu jocuri de 

cuvinte și trimiteri la experiențe personale, tachinări 

prietenești: „Monstrul alpin vă salută. A scris atâtea 

scrisori, încât, adunate și tipărite, ar putea alcătui un 

semnificativ volum in octavo. În ele, a fost spiritual, 

descriptiv, profund și înțelept; și a făcut să strălu-

cească toate fațetele unei inteligențe fără seamăn în 

Europa de azi. Asta, însă, fără a reuși să stoarcă din 

pana voastră stearpă nici cea mai mica picătură de 

cerneală.” (p. 105)  

Din punct de vedere al călătorului, traseele lam-

pedusiene urmăresc în principal locuri care au tan-

gențe cu universul literaturii. Acordă cel mai mare 

spațiu Londrei și orașelor adiacente, urmat de Franța. 
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Ca și obiective turistice, este atras de catedrale și 

arhitectura lor deosebită: „Și aici Domul domină totul, 

și chiar pe timp de noapte volumul său enorm ocupă 

orizontul și-l sanctifică. Strălucitor e însă ziua, cu 

vitraliile sale care-i sunt glorie fără pereche; rămase 

intacte încă din secolul al XII-lea, scăpate, printr-un 

evident miracol, furiei iconoclaste a soldaților lui 

Cromwell, continua să confere un ce magic aerului, 

orice altă lumină care nu trece prin culorile lor cât se 

poate de pământești părând întunecată. […] Acum 

înțelege Monstrul de ce Anglia, despre care prostimea 

crede că se ocupă doar cu vânzarea de cărbune și 

lansarea corăbiilor la apă, a dat cei mai sublimi poeți 

lirici din literatura europeană” (p. 61).  

Din punct de vedere al cunoașterii antropologice, 

cele mai importante subiecte abordează manifestările 

societății burgheze, cluburile londoneze cu seturile lor 

de reguli snobiste, viața mondenă, relațiile cu out-

siderii, evenimentele artistice, cultura gastronomică 

etc. Numeroasele paralele cu astfel de instituții ita-

liene nu fac decât să sublinieze diferențele culturale: 

„Spre deosebire de subspecia sa palermitană, belli-

niazul londonez e întotdeauna spălat și bărbierit cu 

grijă. Bătrâni generali în rezervă, rozalii și cu părul 

nins, purtând ghetre; lorzi uscățivi, cu nasul mare și 

garoafă roșie la butonieră, deputați care mestecă 

țigara de foi și o scuipă în focul dezbaterii. […] Politețe 

fără margini.” (pp. 50-51) Astfel de remarci insolente 

arată încă o data disprețul față de așa-zisa burghezie 

italiană pe care o ironizează cu orice ocazie: „nobili-
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mea siciliană o colivie de maimuțe, care-și arată cu 

nerușinare șezutul înroșit, și de pisici care joacă rolul 

unor tigri regali; Clubul Bellini, un castel de «spirite» 

care se vor «mărețe», dar sunt doar meschine și 

jalnice.” (p. 22) Îndrăgostit, se pare, de astfel de 

cluburi, descrie cu minuțiozitate designul interior și 

interacțiunile în astfel de medii unde, deși nu este la 

fel de înstărit, este întâmpinat mereu cu multă poli-

tețe: „Monstrul e obosit acum. În scurt timp trebuie să 

se îmbrace pentru a merge la ambasadă, unde e întot-

deauna primit, trebuie spus, cu cele mai mari onoruri 

și condus de E. S. la plecare până la ușa de la stradă.” 

(p. 57) Profită de toate invitațiile la evenimente, 

călătoria sa nu este una turistică, el gustă din viața 

unei clase sociale pe care o admiră din postura auto-

rului fascinat de tablouri și personaje cu atât mai mult 

cu cât este și autentică. El împărtășește verilor atât de 

detaliat, de parcă ar regiza o scenă de film, ca cele pe 

care le savurează cu mare poftă în cinematografe. 

„După două zile petrecute la Oxford, răpit în cele mai 

înalte sfere și (trebuie spus) cazat cu fast și hrănit din 

belșug la Randolph Hotel, la ora 7 seara, Monstrul s-a 

cufundat iarăși, fericit, în Londra, ca o balenă în ocean. 

Iar la 8 a ieșit din nou din hotelul lui, spălat, sclipitor 

și călcat, cu un «frack» curat chiar dacă nu impecabil, 

și s-a dus să cineze la Ritz, lux pe care și-l permite din 

când în când, fiindcă îi plac mâncărurile alese și 

spatele gol al femeilor în lumina difuză.” (p. 84) Când 

nu socializează, caută petece de natură: „a străbătut 

sub lună crângurile care mărginesc râul umflat și 
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totuși domol, așteptându-se ca-n orice clipă să se 

ivească spiriduși, spirite hazlii precum Puck sau 

fermecătoare vânătorițe precum nemuritoarea 

Rosalinda” (pp. 82-83)  

Celelalte destinații nu se ridică la același nivel de 

așteptări în ceea ce privește interacțiunile sociale și se 

concentrează în primul rând pe elemente arhitec-

turale, pe care le observă în lungile sale plimbări prin 

orașe. Oricum ar fi, Monstrul rămâne un călător curios 

să vadă dincolo de traseele obișnuite, care „deține 

cheile” orașului, fiindcă și-a luat în serios rolul de 

explorator. 

 

Giuseppe Tomasi di Lampedusa, 2016, Călător prin 

Europa. Epistolar 1925 – 1930, Humanitas: București. 
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Jocurile puterii 
 

cris la începutul secolului al XX-lea, în perioada 

în care antropologi proeminenți, precum Mali-

nowski, Marcel Mauss, Frazer, Franz Boas și 

alții, întreprindeau călătorii exotice și încercau să 

pună bazele acestei științe, jurnalul lui Aldous Huxley 

are la bază o parte din călătoria sa de un an prin lume 

(India, Birmania, Japonia, China, America), cu accent 

asupra Indiei. 

Deja scriitor consacrat, autorul valorifică toate 

consemnările și reflecțiile sale cu privire la celălalt, 

realizând totodată o fină analiză politică asupra valo-

rilor și avantajelor capitalismului, pornind de la o 

autobiografie a lui Henry Ford. Călătoria îi dă peste 

cap orice reprezentare personală a modului de orga-

nizare a societății orientale: „Am pornit în călătorie 

știind, sau crezând că știu, cum ar trebui să trăiască 

oamenii, cum ar trebui să fie guvernați, educați, ce ar 

trebui să creadă. Știam care e cea mai bună formă de 

organizare socială și scopul pentru care au fost create 

societățile. Aveam părerile mele asupra oricărei acti-

vități a vieții umane. Acum, la întoarcere, mă trezesc 

lipsit de toate aceste certitudini plăcute”. Ca orice 

călătorie, mai ales într-o epocă a descoperirii celuilalt, 

aceasta are rol puternic revelator. 

Așa cum s-a remarcat ulterior, cu alte intenții, o 

fotografie a lui Malinowski este reprezentativă pentru 

S 
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unul dintre subiectele fierbinți atinse în jurnal – 

transferul de putere dinspre Occident spre Orient 

(considerat exotic). Este vorba despre o imagine ce 

înfățișează cortul antropologului așezat lângă locuința 

căpeteniei de trib din satul Omarakana din Pacificul 

de Vest. Ca și Malinowski, Aldous Huxley are o poziție 

privilegiată în timpul vizitei sale. Dacă primul se află 

în imediata apropiere a căpeteniei, cel de-al doilea 

este scriitor recunoscut și primește titulatura de pro-

fesor, extrem de onorantă în India. Atribuirea puterii 

poate avea la bază numeroase aspecte, în primul rând 

politice, dar un alt motiv îl constituie necunoscutul. Cu 

cât e mai diferit celălalt, cu cât e mai îndepărtat și, mai 

ales, cu cât mai importantă este societatea pe care o 

reprezintă, cu atât, indiferent de ierarhia socială în 

care se încadrează acasă, străinul este mai important 

văzut de către localnici. În conștiința călătorului, acest 

lucru trezește un simț al puterii, pe care autorul îl 

numește „beția Orientului”, din care își revine abia în 

momentul când ajunge acasă. Această „beție” rămâne 

în gândul călătorului sub forma dorinței de a se 

reîntoarce la acel „sentiment de măreție” (p. 11). 

Jurnalistul stabilește încă de la început scopul 

călătoriei sale, acela de a evita tot ceea ce este turistic, 

anume distracția promovată de agențiile de turism, ce 

cuprinde în principal curse, bridge, petreceri și sociali-

zare, urmând să fie serviți în toate contextele de 

indigeni. Prima întâlnire cu India are loc în orașul 

Bombay, care îi face o primă impresie proastă: „Din 

punct de vedere arhitectural, Bombay este unul dintre 
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cele mai groaznice orașe de pe ambele emisfere” 

(p. 14). Dar își dă seama că se plasează pe o poziție de 

superioritate: „În holul hotelului se află un stand de 

cărți, ticsit cu ziare și romane – printre ele, am remar-

cat cu recunoștință, se aflau propriile mele romane” (p. 

15). Puterea sa nu consta, așadar, doar în diferența de 

culoare a pielii, ci este confirmată de elemente con-

crete. Confruntarea cu sărăcia mahalalelor din Bombay 

îl face să fie recunoscător pentru privilegiile sale și, 

prin aceasta, își reconfigurează sentimentul de supe-

rioritate: „Dar ca pretențiile noastre, care sunt încă și 

mai mari în India decât în Europa, să fie acceptate de 

acești nenumărați străini cu piele cafenie, asupra 

cărora ne exercităm stăpânirea, mă izbește încă și mai 

tare. Suntem acceptați cum sunt acceptați și banii de 

hârtie – în virtutea convingerii că valorăm ceva” (p. 16). 

Evaluarea vine ca urmare a prestigiului și notorietății 

țării pe care o reprezintă turistul și crește cu atât mai 

mult cu cât călătorul însuși se bucură de propriul 

prestigiu. Dar care este atitudinea indienilor și ce 

sugerează acordarea superiorității străinilor? Domnia 

britanică este un factor deosebit de important. Un alt 

factor, tot politic, ar fi organizarea în caste, care a 

întărit în cei mai mulți reprezentanți sentimentul de 

umilință și servitudine. Religia, pe de altă parte, îi 

obligă să accepte viața mizerabilă ca pe o monedă de 

schimb pentru viața viitoare, așa că fac din servitudine 

un act de sacralitate. Chiar și faptul că, în prezent, în-

cearcă să escrocheze turistul, este pentru că îl vede pe 

acesta superior lui, din punct de vedere financiar. 
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În această atmosferă, Aldous Huxley își formu-

lează curiozitățile și intră în dialog cu cititorul. El se 

întreabă ce ar putea să se întâmple prin faptul că 

indienii ar putea să refuze să lucreze pentru omul alb. 

Ce efect ar avea acest refuz al puterii prin norma-

litate? La aproape un secol de la această întrebare, am 

putea spune că lucrurile s-au schimbat într-adevăr, și 

că se pot identifica jocuri și tentative de răsturnare a 

puterii. Dar și acum, ca și atunci, indienii nu au fost 

niciodată capabili de organizare, lucru vizibil inclusiv 

în desfășurările religioase. Dacă pentru occidentali, 

riturile s-au aflat pe primul plan, fapt ce a încurajat o 

oarecare rigurozitate în ADN-ul lor, pentru orientali, 

dogmele au avut o semnificație mai mare. Că dogma 

este mai importantă ca ritul este, din punctul meu de 

vedere, un fapt deosebit de romantic și frumos, dar 

conștientizez prin jurnalul de față că poate avea un 

efect devastator la nivelul întregii societăți. „Niciun 

om care a intrat într-un templu sau a asistat la cere-

monia unei nunți indiene nu poate să nu fie izbit de 

extraordinara «harababură» și ineficiență a ritua-

lurilor simbolice. Sublimul alternează în mod constant 

cu ridicolul și trivialul, și discrepanțele cele mai 

monstruoase sunt combinate în mod aleatoriu” (pp. 

104-105). Pentru indian, spre deosebire de occidental, 

păstrarea aparențelor este nesemnificativă, impor-

tantă este realitatea spirituală. Au fost învățați din 

cele mai vechi timpuri că sufletul este cel mai im-

portant și că cele mai înalte valori sunt cele spirituale. 

Occidentalii sunt behavioriști – simbolul creează 
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într-un fel noțiunea simbolizată: „Slujba impresio-

nantă, am descoperit noi, îl fabrică de fapt pe 

Dumnezeu; ceremonialul funerar ne creează și ne 

menține viu interesul pentru cei adormiți” (p. 109). 

Aldous Huxley merge pe ideea că dogmele derivă 

din rituri, din necesitatea de a justifica anumite com-

portamente ritualice și că „moralitatea este teoria 

obiceiurilor sociale preexistente” (p. 109). De aseme-

nea, el este de acord că spiritualitatea este produsul 

aspectului religios formal, lucru ce ar putea fi asemă-

nat procedurii civilizației, care nu este altceva decât o 

serie de convenții. Incapacitatea de a se supune con-

vențiilor și faptul că urmăresc doar esența, nu și 

forma, a avut și un efect tragic pentru viața pămân-

teană: „Tocmai această preocupare pentru realități 

spirituale, diferite de realitățile istorice actuale ale 

vieții obișnuite, este cea care a ținut mulțumiți de-a 

lungul secolelor milioane și milioane de bărbați și 

femei cu o soartă cu totul nedemnă de niște ființe 

omenești. Cu un pic mai puțină spiritualitate, indienii 

ar fi acum liberi – liberi de dominația străină și de 

tirania propriilor prejudecăți și tradiții. Ar fi mai puțină 

mizerie și mai multă mâncare” (p. 111). Nu pot spune 

că aceasta impresie s-a schimbat radical azi, la aproape 

un secol de la notițele lui Huxley, fapt ce îi confirmă 

încă o dată calitatea rațiunii și finețea observației. 

Pentru că el emite aceste judecăți pornind de la cele 

mai aparent nesemnificative întâmplări, dar care subli-

niază diferența de mentalitate și viziune culturală. 
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Ca să înțelegem mai bine manifestările de putere 

în raportul indian-european ar trebui, mai întâi, să 

vedem și cum se manifestă aceasta în interiorul 

propriei societăți. Reprezentanții claselor conducă-

toare ale societății și chiar ai clasei funcționarilor de 

stat, dacă provin din familii educate, se comportă, în 

general, curtenitor cu membrii claselor inferioare, în 

timp ce negustorii sau parveniții arată o insolență 

sfidătoare, tiranie față de cei săraci, insultă față de cei 

bogați: „Insolența sfidătoare a parvenitului este o 

recunoaștere a fragilității superiorității lui. Prințul 

este atât de disprețuitor de sigur de superioritatea sa, 

încât își permite să fie amabil” (p. 84). În cele din 

urmă, raportul de putere trebuie privit dinspre indian 

spre occidental și invers. De exemplu, indianul par-

venit sugerează un complex de inferioritate prin laude 

de sine, iar, în sens invers, englezii care locuiesc în 

India arată afecțiune față de aproape toți repre-

zentanții claselor sociale, mai puțin față de indianul cu 

educație occidentală, pe care îl simte ca rival și posibil 

înlocuitor. De orice origine ar fi, educația este perce-

pută ca instrument al puterii, atât în cadrul propriei 

societăți, dar mai ales când vine pe filieră occidentală, 

în special engleză. Căci educația colonială trebuia să 

fie superioară pentru că a fost capabilă de dominație. 

Altfel, jurnalul este format din mici texte descrip-

tive despre fiecare localitate străbătută. Sentimentele 

auctoriale reprezentative sunt cele de uimire în fața 

diferențelor culturale și de superioară dezaprobare. 

Aldous Huxley își continuă călătoria, respectiv jur-
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nalul, cu notițe din Birmania, Japonia, China și 

America, cărora le acordă însă un spațiu redus. Nu 

sunt ignorate nici particularitățile arhitecturale, nici 

observațiile pe tema condițiilor social-economice, dar 

cartea poate fi și un prilej de a observa jocurile de 

putere și metamorfoza acestora de-a lungul anilor. 

 

Aldous Huxley, 2018, Călătoria unui sceptic în jurul 

lumii, Iași: Polirom. 
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Visele și călătoriile 
 

urnalul lui Nikos Kazantzakis este rodul a două 

călătorii petrecute la distanță de douăzeci și doi de 

ani între ele: prima, întreprinsă de unul singur în 

anul 1935, iar a doua, împreună cu soția sa, Eleni 

Kazantzakis, pe care moartea lui o încheie neașteptat 

în Freiburg, în 1957. Surprinzător la acest jurnal de 

călătorie este faptul că anunță unele dintre cele mai 

importante idei pentru antropologia următoarei 

jumătăți de secol și nu numai. 

Călătoria de dinaintea celui de-al Doilea Război 

Mondial se află sub semnul subtilului și sub impresia 

schimbării modului scriitorului de a se raporta la 

divinitate, chiar al răsturnării propriului Dumnezeu. 

Dacă până la plecarea sa în Asia autorul împărtășea 

mai ales concepții budiste – „Și Buddha a ajuns să fie 

pentru mine zeul cel mai mare pe care l-am iubit și mi 

l-am așezat dinainte drept model. Să-ți negi cele cinci 

simțuri, să-ți golești măruntaiele. Să nu iubești nimic, 

să nu dorești nimic, să nu speri nimic. Să sufli peste 

lume și să se stingă.” (p. 8) –, o revelație face ca acesta 

să capete o nouă perspectivă și să configureze un nou 

instrument de percepție a lumii. Este vorba despre 

„Epaphos”/ „atingerea”, care devine noul lui zeu, o 

metaforă pentru închinarea în fața prezentului, a pal-

pabilului, a conștientizării lucrurilor din apropierea sa 

și asimilarea acestora, respectiv experimentarea lor 

J 
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concretă: „Toate țările pe care le-am cunoscut 

de-atunci le-am cunoscut cu simțul pipăitului. Toate 

amintirile le simt cum mă furnică nu în cap, ci în 

buricele degetelor și pe toată suprafața pielii. Iar 

acum, când port în minte Japonia, mâinile îmi tremură 

ca și când ar atinge sânul unei femei iubite” (idem). 

Pe drumul spre Japonia, europeanului i se dez-

văluie cheia în care trebuie să abordeze o cultură atât 

de diferită de a sa. Trei caracteristici deschid căile 

spre sufletul său: „1. Spiritul japonez acceptă foarte 

ușor idei străine. 2. Nu le acceptă servil, ci le asimi-

lează; puterea lui de asimilare este mare. 3. După ce le 

asimilează, le armonizează cu toate ideile lui dinainte. 

Și astfel noile idei formează împreună cu cele vechi un 

întreg armonios, indestructibil.” (p. 31) Așa s-a întâm-

plat și în cazul creștinizării japonezilor, după ce, mai 

înainte, trecuseră de la șintoism la budism. Având în 

comun capacitatea de jertfire (fie ea harakiri, pentru 

propria onoare, sau mikado, pentru divinitate), jertfa 

creștină pentru omenire găsește în sufletele sensibile 

ale japonezilor o compatibilitate firească. Lumea nouă 

nu o distruge pe cea veche, ci se armonizează cu ea și 

se îmbogățește prin ea. 

Pornind de la visul revelator, expediția lui Nikos 

Kazantzakis se anunță a fi una preponderent sen-

zorială, lucru confirmat de fiecare filă de jurnal pe 

care alunecă verbele celor cinci simțuri ca niște ogari 

trimiși în recunoaștere: „Să vezi, să miroși, să guști, să 

atingi ceva pentru prima oară – cred că nu există 

fericire mai adâncă” (p. 35). Se recunoaște ușor setea 
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de cunoaștere (aceeași sete care îl va urmări sub 

forme complexe până la sfârșitul vieții), subtilitatea 

observației și sensibilitatea artistică. După beția 

simțurilor, se limpezește privirea, iar acele momente 

sunt adevărate bijuterii antropologice, care surprind 

bucăți din concretul și apoi spiritul Japoniei. Orientat 

spre nou, călătorul se alătură acelor gânditori ai 

vremii care au înțeles că ceva atât de primar ca 

simțurile nu are cum să nu influențeze sau să nu 

modeleze cultura celuilalt: „Orice călător adevărat 

creează întotdeauna țara pe care o vizitează” (p. 22). 

Sensibilitatea lui, pe care o prețuiește asumat și căreia 

îi acordă o atenție aparte, cu responsabilitate față de 

cunoașterea pe care o dă mai departe, se manifestă în 

primă fază prin crearea acestui mijloc de reflecție 

antropologică, urmând să se coaguleze și la nivel 

lingvistic. Metaforele dezvoltate din aceste elemente 

primare sunt de neegalat în alte jurnale de călătorie. A 

se vedea compararea Osakei cu o tigroaică și cât de 

departe poate merge autorul în analiza sa, cât de 

adânc pătrunde în tainele orașului, lăsându-se purtat 

de simțuri și de sensibilitatea artistică la stimulii 

externi: „Astăzi Osaka trăiește încă sălbatic și nesățios 

și grăbit și nu-i suferă pe plimbăreți. E ca o tigroaică în 

junglă – n-ai timp și nici forță să te minunezi ce blană 

frumoasă are și cum i se unduiește trupul. Osaka de 

astăzi e o fiară vie care mușcă; vai de cel ce se plimbă 

pe străzile ei hoinar și poet. Trebuie să ai răbdare și 

prudență ca s-aștepți să se-nsereze. Atunci Osaka își 

retrage ghearele, se întinde peste canale și-și înalță 
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pașnic capul, obosită după vânătoarea de peste zi, 

cască și inspiră briza răcoroasă dinspre mare. La 

ceasul acesta, când tigroaica se odihnește și digeră, 

lampioane și felinare de tot felul se-aprind, reclamele 

luminoase se rostogolesc precum apele la teatre, la 

cinematografe, la cabarete.” (p. 59) 

Antropologia urbană – pentru că urbanul este 

terenul predominant atât în Japonia, cât și în China – 

este întreruptă uneori de astfel de intervenții poetice. 

Așadar, iată-ne la început de secol XXI, prinși sub 

vraja marelui Nikos Kazantzakis, având în față un 

jurnal ce oglindește două dintre cele mai noi 

preocupări în antropologie: urbanul și subtilul. Am 

putea considera jurnalul unul de graniță – pe de-o 

parte, cântăresc emulațiile poetice și tendința spre 

solitudinea romantică, iar pe de alta, se poziționează 

ferm față de un spațiu postmodern: „Vechii greci [...] 

ziceau să sufletul este exercițiul simultan al tuturor 

simțurilor. Sunt un astfel de suflet. Un animal efemer, 

cu cinci tentacule, care mângâie lumea. Îmi înde-

plinesc datoria asta cum pot mai bine; astfel nu mă 

tem nici de ironie, nici de dezamăgire. Pentru mine 

China e o pășune nouă, unde o să pască cele cinci 

simțuri ale mele” (p. 156). Simțurile sunt mijloci-

toarele realității, singurele instrumente de experi-

mentare autentică a unei culturi, dar autenticul și 

fațada acestei culturi, așa cum este ea percepută de 

fiecare persoană, poate fi înșelătoare, în sensul că 

diferă de la o persoană la alta, dar niciodată 

înșelătoare față de propria persoană. Simțurile rămân 
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etice față de tine însuți. Dar de ce reprezintă cunoaș-

terea lumii o datorie? O datorie față de cine? Rămâne 

adevărul etic dacă o cunoaștere atât de personală, de 

intimă și de corectă față de sine, este oferită și 

celuilalt? Oricare ar fi concluzia la finalul lecturii, nu 

poți să nu remarci dedicarea cu care autorul încearcă 

să pătrundă în toate straturile urbanului, chiar dacă 

uneori simte că o face cu prețul sufletului. 

Încercând să ajungă la spiritul chinez, călătorul 

surprinde acele momente scurte, dar importante, 

pentru a vedea dincolo de teatrul social. Trecerea 

dinspre universul personal spre cel exterior se face pe 

filieră simbolistică. Popor iubitor de teatru, vede totul 

în sens mistic, ca pe un spectacol sau o scenă pe care 

fiecare își joacă rolul. El poate pune totul de-o parte, 

lăsându-se pradă iluziei, uneori chiar cu prețul ago-

niselii de peste an. Același spirit care acceptă imobil 

umilințele, atât în interiorul familiei, cât și la nivelul 

societății, unde este lipsit de reacție față de jignirile 

omului alb, are puterea de a se transforma radical, 

cuprins de o isterie de necontrolat. Ne arată astfel 

multe dintre exemplele surprinse de Kazantzakis. 

Unul ar fi cel al femeilor sătule de umilințele patriar-

hale, care se urcă pe casă și încep să „înjure strada”, 

să-și descarce frustrările acolo, pe acoperiș, deasupra 

tuturor, și apoi să revină la viața de zi cu zi, iar în 

timpul ăsta trecătorii să vadă ieșirea ca pe ceva firesc, 

ce ține de o rutină terapeutică. Un alt exemplu, cu 

impact mai puternic, dar care are la bază același 

argument, este întâmplarea din 20 mai 1920, când 
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Chi, sau „nebunia neagră”, a cuprins în masă chinezii 

răsculați împotriva „barbarilor albi” aducători de 

ghinion pentru că le insultă zeii și îl disprețuiesc pe 

Buddha: „Dezlănțuiți, au pus mâna pe puști, pe săbii, 

pe ciomege, pe ce s-a nimerit și s-au năpustit în 

cartierul ambasadelor. Cei care i-au văzut mărturisesc 

că vitejia lor era de neînchipuit, la fel și disprețul lor 

față de moarte. Aveau capetele acoperite cu eșarfe 

roșii pe care era scris cuvântul fu, care înseamnă 

fericire. Forța lor se dezlănțuise, se cățărau în copaci, 

săreau de la mare înălțime, de pe buzele lor înspu-

mate ieșeau oracole de nedescifrat. [...] Încordarea 

sufletească era atât de mare, încât până și atunci când 

gloanțele le străpungeau inima continuau să înainteze, 

ținând sus iataganul sau steagul...” (p. 201). Autorul 

continuă cu observații și predicții despre iminența 

unor asemenea chi-uri născute dintr-o încordare 

fondată pe incompatibilitatea trăirilor interioare și 

dramaturgia socială. 

Cea de-a doua parte a volumului o datorăm soției 

călătorului, care transcrie carnetul acestuia din timpul 

celei de-a doua călătorii în Asia, în care îl însoțește. Ea 

adună paginile incomplete și notițele nedefinitivate, 

pe care le completează cu observații personale 

emoționante, permițându-ne astfel să privim pentru 

un moment în universul privat al lui Nikos 

Kazantzakis. Dacă din punct de vedere antropologic 

cea de-a doua parte a volumului nu este semnificativă, 

din punctul de vedere al istoriei literaturii, tovarășa 

de călătorie lasă o mărturie impresionantă despre 
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dimensiunea umană a autorului, pentru care cele mai 

importante lucruri în viață sunt visele și călătoriile și 

care, asemeni unui egiptean antic, este cu atât mai 

fericit, cu cât mai multă apă vede în jurul lui: „...a văzut 

multă apă Nikos Kazantzakis înainte să închidă ochii 

pentru totdeauna. O săptămână întreagă am plutit pe 

apele mâloase ale fluviului Yangtze. [...] A văzut multă 

apă, dar setea nu și-a potolit-o – cât de bine îl 

înțelegea pe bătrânul bunic cretan care-i spusese 

într-o zi, mânios, fraza asta revelatoare: «Blestemat să 

fie cel căruia nu-i mai e sete!» Iar «apă» a fost ultimul 

cuvânt rostit de Nikos. Apă! Mai voia apă” (p. 222). 

 

Nikos Kazantzakis, 2018, Jurnal de călătorie Japonia, 

China. Cu un epilog de Eleni Kazantzakis, București: 

Humanitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

II. CĂLĂTORI STRĂINI  

ÎN ROMÂNIA 
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Problema de etică în textele 

călătorilor străini în Țările 

Române 
         

eosebirea dintre etic și estetic este o pro-

blemă resimțită, dar dezbătută frugal, încă din 

zorii antropologiei. Subiectul a intrat, cum era 

de așteptat, și în atenția ideologilor postmoder-

nismului antropologic, care i-au acordat o mai mare 

atenție. Aceștia observă faptul că și cel mai „științific” 

text antropologic este atins de instrumente estetice, 

prin chiar faptul că cercetătorul redă realitatea 

observată prin filtrul experiențelor și cunoștințelor 

proprii. Termenii în care postmoderniștii antro-

pologiei se referă la această natură estetică stau chiar 

în jocul de cuvinte „traduttore/ tradittore” (James 

Clifford, Writing Culture: The Poetics and Politics of 

Ethnography, 1997, p. 39), care explică faptul că în 

momentul în care o cultură este textualizată, inevitabil 

se petrece și o „trădare” a acestei culturi, prin gestul 

de a vorbi despre o cultură cu un bagaj de cunoaștere 

viciat de prejudecățile cu care suntem nonens 

volens crescuți. Pornind de la această diferență dintre 

etic și estetic, trebuie să ținem cont de faptul că 

jurnalul antropologic și jurnalele de călătorie au un 

pronunțat caracter autobiografic nu numai prin temă, 

D 
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ci mai ales prin scriitură. În timp ce în narațiunea de 

călătorie se scrie despre alții, are loc și fenomenul de 

introspecție care se manifestă prin scrierea despre 

sine. Ne referim, în acest context antropologic, nu la 

scrierea autobiografică despre sine, în care accentul 

cade pe evoluția în călătorie a autorului, ci la faptul că 

emiterea judecăților față de diferitele aspecte obser-

vate pe teren este inevitabil influențată de propriile 

cunoștințe sau valori, că are, fără îndoială, urme de 

subiectivitate. Atitudinea aceasta este considerată de 

mulți ca fiind exagerată atunci când este alăturată 

unui studiu antropologic, dar perfect îndreptățită 

atunci când se alocă jurnalului de călătorie. 

În ceea ce privește spațiul românesc din secolele 

XV-XIX, așa cum este el văzut de străini, avem la 

îndemână mai degrabă cronici și notițe de călătorie 

redactate de călugări misionari, pelerini, negustori și 

alții, nu și de antropologi specializați teoretic și 

metodologic. Este dificil pentru cercetătorii preocu-

pați de această perioadă, deoarece ei trebuie să 

verifice în termeni de veridic și verosimil fiecare 

observație făcută de călătorul străin și, de asemenea, 

să țină cont de backgroundul cultural al acestuia. Unii 

dintre ei se mulțumesc să antologheze textele într-o 

manieră nișată, care lasă cititorului sarcina de a 

judeca în acești termeni, dar care este foarte utilă 

cercetărilor ulterioare, iar alții aleg să întreprindă ei 

înșiși acest demers laborios. În ambele cazuri, rezul-

tatul este unul benefic pentru înțelegerea propriei 
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noastre culturi, dar și pentru popularizarea unor texte 

care, altfel, ar fi greu accesibile publicului larg. 

Târgoviște văzut de călători străini 

Antologia realizată în 2009 de Victor Petrescu și 

Mihai Stan cuprinde textele unor călători și cronicari 

străini despre evoluția istorică a orașului Târgoviște 

între secolele XV-XIX. Paragrafele cuprinse aici și 

extrase din documente mai largi cuprind informații ce 

acoperă aspecte ce țin de istorie, religie, arhitectură, 

organizare politică, gastronomie, îmbrăcăminte, trăsă-

turi fizice etc. Textele sunt selectate după lucră-

rile Călători străini despre Țările Române (vol. I-IX), 

Călători străini în Țările Române în secolul al XIX-lea 

(vol. I-IV) și Cronicari munteni (vol. I-II) și sunt expuse 

în ordine cronologică, în funcție de prima consemnare 

de acest gen a orașului, care îi aparține lui Johan 

Schiltberger (1396). Cartea este completată în cea de-a 

doua parte cu pagini din cronicile medievale românești, 

printre acestea numărându-se cele ale lui Gavriil 

Protul, Balthazar Walther, Stavrinos, Miron Costin, 

Radu Popescu sau Radu Greceanu. 

În ceea ce privește textele străine reunite în acest 

volum, am putut observa un fenomen interesant în 

legătură cu etica scriiturii. Felix Petrancic (1445, 

Raguza), al cincilea cronicar în ordinea volumului, a 

fost trimis în numeroase misiuni diplomatice. La 1 

iulie 1522 se tipărește, la Viena, De itineribus, un 

memoriu în care povestește, printre altele, și expe-

riența călătoriei sale prin Transilvania și Țara 
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Românească, prilejuind descrierea „capitalei româ-

nilor”, Târgoviște: „Târgoviște, capitala românilor și 

reședința osebită a domnilor, «făcută» inaccesibilă nu 

prin ziduri sau încinsă pe întărituri, ci prin șanțuri, val 

și metereze întărite pe dinafară doar cu pari ascuțiți și 

este așezată între mlaștini care o închid, cu păduri 

mocirloase și bălți, așa că aproape toată regiunea de 

jur împrejur este de netrecut. Aceasta este provincia 

numită Dacia de către antici, colonie a romanilor din 

care cauză băștinașii ei și în vremea noastră se 

folosesc pretutindeni de graiul latin. Acest neam 

primitiv, crud, aplecat spre ghicit și spre prevestiri, 

ahtiat întotdeauna de jaf și pradă.” (p. 19). 

Cel mai probabil în jurul anului morții lui Felix 

Petrancic (după 1517), călugărul franciscan Sebastian 

Münster vizitează, de asemenea, Târgoviște. Descrierea 

documentată aici urmează cronologic autorului amintit 

mai sus. Ea redă întocmai, cu mici adăugiri, descrierea 

lui Felix Petrancic. Este un semn că, înaintea călătoriei 

sale, teologul avusese acces la memoriul antemergă-

torului său: „...capitala Țării Românești și cetatea de 

scaun a domnilor este inaccesibilă, «măcar că» nu e 

încinsă de ziduri sau întărituri de zidărie, ci de șanț, val 

și metereze «întărite» doar cu pari ascuțiți înfipți pe 

dinafară, «și e» așezată între mlaștini care se adaugă la 

păduri mocirloase și la bălți, așa că iarna aproape toată 

regiunea de jur împrejur este de netrecut. Aceasta este 

provincia Dacia despre care am amintit mai sus, numită 

de către antici Colonia romanilor. Din care cauză și în 

vremea noastră băștinașii ei se folosesc pretutindeni de 
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graiul latin. Acest neam este primitiv, crud, aplecat spre 

ghicit și spre prevestiri, ahtiat întotdeauna de jaf și 

pradă” (p. 20). 

Situații similare mai pot fi identificate și în restul 

cronicilor cuprinse în volumul de față. În niciun loc nu 

este specificată sursa din care unii dintre călători s-au 

pregătit pentru călătoria lor. În acest punct al analizei 

noastre, putem discuta în termenii amintiți la înce-

putul acestui articol. Devine dificil de stabilit ce parte 

dintre aceste observații sunt expuneri veritabile ale 

realității și ce parte este doar influență sau alterare pe 

calea unor surse exterioare. Imaginea fostei cetăți de 

scaun este, în baza acestor argumente, coruptă și 

receptorul textului trebuie să fie precaut. Cu atât mai 

mult, cu cât aceasta diferă de la călător la călător, în 

funcție de backgroundul său cultural și de contextul în 

care a ajuns în Târgoviște. 

 

Românce văzute de călători străini 

Volumul propus de Vasile Panopol aduce în 

atenția noastră aceleași problematici legate de textul 

literaturii de călătorie, numai că acesta vine în spri-

jinul cititorului, prin faptul că verifică el însuși 

detaliile surprinse de călătorii străini. Românce văzute 

de străini nu este o simplă antologie, ci un studiu 

asupra cronicilor publicate între 1575 și 1866, care 

surprind imaginea femeii românce. Cartea de față este 

o reeditare a celei publicate în anul 1943 de către 

Vasile Panopol (1881-1956), fiu al lui Vasile Pogor, 

unul dintre fondatorii societății Junimea. Demersul 
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său îl completează pe cel al Academiei Române, care a 

publicat o culegere voluminoasă, intitulată Călători 

străini despre Țările Române, aceeași pomenită mai 

sus și care este greu accesibilă publicului larg. 

Istoricul decupează din aceasta un segment plin de 

magnetism – româncele văzute de călătorii străini. 

Încă de la început, autorul anunță că nu intenționează 

o apologie a femeilor din Principate, ci o recuperare a 

unei bucăți de realitate, privitoare la aspectele femi-

nine ale acelei epoci. Descrierile călătorilor străini 

sunt cu atât mai importante cu cât, spre deosebire de 

literatura occidentală, în literatura noastră subiectul 

este evitat atât de cronicari, cât și de autorii de 

ficțiune. Informațiile de origine străină rămân, așadar, 

singurul mijloc prin care se poate recupera și recon-

stitui o parte din cultura noastră. 

Deosebit de meticulos, autorul stabilește o dis-

tincție între autorii străini: oameni influenți sau scrii-

tori consacrați ori simpli amatori sau consuli acre-

ditați în Principate. În orice caz, avertizarea lui Vasile 

Panopol cu privire la eticul surselor este deosebit de 

importantă și expusă încă de la deschiderea studiului: 

„Informațiile acestor diverși scriitori trebuie luate în 

considerare, dar numai cu mare băgare de seamă. Unii 

dintr-înșii sunt pătimași, de pildă Carra, Langeron și 

Kuch, poate din cauza neplăcerilor avute în timpul 

petrecerii lor la noi. Alții sunt cu totul superficiali sau 

redau aprecierile lui Cantemir și Carra, fără chiar 

măcar a-i cita” (p. 12). Este semnalizată aceeași lipsă a 

citării, în funcție de care s-ar fi putut măcar identifica 
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sursa informației, ca și în volumul dedicat cetății 

Târgoviște. 

Studiul urmărește și el în ordine cronologică 

evoluția relatărilor străine despre spațiul românesc, 

debutând cu cea a lui François de Beccarie de Pavie și 

Fourquevaux, curtean al regelui Henric de Novara, 

care vizitează Moldova în 1575. În descrierea sa, 

acesta apreciază frumusețea, portul și delicatețea mol-

dovencelor: „Erau foarte frumoase, fără găteală, cu o 

cunună de flori în păr, ca să arate că încă sunt de 

măritat. În treacăt cumpăram de la ele lapte, prepelițe, 

ouă, de care uneori erau pline carele până sus; ouăle 

erau așezate în vârf și fetele mergeau pe ele și se 

sprijineau fără să le spargă.” (p. 14) Thomas Alberti 

descrie femeile secolului XVII astfel: „fac toată gospo-

dăria casei, vorbesc liber cu bărbații de față cu lumea 

și singure, căci nu e nicio pază; când aduc de băut sau 

de mâncat, gustă ele întâi” (p. 15). Vasile Panopol 

caută să verifice veridicitatea descrierii cu ajutorul 

surselor existente la vremea aceea. În nenumărate 

rânduri apelează la autoritatea profesorilor Iorga sau 

C.C. Giurescu, care recunosc faptul că libertatea 

femeilor impresiona ușor călătorii turci, de pildă, 

pentru care izolarea femeilor era un lucru obișnuit. 

Cartea continuă în acest spirit, în care chestionează în 

termeni de etic și estetic, veridic sau verosimil arti-

colele publicate de călătorii străini. 

Oricare ar fi metodologia și modalitățile de abor-

dare ale textelor călătorilor străini, călători care nu 

sunt de profesie antropologi și care realizează, în cele 
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din urmă, literatură de călătorie, nu cercetare știin-

țifică, nu putem să trecem cu vederea contribuția 

imensă pe care acestea o aduc la înțelegerea unei 

perioade semnificative de timp (aproape cinci secole) 

din evoluția culturală a românilor. 

 

Victor Petrescu, Mihai Stan, 2000, Târgoviște. Călători 

străini. Cronicari, Sec, XV-XIX, Târgoviște: Bibliotheca. 
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Mănăstirea. Băile. Bâlciul 
 

raducerea din limba germană de Anna 

Rosetti-Maiorescu a lucrării Din Moldova. 

Tablouri și schițe din 1850 de Wilhelm Basilius 

de Kotzebue (1813-1887) este cuprinsă în colecția 

Istoria cu blazon a Editurii Corint. S-a bucurat la vre-

mea publicării sale de atenția marilor intelectuali 

români ai vremii, precum Titu Maiorescu sau Gala 

Galaction, care a și prefațat ediția interbelică a cărții. 

Astăzi, istoricul Sorin Liviu Damean este autorul 

prefeței care deschide textul autorului rus de origine 

germană. Diplomat de carieră, Wilhelm de Kotzebue a 

petrecut unsprezece ani pe teritoriul Moldovei, prilej 

cu care împărtășește publicului larg impresiile sale 

despre locurile și oamenii pe care i-a cunoscut, 

contribuind prin aceasta la promovarea lor atât la 

nivel internațional cât și național. Rândurile reușesc 

să surprindă atmosfera unei epoci fermecătoare – 

jumătatea secolului al XIX-lea. Dincolo de portretele 

oamenilor cu care a interacționat și anumite experiențe 

personale, diplomatul realizează schițe ale unor 

elemente specifice care creau o anumită emulație în 

jurul lor și care, privite din perspectivă antropologică, 

ajută la înțelegerea vremii și chiar a unor tipuri de 

comportament care se manifestă, în prelungire, și 

astăzi. Regăsim aceleași eforturi în vederea occiden-

talizării, renumita ospitalitate românească, frumusețea 

T 
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naturală a locurilor, dar și situații și moduri de abor-

dare la limita absurdului. 

 

Mănăstirea 

Despre mănăstirile moldovenești, ctitori și moda-

lități de organizare, există în prezent numeroase 

surse, însă modul în care autorul se poziționează față 

de diferitele aspecte din perspectiva outsider-ului 

care s-a format într-o educație spre care românii 

tânjeau este cel puțin interesant. Asemenea explorato-

rului cu experiență, Wilhelm de Kotzebue se rapor-

tează față de obiceiuri primitive, care îl surprind în 

chip neașteptat: „Ce era să mai fac cu zidul cel înnegrit 

al închipuirii mele? Îmi luai de samă să-l pun la o 

parte și primii realitatea așa cum mi se înfățoșa.” 

(p. 43) În acest fel, autorul decide să privească 

realitatea obiectiv, cu o minte deschisă și curioasă. 

Așa privește și portul măicuțelor, dar și organizarea 

Mănăstirii Văratec.  

Descrierea este una semnificativă pentru cultura 

noastră, însă stabilirea a trei categorii de maici, în 

funcție de motivul intrării în viața monahală, este 

demnă de atenția specialiștilor. El se reîntoarce 

adesea în acest loc și vizitează și alte mănăstiri pentru 

a-și verifica impresiile și a-și împlini curiozitatea: 

„Viața aceasta mănăstirească atât de neașteptată 

pentru un străin îmi atrase așa de mult luarea aminte, 

încât mai târziu mă întorsei foarte des la Tomnatica și 

mă dusei și la celelalte mănăstiri de maici din 

Moldova.” (p. 47) 
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Clasele de maici identificate de autor sunt urmă-

toarele: 1. clasa celor care s-au călugărit din vocație; 2. 

categoria femeilor din clase sociale inferioare, care 

intră în mănăstire pentru a scăpa de viața de acasă și 

3. fetele din familii bune care nu aveau o avere 

suficient de mare spre a asigura și viitorul băieților. 

Dacă față de cea de-a doua categorie se pronunță 

compasiv și remarcă lipsa educației ca având drept 

urmare confuzia dintre credință și superstiție: „E 

sărmană viața pe care o duc; de amintiri ascetice 

neapărat nici nu e vorba; fiind fără cea mai mică 

învățătură, chiar religia li se pierde în nămolul 

superstiției” (p. 47), categoria a treia, a fetelor călu-

gărite forțat, Wilhelm de Kotzebue se manifestă su-

biectiv, emițând numeroase judecăți, comparând me-

diul din care provine el și obiceiul local: „numărul 

acestor așa-numite călugărițe e de nădăjduit că nu va 

mai primi nicio sporire din generația nouă, căci chipul 

cum au intrat ele în mănăstire este așa nepotrivit cu 

ideile din ziua de astăzi, încât o asemenea călugărie 

trebuie să înceteze cu desăvârșire.” (p. 48) Analiza se 

continuă cu descrierea unei situații în care o fată de 

numai zece ani care este desprinsă din sânul familiei 

și forțată să se alăture vieții monahale. Încearcă în 

continuare să primească realitatea așa cum este ea: 

„Să nu cerem naturii omenești mai mult decât ne 

poate da. Poate că nici în mijlocul Germaniei civilizate 

numărul vestalelor n-ar fi fost mai mare în asemenea 

împrejurări.” (p. 50) 
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Băile 

La Băile de la Slănic, autorul ajunge împreună cu 

soția sa, căreia i se recomandă de medicul german 

curant să viziteze acest loc despre care aflăm că la 

vremea aceea era renumit în afara granițelor pentru 

calitatea vindicativă a apelor sale minerale. Descrierea 

atmosferei balneare din vara anului 1856 începe cu 

drumul anevoios până acolo, cu vreme rea, drumuri 

proaste și numeroase poște schimbate. Atingerea 

destinației nu surprinde mai plăcut. Stațiunea este o 

încropeală sărăcăcioasă: „Mormane de pietre, bucăți 

de lemne [...] Dar mai mizerabil decât tot e galeria 

făcută pentru cei ce beau apă.” (pp. 68-69)  

Dincolo de observațiile ce țin de organizarea 

stabilimentului, autorul cercetează povestea confi-

gurării unui astfel de loc, în care cea mai mare 

contribuție o aduce serdarul Mihalachi Spiridon care 

descoperă primul izvor mineral în timpul unei partide 

de vânătoare în anul 1801, continuându-și desco-

peririle până în anul 1807, timp în care își propune să 

facă profit dintr-un astfel de loc. Ideea lui sugerează 

pe de-o parte faptul că este la curent cu întrebuințarea 

apei minerale în străinătate, iar pe de altă parte un 

spirit antreprenorial pe care avea să-l valorifice abia 

în anul 1812, odată cu sosirea primilor bolnavi. Istoria 

incipientă a Băilor se întinde pe câteva pagini bine 

documentate, lăsând să se citească printre rânduri 

parte din atmosfera vieții de la băile Moldovei: „De 

două ori pe săptămână e bal în Slănic. Fiecare aduce 

câte o lumânare pentru a lumina așa-numitul salon – o 
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gheretă de scânduri cu o parte deschisă de tot, în 

vreme ce crăpăturile celorlalte trei părți pun lumâ-

nările în primejdie de a se stinge – și se danțează până 

doctorul dă bolnavilor săi semnalul de retragere. Și 

plimbările se fac, de obicei, de toți, împreună. Aduna-

rea își deschide drum cu anevoință, se suie pe stânci, 

se clatină când într-o parte, când într-alta, pe bârna 

aruncată cu nepăsare peste apa Slănicului, își rupe 

câte o păreche de cizme la fiecare plimbare și se 

odihnește la un loc cu vedere frumoasă, ales de toți; 

acolo, și domni și dame își aprind țigaretele și petrec 

un ceas plăcut cu vorba.” (p. 78) 

 

Bâlciul 

Bâlciurile au fost vreme îndelungată punctul 

central al vieții obștești. Prilej de schimburi de 

mărfuri, procurare, vânzare și, mai ales, mijloc de 

informare și socializare. Locul unde clasele sociale se 

amestecau și se agitau pe lângă diferitele tarabe. Des-

crierea Iarmarocului Sf. Ilie din Fălticeni duce cu 

gândul la bâlciurile medievale englezești, mai ales în 

ceea ce privește aspectul hanurilor din jurul iarma-

rocului, de obicei central: „Toate orașele de provincie 

din Moldova au unul și același caracter, de se poate 

numi acesta un caracter. Sâmburele orașului este ulița 

mare, alcătuită din două șiruri de prăvălii lipite unele 

de altele. Mai toate sunt din lemn, învelite cu șindrilă 

putredă, verde de mușchi; numai pe ici pe colo se vede 

câte o prăvălie de cărămidă, care dovedește un fel de 

pornire spre îndreptare; ici, colea mai strălucește și 
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câte un acoperiș de tinichea, în lumina soarelui. Toate 

prăvăliile au o streșină largă. În dos se află locuința 

negustorului, vreo două odăițe întunecoase și mur-

dare, ale căror ferestre sunt înzestrate cu gratii de fier. 

Celelalte ulițe, cu casele lor, în parte foarte plăcute și 

vesele, s-au alăturat mai târziu pe lângă acest sâm-

bure.” (pp. 84-85) 

Percepția agitației specifice iarmarocului este mai 

degrabă una senzorială, ea debutează cu subtilitatea 

auzului: „Un zgomot, alcătuit din cele mai felurite 

elemente, mă deșteptă a doua zi de dimineață. Mii de 

glasuri acoperite de strigătul tărăgănat al unui 

cerșetor, cântecul scârțăitor al unei flanșete, câteva 

vioare tot atât de plăcute din vecinătate, trăsuri ce 

goneau în țipătul surugiilor și pocnetul bicelor, și 

multe alte asemenea făceau un așa concert.” (p. 84) și 

se continuă prin gust: „cu toată plăcerea cu care 

fumam tutunul turcesc, bând cafea turcească” (idem). 

Când tactilul intră în scenă, senzațiile sunt deja 

puternice: „cu cât ne apropiam de amiază, cu atât se 

mărea îmbulzeala” (p. 85). Aceste imagini proiectează 

cititorul în inima târgului și este, poate, momentul cel 

mai de vârf în care autorul trădează talentul său 

literar înnăscut, moștenit de la tatăl său, dramaturgul 

August von Kotzebue. Tabloul este completat sonor de 

cântecul viorilor din cafenelele încropite primitiv și 

ad-hoc, dar și de culoarea straielor de tot felul de la 

țigănești, populare și până la cele europene. În această 

îmbulzeală, diferențele de clasă socială se observă 

neașteptat: „la capătul șirului de prăvălii, mă aflai 
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într-o amestecătură de maghernițe, de pielărie, de 

cârciumi, olărie, varză și sfeclă unele peste altele, apoi 

văzui o mulțime de trăsuri ce așteptau cumpărătorii 

afară, așezate la rând, pe o parte a uliței, în vreme ce 

pe partea cealaltă, legați de niște iesle făcute în pripă, 

stăteau sute de cai  de lux. Aici se află un public cu 

totul deosebit de celălalt, dar trebuie să umbli și mai 

cu băgare de samă decât până acum, de vrei să-ți scapi 

pielea; de două ori fui trântit jos de mulțime, în vreme 

de-o jumătate de ceas.” (p. 86) 

Cartea este reprezentarea unei epoci demult 

apuse, în care informația de natură istorică surprinsă 

la cald și subtilitatea trăirilor față de aceasta con-

lucrează în scopul realizării unui tablou menit să 

comunice despre exotismul acestui colț de lume, față 

de care societatea europeană arăta o oarecare curio-

zitate. În prezent, la nivel local, poate fi considerată o 

adevărată bijuterie culturală, care hrănește interesul 

față de evoluția unui popor, într-un mod antrenant și 

autentic. 

 

Wilhelm Basilius de Kotzebue,Din Moldova. Tablouri  

și schițe din 1850 (2016), Colecția Istoria cu blazon, 

Editurii Corint: București. 
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Rațiuni de consolidare fragilă 

a unei identități naționale  

între ruși și turci 
 

nsemnările de călătorie ale lui Patrick O’Brien 

completează remarcabil un program al Editurii 

Humanitas care, folosindu-se de jurnale de călă-

torie și memorii, pune accentul pe recuperarea unui 

tablou de epocă al României, văzut și schițat de 

călătorii străini ajunși pe meleagurile ei. Imaginea 

celuilalt, prin care ajungi să decriptezi și să stabilești 

comparativ parametrii, spus grosier, culturali ai 

propriei țări, este factorul de prim interes în cadrul 

cercetării antropologice. De data aceasta avem ocazia 

să ne vedem prin ochii unor străini ce se confruntă 

uluiți cu modul de organizare al unui așa-numit homo 

balcanicus. Din acest program face parte și jurnalistul 

britanic Patrick Leigh Fermor cu cele două jurnale, 

Între păduri și ape. La pas spre Constantinopol: de la 

Dunărea de mijloc până la Porțile de Fier (2015) și 

Drum întrerupt. De la Porțile de Fier până la Muntele 

Athos (2017), ce surprind expresiv și subtil, în sensul 

antropologiei subtilului lui N. Panea, o parte dintr-o 

Românie interbelică. Ethel Greening Pantazzi contu-

rează, de asemenea, imaginea unei Românii stagnante, 

dar fermecătoare pentru călătorul străin, prin faptul 

că este necontaminată de urmările revoluției indus-

Î 
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triale occidentale. Atmosfera boemă se stinge odată cu 

intrarea României în Primul Război Mondial (România 

în lumini și umbre, 1909-1919). 

Din punct de vedere diacronic, ne-au atras atenția 

doi autori străini care călătoresc și își însemnează 

rutele pe teritoriul Principatelor Române: medicul 

american James Oscar Noyes, România, țară de hotar 

între creștini și turci (Humanitas, 2016), cu o călătorie 

realizată în anul 1854, fiind și prima carte despre 

români scrisă de un american – „o mărturisire pre-

țioasă a momentului istoric în care «latinii de la 

Dunărea de jos» pătrund în conștiința Occidentului” – 

și diplomatul englez Patrick O’Brien, Jurnalul unei 

călătorii în Principatele Dunărene – în toamna și iarnă 

anului 1853 (Humanitas, 2016), asupra căruia ne vom 

opri aici. Una dintre viziunile occidentale, cele mai 

comune, asupra Principatelor, și chiar și ulterior, 

asupra României, este, în primul rând, aceasta împăr-

tășită de Patrick O’Brien și James Oscar Noyes: o țară 

de hotar între creștini și turci, un element tampon, 

important din mai multe puncte de vedere pentru 

marile Puteri occidentale, mai ales pentru faptul că 

primește șocurile brute și menține o anumită distanță 

între Lumea de Vest și cea de Est. Jurnalul lui Patrick 

O’Brien evidențiază încă de la început această pers-

pectivă, observând și descriind meticulos intrarea lui 

cu vaporul de la Constantinopol prin Strâmtoarea 

supravegheată de armatele otomane, pe de o parte, și 

de cele rusești, pe de alta. 
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După ce Rusia, prin încheierea tratatului cu 

Poarta (iulie 1833), dobândește dreptul de a-și trece 

flota rusească dincolo de Strâmtori, în caz de conflict 

cu vreo Putere occidentală, relațiile cu Occidentul 

devin tot mai tensionate. Mai ales că multe dintre 

țările din Vest desfășurau deja relații comerciale 

importante pe Marea Neagră, ce constituia, așa cum 

am văzut, un punct de echilibru între Puterea occi-

dentală și Răsărit. Autorul va sesiza chiar și în timpul 

scurtei sale vizite, în 1853, că Rusia împiedica, prin 

diferite strategii ce implicau brațele dunărene, comer-

țul liber pe Marea Neagră: „Am numărat mai bine de 

două sute de vase de diferite mărimi ancorate pe 

fluviu. Unele erau acolo de trei luni, neputând să 

treacă peste bară! De la începutul lunii iunie, aproape 

fiecare încercare de a ieși pe mare se dovedise dezas-

truoasă și oamenii par să fi renunțat la gândul de a 

tăia un canal prin bară” (p. 27). Cu luciditatea omului 

din afară, care arată și o atitudine binevoitoare și 

împăciuitoare, călătorul crede că această lovitură „în 

comerțul Brăilei și Galaților” ar fi putut fi evitată „cu 

puțină voință din toate părțile” (p. 27). Voința 

rusească nu va exista, așa cum vom vedea începând cu 

mijlocul acelei veri, când armatele țariste ocupă 

Moldova și Țara Românească, Principatele Dunărene 

fiind un pretext conflictual serios, ce va intra în aten-

ția marilor jucători politici. Numărul vaselor britanice 

prin care România exporta cereale a scăzut dramatic, 

într-un moment în care în Occident exista o criză a 

cerealelor, așa cum s-a întâmplat și cu importul de 
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produse englezești în portul Galați. În mod firesc, 

situația îngrijora Vestul, care vedea în demersul Rusiei 

o nouă încercare de a controla total regiunea strategică 

a Strâmtorilor, așa cum mai încercase anterior prin așa 

numita „Criză Orientală”, în care Imperiile Țarist și 

Otoman disputau Locurile Sfinte, iar cele două Prin-

cipate Române au fost ocupate drept „garanție”. 

În acest context politico-istoric, Patrick O’Brien 

sosește în România. Călătoria sa este solicitantă și 

provocatoare deopotrivă, chiar dacă pe parcursul ei se 

bucură de sprijinul consulului general britanic la 

București, Robert Gilmore, și de cel al viceconsulului 

Charles Cunningham, aflat în porturile dunărene 

Galați și Brăila, el însuși fiind o personalitate diplo-

matică, membru al Camerei Comunelor, în King’s 

County. La fiecare popas pe care îl face pe rutele sale 

și la intrarea în fiecare oraș este așezată câte o tabără 

a armatei rusești, iar el insistă asupra acestui aspect, 

ca asupra unui moto ce se regăsește la începutul 

fiecărui capitol: „În apropierea hanului erau cantonați 

vreo cinci sute de ruși.” (p. 51); „De o parte și de alta a 

drumului spre București, am văzut cantonate 

grupuri-grupuri de soldați ruși, iar într-un loc am 

trecut pe lângă o baterie de tunuri grele, așezate în 

linie și îndreptate amenințător spre drumul ce duce la 

Giurgiu.” (p. 55); „În preajmă nu erau nici ziduri, nici 

tufișuri și abia de se zărea ici-colo vreun copac care să 

împiedice mișcarea trupelor. Erau cu totul vreo 18 

000 de soldați.” (p. 61) etc. Uneori se mulțumește să 

observe din depărtare, alteori, când conjunctura este 
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favorabilă, are ocazia să pătrundă temporar în atmos-

fera de cazarmă. Stilul concis și limpede al textului 

conturează o imagine distinctă a armatei țariste și a 

soldatului rus: „Aveau acea privire serioasă, soldă-

țească, pe care ți-o dă disciplina strictă. Am observat 

că e o caracteristică a mai tuturor soldaților ruși pe 

care i-am văzut în Principate. Fac excepție tinerii 

recruți, încă neformați. N-am văzut niciodată vreo 

urmă de bună dispoziție la soldații ruși, nici atunci 

când erau în timpul liber. [...] mii de voci bărbătești 

îngemănate în același cor strigându-și credința în 

Dumnezeu și devotamentul față de țar [...] Pe fețele 

bărbaților acestora nu se deslușește nicio urmă de 

emoție; au pasul bine măsurat, ținuta dreaptă; ei 

ascultă de un ordin, nu de o voce interioară” (pp. 

51-52). Imaginea organizării riguroase a trupelor ar-

mate contrastează cu o parte a țării care este 

„deosebit de bogată și frumoasă” și cu locuitorii ei 

veseli, care își vedeau în continuare de rutina lor 

zilnică, la câțiva metri de artileria de război. 

Dincolo de această ocazie oferită cititorului de a se 

insinua într-o atmosferă pregătită pentru război, cu 

contraste impresionante, vom afla și de existența 

multor investitori străini pe teritoriul românesc, chiar 

englezi, de pildă, care transformau resursele naturale 

de carne în produse calitative, foarte apreciate la nivel 

internațional: „Tocmai datorită acestei abundențe de 

carne de toate felurile s-au stabilit urmașii domnului 

Goldner în apropiere de Galați, iar un alt stabiliment 

englez, puternic implicat în comerțul cu carne de porc, 
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s-a înființat la Calafat. Proprietarii ambelor stabili-

mente sunt de părere că, dincolo de salariile mari pe 

care trebuie să le ofere angajaților lor englezi și de 

cheltuielile cu transportul, își pot vinde marfa mai ieftin 

în Anglia așa decât dacă ar cumpăra materia primă din 

orice piață a Marii Britanii sau Irlandei” (p. 54). 

Până astăzi, la mai bine de un secol și jumătate de 

la Războiul Crimeii, situația pare să se fi schimbat 

prea puțin. Prototipuri grecești ai primilor misiți 

imobiliari încheiau contracte cu boierii care le dădeau 

un fel de carte blanche pentru o parte a moșiilor lor, 

să procedeze cum doresc cu micii proprietari și țărani. 

Profiturile sunt foarte mari, datorită pământului 

roditor și climei prielnice, dar acestea intră de obicei 

în buzunarele arendașilor, care de multe ori devin și 

proprietari ai moșiilor. Patrick O’Brien prezintă la acel 

moment o țară bogată în resurse, care are neșansa de 

a fi exploatată conjunctural și care este consumată de 

un război costisitor, în care este obligată să hrănească 

pe rând trupele asupritorilor săi. 

Cu toate acestea, imaginea orașelor portuare 

Galați și Brăila este fermecătoare. Acestea sunt cu 

mult mai dezvoltate decât Constanța, care fusese 

devastată cu asprime de trupele rusești, deși Com-

pania Austriacă intenționase să transforme orașul în 

port internațional. Galați are chiar un aer cosmopolit, 

„are un hotel elegant și confortabil și o înfățișare de 

oraș european prosper” (p. 36), în timp ce Bucureștiul 

are un aer parizian, cu promenade publice, operă 

„frumoasă și spațioasă ca oricare alta din Europa”, 
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magazine luxoase și case cu etaj, teatru „strălucitor” 

care aduna o „aglomerație de nedescris”, doamne 

„îmbrăcate elegant, după moda pariziană”, de o frumu-

sețe „pentru care sunt atât de renumite” (pp. 56-60). 

Formarea profesională îl face pe Patrick O’Brien 

să fie interesat să cunoască și să înțeleagă meca-

nismele politice mai mult sau mai puțin ascunse în 

spatele fiecărui element cotidian, pentru că absolut 

sub toate aspectele de organizare a acestor două 

Principate se află mașinațiunile politice ale mai 

multor forțe internaționale. Așa cum oferă senti-

mentul această punere în context a situației 

politico-istorice a Țării Românești și Moldovei, ele par 

însuși rodul acestor jocuri politice, iar în afară de 

bogăția în resurse naturale, singurul element ce ține 

de identitatea națională este un fel de capacitate de 

detașare și de acceptare a lucrurilor așa cum vin. 

 

Patrick O’Brien, 2016, Jurnalul unei călătorii în 

Principatele Dunărene – în toamna și iarnă anului 

1853, București: Humanitas. 
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Radiografii fortuite. Spațiul valah 

din perspectivă occidentală 
 

ames O. Noyes este, pe lângă un călător însetat de 

cunoaștere și aventură, chirurg absolvent de 

Harvard, în anul 1853. El se trage dintr-o familie cu 

tradiție, unul dintre strămoșii săi fiind printre înte-

meietorii Universității Yale. Se pare că în timpul 

Războiului Crimeii, majoritatea vizitatorilor occiden-

tali sunt atașați forțelor otomane la București, la 

recomandarea lui Mazar pașa. Proaspăt absolvent de 

medicină, autorul este înrolat chirurg, în corpul 

medical al armatei turcești. Acesta își asumă și rolul 

de corespondent pentru publicațiile New York Tri-

bune și Detroit Free Press, confirmând încă o dată 

interesul lumii occidentale față de lupta care dorește 

să facă din Europa Răsăriteană o punte comercială 

între Orient și Occident. Medicul american întreprinde 

călătorii în numeroase zone precum Varna, Constan-

tinopol, Serbia, Anatolia, Egipt, Turcia sau Palestina, 

însă ne vom opri, în primul rând, asupra modului în 

care acesta receptează Principatele Românești ale 

anilor 1850. 

Ca și Patrick O’Brien, jurnalistul ajunge în 

România, în plin război al Crimeii (1853-1856), un eve-

niment care creează contextul pentru modernizarea 

României. Articolele publicate de Noyes în periodicele 

J 
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din țara sa sunt așteptate cu mult interes de opinia 

publică occidentală, care este bine informată cu privire 

la detaliile conflictului. Deoarece curiozitatea este mai 

ales de natură politică, jurnalistului i se reproșează în 

mai multe rânduri lipsa discuțiilor despre chestiunea 

Unirii Principatelor Românești. În afară de acest aspect, 

lucrarea de față este foarte bine documentată, autorul 

parcurgând toată bibliografia disponibilă la acel mo-

ment despre Principatele Române. 

Dunărea este principalul punct de veghe al auto-

rului. El surprinde majoritatea aspectelor ce țin de 

geografie, arhitectură, organizări armate sau obiceiuri 

și specificuri locale de la bordul vasului pe care 

navighează sau în așezările de pe malul Dunării. Apa, 

ca și în mitologie, este punctul de început – prin ea 

începe călătoria sa –, dar și sursa bunăstării materiale 

și strategice. Pentru că fluviul este intens tranzitat de 

multe naționalități, iar porturile sale sunt spații 

aglomerate de îmbarcare și debarcare, Dunărea de la 

poalele Principatelor Românești se configurează 

într-un mod rudimentar, dar cel mai autentic cu 

putință, sub forma a ceea ce Marc Augé numește 

non-spațiu sau un spațiu de trecere. Aceste spații nu 

sunt caracterizate de istoricitate, relaționalitate și 

identitate așa cum sunt comunitățile bine așezate și 

organizate după reguli precise. Diversitatea culturală 

specifică porturilor face ca relațiile sociale să fie 

reduse la minimul interacțional, iar relațiile între 

indivizi sunt de natură simbolică. În acest tip de 

spațiu, societatea acționează pur și simplu și se 
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modifică permanent. Ne putem gândi aici chiar la 

interacționismul simbolic al lui Blumer (1969) care, 

deși este o metodă de cercetare specifică postmoder-

nismului antropologic, își îndeplinește bine, chiar și 

retrograd, funcția. Spațiul portuar este difuz, fără 

limite bine definite. Influența sa iradiază într-acolo 

unde călătoresc și oamenii care îl traversează. El este 

o continuă negociere pentru intimitate și identitate, 

care se obține prin distanțare spațială sau prin 

atitudine. Când James O. Noyes nu are unde să doarmă 

în port, înnoptează pe vaporul andocat, alături de alte 

douăzeci și cinci de naționalități. Când Patrick O’Brien 

ajunge în România, el trebuie să stea în carantină, la 

comun, în condiții departe de a fi normale. Călătorul 

observă caracteristici care intră accidental în raza sa 

vizuală. El devine un aparat care înregistrează efecte 

comportamentale, pe care le interpretează, oferind, pe 

de o parte, informații despre societatea pe care o 

reprezintă (informații pe care le descoperim printre 

rânduri, generate de variațiile de atitudine față de 

această parte a lumii), iar pe de altă parte, cea mai 

importantă pentru noi, informații prețioase despre 

cultura românească, specifică vremii. E greu să extragi 

informații ce privesc atmosfera și spiritul vremii din 

cărțile de sociologie sau etnologie. Deși interacțio-

nismul simbolic este mai degrabă complementar, 

aproape poetic, am zice, o metodologie mai riguroasă 

nu ar fi atins niciodată aceste aspecte. Din acest punct 

de vedere, flexibilitatea pe care o oferă un jurnal de 
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călătorie, fără pretenții științifice, este benefică pentru 

cercetarea antropologică. 

În timpul călătoriei sale fluviale și a celor câteva 

incursiuni în inima Valahiei, autorul realizează unul 

dintre cele mai detaliate portrete ale valahului de 

rând și ale modului său de trai în cadrul unei comu-

nități organizate arhaic. Analiza este una depreciativă 

prin comparație cu alte societăți vizitate, însă călă-

torul găsește o explicație pardonabilă tipologiei de 

comportament, bazată pe faptul că daco-romanii și 

urmașii lor au înfruntat mereu vicisitudinile celor 

oprimați. Casele lor sunt construite în mare parte sub 

pământ și trăiesc în mizerie și sărăcie, ca niște 

„oameni cârtiță”: „Nici un fel de descriere nu poate 

închipui un sat valah locuit de clasa cea mai săracă a 

țăranilor și de țigani. Aici, om și animal se bucură de 

adăpostul, hrana, respirația și societatea celorlalți [...] 

Nu am mai văzut niciodată – nici măcar în fundăturile 

Londrei, unde sărăcia acută și corupția se ascund de 

ochiul carității – o atât de cruntă nevoie, o atât de ab-

jectă și intensă mizerie.” (pp. 168-169) Pe de altă 

parte, sunt prezentați ca având o fire trândavă ce se 

ascunde în spatele superstițiilor legate de timpul de 

lucru: „Valahii nu prea se îndeletnicesc cu munca 

câmpului, ci se ocupă în special cu creșterea și pră-

sirea vitelor, ducându-și turmele la iernat în Moldova 

și Valahia cu cheltuieli neînsemnate și mânându-le 

înapoi spre casă primăvara. [...] Am motive să cred că 

țăranii de sex bărbătesc din Valahia sunt cei mai leneși 

oameni din lume. [...] La începutul lui mai, când vine 
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timpul de semănat, ei petrec o săptămână întreagă 

într-o desăvârșită leneveală, făcând aproape un obiect 

de cult din asta, sub pretextul că recolta va fi astfel pro-

tejată de un eventual îngheț. Bărbații codași își 

îndeamnă nevestele harnice, susținând că o zână vizi-

tează fiecare casă dimineața în Joia Mare și le pedep-

sește cu infertilitatea sau cu vreo altă boală îngro-

zitoare dacă nu găsește totul în ordine” (pp.136-139). 

Valahii nobili aveau o situație mai bună: „Casa lor 

era un bun exemplu de locuință valahă tipică. Acestea, 

fie că sunt subterane sau nu, sunt de obicei alungite și 

împărțite în trei apartamente, cel din mijloc deschi-

zându-se către celălalte două.” (p. 173) Se comple-

tează ulterior cu detalii despre mobilier sau mod de a 

servi masa, dar și cu detalii ce țin de comportament: 

„Am fost adesea surprins de ordinea și curățenia care 

domnește în aceste locuințe aparte, atât de nepro-

mițătoare pe dinafară. Bărbații sunt leneși ca lazaronii 

[cerșetori din Italia meridională] din Italia, dar 

femeile sunt active și dau dovadă de un gust consi-

derabil în ornamentarea interiorului acestor căscioare 

rudimentare [...] apartamentul din partea opusă a 

colibei este cedat necuvântătoarelor, care se bucură 

acolo de o familiaritate cu stăpânii lor ce i-ar emo-

ționa pe poeții pastorali și alți sentimentaliști din 

această școală.” (p.173). 

Comportamentul valahilor la serbări este unul 

specific celor mai impresionante petreceri bahice, 

care țin cât „un priveghi irlandez” și la care „valahul o 

ține într-un dezmăț până când e beat cu totul și e cărat 
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acasă lipsit de cunoștință” (p. 139). Petrecerile lor au 

ca punct central „hora românească pe muzica țiga-

nilor” (p. 54). Încă de la început, călătorul observă 

această împletire culturală. Este primul element la 

care asistă în momentul în care pășește în București. 

Relația dintre țigani și români se manifestă sub nume-

roase aspecte, pe care James O. Noyes le surprinde 

foarte bine în jurnalul său. Cea mai pregnantă este 

aceasta legată de petrecere. Caracterul nomad al 

acestei rase aruncă un aer de ușurătate asupra modu-

lui lor de raportare la organizarea vieții și, poate, de 

aceea capătă o calitate deosebită atunci când vine 

vorba de a sărbători ceva. Atunci pare că românescul 

este mereu însoțit de acordurile țigănești. În horă, 

autorul identifică transferul obiceiurilor latine peste 

veacuri. Modalitatea de raportare a unui popor la 

cântec și dans are un caracter puternic antropologic. 

Cântecul și dansul comprimă, în câteva note și mișcări, 

istoria și obiceiurile, chiar și caracteristicile ce țin de 

un caracter comun, ce răzbate de-a lungul timpului. 

Este cunoscut că istoria s-a păstrat și s-a transmis 

mult timp prin balade, legende sau tradiții, dar modul 

în care se organizează dansul vorbește despre origini: 

„...cântecele ce se aud la aceste prilejuri, numite hore, 

precum cele ale latinilor, sunt de o forță și de o fru-

musețe unică. Cercul de dansatori se unduiește de la 

dreapta la stânga și de la stânga la dreapta, iar atunci 

când se rupe într-o înscenată învălmășeală flăcăii le 

apucă de mijloc pe fetele îmbujorate și le duc de-acolo 
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pe când ele se zbat, cum au făcut cândva strămoșii lor 

romani cu sabinele.” (p. 54). 

Jurnalul lui Noyes este extrem de complex în ceea 

ce privește și coexistența luxului și a sărăciei cumplite 

în București, religie, tradiții nupțiale și rituri de 

trecere sau aspecte din viața nomadă a țiganilor. 

Toate acestea reprezintă însă doar o mică parte în 

organizarea jurnalului, care este bine susținut din 

punctul de vedere al diferitelor aspecte istorice și 

socio-culturale. Atmosfera de război este surprinsă 

pas cu pas, timp în care călătorul schițează portretul 

soldatului turc. Incursiunea în lumea musulmană 

scoate la iveală o mulțime de alte elemente impor-

tante în ceea ce privește reminiscențele culturale care 

parvin și Principatelor Românești în urma acestor 

episoade dramatice. Dar, mai important decât toate 

aceste evenimente istorice la un loc, rămâne faptul că 

jurnalul este în primul rând despre oameni și că redă 

o imagine a vieții cotidiene. Cele câteva capitole care 

tratează exclusiv călătoria în Principate sunt o sinteză 

asupra spațiului românesc din perspectivă occiden-

tală, oferindu-ne oportunitatea de a ne vedea propriile 

rădăcini prin ochii celorlalți. 

 

James O. Noyes, 2016, România, țară de hotar între 

creștini și turci: cu aventuri din călătoria prin Europa 

Răsăriteană și Asia Apuseană. 1854, București: 

Humanitas. 
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Echilibru și obiectivitate 

în „orașul plăcerii” 
 

nainte de J. W. Ozanne, și alți scriitori de limba 

engleză mai vizitaseră Principatele Românești. Ne 

sunt cunoscute jurnalele lui William Wilkinson 

(1820), James O. Noyes (1854) sau Patrick O’Brien 

(1854) care au avut, cum se pare, o circulație restrân-

să în epocă: „Din câte știu, niciun englez nu a mai scris 

vreodată, în limba engleză, o carte despre această 

țară” (p. 11). Nu este dificil de verificat, însă, că, spre 

deosebire de alți cronicari străini, Ozanne are o atitu-

dine corectă raportându-ne la citarea surselor din 

care își documentează volumul, pentru că, așa cum 

bine se știe, nu este suficient doar un anumit tip de 

experiență directă, ea fiind, în primul rând, subiectivă. 

Pentru realizarea unei imagini complete a fost necesar 

ca autorul englez să apeleze, atât anterior, cât și 

ulterior vizitei sale, la scrierile unor J. A. Vaillant 

(1844), Elias Regnault (1855) sau Mihail Georgiade 

Obédénare (1876). 

Sub pretextul unui spirit aventurier, J. W. Ozanne 

acceptă un post pe teritoriul românesc, unde se va 

opri pentru trei ani. Călătoria sa începe în luna august 

a anului 1870, când Războiul Franco-Prusac se 

întețea. Este momentul în care acesta devine conștient 

că pregătirile armate din Vestul european aveau să se 

Î 
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mute spre răsărit și că exista pericolul ca un nou 

conflict de amploarea Războiului Crimeii să dege-

nereze. Principatele Românești mențineau și acum, ca 

și până atunci, rolul de tampon în calea Rusiei, numai 

că, de data aceasta, ele se aliază cu Imperiul Țarist. 

Occidentul vede această schimbare de poziție ca un 

act de trădare și nerecunoștință. Contextul în care se 

aflau Principatele la cinci ani după șederea sa în 

România îl motivează pe englez să scrie o scurtă 

monografie a poporului românesc, în speranța că 

aceasta se va bucura de la fel de multă atenție, ca și 

conflictul politic în care se găsea. 

Din punctul de vedere al stilului redactării și de un 

real folos pentru necesitățile de natură antropologică, 

autorul englez se remarcă prin atitudinea sa programat 

imparțială și rezervată. El se ferește, așa cum notează și 

editorul, de entuziasmul francez sau de cinismul ger-

man. În afară de contextualizarea istorico-politică sau 

de unele judecăți cu privire la opțiunile politico-sociale 

ale României în Războiul de Independență, punctul 

central al volumului îl constituie clasificarea tripartită a 

categoriilor sociale: (i.) boierii/ „patricienii”; (ii.) clasa 

de mijloc și (iii.) plebeii: „Românii sunt, cu precădere, 

fie patricieni, fie plebei; clasa de mijloc, cel puțin la 

oraș, este reprezentată în majoritate de străini” (p. 33). 

Descrierea burgheziei române este pitorească. Ne 

aflăm în vremea lui Caragiale, când Bucureștiul, „ora-

șul plăcerii” (p.22), este un mozaic de naționalități și, 

de aceea, de influențe în mai toate aspectele vieții. 

Ozanne începe prin a stabili cine se încadrează în 
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categoria „boieri”, după care va scoate în evidență 

moravurile specifice acestora. Sunt boieri „gentilomii 

moldo-valahi”, foști principi domnitori în Moldova sau 

Valahia și copiii acestora, „parvenus greci” aduși în 

țară de domnii fanarioți, care au uzurpat privilegiile și 

averea vechilor boieri. Se pare că, în mare parte, boie-

rii români aveau origini grecești sau străine, numai 

puține familii putând fi considerate pământene – 

Goleștii, Brătienii sau Grădiștenii. De la observația că 

„odinioară, nobilii erau eroi; astăzi, rangul este asociat 

cu slăbiciunea, desfrâul și indolența” (p. 34) începe o 

trecere în revistă a modului de trai și a deprinderilor 

căpătate odată cu statutul social. Dintre vicii se 

remarcă jocurile de cărți, în „case unde se organizează 

recepții în fiecare seară și sume mari de bani se pierd 

sau se câștigă”, care atrag după sine dueluri sau 

ruinare prin ipotecarea moșiilor. Autorul prezintă o 

mulțime de evenimente menite să ofere o imagine 

relevantă asupra moravurilor vremii. 

Un subiect important pentru înțelegerea popo-

rului nostru, dar și a gândirii occidentale este obiceiul 

Bisericii Ortodoxe Grecești de a permite trei divorțuri. 

Acesta este motivul pentru care englezul consideră că 

mariajul nu reprezintă o legătură durabilă în această 

țară. Judecând după spațiul oferit subiectului, putem 

sesiza o anumită uimire, amestecată cu prejudecățile 

societății tradiționaliste englezești. El nu se pronunță 

în mod direct împotriva acestui obicei, ci indirect, prin 

citarea lui Saint-Marc Girardin (1801-1873), care, la 

rândul său, citează un boier român și publică, în urma 
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călătoriei sale din 1836 în Principate, un articol în 

presa franceză: „Senzația promiscuității și libertatea 

pe care aceste obiceiuri le oferă sunt o permanentă 

amenințare pentru societate” (pp. 38-39). Acesta mai 

susține, de asemenea, că și viciile, în sine, depind în 

mare măsură de cele ale popoarelor sub a căror tutelă 

s-a aflat poporul român: „De la ruși am luat desfrâul, 

de la greci necinstea, de la prinții fanarioți amestecul 

de josnicie și îngâmfare, de la turci moliciunea și 

aplecarea spre trândăvie. Polonezii ne-au învățat 

divorțul și ne-au adus o mulțime de evrei de joasă 

speță, pe care-i poți vedea la orice colț de stradă. Iată 

care ne e starea morală!” (p. 39). 

După această completare prejudicioasă, care tra-

duce foarte multe despre caracterul românesc, fie el și 

acesta de a se autoponegri, Ozanne abordează un alt 

aspect și aduce laudativ în discuție segmentul feminin, 

caracterizat printr-o libertate unică, atât în spirit, cât și 

în raporturile între genuri, cultivată chiar și la plebei. 

Despre clasa de mijloc aflăm că aceasta este 

formată aproape în totalitate de străini (francezi, 

englezi și evrei de origine poloneză, austriacă sau 

spaniolă) și că doar o mică parte din populația 

autohtonă s-ar putea încadra aici: medicii, avocații, 

ofițerii de carieră și funcționarii publici. Ei nu pot 

aspira la o reputație deosebită și „marea majoritate 

duc o viață grea și plină de lipsuri” (p. 45) Dintre 

străini, francezii sunt cei mai simpatizați, în timp ce 

evreii sunt mai degrabă asupriți de boieri sau de 

preoții greci. Autorul găsește ca explicație invidia 
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iscată de faptul că boierii datorează sume uriașe de 

bani evreilor care, totuși, printr-o lege, nu au dreptul 

să dețină pământ în Moldo-Valahia. 

Dacă elementul străin reprezintă un factor im-

portant în formarea aristocrației și a clasei de mijloc, 

clasele de jos sunt întruchiparea trecutului, cele care 

conservă obiceiuri și comportamente primitive și 

originale: „Dacă vorbim despre țărani, situația se 

schimbă. Țăranul este românul pur et simple, fără 

nicio poleială de fațadă. Este moștenitorul glorioa-

selor tradiții care se pierd în negura vremurilor. S-a 

încovoiat sub jugul unor generații întregi de tirani și 

împilatori, dar inima i-a rămas curajoasă și veselă, iar 

el este mereu gata să ierte și să uite” (p. 51). Putem 

sesiza încă de la începutul acestui capitol un soi de 

afecțiune și respect față de românescul autentic. „În 

orice țară, cel mai interesant subiect de observație 

sunt clasele de jos, de a căror forță și tărie depinde 

întreaga comunitate” (p. 51). Observarea țăranului îl 

aduce pe J. W. Ozanne mai aproape de spiritul 

românesc original, care rămâne neînduplecat în fața 

influențelor străine. Jurnalistul surprinde un spirit 

liber și pur care, în ciuda sărăciei, își duce cu seni-

nătate viața de zi cu zi. Costumul popular îl impresio-

nează pe călător mai ales prin faptul că s-a păstrat 

astfel din vremea împăratului Traian, „după cum 

reiese din comparația cu îmbrăcămintea prizonierilor 

daci înfățișați pe columna triumfală” (p. 53). În 1867 

au fost expuse la Paris broderii și covoare lucrate de 

țărani români, fiind foarte apreciate. 
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La marginea acestei împărțiri sociale se situează 

țiganii. Foarte des întâlniți, ei sunt, cu toate acestea, 

extrem de exotici pentru toți străinii care vizitau 

Principatele; nu există nicio descriere a Principatelor 

în care să le fie ignorată prezența. Asociați muzicii și 

petrecerilor în așezările urbane și sărăciei și spiritului 

nomad la marginea orașelor, aceștia sunt prezentați 

dintr-o mulțime de perspective. Ozanne abordează un 

aspect inedit, și anume raportarea lor la fenomenul 

religios, care se bazează pe armonia fenomenelor 

astronomice (p. 64). 

Autorul realizează și o descriere cuprinzătoare a 

sistemului de guvernământ, ce se încheie cu prezen-

tarea Codului lui Vasile Lupu, domn al Moldovei între 

anii 1634 și 1654, încercând prin aceasta să împărtă-

șească cititorului străin încă puțin din esența româ-

nească. Dintre cele patruzeci de articole cuprinse în 

codice, Ozanne selectează, uneori cu surprindere, 

alteori cu admirație, câteva care sunt paradigmatice 

pentru acea vreme: „9. Acela care, împins de nevoie, 

va fura numai ca să aibă ce îmbrăca și hrană cât să nu 

moară de foame va fi iertat.; 39. Acela care, cedând în 

fața iubirii, întâlnește o fată pe stradă și o îmbrăți-

șează, nu va fi pedepsit deloc.; 40. Boieria e o povară. 

Drept urmare, nici boierii, nici fiii lor nu vor fi con-

damnați la galeră ori trimiși în ocnă, dar vor fi izgoniți 

o perioadă mai lungă sau mai scurtă. Nu pot fi spân-

zurați, trași în țeapă, nici târâți pe străzi, ca răufă-

cătorii de rând, însă pot fi decapitați” (p. 77). 
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O atenție deosebită este acordată legendelor 

românești care au, în general, ca subiect dragostea și 

aspecte ce țin de universul religios. Legendele sunt 

foarte importante pentru a pătrunde în spiritul unui 

popor, deoarece ele sunt păstrate cu grijă și transmise 

din tată în fiu, generații de-a rândul. Această cultură 

orală influențează modul oamenilor de a se raporta 

sau chiar de a-și explica anumite evenimente sau 

manifestări cotidiene. Putem conchide din legendele 

colectate de călătorii străini (O’Brien, Noyes, Former 

și alții) că firea românului este una mai degrabă 

romantică și aplecată spre tragism. Trebuie să ținem 

cont, însă, și de faptul că această imagine este una 

construită de observatori subiectivi prin preferințele 

lor de a integra unele legende în detrimentul altora în 

prezentările lor. Portretul românilor devine, astfel, și 

o oglindire a propriei predilecții pentru un anumit tip 

de atitudine față de diferitele aspecte ale vieții. 

În continuare, sunt dezbătute subiecte ca biserica, 

agricultura și comerțul, originea poporului, limba și 

literatura, educația, obiceiurile și datinile, pentru a se 

încheia cu o privire de ansamblu asupra situației 

politice. J.W. Ozanne încearcă să ofere o imagine cât 

mai complexă a Principatelor Române și să păstreze 

în acest timp o atitudine neutră față de un popor în 

mijlocul căruia a trăit pentru trei ani și de care s-a 

apropiat emoțional. 

 

James William Ozanne, 2015 (1878), Trei ani în 

România, 1870-1873, București: Humanitas. 
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O călătorie romantică 
 

n cultura română, numele lui Richard Kunisch 

(1828-1885) are ecouri în eminescologie. În călăto-

riile sale a cules basme și povești folclorice, iar în 

una dintre aceste însemnări, Eminescu găsește inspi-

rație pentru Luceafărul, așa cum a și mărturisit poetul 

însuși. Din păcate, lucrarea de față nu îi aduce succes 

în țara sa de origine. Din nota editorului aflăm că 

autorul nu este cuprins în nicio bibliografie ori enci-

clopedie germană și că acesta se înscrie în categoria 

autorilor anodini, „ignorat în propriul spațiu lingvistic, 

care, întâmplător sau nu, se plasează într-o altă 

cultură, cu totul străină de a sa, la baza unui segment 

de istorie literară, atât creativă, cât și exegetică, de 

eminent prestigiu” (p. 6). 

Viorica Nișcov argumentează, de asemenea, fap-

tul că analizele criticilor au vizat nesemnificativ 

fondul folcloric al basmelor culese de Kunisch, iar 

accentul a căzut aproape în întregime pe relația dintre 

acestea și Eminescu. Textul oferă însă și numeroase 

alte deschideri analitice. Una dintre ele ar putea fi 

aceasta a fondului folcloric de care aparțin basmele și 

poveștilor, iar alta ține mai mult de o atmosferă 

culturală și de spiritul scriiturii, care nu numai că se 

aliniază ca timp suflului european, ci și din punctul de 

vedere al modului de a fi și de a se raporta la viață și 

lume. Caracterizat, în primul rând, de o tonalitate 

Î 
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afectivă și exaltată, textul este un exemplu de mani-

festare a romantismului literar în zona jurnalului de 

călătorie. Pe întreaga sa întindere vom întâlni teme și 

simboluri specifice romantismului: idealul feminin, 

dorința de libertate, accentul pe individualitatea 

ființei umane și imposibilitatea de a o încadra în tipo-

logii umane, natura și iubirea față de aceasta, pasiunea 

pentru mister și exotic etc. 

 

Ispita exoticului misterios 

Jurnalul se deschide cu întrebarea „De ce 

călătorim?” și dezbate prin aceasta, din perspectivă 

romantică, motivația ce stă la baza întreprinderii 

călătoriei. Curiozitatea față de necunoscut a luat inițial 

forma unor vise ale copilăriei și a evoluat odată cu 

înaintarea în vârstă într-un „Eldorado” al turistului: 

„Țara de basm a Șeherezadei se ridica în fața 

sufletului meu, cu palmierii și minaretele sale, cu 

califii și femeile sale acoperite de văluri [...] Sălășluiam 

în wigwamul pieilor roșii care cad cu pădurile lor sub 

loviturile de secure ale civilizației necruțătoare. 

Călătoream pe marea albastră, când uraganul vuind se 

cunună cu ea, când pieptul ei freamătă până-n slava 

cerului sub îmbrățișarea năprasnicului pețitor. Iar din 

unde se ridicau palate strălucind alb, chitare răsunau 

în dumbrăvi înmiresmate, cerul de un albastru adânc 

se arcuia într-o frumusețe senină peste țara barca-

rolelor și a serenadelor.” (p. 43). Nu putem să nu 

remarcăm aici întreg registrul stilistic ce ține de 

romantism, dar mai ales faptul că proiecția călătoriei 
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capătă dimensiuni magice și devine indispensabilă 

adevăratei cunoașteri: „Cât de bogată și plină de vrajă 

era lumea depărtării, cât de sărăcăcioasă și dezvrăjită 

era lumea care mă înconjura!” (idem). O întâlnire de 

maturitate cu un bătrân care nu ieșise niciodată din 

satul său oferă o nouă înțelegere a dorinței de 

călătorie – „cei fericiți nu călătoresc” (p. 44). Altmin-

teri, „plictisul”, „spleen-ul” sau „dorul” îi mână pe 

oameni să caute în depărtări ceea ce le lipsește acasă. 

 

Iubirea față de natură 

În România, călătoria începe la Orșova, în portul 

unde găsește un „haos de națiuni și porturi, de 

obiceiuri și graiuri cum numai Orientul poate da la 

iveală. Căci Orientul aici începe” (p. 76). Aflat la poarta 

Orientului, unde majoritatea călătorilor vremii pla-

sează România, jurnalistul caută imediat refugiul în 

natură și pornește singur într-o drumeție. Căutarea 

solitudinii și experimentarea ei extatică este un alt 

element ce ține de spiritul romantic: „M-am întins pe 

pământ pentru a gusta tihna orientală și m-a desfătat 

din plin simțământul de singurătate de care am dus 

multă vreme lipsă” (idem). Verdele naturii este prilej 

de încântare și reflecții poetice. El se situează de 

partea naturii și urmărește din depărtare mani-

festările citadine. Uneori curiozitatea, alteori apariția 

inoportună a vreunui localnic îl trezesc din reveria 

naturii și îl fac să caute din nou prezența oamenilor. În 

căutările sale, își formulează discursul la persoana a 

doua, astfel încât să atragă cititorul să se alăture lui, să 
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devină aliatul său în noile descoperiri: „Uită-te în jur!”, 

„Hai, mai departe...”, „Întreabă-l pe...” etc. 

 

Individualitate și libertate 

Kunisch nu caută să stabilească tipologii sau tipare 

specifice culturilor în care călătorește. Pe acestea, din 

eventuale nevoi antropologice, le poți sustrage ulterior 

din paginile sale, cu sprijinul unor baze ontologice 

prealabile. El insistă asupra importanței descoperirii 

elementelor unice, fiindcă se află în căutarea acelui ceva 

deosebit de cultura sa, care să îi umple o dorință 

neclară. În schimb, identificarea singularităților anu-

lează așteptările prealabile și încurajează spontan-

eitatea. Pentru evitarea monotoniei, autorul recomandă 

o privire mai pătrunzătoare și un spirit fin de obser-

vație, o stare vibrantă a minții în timpul călătoriei. 

Singularitatea românească, confirmată și în multe alte 

jurnale apropiate vremii, se regăsește în contraste: 

„Dacă singularitatea care izbește ochiului și asocierea 

picantă de contraste alcătuiesc Eldorado-ul turistului, 

atunci nici un loc, în afară de Alger, nu i se poate 

recomanda acestuia mai mult decât Bucureștiul.” (p. 97) 

 

Erotismul idealizat 

Iubirea s-a aflat întotdeauna în centrul uni-

versului romantic. Indiferent de formele ei de mani-

festare, ea este catalizatorul vieții și al modului de 

organizare și receptare a acesteia. Richard Kunisch se 

află în căutarea unui ideal de frumusețe, pe care a 

început să îl construiască în visele de tinerețe și pe 
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care îl retușează în călătoriile sale. Privind din pers-

pectiva actuală, registrul erotic cuprinde o mulțime de 

clișee și coboară din lumea orientală: „Frumusețea 

femeilor presupune întotdeauna ochi întunecați, adânci, 

neapărat aprinși, sprâncene precis desenate, buze 

pline, eventual de culoarea coralului, păr bogat, mers 

elastic, veșminte strălucitoare, inimă pătimașă, mister, 

cochetărie, disponibilitate erotică, în stare să biruie 

prin vicleșug opreliști oricât de strașnice” (p. 15, nota 

editorului). Privind la un loc aceste însușiri pe care 

trebuie să le aibă femeia ideală, vom vedea în aceasta, 

de fapt, o personificare a visului său din copilărie, redat 

în capitolul introductiv. Apa, din care ies toate ele-

mentele civilizațiilor, este, în mitologie, asociată erotis-

mului și fertilității. Așa cum vedea, la un moment dat, 

apa, astfel vede, la maturitate, idealul feminin. 

Se pot remarca două forme de manifestare a 

erotismului. Una ține mai degrabă de un voaiorism 

galant: „Ochii îi străluceau și ardeau văpaie, pieptul îi 

fremăta. Tot mai dulce, mai adânc, mai pătimaș perlau 

sunetele, era un cântec fantastic de tulburător. Inima 

femeii seamănă cu boaba de tămâie: răspândește 

mireasmă doar când arde” (p. 110) sau de un interes 

constant față de subiectul iubirii arătat în conver-

sațiile cu diferiți interlocutori: „Frumoasa fiică a 

Orientului părea că nu ne bagă în seamă, privirile i se 

îndreptau în jos. «Gura ei este roză, grumazul un 

buchet de iasomie», șopti bătrânul Iussuf. «Pe cele 

șapte ceruri ale lui Mahomed și pe cele patru raiuri 

pământene», spuse încet însoțitorul meu, fermecat, 
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«nu mai există o femeie ca asta!». Acum își întoarse 

încet spre noi ochii umbriți de genele lungi. Erau 

îngeri ai luminii sau ai întunericului care sălășluiau în 

acești ochi arzând întunecat?” (p. 248). Erotismul este 

și pasional, dar acesta se manifestă în scris când lasă 

imaginația să îi zburde în conturarea vreunei povești 

de dragoste, precum în Anița (pp. 145-152), în care 

apare mitul Zburătorului sau Cleopatra Stambulului 

(pp. 305-314), unde Erosul se împletește cu Thana-

tosul, sub forma unei prințese criminale, mistuită de 

pofte carnale. 

Ar mai fi de observat și faptul că autorul inves-

tește multă energie în realizarea portretelor, în 

special a celor feminine. Descrierile sale sunt atât de 

minuțios realizate, încât ai putea avea senzația că te 

afli în fața unui tablou. Deși fine, observațiile sale sunt 

completate de un limbaj încărcat de clișee și stereo-

tipii. Portretele orientale sunt, fără excepție, învelite 

într-o aură strălucitoare, voluptoasă atât din punct de 

vedere vizual, cât și olfactiv sau auditiv. Este, probabil, 

și un efect al lecturării basmelor din „O mie și una de 

nopți” asupra occidentalului, atras de misterul 

depărtării, care, odată întâlnită, inspiră necesitatea de 

a o cuprinde cu ajutorul unor instrumente familiare, 

dar totodată neobișnuite. 

Privit în ansamblu, jurnalul de călătorie al lui 

Richard Kunisch este unul dens și eclectic. Deși 

organizează textul în capitole potrivite ca mărime, pe 

care le definește clar, faptul că înglobează în acestea 

tot ceea ce întâlnește și o face pe un fundal emotiv 
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intensificat, fără a oferi, în același timp, vreun detaliu 

personal, oferă o senzație de aglomerare. De altfel, 

foarte important pentru abordarea critică este și fap-

tul că autorul îmbină spontan relatarea de tip docu-

mentar cu referințe istorice verificabile și cea de tip 

ficționalizant cu o multitudine de referințe literare. De 

aceea, jurnalul nu poate fi luat în considerare atunci 

când vine vorba de înțelegerea culturilor pe care le 

străbate, nici chiar pentru a percepe o anumită 

atmosferă orientală. Acesta este o manifestare a spiri-

tului propriu și a culturii occidentale aflate în plin 

romantism. 

 

Richard Kunisch, 2014, București și Stambul. Schițe din 

Ungaria, România și Turcia. Ediție de Viorica Nișcov, 

București: Humanitas. 
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Firescul libertății 
 

urnalul de față este considerat o piatră de hotar în 

ceea ce privește jurnalul de călătorie în România. El 

se bucură de atenția unora dintre cei mai impor-

tanți călători străini pe care țara noastră i-a primit: 

Patrick Leigh Fermor ori Alan Odgen, autorul Romania 

revisited (2000), completată de un studiu despre 

călătorii englezi care au străbătut țările române între 

1602 și 1941. Importanța acestei cărți are la bază pe 

de-o parte notorietatea autorului, membru fondator al 

cercului literar Cuibul de tigrii, un fel de rival al 

Bloombury-ului Virginiei Woolf, autor prolific a peste 

130 de cărți, poet, critic, istoric, memorialist și mai 

ales autor al numeroase jurnale de călătorie, iar pe de 

altă parte faptul că el a vizitat România chiar înainte 

de cel de-al Doilea Război Mondial, când țara se afla în 

plină dezvoltare, cu o viață culturală înfloritoare. 

Așadar, la invitația prințesei Anne-Marie Callimachi, 

Sir Secheverell Sitwell vizitează România interbelică 

fiind, așa cum îl încadrează Alan Odgen, un călător de 

lux ce se bucură de primirea regelui Carol al II-lea la 

Peleș ori de a reginei Maria, la Bran. 

Asemeni lui Goethe în călătoriile sale, Sir Sitwell 

refuză să se documenteze despre România pentru a 

avea o reacție autentică în momentul confruntării cu 

terenul. În introducere, autorul trece în revistă princi-

palele lucruri care l-au impresionat. El își notează că 

J 
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țara se află la capătul Europei, că are o bogăție poten-

țială imensă, susținută atât de populația rurală, necon-

taminată de revoluția industrială, „care a traversat 

secolul al XIX-lea în starea sa originală” (p. 21), cât și 

de un conducător pe care ei îl adoră și care a ajutat 

România să progreseze într-un interval foarte scurt de 

timp – Regele Carol al II-lea: „După câteva momente a 

devenit limpede pentru mine că era omul cel mai 

capabil din țară și, după Kemal Atatürk, poate per-

soana cea mai remarcabilă din Europa de Est.” (p. 20) 

Prima oprire românească o face în Sighișoara. 

Este interesant cum este privit acest oraș, ce pentru 

noi reprezintă o adevărată bijuterie și motiv de pro-

movare. Din perspectiva călătorului versat, „Sighi-

șoara e un oraș mic, foarte pitoresc, dar altceva care 

să-ți atragă atenția nu mai există” (p. 27). Sir Sitwell 

este atras mai degrabă de elementele autentice 

precum dispunerea  satelor din Câmpia Transilvaniei 

și microcosmosul vieții țărănești. Aceeași impresie o 

avem și în legătură cu expoziția Palatului Brukenthal 

din Sibiu, unde se arată dezamăgit de picturile expuse: 

„Posedă o singură capodoperă, un mic portret de Jan 

van Eyck; în rest, interesul este împărțit în direcții 

obscure și ciudate” (p. 29). Călătoria se continuă în 

Oltenia, unde admiră frumoasele covoare țesute, 

pentru care această regiune era cunoscută. 

Descinderea sa în universul monastic este una 

detaliată în ceea ce privește elementele de arhitectură 

și istorie a ridicării locurilor de cult. Experiența sa 

vastă atât în domeniul artei cât și al călătoriei devine 
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din nou evidentă, pe baza multiplelor comparații cu 

arta bisericească internațională: „Această frescă des-

cinde în tradiție directă de la Ravenna, unde mozaicul 

reprezentându-i pe Iustinian și Teodora, la San Vitale, 

constituie modelul acestui tip de compoziție. Se afir-

mă că frescele de la Hurezi respectă cu strictețe 

canoanele practicate de pictorii de la Muntele Athos, 

care au instrucțiuni amănunțite în privința frescelor 

care îi reprezintă pe ctitorii unei biserici. Ele trebuie 

să fie întru totul executate potrivit unui cod, iar aceas-

tă tradiție de unsprezece secole nu admite devieri” 

(pp. 40-41).  

Altfel, România îl surprinde în cele mai felurite 

moduri. Întâmplarea face ca în drum spre București, 

aflat la Rucăr, să asiste la o nuntă tradițională și să 

admire obiceiuri unice. Însă momentul care îi aduce o 

mai mare satisfacție este întâlnirea sa cu bâlciul. La 

aproape un secol distanță de vizita lui Wilhelm de 

Kotzebue, bâlciul i se înfățișează lui Sir Sitwell ca un 

obiect al dorinței: „Tânjeam după această priveliște de 

când sosisem în România, iar acum eram răsplătit.” (p. 

70) Deși produsele întinse la tarabe sunt mărturia 

decalajului istoric: „tarabele cu felurite oale din lut și 

mese improvizate pe care se înșirau nenumărate 

Venus din ipsos, toate de vânzare” (idem), impresiile 

călătorului sunt din aceeași sferă a subtilului descrisă 

de Kotzebue. Mai mult decât atât însă, observațiile 

englezului fac trimiteri intertextuale conforme cu 

vremea, ca să nu mai pomenim elevarea firească a 

vocabularului, a figurilor de stil și a formulei de 
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redactare a textului: „Se obișnuise într-atât cu prăjina 

sa, încât el și mârțoaga sa famelică, pe care era treaba 

lui să o brutalizeze și s-o bată, căpătaseră un soi de 

existență duală ori compozită, o entitate de centaur, 

rotindu-se ca într-un cerc al autodistrugerii. El mâna 

un fel de cal spectral, sau fantomatic, iar rolul său de 

birjar ori vizitiu avea ceva atât de neobișnuit, încât 

devenea de neuitat. Avea patosul micului hornar care, 

dacă citim poemul lui William Blake, pare să ispă-

șească în nevinovăția lui cine știe ce păcat pe care nu 

l-a făptuit niciodată.” (p. 71) Alteori, decorul pare să fi 

rămas încremenit în timp: „cârciumi în aer liber cu 

acoperișuri improvizate din frunze și crengi” (idem).  

Bâlciul este și locul unde observă particularități 

rasiale puternice, la fel, comparativ cu alte zone: „Dacă 

vezi câțiva lăței călărindu-și căluții în galop, te poți 

gândi la perioada albastră a lui Picasso, numai că 

înfățișarea lor nu are nimic spaniolesc în ea, nu evocă 

nici cartierele rău famate ale Barcelonei, nici acor-

durile de chitară din Albaicin sau Triana. Aceștia sunt 

adevărații țigani din România, un neam pe care nu l-ai 

mai cunoscut până atunci, iar după ce-l cunoști 

dezvăluie o personalitate atât de puternică, încât îți 

dai seama că adaugă ceva nou, sau diferit, reper-

toriului existenței umane.” (p. 83) Continuă cu pre-

zentarea altor neamuri de țigani europeni, sugerând 

un interes aparte față de acest popor care a generat 

dintotdeauna o atracție magnetică a călătorilor stră-

ini, stimulată în mare parte de exotismul apariției și 

stilul lor de viață, hrănită de legendele ce au înflorit în 
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jurul lor: „România, care într-un fel suferă de pe urma 

prezenței țiganilor, are, se poate spune, o atitudine cu 

totul binevoitoare față de ei. Ni s-a spus că există chiar 

și un ziar în limba lor care apare în București. Nu am 

putut găsi niciun exemplar în capitală, deși e sigur că 

această publicație există cu adevărat.” (p. 88) Pentru 

România, documentează temeinic categoriile de rromi 

existente la acea vreme, citând din cartea lui C. I. Popp 

Șerboianu, publicată la Paris, în 1939, Les Tsiganes, ori 

din Liszt, Țiganii și muzica lor în Ungaria. 

În continuarea călătoriei sale, ajunge mai târziu la 

București, lucru ce nu este lăsat la voia întâmplării, ci 

urmează strict recomandarea altor turiști de a vedea 

mai întâi alte locuri din România, fiindcă Bucureștii 

sunt doar o copie mult mai mică a Parisului. Sitwell 

contrazice această remarcă și analizează în profun-

zime diferitele influențe în arhitectura, arta, muzica, 

vestimentația ori gastronomia bucureșteană. El recu-

noaște cu încântare eclectismul orașului pe care îl 

consideră diferit atât de acest colț al Europei cât și de 

restul ei. Un loc pe care amestecul de influențe l-au 

făcut unic: „Bucureștiul este o combinație de influ-

ențe; rusești, franțuzești, muzica balurilor venea de la 

Viena, extravaganța și risipa erau rusești, această țară 

fiind vecină cu România, în timp ce toate trăsăturile 

orientale își au originea în fondul pe care l-am descris 

în paragrafele anterioare.” (p. 111) Descrierea se 

continuă cu expunerea unei seri mondene bucureș-

tene, unde insistă asupra unei atmosfere „nemai-

întâlnită în nicio altă capitală din Apus, grație influen-
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țelor venite din fanar, ori chiar de la Cairo, a moleșelii 

cu nuanțe sud-americane, a luxului aproape mexican 

cu care erau împodobite șeile și harnașamentele.” 

(idem) Par extreme aceste comparații, însă dacă le 

privești pe rând, s-ar putea ca ele să nu fie chiar  

într-atât de forțate. 

Dintre considerațiile de natură istorică, autorul 

insistă asupra secolului al XVIII-lea, în care accentul 

cade pe domnia fanariotă, pentru că ea are efecte 

puternice asupra fondului artistic, dar este marcat și de 

incidente extravagante. Dacă din punct de vedere 

arhitectural, prinții fanarioți trimiși să domnească în 

Moldova, de exemplu, nu au lăsat în urma lor nicio 

construcție măreață, fiindcă un prinț fanariot domnea 

doar câțiva ani, datorită capriciilor sultanului, și accen-

tul cade pe agoniseala unor sume cât mai mari de bani 

într-un timp scurt, bijuterii și veșminte deosebite. Mulți 

dintre ei se comportă în moduri total neașteptate: 

„Prințul Matyla Ghika mi-a povestit cum un domnitor 

fanariot, din familia Mavrogheni, și-a făcut intrarea 

oficială în București, într-o sanie trasă de doi cerbi cu 

coarnele aurite” (p. 101) Totalitatea acestor caracte-

ristici deosebite, chiar la distanță de secole, alcătuiesc 

atmosfera cotidiană a Bucureștiului interbelic. 

În mod neașteptat, Sir Sitwell face o paranteză și 

discută despre o mică sectă religioasă care nu mai e la 

fel de puternică, dar încă prezentă – cea a scopiților 

ruși ce obișnuiau să lucreze ca vizitii în București, 

urmând ca apoi să-și închirieze grajdurile spre a servi 

drept garaje actualelor mijloace de transport, auto-
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mobilele personale. Comunitatea scopiților era alcă-

tuită din bărbați ruși care se supuneau voluntar 

operației de castrare după ce se căsătoreau și lăsau 

urmași și femeile acestora. Este prezentat în această 

carte istoricul acestei secte religioase, dar și tră-

săturile lor specifice. În viziunea britanicului, România 

interbelică ni se înfățișează ca o țară extrem de tole-

rantă față de minorități, bucurându-se de populații 

uneori unice, cum este cazul mai puțin cunoscuților 

găgăuzi din Dobrogea centrală, răscolnici, bezpopvțî 

sau comunitatea turcă, acum mai celebră, de pe 

Ada-Kaleh. Impresia membrilor acestor comunități 

este că: „România era o țară a libertăților, unde 

tuturor li se îngăduia să-și practice credința și să 

urmeze preceptele unei vieți care li se părea dreaptă.” 

(p. 180) Cred că nicicând  în România nu s-a simțit așa 

tare sentimentul libertății, dar mai ales al toleranței 

firești.    

 

Sir Sacheverell Sitwell, 2011, Călătorie în România, 

București: Humanitas. 
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Le pèlerin du cœur 
 

a un prim contact cu volumul francezului 

Grégory Rateau, un căutător de mijloace auxi-

liare de reflecție antropologică ar putea să se 

entuziasmeze la gândul că-și poate vedea, ca în alte 

rânduri, prin ochii celuilalt, ai străinului, reflexia pro-

priei culturi. Observațiile comparative sunt de cele 

mai multe ori intrigante și constituie, recunosc, o 

plăcere vinovată, dar care a venit întotdeauna în 

sprijinul conturării și maturizării unei viziuni proprii 

asupra lumii. Cartea debutează în această notă, 

scurtele schițe surprinse pe străzile bucureștene sunt 

terenul pe care poți întâlni aceste mici delicii com-

paratiste, însă, pe măsură ce înaintăm în lectură, 

acestea scad în intensitate, iar tablourile locale devin 

mai degrabă un prilej de terapie prin călătorie, 

lăsându-ne, altfel, oportunitatea de a ne concentra și 

asupra acestei valențe tămăduitoare a drumului. 

Pentru autor, debutul călătoriei în România a 

reprezentat la acel moment o escapadă din cotidianul 

rutinat, umbrit de o depresie severă, pe un fundal 

autoreflexiv și romantic ce acutizează pe de-o parte 

sentimentul inutilității vieții, iar pe de altă parte, 

nevoia unei călătorii care să îl scoată din acest impas. 

Astfel, oferta unui proiect de documentare în mijlocul 

naturii, chiar și în România, este o gură de aer 

binevenită. Prima lui întâlnire este cu Bucureștiul aflat 

L 
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în proces de modernizare, „într-o țară care se mișcă și 

vinde la rândul ei visul consumului pentru toți” 

(p. 11), în contrast cu vestigiile rămase după cutre-

murul din 1977. Mersul cu tramvaiul numărul cinci 

este o imersiune în realitatea citadină brută, în 

deplină opoziție cu atmosfera „comună” de acasă, o 

realitate care îl îndeamnă la reacții active, anume, 

acelea de a surprinde imediat, în cuvinte, scenele la 

care este martor, rămânând însă mereu conectat la un 

acasă care devine obiectul acelei analize comparatiste 

de care pomeneam la început. 

Face eforturi să învețe limba română și să-și 

ascundă accentul străin: „nu mai vreau să fiu con-

siderat turist sau călător aflat în trecere, încerc să-mi 

ascund accentul și, chiar dacă tentativele sunt inutile 

și impostura e repede demascată, mă străduiesc, 

depun un efort pe care nu-mi amintesc să-l fi făcut 

vreodată în trecut” (p. 19). Conștientizează apoi 

motivul real al călătoriei sale, acela de a evada, și își 

dă seama că acesta intră în conflict cu realitatea și că, 

dacă perseverează în căutările sale introspective, 

poate rata „frumusețile” din jurul său, care „nu-l 

suprimă în niciun fel pe cel care eram, dar sunt 

convins că vom ajunge să fim cu mult mai bogați din 

punct de vedere spiritual” (p. 25). Scrisul devine o 

procedură de aliniere la propria persoană, care se lasă 

purtată de micile deraieri cotidiene, fie ele și exte-

rioare: „Mă hotărăsc atunci să aștern pe hârtie aceste 

câteva cugetări, ca să preiau cât de cât controlul 

asupra mea” (p. 30). 
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În periplul său, își înfrățește sufletul hoinar cu un 

alt călător reprezentativ pentru literatura română, 

Panait Istrati, pe care îl recitește mereu, 

întrebându-se cum s-ar raporta acesta la schimbările 

actuale din peisajul arhitectonic românesc: „Mă întreb 

ce-ar crede Panait Istrati despre această Românie 

nouă, despre aceste parcuri, ultime vestigii de aici ale 

regatului naturii pe care o îndrăgea și despre barurile 

pline și populate astăzi de aceiași bogătani care mai 

ieri îl persecutau. Ar găsi cu siguranță unicul spațiu, 

oricât de mic, în care să se poată așeza liber și să 

citească, să citească până la orbire, înainte ca ultima 

pagină să-i fie smulsă din mâini cu brutalitate” (p. 

105). Încearcă să participe la micile desfășurări ale 

sacrului, influențat și de o românească „fire poetică 

indisociabilă de iubirea de sacru” (p. 23) și se oprește 

în fața bisericilor făcând semnul crucii sau reflectând 

asupra automatismului în sine care, în esență, 

reprezintă principiul oricărui ritual religios. 

Călătoria alături de iubita originară din România, 

România profundă cu rădăcinile ei înfipte în rural, este 

și un prilej de reconectare și reconfirmare a unei relații 

bazate pe iubire și admirație, iar semne în acest sens 

apar sporadic în volum, suficient ca să coloreze 

discursul autoreflexiv ori orientat spre cunoașterea 

noului mediu: „Înțeleg mai bine de unde îi vine 

vitalitatea incredibilă – a știut să păstreze un paradis 

pe care-l cultivă, neavând nevoie să-l mai caute prin 

lume, rădăcinile fiindu-i temeinic înfipte aici și acum. O 

privesc alergând spre mine parcă fără să atingă pămân-
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tul, sălbatică, luminoasă, pământeană și aeriană 

totodată” (p. 69). 

Micile portrete se conturează conștient sub grija 

privind modalitatea de a împărtăși obiectiv și altora 

impresiile: „După trecerea acestei euforii și a dorinței 

puternice de a mă folosi de teritorii mai curând 

pentru a mă aduce în ochii lumii decât pentru ce oferă 

în tăcere spre contemplare, încep să văd” (p. 204). 

Vederea este antrenată să surprindă detaliul pentru a 

transfera fidelitate în plan narativ. Descrierea în 

scopul împărtășirii celorlalți este completată de pro-

priul mod de intervenție asupra realității, de crearea 

unei breșe de infiltrare în aceasta pentru a deveni 

parte din mediu. Peisajul pescăresc din Sfântu 

Gheorghe, de exemplu, este pătruns de iubiții cu chef 

de aventură: „Ușor chercheliți, ne hotărâm să tra-

versăm în noapte numeroasele dune de nisip și cără-

rile fără sfârșit ce duc la o plajă complet pustie și 

nemărginită, ca să ne scăldăm în pielea goală. Înain-

tăm bâjbâind prin beznă, abia distingând siluete 

mișcându-se în al doilea grad de obscuritate. Măgari, 

vaci, cai sălbatici, arici, tot atâtea obstacole înfrico-

șătoare care, după ce te adaptezi, devin ciudat de 

liniștitoare, căci recreează puțin din viața rămasă în 

urma noastră” (p. 205). Apropierea de natură aduce 

cu sine o apropiere esențială de oameni: „Aici sunt 

departe de toate, betonul nici măcar nu ajunge până la 

unele case, o baie de noroi garantată, nici curentul 

electric, de care mulți sunt lipsiți, culcându-se și 

sculându-se odată cu soarele, dar, la mare distanță de 



93 

«lume», mă simt mai apropiat de oameni cum n-am 

mai fost nicicând în trecut” (pp. 232-233). 

În timpul șederii sale, călătorul bifează cele mai 

variate aspecte ce țin de viața într-o altă cultură: 

învață limba, devine angajat, experimentează viața la 

sat, unde participă la muncile gospodărești sau la 

diverse evenimente din comunitate, precum înmor-

mântarea ori sacrificarea porcului de Ignat, trăiește 

alături de români impactul tragediei Colectiv și altele. 

Textul lui are ceva din diversitatea vieții de zi cu zi și, 

deși nu urmărește metodic forme exterioare ce țin de 

explicarea și înțelegerea mai clară a unei culturi, 

bilanțul pe care îl realizează la un moment dat pre-

zintă plusurile și minusurile unei vieți în România 

prin ochii unui străin care nu participă obligatoriu la 

toate aspectele ce țin de viața comunității, având 

privilegiul alternativei de a se ține departe de aspec-

tele neplăcute: „Acum și celelalte chestii, costul vieții 

mult mai scăzut, peisajele, natura, familia lui Sarah, 

weekendurile tot mai poetice. Libertatea de a mă 

mișca pe un pământ unde politica încă nu-mi iese pe 

nas, căci de fapt suntem doar trecători, spectatori 

prudenți” (pp. 185-186). 

Calitatea de spectator nou conștientizată se 

manifestă și ea când se așteaptă mai puțin. Este cazul 

scenei în care este implicat un grup de etnie rromă ce 

își pregătește cina la adăpostul unei stații de autobuz. 

Acesta îi oferă „spectacolul unei ferestre deschise 

privirii”. Văzându-și de treburi, ei construiesc în jurul 

lor un cocon în care călătorul încearcă, fără succes, să 
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pătrundă la început, căutând chiar și un mic schimb de 

priviri. Acea clipă revelatoare privind rolul său de 

spectator se continuă cu înțelegerea faptului că, deși 

nu participă direct la scena ad-hoc, aceasta îl apropie 

mai tare de locul în care se află acum, îl leagă de 

prezent și îl înstrăinează de trecut: „Acest nomadism 

pitoresc nu-mi mai apare deloc exotic, ci am mai 

degrabă impresia că Parisul și obiceiurile lui îmi sunt 

mult mai străine în ziua de azi” (p. 149). 

Volumul confirmă categoria jurnalului de călă-

torie, în care exprimarea este una sinceră, directă și 

simplă, fără prea multe artificii stilistice. Deși din 

punctul de vedere al cunoașterii antropologice nu poți 

recunoaște ori aborda metode științifice de înțelegere 

a unei culturi, informațiile fiind selectate eminamente 

subiectiv, judecățile asupra diferitelor elemente cultu-

rale sunt formulate pe un ton reflexiv și raportate în 

principal la propriile experiențe de natură interioară, 

astfel încât trimit la un aspect imposibil de neglijat – 

călătoria interioară și, prin aceasta, funcția ei de a 

acumula resurse personale în scopul continuării dru-

mului prin viață. 

În cele din urmă, Grégory Rateau pare un călător 

privilegiat, nu din punctul de vedere al condițiilor de 

trai, ci tocmai din punctul de vedere al acestei șanse de 

a se afla între două culturi, cea franceză și cea română, 

și a pătrunde, la nevoie, în una dintre ele, cu care 

rezonează mai mult în diferite momente. România l-a 

acceptat așa cum el a îmbrățișat România, având, 

totodată, o perspectivă mai largă asupra vieții, neli-
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mitată de granițele terestre. Atunci când s-a adaptat și 

a ales asumat viața aici, tot așa cum prima parte a vieții 

a petrecut-o în Franța, a devenit un locuitor al lumii. 

 

Grégory Rateau, 2019, Hoinar prin România. Jurnalul 

unui călător francez, Iași. 
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Călătorii sub semnul dorinței  

de „civilizație” și „modernizare” 
 

eputatul cercetător Mircea Anghelescu ne pre-

zintă o antologie de texte ce au la bază călăto-

rii întreprinse în secolul al XIX-lea, o perioadă 

despre care avem un număr relativ redus de mărturii 

cu privire la drumurile externe, dar care reprezintă 

punctul de început al unei mobilități cu impact im-

portant asupra culturii poporului român. 

Dacă până atunci românul era considerat mai 

degrabă sedentar, secolul al XIX-lea cunoaște o schim-

bare de mentalitate, pusă sub semnul dorinței de „civi-

lizație” și „modernizare”. „Gustul voiajurilor” este 

deprins, în primul rând, de tineri și se orientează cu 

precădere spre Austria, Italia sau Franța, culturi care 

și-au pus amprenta puternic în dezvoltarea mai multor 

aspecte autohtone. Îngrijitorul ediției își propune ca, 

prin aceasta, să întregească lucrarea Lâna de aur. Călă-

tori și călătorii în literatura română (2015), ce a adus 

deja o contribuție importantă în literatura de spe-

cialitate, și să prezinte călătoriile și contextele istorice 

care le-au influențat. 

Selecția corpusului nu este, cum își și asumă anto-

logatorul, o încercare de ierarhizare a valorii lor isto-

rice, literare sau științifice, ci de a reprezenta fenomenul 

mobilității în această perioadă și efectele imediate sau 

R 
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ulterioare ale acesteia asupra conceptului de europe-

nitate, în primul rând, dar și de exotic și național. 

Dorința de a nota aceste drumuri, care au la bază 

motivațiile cele mai diverse, este pusă sub semnul 

revelației la întâlnirea cu noile culturi: „Dincolo de 

aceste scopuri, foarte concrete, amintite în trecere, 

însemnările sunt rodul entuziasmului cu care autorii 

descoperă partea frumoasă, nobilă, a călătoriei: cu 

acest prilej, ei admiră arta, arhitectura, măreția monu-

mentelor făcute să sfideze timpul” (p.7). 

Secolul al XIX-lea este și perioada în care se 

înființează Societatea Română de Geografie (1875), în 

care exploratorii români conferențiază, aducând un plus 

în conștientizarea importanței călătoriilor în modelarea 

vieții publice, inclusiv în economie, prin înțelegerea că 

„țara trebuie tradusă în circuitul general al programului, 

al cooperării mondiale, al comerțului” (p. 8). Este seco-

lul declarării explicite a importanței schimbului cultural 

internațional, realizat prin mobilitate. 

Din punct de vedere literar, cărțile de călătorie 

încep să se răspândească și facilitează dezvoltarea 

unei componente importante – descrierea, care mai 

degrabă lipsea în proza pre-iluministă, concentrată pe 

„simplele numiri ale acțiunilor și lucrurilor implicate 

în evoluția eroilor” (p. 12). În plus, literatura de călă-

torie se bucură încă de la început de o mare popu-

laritate în rândul cititorilor de toate vârstele, indife-

rent de preocupări. 

Contribuția pe care literatura de călătorie o aduce 

nașterii literaturii române moderne, dar și înțelegerea 
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caracterului modelator al călătoriei sunt justificate atât 

în studiul introductiv al lui Mircea Anghelescu, cât și de 

facto, prin textele antologate aici. 

 

Să revenim, în primul rând, la dorința de civilizație 

și de modernizare constatată în gazetele vremii și care 

îi animă pe români să devină doritori de călătorii. 

Geografic, putem urmări aceste drumuri într-o formă 

tripartită: călătoriile europene, călătoriile naționale și 

călătoriile exotice. 

Din arealul european, Italia este țara preferată, 

după cum reiese din volumul de față. Călătoriile ita-

liene sunt înregistrate cu cele mai diverse pretexte de 

autori precum Dinicu Golescu, Gh. Asachi, August 

Treboniu Laurian, D. Ananescu, Ion Codru-Drăgușanu, 

Al. Macedonski, I. Slavici sau Duiliu Zamfirescu. Fie că 

sunt redactate sub forma unor note de călătorie, fie 

epistole sau articole de ziar, toate descriu impresii în 

fața diferitelor particularități culturale. Dacă unii 

dintre ei, precum August Treboniu Laurian, Dinicu 

Golescu sau D. Ananescu, descriu sec, dar foarte deta-

liat, aproape sub forma unui prospect turistic, regiu-

nile și obiectivele turistice vizitate, sunt și alții pentru 

care impresia puternică a noului se traduce într-un 

entuziasm împărtășit prin conștientizarea impor-

tanței momentului. Este, de exemplu, cazul lui Gh. 

Asachi în „Estract din călătoria unui moldovan la 

Roma” (1807), care merge pentru studiu în capitala 

Italiei: „Apropierea de străvechea doamnă a lumei, de 

aceea de unde derază ființa și numele românilor au 
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aprins în inima mea o nerostită nerăbdare” (p. 26). Ne 

aflăm în fața unui călător dornic de aventură și cu-

noaștere, foarte atent la propriile reacții: „Ce sâmțiri, 

ce reflexii să îndeasă în inima și cugetul meu, Doamne! 

Acesta este teatrul pe care firea omenească au înfă-

țoșat toate câte au fost în stare a produce în lume pe 

cetățenii cii mai îmbunătățiți, pe iroii cii mai străluciți 

și pe cii mai crunți tirani!” (p. 27). Enumerarea se 

continuă în acest fel elogios, urmată de un moment de 

maximă revelație a șansei unice de a se afla acolo și a 

posibilității de a contribui în acest fel la modernizarea 

propriei țări: „Poate că de la epoha de când întâm-

plările au despărțit pe români de maica lor Roma, 

poate că eu sânt acel întâi român carile calc această 

strămoșească cale. Dar, cu bună seamă, cel întâi sânt 

carile întru cunoștiința unei datornice ammirări (sim-

țiri de mirare) de la gura Istrului (Dunării) călătoresc 

la gura Tibrului spre a depune un neputincios tribut 

de respect și între ruinele (surpări) mărețe care ră-

suflă atâtea învățături, doresc aduna oarecare semințe 

pentru a le semăna pe câmpiile patriii mele.” (p. 27) 

Acest fragment reprezintă însuși spiritul călătoriilor 

din secolul al XIX-lea iar dorința de a realiza această 

legătură între cele două culturi înrudite este mugurele 

conștiinței de europenitate. 

Tot din motive practice călătorește și Ion 

Codru-Drăgușanu. El relatează într-o epistolă despre 

trecerea sa prin Napoli (p. 177), oraș semnificativ pe 

rutele italiene, sugerat cel mai probabil și datorită 

prezenței numărului mare de precupeți napoletani pe 
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teritoriul românesc. De acolo, destinația obișnuită 

pare să fie Pompei, oraș care atrage prin tragismul 

istoric. Al. Macedonski scrie un articol despre vizita sa 

la Pompei și Sorrento, în care accentul cade asupra 

impresiilor puternice cauzate de vizionarea trupurilor 

încremenite în lavă, descoperite în urma săpăturilor 

arheologice. Remarcăm ușurătatea scrisului și mai 

ales o expresie ce vine pe filieră poetică. Însă, cel mai 

diferit, ca stil, de toți ceilalți care au călătorit în Italia 

secolului al XIX-lea este I. Slavici. Scrisoarea sa poate 

fi pusă alături de orice studiu de antropologie mo-

dern. Debutează, în primul rând, cu remarci ce țin de 

metodologia antropologiei subtilului: „La gara din 

Neapoli zgomotul era amețitor. Conductori, hamali, 

birjari și public, toți țipau. [...] Intrând în oraș, 

zgomotul creștea din ce în ce [...]” (p. 204) După o 

introducere în atmosfera orașului, manifestată prin 

evidențe sonore, autorul reușește să surprindă 

principalele trăsături ale localnicului, reușind să 

construiască o tipologie. Se folosește în primul rând 

de observație, analizând totul de la o distanță 

potrivită, cât să nu întrerupă atmosfera locului, iar 

descrierea surprinde cu fiecare rând dorința de a 

înțelege: „Dar ei mă interesau, nu pentru c-ar fi 

semănând cu românii, nu, ferească Dumnezeu, ci 

pentru că sunt un neam de oameni foarte interesanți.” 

(p. 205) 

În aceeași manieră sunt cuprinse aici texte despre 

călătorii în Spania (Mihail Kogălniceanu), Franța  

(I. Heliade Rădulescu, N. Gane), Rusia (Călugărul 
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Chiriac), Serbia (N. Iorga), Germania (Nicolae Filimon) 

și foarte multe pe teritoriul României (Timotei Cipariu, 

Gr. Alexandrescu, V. Alecsandri, George Bariț, Cezar 

Bolliac, Al. Pelimon, D. Bolintineanu, D. Ralet, V. Boe-

rescu, Al. Odobescu, Iosif Vulcan, A. P. Alexi, A. D. Xeno-

pol, G. Manolescu, Vartan Mestugean, Al. Vlahuță, 

Nicolae Pora). Sunt însă și destinații exotice, asupra 

cărora m-aș opri doar pentru a vedea reacția româ-

nului la întâlnirea cu locuri ce nu surprind prin măreția 

arhitectonică sau a reprezentanților intelectualității, ci 

prin diversitatea culturală și sentimentul de neașteptat. 

V. Alecsandri, Dimitri Ghika-Comănești, S. Schiffer 

și ofițerul Sever Pleniceanu călătoresc în Africa. Textul 

lui V. Alecsandri cuprinde, din păcate, doar călătoria 

sa pe mare într-acolo și dacă din punctul de vedere al 

impactului exoticului nu-l putem fructifica, nu putem 

să nu remarcăm că acesta rămâne poet în orice 

împrejurare, prin capacitatea sa de a surprinde fru-

musețea oricărui moment. Dimitrie Ghika-Comănești 

își propune încă din titlu altceva – „o espediție”. Prin 

definiție, acest tip de călătorie se anunță una ane-

voioasă, îndepărtată, într-un grup organizat și cu un 

scop precis, fie el științific, militar, comercial etc. 

Putem să deducem, nesiguri, din context, că scopul 

acestei expediții este unul comercial, care este între-

rupt la un moment dat de povestirea unui episod de 

vânătoare (probabil un protocol de primire, pentru 

distrarea oaspetelui și creșterea încrederii în scopul 

relațiilor comerciale). Episodul lasă gustul unui roman 

de aventură. Nu se poate să nu remarcăm influențele 
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teritoriilor vizitate și la nivel lingvistic. În funcție de 

limba vorbită în timpul călătoriilor lor, observăm în 

discursul autorilor diferite mutații asupra unor cuvin-

te care, la vremea aceea, ar fi putut pătrunde ca 

împrumuturi adaptate ulterior limbii române. De 

exemplu, „surfață” folosit de Dimitrie Ghika-Comănești, 

provenit din limba engleză – „surface”, sau „restorant”, 

din limba italiană. Sunt numeroase exemple aici, iar 

textele se pot constitui în adevărate terenuri de 

cercetare pentru specialiștii în lingvistică. 

Spre finalul cărții, avem surpriza de a descoperi și 

singura contribuție feminină, cea a Otiliei Cozmuța, și 

o călătorie neașteptată în Japonia. Ca să parafrazez o 

expresie veche, călătorului îi șade bine nu numai cu 

drumul, ci și cu scrisul. Drumul invită la reflecție, iar 

impactul puternic al noului și a sentimentului că el 

este cel dintâi drumeț român, naște în călător dorința 

de a spune mai departe. 

 

Mircea Anghelescu, 2018, Călători români și călătoriile 

lor în secolul al XIX-lea, Polirom: Iași. 
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Slăbirea tradiției  

prin mobilitate 
         

pecialist în balcanistică, Marina Marinescu își 

definitivează formarea etnologică și sociologică 

în cadrul școlii germane, unde atinge teme pre-

cum migrația și aculturația, dezvoltarea socială a 

zonelor marginale, ori sociologia culturii cu referire 

specială la literatura populară balcanică. Ținând cont 

de aria sa profesională, fondată și în baza experienței 

sale în domeniul artei populare balcanice din cadrul 

Institutului de Istoria Artei al Academiei Române și 

având acces la o bibliografie impresionantă, mare 

parte în limba germană, Drumuri și călători în Balcani 

reunește câteva studii aflate la congruența intereselor 

sale, cărora reușește să le dea o formă unitară sub 

cupola balcanisticii. 

Eseurile de față sunt structurate tripartit, pornind 

de la aspectul mai general al călătorilor și drumurilor 

acestora în Balcanii secolului al XIX-lea și urmărind 

din ce în ce mai aplicat arta populară, răspândită prin 

intermediul rutelor comerciale, cu structurile ei deco-

rative, motivele și culorile. Dacă ultimul capitol este 

specializat în zona de istoria artei, primul prezintă 

drumurile comerciale pe teritoriul balcanic, dar și 

aspecte ce țin de meșteșuguri, bazare și târguri. Tot 

aici putem observa evoluția mărfurilor comercializate 

S 
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în funcție de cerințele vremii, dintre care și a cărții ca 

produs comercial, urmărind circulația și începuturile 

vânzării ei în această arie culturală. Erau o mulțime de 

drumuri negustorești care străbăteau întreaga Penin-

sulă Balcanică, pentru că ea era de importanță strate-

gică în relațiile lumii occidentale cu cea orientală. 

Incapacitatea de a încadra clar această zonă în una 

dintre cele două lumi, dar și tendința ei de a filtra 

influențele externe, fie ele orientale sau occidentale, și 

de a le asimila fondului cultural tradițional local, fac 

din Balcani un nod complex din punct de vedere 

antropologic. Se poate remarca adesea o suprapunere 

de elemente ce aparțin unor zone culturale diferite, 

transformându-se într-o „sinteză formală” (p. 8), prin 

care acest areal cultural se și face remarcat. Astfel, 

Marina Marinescu își orientează cercetările către 

aceste momente de contact, ce au constituit factori de 

„preluare și prelucrare” a influențelor străine. 

Pe lângă negustori, drumurile Balcanilor mai erau 

străbătute și de trimiși oficiali către Imperiul Otoman 

sau de călători atrași pur și simplu de exotismul și 

culoarea locului. În general, aceste călătorii se înche-

iau cu rapoarte asupra situației politice, jurnale, 

memorii și alte forme de relatare ce cuprindeau deta-

lii etnografice și geografice până atunci necunoscute. 

Aveau, așadar, o funcție importantă de redare a at-

mosferei specifice, importantă și astăzi, când încercăm 

să înțelegem anumite comportamente socio-culturale. 

Fiind o perioadă și un areal fertil pentru producția 

unor astfel de texte, autoarea poate să urmărească 
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tipul de călători care au bătut drumurile Balcanilor și 

îi discută în ordine cronologică, surprinzând evoluția 

economică și transformările semnificative ale comer-

țului. Se remarcă și faptul că, tot atunci, aceste 

memorii de călătorie se impun ca un nou gen literar, 

încurajat de interesul oamenilor față de necunoscut. 

Un exemplu în acest sens este medicul francez 

François de Pouqueville, care a întreprins numeroase 

călătorii în acest areal, iar memoriile sale s-au bucurat 

de un succes enorm, fiind traduse chiar și în germană, 

engleză și italiană. 

Scrierile de acest fel documentează, în general, 

rutele comerciale, mărfurile, casele de comerț și extin-

derea lor, târgurile, bazarurile și hanurile sau popa-

surile unde negustorii schimbau animalele de povară, 

încărcau produse locale sau desfăceau altele în vede-

rea comercializării. Negustorii balcanici care dobân-

diseră o bunăstare materială mai mare își extind aria 

de desfacere în sensul că au case comerciale și în 

Viena, Leipzig, Veneția, Trieste, Odessa, Petersburg și 

Moscova, Istanbul sau Smirna. Această bunăstare nu 

se recunoștea doar prin extinderea lor în afara 

Peninsulei, ci și prin lărgirea tipurilor de mărfuri, 

fiecare zonă nou apărută pe harta lor comercială 

contribuind la accesarea unor noi produse pretabile 

distribuirii. Casele comerciale aparțineau familiilor 

puternice, care au putut să evolueze din simpli negu-

stori la un nou nivel, iar acestea formează ulterior 

mica burghezie balcanică, la care se adaugă și alte gru-

puri de negustori sau meșteșugari locali. Ea „a pătruns 
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în cultură, a susținut dezvoltarea economică și socială 

a orașelor” (p. 47) prin donații substanțiale către 

diferitele instituții destinate vieții comunei. Pe acest 

fond apare și cartea ca produs nou, numai bun de 

comercializat, la început abordând teme religioase, 

apoi luând forma unor îndreptare de conduită, pentru 

ca, în cele din urmă, să aibă o funcție beletristică. 

Această nouă mică burghezie, ridicată din zona 

comerțului și meșteșugului, poate justifica, oarecum, 

tendința actuală a popoarelor balcanice de a aprecia 

mai degrabă persoanele îmbogățite prin comerț sau 

producție, decât pe cele responsabile de diverse 

revoluții intelectuale. Pentru că burghezia, în această 

zonă, a crescut de jos în sus și nu invers, ca la 

occidentali. O astfel de interpretare nu poate să nu 

atragă după sine o observație cel puțin hilară, care 

repune Balcanii tot în postura de mijloc: dacă în 

Occident cultura se face de sus în jos, iar în Orient 

abordarea este mai degrabă egalitaristă, în Balcani 

aceasta se realizează, cazual, de jos în sus. 

Partea mediană este dedicată obiectelor de artă 

populară și decorației lor, în funcție de influențele 

aduse prin intermediul preocupărilor comerciale. 

Faptul că avem de a face cu o zonă în care mobilitatea 

era ceva firesc și călătoriile erau necesare pentru 

procurarea diferitelor mărfuri neautohtone, altfel 

oferta era destul de redusă la vremea aia, influențează 

fiecare societate, în diferite moduri, nu numai din 

punctul de vedere al dezvoltării economice, ci și la un 

nivel mai profund, al tradițiilor. Marina Marinescu 
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discută în acest sens schimbul de daruri în cadrul 

ceremonialului nunții țărănești românești la sfârșitul 

secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. 

Prin mecanizarea și industrializarea la nivelul întregii 

Europe, cantitatea de mărfuri crește, iar acestea tre-

buie transportate pe distanțe tot mai mari. În acest 

proces, târgurile ce trebuie să existe în număr cât mai 

mare, de aceea și în zone mai îndepărtate, au un rol 

important în deschiderea satelor către noile influențe. 

Aceste transformări de natură socială afectează rela-

țiile tradiționale în interiorul satului, dar și relațiile 

acestuia cu lumea exterioară. Un exemplu este cere-

monialul nunții, capabil să reînnoiască sau să îmbo-

gățească un sistem de relații și, prin schimbul de 

daruri, să asigure baza materială necesară noii gos-

podării prin obiecte cu funcție dublă – una evidentă și 

alta codificată, simbolică. În Balcani, lada de zestre 

conținea lucruri simple, dar care erau în acord cu 

interiorul minimalist al unei case țărănești: „...pentru a 

facilita buna funcționare a familiei nou create trebuia 

asigurată o ladă de zestre și, împreună cu ea, cel puțin 

câteva piese textile de îmbrăcăminte și de interior, ca 

și o furcă de tors pentru viitoarea soție” (p. 77). 

Odată cu slăbirea tradiției, influențată de cultura 

târgului și de oraș, „de ceremonialul laic și religios în 

mediile boierești și ale negustorilor și orășenilor 

bogați” (p.78), cerințele în privința lăzii de zestre și a 

obiectelor conținute se modifică treptat. Lada nu mai 

trebuie sculptată de tatăl fetei sau de mire, după caz, 

ci se comandă din ce în ce mai des unui meșter local. 
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Motivele decorative, așa cum vom vedea în ultima 

parte a cărții, se schimbă și ele, iar în jurul unui număr 

de motive locale de circulație, se adaugă noi motive 

din diferite zone de influență și formează noi motive. 

Furca decorată simbolic cu motive legate de ritul 

fertilității va conține și altele provenind din diverse 

credințe, iar piesele textile își schimbă originea, sau 

sunt introduse alte piese împrumutate de la alte 

culturi. Este cazul fesului roșu, oferit miresei spre a fi 

purtat în primul an după nuntă: „Fesul e port oriental. 

Româncele noastre însă, care îl poartă mai ales în anul 

cel dintâi după cununie, și anume totdeauna sub 

ștergar, l-au adoptat dimpreună cu denumirea lui de 

la albaneze, cari de asemenea îl numesc fes și care, ca 

și româncele, îl poartă numai în anul cel dintâi sub 

ștergar” (p. 81). Ștergarul tradițional se îmbină cu un 

element „la modă” – fesul albanez, care este adoptat și 

integrat în ritual cu la fel de multă seriozitate ca și 

elementele originale. Un alt dar textil, de data aceasta 

făcut de mireasă mirelui, îl reprezintă cămașa țesută, 

care trebuia să îndeplinească anumite norme de 

frumusețe. Odată cu dezvoltarea comerțului și accesul 

sătenilor la diferitele forme de deschidere comercială, 

cămașa putea fi achiziționată și, pe lângă normele de 

frumusețe, trebuia să îndeplinească acum și unele de 

valoare – prin preț și prin gradul cât mai mare de 

inaccesibilitate a locului de achiziție. Transformarea 

se reflectă inclusiv la nivelul cântecelor și orațiilor de 

nuntă: „...îndată la drum s-a pornit,/ La drum spre 

Cernăuți,/ Târg cu multe curți,/ Negoațe scumpe să 



112 

găsească/.../ Trei zile și trei nopți/ Prin Țarigrad s-a 

plimbat/ Negoațe scumpe-a căutat/ Prin dughene 

turcești,/ Pe la noi de acelea nici nu găsești,/ Cu marfă 

de la Banat,/ De care și jupâneasa mireas-a cum-

părat,/ Câte un galbăn cotul l-a plătit,/ Pe corabie 

le-am păcuit,/ Pe Dunăre le-am pornit...” (p. 83). 

Marina Marinescu urmărește cu un ascuțit simț 

critic aceste mutații la nivelul tradiției, prin mobi-

litate, și aduce, prin întreaga sa carieră, o contribuție 

remarcabilă la studiile despre balcanism. 

 

Marina Marinescu, 2000, Drumuri și călători în Balcani, 

București: Editura Fundației Culturale Române. 
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Reversul călătoriei 
 

emoriile Annei Kretzulescu-Lahovary, bine 

scrise și din punct de vedere literar, creio-

nează portretul unei epoci demult apuse, în 

care noblețea, bunul gust, rafinamentul și înalta clasă 

definesc un personaj complex atât prin formare, cât și 

prin poziția sa în fața evenimentelor unei vieți lungi și 

tumultuoase. Copilăria, pe care o descrie cu atâta 

atenție și căldură, conține răspunsul întregii sale 

abordări a vieții. Călătoriile în care își însoțește fie 

părinții, fie soțul, au un rol mai degrabă inițiatic, iar 

dacă pentru unii oameni călătoria pornește din dorin-

ța de a descoperi sentimentul libertății, putem 

observa aici un efect invers al călătoriei – dorința tot 

mai pregnantă de a se reîntoarce acasă, în cuibul său 

din Leurdeni, în siguranța și căldura căminului: „După 

ce am călătorit în copilărie, lucru care ar fi putut să-mi 

deschidă gustul pentru călătorii, am pus pe primul 

plan afecțiunea pentru familie, aceasta a fost marea și 

adânca amprentă, căreia i s-au subordonat toate acțiu-

nile mele” (p .50).  

Anna Kretzulescu se naște într-o familie cu orien-

tări liberale, ce a avut rol decisiv în tabloul politic și 

cultural românesc. Tatăl ei, cunoscut în primul rând ca 

om politic, este cel care a înființat o școală de „mică 

chirurgie” în București, a fost primul medic român 

înscris pe lista medicilor practicieni din București și a 

M 
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contribuit la publicarea primului manual românesc de 

anatomie. În cariera sa politică, s-a aflat în relații 

apropiate cu regele Carol I și a îndeplinit mandate ca 

diplomat la Berlin, Sankt-Petersburg ori Madrid. 

Autoarea este descendenta unor oameni cu puternice 

sentimente patriotice: „M-am născut într-o epocă în 

care elanul național întreținea o atmosferă de entu-

ziasm. Patriotismul se alimenta din sentimentele cele 

mai alese și dintr-o neobosită acțiune” (p. 59). 

Xenopol surprinde atmosfera în care s-a dezvoltat 

acest om, care este evocat cu multă dragoste în amin-

tirile Annei, și scrie: „Kretzulescu a crescut în acest 

aer sănătos și viguros, respectuos față de trecut, 

pătruns în egală măsură de concepțiile largi care pre-

gătesc viitorul” (p. 60). Aceste concepții s-au prelungit 

în educația fiicei lui care, asemeni fiicelor înaltei 

societăți, a studiat în Germania și la Paris noțiuni ce 

țineau de cultură generală și valori adecvate vieții 

cărora le erau destinate, adică soții de oameni influ-

enți. Dacă urmărim portretul pe care aceasta îl face lui 

Nicolae Kretzulescu, vom observa că ea se raportează 

la el în primul rând cu admirație față de ținuta sa 

morală: „tata spune că a decis să urmeze medicina la 

Paris pentru a ridica profesiunile liberale, care nu stă-

teau deloc bine la noi” (p. 66). Mama ei a fost, la fel, o 

femeie puternică ce împărtășea viziunile liberale ale 

soțului ei, care se implica semnificativ în toate acțiu-

nile reformatoare ale acestuia. Răspunzătoare direct 

de căldura căminului său, ea a fost adepta acțiunii și 

s-a implicat concret în viața comunității – a creat o 
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fermă de viermi de mătase la Leurdeni pentru a spri-

jini oamenii din sat, i-a ajutat pe aceștia cu sfaturi, 

diferite servicii medicale și altele. 

Prima călătorie pe care autoarea o face în afara 

țării este la Constantinopol, în drum spre Egipt, la 

vârsta de numai patru ani. Ea are frânturi de amintiri 

de la vârste foarte fragede, amintiri asociate în primul 

rând cu emoțiile trăite. Călătoria la Constantinopol 

este asociată cu o emoție negativă, deci în totală opo-

ziție cu sentimentul de siguranță al casei: „Mama s-a 

îmbolnăvit la Constantinopol, dar plecarea vaporului 

nu ne-a dat răgazul de câteva zile de care ar fi avut 

nevoie să-și revină. S-a îmbarcat cu noi și am sperat că 

totul va fi bine. Dar domnea între noi o atmosferă 

încordată. Sunt indispusă fără să-mi dau seama, totul 

e atât de diferit față de viața blândă de acasă. 

Strigătele oamenilor din Galata, sunete necunoscute, 

parcă scoase de semisălbatici, m-au impresionat ne-

plăcut. Toți nefericiții se îmbulzeau la sosirea și la 

plecarea pacheboturilor, cu strigăte animalice și 

sudălmi, smulgând bagajele călătorilor. Îmbarcare ori-

bilă: am făcut cunoștință cu marea la modul cel mai 

neplăcut și, în plus, am fost bolnavă pe toată perioada 

traversării” (pp. 47-48). De mic copil, ea dovedește un 

spirit fin de observație ce filtrează fluxul puternic de 

imagini din exterior. Impresiile pe care le are la vârste 

așa de fragede sunt impresiile omului ce nu are niciun 

fel de așteptări în legătură cu destinația. Este călătorul 

pur, care nu s-a aflat niciodată sub influența vreunei 

preconcepții sau a informațiilor despre cultura țintă. 



116 

Nu este, bineînțeles, călătorul ideal din punct de 

vedere antropologic, fiindcă un copil fericit, care 

găsește în confortul căminului tot ceea ce are nevoie, 

nu simte nevoia de a călători, așa cum nici țăranul lui 

Nikos Kazantzakis din Jurnalul de călătorie: Japonia, 

China nu dorește să călătorească, fiindcă este fericit, 

iar oamenii fericiți nu mai doresc să cunoască altceva. 

Copiii fericiți sunt reticenți la nou și la elementele care 

ar putea să le disturbe starea de împlinire, iar asta le 

alterează raportarea emotivă la ceea ce văd. 

Descrierile Annei Kretzulescu-Lahovary pentru 

diferitele locuri cu care ia contact prima oară sunt 

atente și pătrund în miezul cultural al acestora. Deși îi 

sunt revelate doar anumite aspecte compatibile cu 

statutul său social, acel segment portretizat are pute-

rea de a surprinde atmosfera unei epoci. Mă gândesc 

aici la viața de la Stift, un pension din Germania, ori la 

Sankt-Petersburgul unde, la vârsta de șaisprezece ani, 

își întâlnește viitorul soț. Dacă la Stift este concentrată 

pe relația ei cu împărăteasa Augusta și desfășurarea 

vieții într-un pension prin ochii unei fetițe de opt ani, 

în fragmentul rusesc, tânăra surprinde atmosfera și 

relațiile dezvoltate între tinerii înaltei societăți, 

locurile și activitățile lor de divertisment, manierele 

obișnuite în aceste relații. Perioada petrecută în Rusia 

se află sub incidența mondenului, atrasă de toate 

manifestările de socializare și aflată la vârsta în care 

dorința de distracție este motorul acțiunilor ei și ale 

tinerilor de vârsta ei: „Distracțiile noastre nu se limi-

tau la dansul de salon. Foarte gustate erau plimbările 
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cu troica spre insule. Câțiva prieteni fixau o zi în care 

închiriau o sanie cu un atelaj format din trei cai, dintre 

care cel din mijloc mergea la trap, iar ceilalți doi de pe 

laturi galopau. Aceasta era troica. Mergeam cu ea când 

ne duceam să cinăm la vreun restaurant din insule sau 

la vreo serată, sau la vreun supeu. Restaurantele aveau 

muzică, se dansa și, în general, era câte o trupă de 

țigani – de fapt, mai adesea ruși – care dădeau specta-

cole cu dansurile și cântecele lor specifice. [...] Tot 

tineretul din lumea bună și din corpul diplomatic se 

distra așa nopțile. Când se întâmpla să avem câte o 

seară liberă, fără invitații, ne reuneam în grup restrâns, 

între prieteni. Se juca whist, alte jocuri de societate și se 

dansa” (p. 145). 

Odată cu înaintarea în vârstă, observațiile autoarei 

devin tot mai nuanțate. Capitolul dedicat orașelor 

spaniole Madrid, Sevilla și Granada relevă foarte multe 

elemente interesante. În această călătorie, din 1913, o 

însoțește pe prințesa moștenitoare a României în vizită 

la Familia Regală a Spaniei. Descrierea orașelor este 

matură, mai obiectivă. Sevilla, de exemplu, o cucerește 

prin aerul său fermecător. Aici putem găsi pasaje 

descriptive cu privire la arhitectură, dispunerea 

orașului, sărbătoarea Fecioarei Maria cu rugăciunile 

din „patio”, ținutele de rugăciune ale spanioloaicelor 

sau mențiunea că ritualul sevillan cere ca fetele să 

danseze după rugăciune. 

Elementele de etichetă, evenimentele mondene 

de la curtea spaniolă, fragmente din discuțiile cu mai 

înalții curții indică nivelul ridicat al vieții pe care Anna 
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Lahovary o duce, atât din punctul de vedere al bună-

stării materiale, cât și, mai ales, al calității persoanelor 

cu care intră în contact. De aceea este cu atât mai 

teribil să parcurgi paginile de bătrânețe, iar ea a avut 

o bătrânețe lungă (s-a stins din viață la vârsta de 99 

ani), în care întâlnim un om îngenunchiat financiar de 

comunism, dar nu și din punctul de vedere al ținutei 

morale și al clasei: „Caloriferul – când are chef să 

meargă – și o sobiță de fier reușesc să o încălzească 

destul de bine, așa că nu sufăr de frig. Mobilierul e 

cam primitiv, valizele mele așezate peste tot prin 

cameră țin locul obișnuitelor dulapuri. Ca să urc și să 

montez dulapurile era nevoie de oameni, de brațe de 

muncă, iar asta ar fi costat «lei»; puținii pe care îi 

posed am considerat că trebuie folosiți mai bine. Așa 

am ajuns cu valizele acoperite de covoare și de țesă-

turi, fiind folosite, cel puțin unele dintre ele, și în loc 

de mese. Diplomații procedează adeseori așa, deci 

pentru mine e doar un vechi obicei. [...] îmi fac singură 

curat în cameră și îmi spăl și lenjeria proprie pe care o 

usuc afară, la colțul streșinii, sau pe sobița din 

cameră” (p. 363). Jurnalul este unul complex și prin 

faptul că surprinde atitudinea în fața trecerii de la 

viața boierească din secolul al XIX-lea, cu detaliile 

despre treburile administrative, despre relațiile fami-

liei, mobilier, obiceiuri, la viața din secolul al XX-lea, 

cu toate evenimentele lui politice majore. 

Anna Kretzulescu-Lahovary este, fără doar și 

poate, una dintre cele mai puternice femei pe care le-a 

cunoscut România și care a influențat cu delicatețe, 
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dar semnificativ, multe dintre evenimentele vremii. Pe 

lângă toate astea, ea, în descendența lui Nicolae 

Kretzulescu, este promotoarea unei orientări liberale, 

cu o mare deschidere față de nou, dar cu un mare 

respect față de trecut. 

 

Anna Kretzulescu-Lahovary, 2018, Nebiruita flacără  

a vieții. Amintiri 1867-1952, București: Humanitas. 
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(Răs)crucile de pe malul Dunării 
 

imeni mai nimerit ca Daniel Cain, specialist în 

relațiile diplomatice româno-bulgare, să edi-

teze manuscrisul lui Nicolae S. Șucu, împre-

ună cu studiul introductiv și cronologia evenimentelor 

de război cuprinse între anii 1908-1919, cu accent pe 

România și Bulgaria. Autoportretul realizat de Nicolae 

Șucu este reprezentativ pentru tot ceea ce însemna 

viața reală, neromanțată, a milioanelor de oameni 

direct implicați în război. Cu o biografie complexă, 

autorul acestui jurnal reprezintă prototipul călăto-

rului. Împins de un spirit aventurier, străbate 

Muntenia, Dobrogea și, apoi, Bulgaria, după ce nici 

școala, nici părinții nu îl conving să se așeze. Nici 

faptul că își formează o familie în Bulgaria nu între-

rupe oscilarea continuă de-o parte sau de alta a gra-

niței, motivată fie de contexte nefavorabile, fie de 

spiritul său mobil. 

După ce dezertează din armata română, în care a 

fost forțat să se înroleze în timpul unei vizite la 

părinți, luptă impus de partea Bulgariei în cele două 

Războaie Balcanice și în Primul Război Mondial. Se 

botează Nikolai Kostadinov Spirov și se declară cu 7 

ani mai tânăr în actele oficiale (născut 29 mai 1893, în 

loc de 29 mai 1886, data reală). Dezertează, cu prima 

ocazie, și din armata bulgară, însă nevoia de forțe 

N 
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armate face, pe rând, cele două țări să închidă ochii la 

ilegalitățile comise pe teritoriul celeilalte. 

Fascinanta poveste de viață a acestui român este 

marcată de dorința de libertate exprimată prin toate 

tentativele sale de a fugi, a dezerta, de a lăsa în urmă 

și de a nu prinde rădăcini. În ajutorul, uneori nefast, 

spiritului său liber se întâmplă și multe evenimente 

nefavorabile stabilității. 

Manuscrisul de numai 65 de pagini este o desco-

perire curioasă și destul de singulară în istoria lite-

raturii noastre. Provenit din arhiva Nicolae Iorga, 

atrage atenția abia în anul 2015, când Daniel Cain se 

documentează în Biblioteca Academiei Române. Cu un 

destin neobișnuit de partea sa, Nicolae S. Șucu are și 

un dar al povestirii: „Memoriile sale se citesc ca un 

scenariu de western, în care suspansul punctează 

fiecare secvență” (p. 12). Martor al unor evenimente 

cu mare impact istoric, el poate fi considerat un 

supraviețuitor al epocii sale prin faptul că devine 

reprezentantul „tuturor anonimilor prinși asemenea 

lui în vâltoarea acestei istorii” (p. 13). 

Editorul face, în studiul introductiv, o prezentare a 

fenomenului dezertărilor, dar și a amnistiilor, în 

contextul războiului. Grațierea dezertorilor era prile-

juită în mod obișnuit de evenimente politice impor-

tante, de pildă, venirea la tron a regelui Ferdinand, ce 

atrăgea după sine clemența regală. Dobrogea era con-

siderată atunci „o țară blestemată cu care Europa ne-a 

năpăstuit dându-ne-o” (p. 14 apud Ioan N. Roman, 

1905), o provincie populată de diferite etnii, care s-ar fi 
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dorit romanizate complet, fiind „în starea cea mai de 

decadență în ceea ce privește agricultura, comerțul și 

industria și asupra locuitorilor ei, care sunt cea mai 

mare parte tătari, turci și alte națiuni, lipsiți de cea mai 

mică cultură intelectuală” (p. 15 apud Teodor T. Burada, 

1880). Era, deci, un teren propice pentru colonizări, iar 

prin legislația din 1882 puteau fi împroprietăriți acolo 

doar cetățeni români. Este adevărat, fără drepturi 

politice, dar gândul împroprietăririi și al posibilității 

practicării transhumanței atrage în Cadrilater și români 

din România veche, care vedeau în acest ținut liber un 

loc al noilor începuturi, potrivit mai ales acelora care 

încercau să evite brațul legii. În această categorie se 

aflau și dezertorii. Înainte de Primul Război Mondial, în 

timpul celor două Războaie Balcanice, teritoriul era o 

miză pe cât de dorită, pe atât de nesigură, pentru că 

cetățenii de etnii diferite ar fi putut să se răzvrătească 

în timpul luptelor româno-bulgare. Ca destin, Dobrogea 

este un fel de soră imobilă a lui Nicolae Șucu. Nego-

cierile politice o plasează când de o parte, când de alta a 

granițelor românești. Când, prin Tratatul de Pace de la 

Neuilly, se recunoaște granița româno-bulgară stabilită 

în vara anului 1913, ciobanul român este martorul 

unor evenimente sângeroase de mare consum iden-

titar, pe care îl va birui abia spre finalul vieții. 

Jurnalul debutează cu motivarea unei chemări 

spre călătorie, coordonată de visul de a trăi un „trai 

foarte bun și fericit” (p. 64), inspirat de poveștile 

tatălui său, care reușise să evite serviciul militar și a 

fost cioban. Asociind încă de mic meseria de cioban și 
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renunțarea la armată cu libertatea și fericirea, el 

începe să se comporte și chiar să se îmbrace ca un cio-

ban, chiar dacă nu are oi: „aveam și făceam niște aere 

de mocani cu mii de oi” (p. 64). Curând, de frica unei 

pedepse domestice violente, fuge de acasă și intră 

ajutor la ciobani alături de care călătorește, nu fără 

pericole: „Am dus un trai cu totul ciobănesc timp de 5 

ani, vara la munte cu urșii și aerul curat, iarna la baltă, 

pe locuri șese, cu lupi și furtuni groaznice de zăpadă” 

(p. 72). În toamna anului 1902 se retrage în Bărăgan 

pentru un trai mai ușor. Acolo devine un „crai”: „cât 

câștigam atâta cheltuiam, umblând din târlă în târlă, 

din ciocoi în ciocoi” (p. 75). După un accident, în care 

crede că ucide pe cineva, se refugiază în Dobrogea, iar 

de acolo fuge la Brăila, unde trece fraudulos granița în 

Bulgaria. Măcinat de singurătate și dorul de patrie, 

trece de câteva ori granița înapoi. Să fie din nou 

cioban, capătă valențe aproape mistice, este fericirea 

regăsirii unei voci interioare: „Am găsit și români, tot 

dezertori, de prin Dobrogea. Erau argați și servitori pe 

la birturi și localuri. Am vorbit într-o noapte cu unul 

care mi-a spus că meseria pe care o caut eu pot să o 

găsesc numai în Pazargic și în jurul Pazargicului” 

(p. 104). 

Are o viață bună ca cioban, acolo. Învață turcă și 

bulgară și se bucură de prietenia unui alt cioban 

român, Gheorghe. Gheorghe este ucis cu brutalitate, 

iar crima îl face pe prietenul său să aibă din nou 

îndoieli cu privire la locul în care se află: „A stat acolo 

3 zile. Începuse a mirosi, nu-mi dădeau voie să-l 
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înmormântez pentru că se aștepta să vie la fața locului 

Autoritatea. I-am făcut umbră cu frunze și crengi ca să 

nu-l ardă soarele. Mi-am plâns soarta că și eu sunt în 

Bulgaria. Bulgarii care se adunau în jurul mortului 

erau tot rude de-ale criminalului și vorbeau că nu-i 

nimic, un mocan, câți mocani de aceștia i-au cântat 

corbii prin păduri și pietre” (pp. 109-110). Cu toate că 

se căsătorise între timp cu o bulgăroaică, evenimentul 

îl face să treacă granița înapoi în România, profitând 

de legea amnistiei pentru dezertori. Încearcă, fără 

succes, să trăiască împreună cu soția bulgăroaică în 

casa părinților lui. Nevoit să-și continue stagiul mili-

tar, dezertează din nou și se reîntoarce în Bulgaria. Și 

acolo este obligat să se înroleze în rândurile armatei 

bulgare, în războiul împotriva Turciei: „Nu prea mă 

trăgea inima să fiu soldat bulgar, dar fiind contra 

turcului, și eu știind că turcul a fost întotdeauna 

dușmanul cel mai cumplit al Creștinismului, m-am 

dus” (p. 115). Când Bulgaria se întoarce împotriva 

aliaților ei și România atacă Bulgaria, Nicolae Șucu 

trece de partea României. În anul 1915 trece la cetă-

țenia română și familia lui, pentru a-și păstra tere-

nurile agricole din Cadrilater. 

Urmează o lungă perioadă de război, în care 

soarta îl aduce din nou de partea bulgară. Ororile răz-

boiului sunt descrise cu mare acuratețe și un puternic 

impact emoțional. Este războiul celor mulți, a căror 

traumă înmărmurește. Pentru generațiile care nu au 

experimentat războiul, manuscrisul este o înțelegere a 

realității de dincolo de cifre și date istorice. Au fost 
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vremuri rele, ce desfigurează suflete și numai spiritul 

său aventurier și capacitatea de a se adapta oricărei 

situații îl salvează și îl păstrează autentic. Conflictul 

interior permanent emoționează și îi spală păcatele: 

„Ah! Nu pot uita când îmi aduc minte de faptele lor, 

urăsc și copiii mei care îi aud vorbind bulgărește, pe 

soția mea care este bulgăroaică. De când sunt demo-

bilizat au trecut două luni, până acum, când scriu 

aceste rânduri, și nu am ieșit afară din curte ca să mă 

întâlnesc cu bulgari, pe care nu îi pot privi” (p. 151). 

Povestirile de război și momentul condamnării la 

moarte par opera unui romancier. Drumul spre eșafod 

amintește de Apostol Bologa. Se poate observa o 

evoluție atât a modului de exprimare, cât și în perso-

nalitatea acestui cioban. Dacă la începutul manuscri-

sului, preocupările sale erau limitate la supraviețuire, 

libertate și bunăstare personală temporară, călăto-

riile, trecerile de o parte și de alta a graniței, jocul 

periculos cu moartea îl maturizează, îl fac un bărbat 

puternic, dar empatic și reflexiv, receptiv și un bun 

cititor de oameni: „Dar ce mi-a zis acest bătrân? Nimic 

ca să simt, nimic ca să mă înduioșeze, nimic să plâng, 

nimic smuls din sufletul lui, nimic din inima lui ca să 

mă pătrunză. Dimpotrivă, un nu știu ce vag neaccen-

tuat, comun, pentru toți, un nu știu ce umflat, șters 

unde ar fi trebuit să fie adâncime, șters unde ar fi 

trebui să fie simplu, un fel de cuvântare sentimentală 

sau elegie teologică. Și cum să fie altfel? Acesta doar e 

preotul oficial al închisorei” (p. 203). 
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Manuscrisul are o încheiere moralizatoare: „Ah! 

Rău este printre străini ca desculț prin mărăcini! [...] 

Cel ce va face ca mine ca mine să se chinuiască” (p. 

211). Își exprimă regretul de a face pe teritoriul ostil 

tot ceea ce a încercat să evite în România. Înțelege 

asta drept blestem părintesc sau ceresc, dar rămâne 

iubitor de Dumnezeu: „dar... bun e Dumnezeu” (idem). 

Este rezumatul unui suflet rătăcit, care se regăsește, 

pentru că acum știe. Nu cred că ar fi putut fără toate 

aceste călătorii. Ediția este îmbogățită cu fotografii din 

acele vremuri, care introduc cititorul în atmosfera lor. 

 

Nicolae S. Șucu, 2017, Viața și aventurile unui cioban 

român în Bulgaria în vremuri de război. 1908-1918, 

București: Humanitas. 
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Portret al călătorului greu  

de mulțumit 
         

onsiderat unanim o capodoperă a diaristicii 

românești, jurnalul lui Jeni Acterian este un 

bun prilej de a intra în atmosfera interbelică, 

dar și postbelică a Bucureștiului. În cele mai bine de o 

mie trei sute de file de jurnal, autoarea ni se înfăți-

șează ca o femeie a extremelor, complexă peste 

măsură, capricioasă, în permanentă căutare a rafina-

mentului. Aceasta făcea parte din elita intelectuală 

bucureșteană, iar prieteniile ei și mărturia acestora 

reprezintă adevărate bijuterii istorice și unul dintre 

motivele care au contribuit la notorietatea jurnalului, 

fiind înconjurată de oameni ca Dan Barbilian, Mircea 

Eliade, Emil Botta, Mircea Florian, Nae Ionescu, Mircea 

Berindei, Marieta Sadova, Alice Botez, Eugen Ionescu, 

Mircea Vulcănescu și mulți alții. Am putea încerca o 

portretizare a autoarei prin chiar descrierea pe care 

aceasta o face mării: „E albastră, e nedefinită, e leneșă 

și muzicală, e fluidă și profundă, și violentă, și blândă, 

e îndepărtată și apropiată, palpabilă și insesizabilă, în 

ea te îneci, în ea se trăiește, ea vă mângâie și vă 

amăgește.” (p. 585) Titlul, imaginat de fratele ei mai 

mare, rezumă în câteva cuvinte atitudinea autoarei 

față de viață, în general. Dacă la șaptesprezece ani, 

stările alternează cu ușurință, de la plictiseală la stare 

C 
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de bine sau euforie, cu timpul, aceste oscilații compor-

tamentale se îndreaptă spre o stabilitate negativă, din 

zona depresiei și permanentei nemulțumiri față de 

orice aspect al vieții ei. 

În această aglomerare de emoții am încercat să 

urmărim o atitudine care se manifestă pregnant, pe 

care și-o asumă ca un ideal și care are puterea de a 

contribui pozitiv la starea ei emoțională: „Hoinară. 

Asta nu mă deranjează defel. Cu cât sunt mai nomadă, 

cu atât îmi place mai mult. Idealul meu domnește în 

picioare – sau picioarele mele domnesc asupra idea-

lului” (p. 585). Pe parcursul jurnalului, în care vom 

urmări voiajele și importanța acestora în viața ei, Jeni 

Aucterian se declară de partea călătorului autentic și 

profund, pentru care nu destinația în sine este impor-

tantă, ci modul de a se raporta la sentimentul de călă-

torie. În funcție de spațiul și energia acordată 

descrierii călătoriilor, am ales să abordăm doar câteva 

dintre acestea, încercând să urmărim trei faze impor-

tante în structura unei călătorii: atitudinea premer-

gătoare voiajului, călătoria în sine și sentimentul 

ulterior călătoriei. 

 

Prima călătorie. Călătoria la Techirghiol. 

Iunie-iulie 1933 

Prima călătorie notată în jurnal este o călătorie la 

Techirghiol, la vârsta de șaptesprezece ani: „Haig a 

plecat înapoi la Brașov. În ce mă privește cred că o să 

mă duc în zilele următoare la Techirghiol. Am cărți. 

Am Kodakul meu ca să fac fotografii. Sper să călă-
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toresc singură. Într-un cuvânt, ceea ce-mi place în 

acest scurt voiaj e faptul că voi vedea lucruri noi.” 

(p. 47) Adolescenta, aflată în căutări ontologice 

profunde, manifestă față de perspectiva călătoriei 

curiozitatea de a descoperi lucruri noi. Dorința ei de a 

călători singură începe să contureze tipologia călăto-

rului genuin, ce trebuie diferențiată încă de la început 

de cea a turistului. Această nevoie de singurătate se 

poate datora, bineînțeles, și personalității ei intro-

vertite și reflexive. Apariția unei asemenea dorințe de 

la o vârstă fragedă sugerează și faptul că spiritul călă-

tor este o aplecare nativă, aproape ca un talent, ce se 

manifestă sub formă de impulsuri și nu o calitate 

antrenată: „Nici nu vă puteți da seama ce ușurare mă 

încerca la ideea de a mă simți singură printre per-

soane indiferente, străine” (p. 47). Despărțirea de 

familie și plecarea la drum are efectul preconizat. Se 

resimte o stare de eliberare și bucurie, iar entu-

ziasmul subliniază cu atât mai tare plăcerea călătoriei, 

cu cât călătorul apreciază în primul rând drumul în 

sine, destinația rămânând undeva pe un plan secun-

dar: „În sfârșit, sunt singură, pot să respir în voie. [...] 

Nu mă plictisesc. De ce m-aș plictisi? [...] Ceea ce zădăr-

nicește pentru moment plăcerea sunt gările. O, gările 

astea, le-aș distruge pe toate. Aș vrea un tren care să nu 

se oprească nicăieri, un tren al unui drum fără sfârșit. 

[...] Aș vrea să nu mai sosesc” (p. 48). 

Atingerea destinației nu mai cauzează bucuria 

călătoriei propriu-zise. Locul o plictisește („M-am plic-

tisit”, p. 49) și numai schimbarea temporară a desti-
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nației o binedispune prin faptul că savurează drumul 

pe malul mării, cu trenul spre Constanța. La final, 

păstrează însă o amintire frumoasă despre șederea la 

Techirghiol. Așteptările ei de la călătorie sunt întot-

deauna oportunitatea de a putea fi autoreflexivă în 

voie. Este una dintre căile prin care se poate cunoaște 

mai bine: „N-aș putea spune nicidecum că m-am 

plictisit la Techirghiol. Nu, vă asigur că am trăit clipe 

minunate [...] Mă duceam uneori singură, singurică la 

debarcaderul lacului [...] Rămâneam acolo ceasuri 

întregi și priveam de jur împrejur...” (p. 51). 

 

Călătoriile la Balcic 

A doua călătorie semnificativă o face în jurul 

vârstei de douăzeci de ani. Manifestă o atitudine 

moderată înainte de plecarea la Balcic împreună cu 

fratele ei Haig și soția acestuia, Marieta Sadova: „De 

părut îmi pare bine. Dar n-aș vrea să plec până nu vine 

mama” (p. 253). În ceea ce privește sejurul, jurnalul 

cuprinde însemnări legate de stările pe care i le oferă 

apropierea mării, sunetul valurilor și atmosfera de 

dolce far niente. De această dată nu mai caută cu 

disperare singurătatea și face eforturi de a socializa: 

„Aveam impresia uneori că trebuie să mă scutur de 

moleșeală și să fiu mai vie și mai interesantă” (p. 256). 

Ea va identifica Balcicul cu o stare. Acesta devine o 

prelungire a frământărilor ei, de aceea amânarea 

întoarcerii la București este motiv de bucurie: „Era să 

plec mâine, dar nu mai plec. Stau până la 14 august și 

vreau în astea două săptămâni care-mi mai rămân să 
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mă bucur de soare, de aer, de mirosul mării, când înot, 

de spuma valurilor, pe stânci, de culoarea verde 

lucioasă a mării, de legănatul bărcii, de tot ce face aici 

să simt că sunt eu și, în același timp, că mi-am lăsat o 

anumită parte a mea în orașul pâclos și normal” 

(p. 257). Despărțirea de acest loc „normal” pentru ea 

nu este dorită: „Aveam impresia că, venind la 

București, sunt smulsă dintr-un loc unde trebuie să 

stau” (p. 259) și prezența în București este descrisă ca 

„un vis urât”. Singura soluție de ieșire este să se poată 

întoarce „măcar cinci zile la Balcic”, „Simt eu că asta 

mă poate lecui definitiv” (idem). Dorul de Balcic va 

reveni constant: „Mi-e dor de Balcic. Când mă gândesc 

la toamna și iarna din spatele meu, am impresia că 

toată suferința care mi-a umplut zilele ar fi fost mai 

puțin atroce dacă aș fi fost la Balcic” (p. 310). Locul 

acesta va fi pentru restul vieții ei acela care vindecă, în 

care „tristețea și suferința se topesc într-un sentiment 

neprecis de armonie” (p. 340). 

Un an mai târziu se reîntoarce în același loc cu 

marea așteptare de a regăsi o parte din ea. Pregătirile 

de călătorie și prima reîntâlnire cu locul îi provoacă 

neliniște, ce poate izvorî dintr-un sentiment de 

reacomodare cu locul: „Am venit aici să scap de chin, 

să regăsesc marea și satul ăsta pe care-l iubesc. Le-am 

regăsit. Acum mă întreb de unde și de ce mi-a răsărit 

neliniștea asta” (p. 342). Ajunsă în locul în care își 

pusese toate speranțele de vindecare, ea aduce cu ea 

starea de „plictiseală”, pe care nu trebuie să o 

înțelegem ca pe un alint pueril, ci ca pe o tristețe 
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cauzată de incapacitatea de a stabili un scop în viață, 

de a vedea un rost în această stare de singurătate 

derivantă. Singurătatea nu-i mai face plăcere: „Cum 

rămân singură îmi vine să plâng” (p. 343). Totuși, cu 

cât trebuie să rămână mai mult în acest loc, cu atât 

locul începe să și-o însușească din nou: „Mi-a trecut, în 

sfârșit, fobia singurătății. Acum aș sta aici cât de mult” 

(p. 345). Finalul călătoriei este prilejul unei auto-

analize și unui autoportret ce rămâne fidel tinerei de 

șaptesprezece ani: „Mi-e greu să mă obișnuiesc cu 

ideea (mai bine zis, cu faptul) că sunt un om făcut să 

hoinăresc toată viața. Numai atunci am frumusețe și 

un fel de armonie” (p. 347). Întoarcerea la București 

pregătește un scurt hiatus de luat în considerare în 

clasificarea și organizarea diferitelor faze ale călă-

toriei: „Penibilul moment în care Balcicul nu mai e o 

realitate – iar Bucureștiul încă nu e una” (p 348). 

Regretul desprinderii de locul asociat cu libertatea, 

relaxarea, vindecarea și frumusețea și frica de ceea ce 

urmează: obligații, muncă și datorii sociale. 

Nu putem să nu trecem în revistă voiajul la Paris 

și călătoria la Vâlcea. Într-un mod foarte ciudat, 

autoarea nu relatează nimic despre călătoria ei în 

Franța. Anunță plecarea printr-un „Încep să sper că 

am să plec la Paris”, apoi într-o discuție cu Mircea 

Eliade, care îi recomandă să ia un doctorat la Paris în 

continuarea tezei Iuliei Hașdeu, Elemente de meta-

fizică și folklor, sugestie refuzată pe motivul lipsei de 

interes și talent. Așteptarea crește pe măsură ce se 

entuziasmează de oportunitățile de studiu și își dă 



133 

seama că „dacă n-aș putea pleca la toamnă ar fi 

realmente catastrofal” (p. 427). Dacă la 28 iunie 1939 

era încă nesigură de plecarea ei, însemnările sunt 

întrerupte și reluate cu data de 27 iulie 1939, fără să 

menționeze nimic în legătură cu sejurul, doar: „Reîn-

tors duminică din Franța, plec la noapte la Balcic” 

(p. 430). 

Ultima călătorie pomenită în jurnal, cea la Vâlcea, 

contează din cauza unei scurte, dar foarte aspre radio-

grafii a orașului, nemulțumită de condițiile mizere și 

de atmosfera de oraș provincial mort, ceea ce 

subliniază încă o dată așteptările ei foarte ridicate de 

la tot ceea ce o înconjoară. Din păcate, Jeni Acterian își 

întrerupe jurnalul aici. Ne lipsește ultima parte a vieții 

sale și, odată cu aceasta, posibilitatea de a urmări 

evoluția completă a unui profil al călătorului. 

 

Jeni Acterian, 2017, Jurnalul unei fete greu de mulțu-

mit. Ediție integrală, București: Humanitas. 
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Vânătorul de năluci 
         

rezentul volum este o reeditare a celui apărut 

în anul 1936, o a doua parte a jurnalului de 

călătorie în Africa Orientală, semnat de Mihai 

Tican Rumano. Autorul reprezintă o figură interesantă 

pe scena literaturii de călătorie românești și întru-

chipează prototipul călătorului, al cărui singur scop în 

viață este drumul. Provenit dintr-o familie de țărani 

modești, finalizează învățământul primar, după care 

se îmbarcă spontan pe un vapor spre Italia, având ca 

unică justificare dorința de a avea parte de propriile 

aventuri, inspirate de poveștile bătrânului povestitor 

din satul natal, moș Mihai, care i-a „vrăjit copilăria” și 

„i-a turnat în sânge neliniște și fierbințeala marilor 

aventuri”. Așadar, din Constanța fuge la Napoli, pentru 

ca mai apoi să se afle în vaporul spre America de Sud. 

Se oprește în Argentina, unde, dintr-un modest 

vânzător de ziare ce duce vremuri la limita supra-

viețuirii, devine corespondent pe teme de călătorie 

pentru mai multe gazete locale. Acolo scrie și publică 

mult, în special în limba spaniolă. În 1914 ajunge în 

România pentru a lua parte ca voluntar în Primul 

Război Mondial. Nu reușește și se simte nevoit să se 

întoarcă la Buenos Aires, de unde va porni spre Africa. 

Scrisul îi aduce în anul 1928 funcția onorifică de 

atașat de presă la Madrid. Încearcă, dar fără succes, să 

susțină financiar revista românească săptămânală 

P 
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Dacia. Fiind legat spiritual de țara natală, a cărei nos-

talgie a exprimat-o permanent adăugând-o numelui 

său – Rumano – se va muta la București, unde începe 

colaborarea ca redactor la ziarul Universul. Pe peri-

oada șederii sale în România, dar și în străinătate, a 

intrat în atenția mai multor personalități ale vremii, 

precum Cezar Petrescu, care îi recunoaște vocația de 

călător și îl admiră pentru firea sa exploratoare și 

capacitățile de autodidact. 

Cea de-a doua parte a călătoriei sale în Africa 

Răsăriteană, de la Istanbul la Beirut, prin Haifa, 

Alexandria, Port Said, pe Canalul Suez spre Marea 

Roșie la Dibouti, Obock, apoi prin Oceanul Indian la 

Mogadishu, Mombasa, Zanzibar, Dar Es Salaam, cu 

întoarcere prin Ierusalim și Cairo, reprezintă o vână-

toare de năluci, în urma căreia se întristează că 

Orientul își pierde rapid poezia de odinioară, iar el 

este martorul acestei tragedii. Acest moment al 

confruntării cu realitatea care îi spulberă toate aștep-

tările puse în bagajul emoțional făcut de acasă este un 

moment comun în relatările celor mai mulți explo-

ratori. Cuprinși fie de sentimente negative, fie de 

surprize și încântare, atitudinea față de destinație 

tinde să aibă o încărcătură subiectivă extremă. Cu cât 

așteptările sunt mai mari și trăirile la începutul dru-

mului mai intense, cu atât realitatea pare mai diferită, 

cele două faze ale călătoriei aflându-se adesea în 

relație contradictorie. „După ce ai vizitat Beirutul, ai 

un moment de îndoială și regret. Te așteptai la altceva, 

nedefinit, dar pe care îl presimți cu tot sufletul. 
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Orientul își pierde din poezia de odinioară” (p. 31). 

Această „poezie de odinioară” poate fi însă și rod al 

imaginației sale. „Nedefinitul” așteptat, „presimțit”, nu 

se bazează pe experiență cognitivă, ci este o căutare a 

unui suflet poetic. Acest tip de călător, ce încearcă să 

se agațe de orice urmă de trecut și evidențiază tocmai 

acele lucruri care, în reprezentarea sa, au un caracter 

autentic și caută acele „puține colțuri în care să se 

poată simți o atmosferă exotică” (p. 32), este poate cel 

mai periculos din punct de vedere al demersurilor 

antropologice. Fără o formare profesională în această 

direcție, acesta pune accentul numai pe ceea ce îi este 

cunoscut lui și înlătură din descrierile sale pasaje care 

ar fi putut fi reprezentative pentru înțelegerea culturii 

africane orientale. 

Dar nu perspectiva antropologică este scopul 

acestui jurnal de călătorie. Este un debușeu personal 

pe care îl împărtășește cititorilor curioși, scris cu un 

anumit tip de rafinament exersat în cariera sa gaze-

tărească, atent la alăturarea cuvintelor. Deși descrie-

rile sunt, în principal, informative, tonul de povestire 

care îi influențase, la un moment dat, copilăria, pentru 

ca mai apoi să decidă tot parcursul vieții sale, face ca 

textul să aibă chiar nuanțe poetice. 

Biografia lui Mihai Tican Rumano care se prelun-

gește, evident, în paginile acestui jurnal, poate 

contribui la conturarea profilului unui homo viator, și 

aș vrea să accentuez aici unul dintre criteriile ce stau 

la baza călătoriei, propus de Michel Onfray în Théorie 

du voyage. Poétique de la géographie (2007). Cartea 



137 

debutează cu identificarea proceselor psihosociale și 

mentale ce stau la baza formării dorinței de a călători 

(capitolul „Vouloir le voyage”). Plecând de la o infor-

mație înscrisă în ADN-ul nostru, există, în linii 

generale, două tipuri de temperament, ce-și au origi-

nea în mitul biblic al lui Cain și Abel. Acestea sunt: un 

temperament sedentar, tipul agricultor, și altul mi-

grator, tipul vânătorului sau păstorului. Având înscris 

acest cod genetic, purtătorul reacționează la diferiți 

stimuli externi ce determină manifestarea unuia 

dintre cele două temperamente. În cazul lui Tican este 

vorba despre poveștile lui Moș Mihai. 

Dintre cărțile dedicate Africii, aceasta pare să fie, 

așa cum remarcă Mircea Anghelescu în studiul intro-

ductiv, cea mai „capricioasă, dar și mai destinsă” 

rememorare a călătoriilor sale. Altminteri, prima sa 

lucrare, La vida del blanco en la tierra del negro (Viața 

albului în țara negrilor) – publicată și în limba română 

în anul 1929, este redactată într-o manieră mai obiec-

tivă, vizând interesul antropologilor: „El a mai apucat 

încă, imediat după Primul Război Mondial, să vadă 

Africa așa cum era atunci, abia atinsă și prea puțin 

modificată de contactul cu negustorii, misionarii și 

militarii europeni, iar darul scriitorului de a îmbina 

observația detaliului caracteristic cu punerea lui 

într-o desfășurare vie, plină de dinamism, duce la 

pagini care justifică într-adevăr interesul geografilor 

sau etnografilor. Naive și nefalsificate de prejudecăți, 

episoadele povestite de Tican în această carte vorbesc 

despre obiceiuri și tradiții pe cale de dispariție și de 
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aceea prețioase pentru etnografi” (p. 6). În timpul 

călătoriilor sale participă la vânători de animale 

exotice, investighează zone puțin sau deloc străbătute 

înaintea sa, este, așa cum îl numea și Cezar Petrescu în 

1928, „un explorator român necunoscut în România”, 

în articolul cu același nume, publicat în ziarul Curentul 

din 28 și 29 ianuarie. 

Jurnalul cuprinde cincisprezece capitole, deschise 

de o introducere în care mărturisește că este „cre-

dincios vechiului meu obicei de a colinda prin țări 

exotice”. Este autoportretul unui om care obișnuiește 

să călătorească, cu precădere în țări exotice, și, mai 

mult decât atât, este „credincios” acestui obicei, deci 

crede în destinul său asociat drumului. Scrie jurnalul 

cu speranța că va stârni interes față de locurile pe care 

le vizitează cu entuziasm față de necunoscut: „Privind 

totdeauna în jurul meu cu ochiul cercetător al călăto-

rului pasionat pentru noutatea locurilor și a civili-

zațiilor – cu cât mai primitive, cu atât mai demne de 

cercetat – nepierzând niciodată prilejul de a întreba și 

a mă documenta asupra celor văzute, am putut aduna 

un material absolut autentic și de interes vădit pentru 

cititorul european” (pp. 15-16). Atitudinea sa este, 

deci, cea a omului care și-a asumat rolul și crede în 

importanța muncii sale. Călătorul înțelege că nu 

explorează doar pentru plăcerea sa personală, ci simte 

că este martorul unor scene autentice și posibil irepe-

tabile pe care trebuie să le înregistreze și să le 

împărtășească celorlalți. El știe că notițele lui asupra 

„localităților, ținuturilor, populațiilor și moravurilor 
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mai puțin cunoscute” (p. 16) sunt importante pentru 

înțelegerea lumii în care s-a născut și că acest lucru nu 

este important doar pentru el. 

Astfel, cu convingerea măreției actului de a călă-

tori, că își urmează destinul și că pornește într-o expe-

diție importantă pentru înțelegerea lumii, își începe 

călătoria de la Constanța spre Istanbul, pe vaporul 

„Dacia”, renovat în anul 1924, în șantierele românești 

„Dunărea”. Descrierii atmosferei de pe vapor îi 

urmează o prezentare a Istanbulului, unde are prima 

confruntare cu trecerea neiertătoare a timpului și 

primul indiciu cu privire la repeziciunea cu care se 

transformă civilizațiile: „Străzile lui nu mai au pito-

rescul și poezia de odinioară: nu l-am mai recunoscut. 

Nu mai sunt nici văluri pentru femei, nici fesuri pentru 

bărbați. Turcii poartă pălării și salută europenește. Au 

dispărut parcă și flăcările din ochii turcoaicelor. Acum 

nu mai au nevoie să-și concentreze doar în privire 

puterea și farmecul lor, ci se expun în întregime, 

îmbrăcate ca mondenele, fardate, cu unghiile vopsite 

și, uneori, cu părul oxigenat” (p. 21). De la un Istanbul 

puternic europenizat, transformat „din poruncă” (p. 

22), în timp ce în alte țări turcii n-au renunțat la nimic 

din ce le era specific (dă aici exemplul insulei Ada 

Kaleh, unde poți experimenta o bucățică mult mai 

autentică din spiritul poporului), își reia drumul prin 

Bosfor și Dardanele, la Beirut. Și acolo se resimțeau 

puternic elementele civilizațiilor aduse pe vapor: 

„Beirutul nu mai are decât puține colțuri în care să se 

poată simți o atmosferă exotică. [...] Chiar sufletul 
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orientalului fatalist pare schimbat. Azi îl găsești agitat, 

înfruntând soarta și vorbindu-ți de criză, de prețul 

fructelor, de confort și de programele tehnice. Și aici 

și-a făcut loc civilizația, neobosită în crearea tipului 

standard” (p. 32). 

În toate opririle de pe parcursul călătoriei sale va 

căuta urme ale autenticului și va încerca să traseze o 

linie între exotic și „tipul standard”, adică cel euro-

pean, reușind, în același timp, nu numai să contureze 

o idee despre ceea ce reprezintă exoticul în imagi-

narul european, dar și să schițeze o imagine a ceea ce 

reprezintă pentru el ideea de europenitate. 

 

Mihai Tican Rumano, 2015, Sub soarele Africii răsări-

tene, Iași: Polirom. 
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Traseele emancipării 
         

entru Ioan T. Morar, profesor, jurnalist, redac-

tor, poet, fost consul la Marsilia și, acum, autor 

de jurnale de călătorie, șederea în Noua 

Caledonie constituie o „rebranșare la cele din jur, 

reașezare în lume. Într-o lume la capătul lumii” 

(p. 97). După un sevraj post online, în care încearcă 

prin toate mijloacele să rămână conectat profesional, 

dar și la problemele din afara insulei, se resemnează 

cu o viteză mică la internet, comunicare rară, exclusiv 

în caz de urgență, și își îndreaptă atenția spre sine, 

spre propria capacitate de a medita la ceea ce se află 

în jurul lui. Se luptă cu tendința de a abandona 

proiectul unei cărți în insulă. Va triumfa asupra senti-

mentului de delăsare și a grijilor privind calitatea 

scriiturii. Rezultatul este spectaculos. Rigurozitatea și 

termenul limită de finalizare a cărții îi impun un ritm 

constant de lucru și o relatare în timp real a eveni-

mentelor. Această abordare asigură prospețimea in-

formației și minuțiozitatea detaliilor. În același timp, 

fiind scris pe măsura desfășurării evenimentelor, 

jurnalul prezintă evoluția onestă, autentică a autoru-

lui. Un exemplu este raportarea la oferirea darului 

cutumiar, gest pe care, la început, îl tratează cu entu-

ziasm, crezând că ia parte la o demonstrație autentică 

de participare la cutumele triburilor, dar al cărui sens 

îl înțelege abia spre finalul călătoriei. 

P 
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Noua Caledonie, cu insulele și atolii ei, desprinse 

parcă din cărțile poștale, cu orașele, satele și triburile 

sale, este cercetată cu atenție. Ioan T. Morar reușește 

să surprindă numeroase aspecte ale organizărilor 

sociale, politice, economice, dar și relațiile dintre aces-

tea, cu accent al traversării granițelor dinspre 

societatea tribală spre cea laică. La invitația lui 

Jean-Paul, un personaj tampon între lumea cutumiară 

și cea aflată sub protectoratul confortabil al Franței, 

participă prima oară la oferirea cutumei, cu ocazia 

unei aniversări în familie: „Jean-Paul a pregătit un 

pachet de pânză colorată, pune alături o mie de franci, 

ne asociem și noi cu două, iar sarcina de a face cutuma 

îi revine lui Carmen. Alcide ia darul, ne mulțumește și 

spune pe un ton solemn, că este o bucurie pentru el și 

pentru Melanie să ne primească în casă, se simte 

onorat de prezența noastră, de faptul că reușim să 

participăm la cutuma strămoșească, ajutând, astfel, ca 

tradiția să rămână vie” (pp.118-119). Solemnitatea 

momentului care simbolizează trecerea pragului 

dinspre lumea modernă spre cea cutumiară, dar și a 

celor următoare, împlinite cu scopul de a putea intra 

pe teritoriul triburilor, oferă sentimentul efectuării 

unui ritual puternic, de integrare în ordinea societății 

care îi găzduiește pentru două luni. Spre finalul 

jurnalului află de la un profesor universitar că această 

cutumă este totuși golită de sens: „Adevărata cutumă 

se face numai în cazuri bine precizate de codul 

nescris. Când faci cutuma, de fapt, tu vii cu strămoșii 

tăi în spate, cu toți care au fost înaintea ta, și te 
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confrunți cu strămoșii celuilalt. Este un mod de a 

căuta compatibilitățile, legăturile de rudenie de dina-

inte între cele două clanuri. E o confruntare a sângelui. 

Prin asta spun că eu vin din sângele tău și tu vii din 

sângele meu” (p. 296). Materialul textil oferit la 

cutumă este, la inițiați, însoțit de moneda kanak, 

sacră, pe care femeile nu au voie să o atingă și care nu 

poate fi evaluată în aur sau alte referințe economice, 

ci în cuvântul clanului. Ea valorează „Acoperirea în 

onoare” (p. 297) și poate avea diverse forme, în 

funcție de ocazia cu care se oferă, dar în principiu este 

un aranjament de cochilii montate pe lemn și ață. 

Fiind o ocazie rară, paginile dedicate vizitării 

triburilor de pe Insula Pinilor sunt cuprinzătoare. 

Avem dovada unui călător pregătit pentru o asemenea 

ocazie, care conștientizează importanța momentului. 

Pregătirile încep cu ceva vreme înainte de vizită și se 

continuă până în momentul plecării, cu o mare atenție 

la detalii. După asigurarea mijloacelor tehnice de 

înregistrare, au pregătit cutuma – o bucată de mate-

rial textil, un baton cu tutun de mestecat, de pe care 

au avut grijă să rupă avertismentul „tutunul ucide”, o 

bancnotă de o mie de franci. Aflați în mijlocul unui 

ritual sacru de trecere a graniței, se angajează să 

respecte cutuma și să se conformeze tuturor regulilor 

în schimbul permisiunii de a face un circuit al tribu-

rilor. Reprezentantul autorităților tribale acceptă da-

rurile și le acordă permisiunea. Acest ritual de inițiere 

se petrece la restaurantul unui hotel de pe teritoriul 

tribului: „Sacrul și profanul la aceeași masă” (p. 141). 
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El deschide poarta spre o lume cutumiară, dar care nu 

se regăsește în imaginea clasică despre triburile din 

Pacific, în care băștinașii sunt pictați pe față și 

dansează în jurul focului ce împlinește un ritual 

antropofag. Întâlnirea cu ceea ce reprezintă un trib, la 

capătul lumii, la început de secol douăzeci și unu, are 

loc pe mai multe nivele – începând cu cel botanic, 

eminamente senzorial, olfactiv; un plan ce ține de 

istoricul insulei cu acțiunile de colonizare, misiona-

riasm și canibalism; aspecte ce țin de organizarea 

teritorială, politică, ierarhii tribale, dar și eforturile 

pentru progresul economic, bazat în primul rând pe 

turism, dar un turism moderat, oferit „cu lingurița”, 

doar de către membrii triburilor: „Cât timp nu vor 

deschide insula proprietății private este exclus să fie 

invadați de marile concerne turistice. Și turismul tre-

buie făcut cu măsură, paradisul trebuie dat cu 

lingurița.” (p. 146) 

Sincretismul domină atât aspectul religios, cât și 

pe cel politic. Dezvățați de antropofagie abia la finalul 

primei jumătăți a secolului al nouăsprezecelea, locui-

torii din insule sunt atrași treptat de învățăturile 

misionarilor creștini. Lângă biserică se află primăria, 

integrată în administrația franceză începând din 1961, 

și tot acolo șeferia, biroul marelui șef. Raportul dintre 

administrația franceză și rânduiala tribală este 

echilibrat: „La acte totul se face ca în Franța, funcțio-

nează legile franceze, iar în ceea ce privește rapor-

turile dintre persoane funcționează cutumele tribale” 

(p. 149). Sunt delimitate și alte categorii în cadrul 
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triburilor, bazate pe elemente naturale care se armo-

nizează: „Când e vorba să facă o sărbătoare împreună, 

triburile mării vin cu peștele, iar triburile pământului 

vin cu ignamele” (ibidem). Se fac eforturi de conser-

vare a tezaurului lingvistic, dar și al fondului de legen-

de și povești. 

O nouă cutumă deschide porțile unui nou trib. 

Înainte de asta trebuie să treacă superbul Râu de 

Nisip. Este teritoriul Șarpelui-Paznic, animalul sacru, 

ocrotitor al insulei, căruia e bine să-i lași o ofrandă, 

apoi ghidul, membru al tribului, precizează că el face 

asta doar pentru că o fac turiștii, deși, și ei, ca și el, au 

o altă credință. Autorul pune scuza pe seama naturii 

superstițioase a reprezentanților tribului care, deși se 

vor emancipați, reacționează conform a „ceva care 

vine din întuneric, din lungile nopți de spaimă ale 

triburilor” (p. 151). Primul semn ale vieții sociale 

ieșite din tipicul tribal este cazul „reginei Hortensia”, 

fiica favorită a unui șef de trib care se creștinează 

înainte să moară, și odată cu el toți membrii familiei 

sale. Pe Hortensia, tatăl său o logodește cu un bărbat 

ce va urma la șefia tribului: „Inteligentă, interesată de 

Franța, cu o voință rară la femeile tribului, cu o fer-

voare a credinței, de asemenea, necunoscută până 

atunci, regina Hortensia a reușit să înfrângă toate 

tabuurile și să conducă viața pe Insula Pinilor, prin 

intermediul lui Samuel, o prezență decorativă. Ei i se 

datorează semnarea unui tratat cu Franța, chiar dacă 

semnătura ei nu figurează pe act. Regina Hortensia a 

însemnat o etapă insolită, stranie pentru vremea ei, 
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trezind respect în triburi, dar fiind în același timp 

privită cu rezerve pentru că răsturna ordinea ances-

trală” (p. 154). 

Ioan T. Morar călătorește tocmai în timpul 

alegerilor prezidențiale din 2007, în funcție de care se 

decide și dacă Noua Caledonie rămâne afiliată Franței 

sau va opta pentru independență. Se votează pentru 

Sarkozy, deci pentru rămânerea sub aripa protectoare 

a Franței, în proporție de 62,89%. Este un prilej 

pentru a reflecta pe marginea relațiilor politice, în 

interiorul statului. Să observă că, deși oamenii visează 

teoretic la independență, văzând exemplul Vanuatu, 

rămânerea alături de Franța le asigură o stabilitate 

economică importantă. Acest lucru este recunoscut în 

unanimitate și subliniat prin sintagma „C’est la France 

qui paye!”, care se regăsește pe buzelor tuturor. Banii 

pompați de Franța sunt și motivul emancipării ideilor 

și modernizării. Vanuatu a regresat considerabil odată 

cu independența. Modernizarea devine și cauza unor 

elemente contrastante, precum imaginea colibei cu 

antenă de satelit, dar și responsabilă pentru „fragili-

zarea” din interior a triburilor: „triburile sunt fragili-

zate din interior de oamenii cu calități și ambiții 

cărora lumea arhetipală nu le oferă suficiente șanse 

de afirmare” (p. 268), iar introducerea internetului de 

mare viteză în insule va face ca membrii tribului să 

caute și mai multe posibilități de afirmare în afara lui. 

Pare că singura barieră care stă între conceptul de trib 

și coruperea acestuia sub forma satului (p. 121) este 

lipsa proprietății private și ilegalitatea înstrăinării 
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pământului în afara membrilor tribului: „În trib nu 

poți vinde nimic, pentru că deși îți aparține, un 

pământ, o casă nu pot fi înstrăinate în afara tribului. 

Prin căsătorie și prin moșteniri, proprietarii pămân-

tului se mai schimbă, dar ei rămân strict în cadrul 

tribului” (p. 120). 

Altfel, deschiderea aproape superstițioasă față de 

străini, „cei vechi de aici credeau că un străin poate fi 

spiritul strămoșilor care li se arată” (p. 137), și peisa-

jele de „o frumusețe la limita imaginației”, cu nisip alb, 

cocotieri, corali, plaje impecabile, aproape pustii, apa 

în toate nuanțele de albastru și verde, vor aduce tot 

mai mult ispita modernizării. Jurnalul este o mărturie 

a procesului de extincție a structurii tribale, a cărei 

reminiscență va rămâne, probabil, la nivel celular și 

mai apoi sub forma unor linii fine în caracterul 

complex metisat al locuitorilor. 

 

Ioan T. Morar, 2015, Cartea de la capătul lumii. La un 

pas de Paradis: două luni în Noua Caledonie și o săptă-

mână în Vanuatu, Iași: Polirom. 
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Fotografia – „acțiune vie” 
 

urnalul unui fotograf este un jurnal de călătorie 

atât în plan concret, cât și în plan simbolic. Nu 

numai că fotografia este legată de călătoriile de 

orice natură, pentru că imortalizează acele momente 

de noutate și inedit, dar este și o căutare de împlinire 

prin artă, ce are la bază niște filosofii bine conturate. 

Pe de o parte, Emanuel Tânjală povestește din spatele 

obiectivului călătoria sa din România comunistă spre 

America liberă, cu o scurtă oprire în Italia pitorească 

și mai apoi reîntoarcerea acasă, iar pe de altă parte, 

este călătoria inițiatică a omului care se definește prin 

fotografie, se lasă învăluit de arta sa, căreia i se dedică 

în totalitate. Jurnalul este, așa cum am intuit răsfoind 

fotografiile sale, unul de stare. Nu i se potrivește 

căutătorului de tehnici fotografice, i-ar fi insuficient; 

este ca un îndreptar de spovedanie sau o declarație de 

dragoste sub cupola unei religii personale, în fața unui 

Dumnezeu al artei. 

Este greu să structurezi această mărturisire 

complexă care curge într-un mod autentic, ferme-

cător; dacă trebuie să o faci, totuși, ar trebui să 

pornești de la două nivele diferite de semnificație ale 

fotografiei pentru creatorul ei: fotografia ca spațiu și 

fotografia ca relație cu oamenii. Cele două dimensiuni 

se intersectează adesea, asigurând un flux „perma-

nent” de împlinire personală: „Pentru mine fotografia 

J 
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este un aliat, un prieten, oglinda în care mă văd me-

reu. Este revelația care mi-a schimbat viața, este 

relația mea cu oamenii și darul pe care mi l-a făcut 

Dumnezeu într-o zi. Fotografia este religia mea, 

magnetul sufletesc care mă ține într-o permanentă 

legătură cu tot ce mă înconjoară. Este un spațiu pe 

care îl pipăi permanent cu ochiul și cu sufletul, este un 

legământ pe care îl fac în taină cu cei care îmi văd 

fotografiile” (p. V). 

Triunghiul fotograf – lentilă – lume se fixează pe 

un fundament de observator înnăscut, explorator 

curios, cu o deschidere deosebită față de realitatea 

înconjurătoare atât în scopul receptării, cât și în cel al 

împărtășirii. Viața la sat devine primul lui spațiu de 

încercări și acțiuni revelatoare. Prin ochiul camerei 

învață să descopere dragostea față de oameni. Foto-

grafia de calitate rezonează cu o fire empatică, ce nu 

ignoră informația culturală din spatele chipurilor. 

Fascinat de realitate și povești, se orientează spre 

fotografia de presă și fotografia documentar. Înțelege 

cu timpul că mesajul și intenția de a-l capta face 

diferența în tentația de a-l identifica pe fotograf cu 

lentila aparatului: „Fotografiile bune se fac atunci 

când știi unde și de ce te duci. Poți avea norocul să te 

afli în locul potrivit, la momentul potrivit, dar și atunci 

trebuie să existe intenția de a capta mesajul transmis 

de imaginea din fața ta. Ochiul unui fotograf nu este 

lentila aparatului” (p. 104). 

Se însoțește în destăinuirea sa cu ideile despre 

fotografie ale lui Roland Barthes ori Bresson și subli-



150 

niază în repetate rânduri că lectura, filosofia și bagajul 

cultural sunt decisive pentru a putea discerne în infi-

nitatea de posibilități de captare a unghiurilor reali-

tății. Dincolo de talent și curiozitate, ori spirit de 

explorator și dedicare, este importantă stabilirea unui 

set personal de valori. 

Cucerit de fețe și mâini, realizează o antropologie 

a acestora pornind din Vrancea natală spre Vest. At-

mosfera este copleșitoare, România comunistă apar-

ține oamenilor triști și letargici, fără fiorul vieții, lucru 

pe care îl conștientizează abia când își schimbă 

terenul de lucru și pleacă în străinătate. Mâinile româ-

nilor de la sat sunt o prelungire a chipurilor pe care se 

observă „o tristețe mai veche decât lumea” (p. 10): 

„M-am uitat la mâinile și la fața lui, de om care trăia 

fără să aibă dorințe, vise, speranțe... o imagine tristă, 

dar întotdeauna tentantă pentru un fotograf.” (p. 12). 

Dacă n-ar fi fost nevoit să caute esența în realitatea 

înconjurătoare, pe care își propune să o surprindă în 

cadre reprezentative, nu ar fi remarcat niciodată legă-

tura invizibilă dintre oamenii României comuniste – 

un fir al tristeții, manifestat printr-un rânjet trist în 

colțul gurii. El este unul dintre puținii oameni care a 

privit, la propriu, realitatea în față, realitatea miilor de 

chipuri și mâini trudite, fără speranță. Fotografiile 

cuprinse în jurnal sunt o parte microscopică a lumii pe 

care ne-am temut să o scrutăm direct pentru că este 

tulburătoare, la limita suportabilului, și cu toate aces-

tea, dincolo de ororile istorice, de o frumusețe care 

strânge inima. Fotografiază mâini conștient de mesa-
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jul pe care ele îl poartă: „Românii de la țară au mâini 

care par a plânge de dimineață și până la ceasul 

asfințitului. Este o ceremonie a mâinilor neglijate, de 

multe ori un dans al lor, care modelează viața la țară. 

Este o religie aparte, care se poate descoperi numai la 

sat” (p. 14). 

În continuarea lui Roland Barthes, cum că foto-

grafia „nu trebuie să fie o execuție, ci o realitate”, 

susține și el că „realitatea este probabil piesa mea de 

rezistență” (p. 19). Acest cod îl dezvoltă de-a lungul 

formării sale profesionale și își definește munca prin 

acesta: dacă oamenii nu mă îndemnau la comunicare, 

dacă nu simțeam un mesaj din partea lor, atunci nu 

declanșam, nu înregistram «dialogul»” (p. 27). Iar 

momentul declanșării este un moment aproape ritu-

alic: când declanșezi „trebuie să ai respectul mona-

hului pentru oameni și sfiala mamei în fața copilului 

care doarme” (p. 133). 

Vrăjit de arhaismul fotogenic își continuă relația 

cu oamenii de la sat prin colaborarea la revista Satul 

socialist. Impresionat de autenticitatea țăranilor preo-

cupați de munca lor care nu simțeau să pozeze ca 

oamenii de la oraș, a înțeles, perfecționându-și astfel 

tehnica portretului, că pentru comunicarea nefalsi-

ficată e nevoie de o abordare din lateral sau 

neașteptată, pentru că o abordare frontală, directă i-ar 

fi stingherit. În 1973 este nevoit să lucreze pen-

tru Flacăra lui Adrian Păunescu, singura revistă color 

din România. Extrem de dur în ceea ce privește atmos-

fera din redacție, servilismul lui Păunescu față de 
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regim, tirania sa, găsește totuși în această experiență 

motivația pasiunii și dorinței de dezvoltare: „Nu mai 

aveam timp să mă căiesc sau să disper: trebuia să nu 

mă las pe tânjală și să-mi împing dorința ca pe o 

stâncă, pe oriunde mergeam” (pp. 30-31). Umilințele 

din redacție se compensau prin viața de pe teren, dar 

și „trezirea la starea vremii”. Patru ani mai târziu, cu 

multă experiență acumulată, se mută la revis-

ta Cinema, fiind singurul fotograf de acolo și unde 

consideră că și-a „semnat maturitatea în presa româ-

nească” (p. 47). În 1981 lasă în urmă România 

oamenilor care nici măcar „nu-și dădeau seama că 

sunt fotografiați, plecați cu gândurile și privirile dintre 

noi, având aerul că deja ne-au părăsit, că suferințele 

au trecut în alte dimensiuni” (p. 63) și se refugiază în 

Italia, unde cere azil politic. La început, „complexat 

într-o lume normală” (p. 64), învață să cunoască 

sentimentul de libertate prin observarea detașării 

celor din jur: „Am fotografiat Roma cu nebunia 

plăcerii de a face dragoste cu locul acela. De a mă 

îndrăgosti la prima vedere și a rămâne smerit” (pp. 

68-69). Spațiul fotografic este personificat și se con-

fundă cu relația cu oamenii. Un an mai târziu, America 

cea bucuroasă de oaspeți își deschide brațele și mai 

puternic: „Era o atmosferă plină de bucurie și culoare, 

chiar într-o zi fără soare. Oamenii mergeau de parcă 

toată lumea era a lor” (p. 80). Românii deveniți cetă-

țeni americani spuneau că zâmbetele americanilor 

sunt false, de parcă n-ar fi putut crede că cineva poate 

zâmbi pur și simplu. Spre deosebire de români sau 
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italieni, pe americani nu îi putea fotografia oriunde: 

„Aici este o adevărată vânătoare: camera devine o 

armă cu lunetă dacă vrei să obții instantanee. De la 

New York la Los Angeles, nimănui nu îi place să fie 

fotografiat” (pp. 79-80). 

Periplul său de până la reîntoarcerea în țară, 

după zece ani de exil, reprezintă trei stări diferite de 

tranziție sau trei praguri în călătoria sa inițiatică. Este 

evoluția de la tristețea și privirea pierdută a româ-

nilor, la detașarea italienilor și, în final, la încrederea 

în sine și fericirea americanilor. Odată cu propria 

transformare interioară, Emanuel Tânjală reușește să 

fotografieze spiritul. A fost nevoie de răbdare și perse-

verență pentru a-și cunoaște și depăși limitele traduse 

în atitudinea din timpul activității sale. Dacă România 

este asociată cu fotografia conștientă, ușor melan-

colică, având conștiința contextului, iar Italia impre-

sionează prin arhitectură și peisaj, pe care îl umple cu 

dragoste, America este a portretului și a frenetismului. 

Niciunul dintre aceste trei puncte esențiale nu este 

mai important ca altul și sunt indispensabile unei 

formări complete. Călătorind pe această axă, inevitabil 

sunt momente care se suprapun. Un exemplu este acel 

moment când surprinde o femeie din Washington 

ațipind pe ziarul Times, după ce și-a luat gustarea în 

pauza de la muncă, ce îi amintește de cosașii români 

care adormeau la câmp după masa de prânz. Își dă 

seama că, ajuns în America, a „scotocit pentru a găsi 

acel tip de țăran pe care îl lăsasem în România” 

(p. 88). Este poate semnalul de întoarcere acasă, ime-
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diat după căderea comunismului și, deși găsește o 

Românie învinsă, decide să rămână pentru a preda 

fotografia de presă la Centrul pentru Jurnalism 

Independent de la București și începe să colaboreze 

permanent la revista Formula AS. 

În acest punct al călătoriei, pentru că ea nu s-a 

încheiat, el știe că fotografia „trebuie să își impună 

statutul de acțiune vie, de act social și să nu fie o copie 

anostă a ceea ce trece prin fața ochilor” (p. 121). 

 

Emanuel Tânjală, 2014 (ed. digitală), Jurnalul unui 

fotograf, București: Humanitas. 
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O călătorie exotică 
 

roblema „celuilalt” a constituit întotdeauna 

unul dintre principalele aspecte specifice ale 

cercetării antropologice. De la Tzvetan 

Todorov, care a dezbătut într-un mod riguros această 

problemă – capacitatea eului de a-l descoperi pe celă-

lalt, în cadrul dihotomiei aici-acolo –, până la studiile 

actuale, foarte multe din eforturile de reglementare a 

terenului de cercetare se concentrează sau capătă o 

oarecare finalitate prin formula „celălalt”. Acest con-

cept este învestit astfel cu o puternică încărcătură 

paradigmatică. Devine instrument de cunoaștere și, 

totodată, un vast teren de cercetare care, în mod 

paradoxal, este menit să ofere cunoașterea propriului 

„eu” și „aici”. Faptul că, în mod evident, și celălalt este 

un eu individual pentru care antropologul însuși 

devine „celălalt” deschide o problemă de etică ce se 

preocupă cu eroarea de a identifica valorile „mele” cu 

ale „celorlalți” și tendința de a impune aceste valori ca 

fiind cele adevărate și corecte. Ruptura dintre cele 

două lumi ar deveni mai mare, iar capacitatea de a 

înțelege și a apropia acel „acolo” și pe „celălalt” anihi-

lată. Cu toate acestea, situația invită la reflecție asupra 

ambelor culturi. 

O călătorie spre descoperirea celuilalt va aduce 

întotdeauna un câștig bilateral, mai ales dacă este 

realizată de omul care are la dispoziție întreg inven-

P 



156 

tarul cognitiv necesar pentru aceasta. În Ultimul cani-

bal, Hanna Bota întreprinde una dintre puținele, dar și 

cele mai exotice cercetări din peisajul antropologic 

românesc al ultimilor ani. Iar inima acestui jurnal o va 

constitui „celălalt”. Autoarea realizează o reflecție im-

portantă asupra acestui aspect, pe care o argumen-

tează empiric. 

Pentru că avem de a face cu un jurnal antropologic, 

putem cunoaște ambele laturi ale autoarei – cea umană, 

cu temeri și emoții în fața necunoscutului pe care se 

hotărăște să-l examineze, și cea profesionistă, a antro-

pologului bine format, care nu neglijează niciun aspect 

al unei cercetări valabile metodologic. În acest fel, 

cartea se poate adresa atât publicului nefamiliarizat cu 

terminologia disciplinei, cât și antropologilor de cabi-

net. Jurnalul se încadrează trendului writing culture, 

dezbătut în cadrul postmodernismului antropologic. 

Hanna Bota realizează cu ocazia acestei călătorii 

exotice o traducere a unui celălalt primitiv și este 

consecventă în precauția de a nu aplica propriul cod 

valoric asupra societății vanuateze – o chestiune dificil 

de realizat, în ciuda autocenzurii. 

Cartea prezintă, așadar, călătoria autoarei în 

Vanuatu, un sistem de insule caraibian, în care, în urmă 

cu două generații, ar fi trăit canibali. Motivația ei 

trimite cu gândul la începutul călătoriei lui Claude 

Lévi-Strauss spre Brazilia: „voiam să întâlnesc oamenii 

de pe glob care se află la cea mai mare distanță față de 

civilizația cunoscută de noi, poate ar fi fost mai simplu 

să spun că porneam în căutarea celor mai primitivi 
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oameni de pe planetă” (p. 7). Dacă Lévi-Strauss, aflat pe 

vaporul său, pornește în căutarea oamenilor care n-au 

mai fost văzuți niciodată, a „propriilor sălbatici”, cum îi 

numește în Tristes tropiques, Hanna Bota trăiește 

într-un moment în care este imposibil să mai găsească 

adevărații sălbatici amintiți de antropologul francez. Ea 

își dorește să-i găsească pe cei mai puțin atinși de civi-

lizație, care și-au păstrat intacte obiceiurile și moda-

litățile de organizare a societății, pe care culturile exte-

rioare nu i-au „educat” sau influențat în vreun fel: „era 

ca și cum aș fi pășit în copilăria omenirii, îi intuiam 

undeva foarte aproape ca mentalități, ca gândire și 

percepție a vieții, foarte aproape de zorii umanității pe 

pământ, puteam să privesc creșterea lor, ca să înțeleg 

creșterea noastră” (p. 8).  

Dincolo de profesie, Hanna Bota are firea călă-

torului ce dorește să cunoască, să-i înțeleagă pe 

ceilalți, și prin asta pe sine. În acest scop este necesar 

uneori să pericliteze codul antropologului – ea trebuie 

să se integreze în contextul în care este pusă, să 

empatizeze cu ei și cu nevoile lor, în timp ce antro-

pologul trebuie să participe rece la viața comunității. 

Așa cum remarca Michel Onfray, în Theorie du voyage, 

există călători pe care îi alege călătoria: „e impropriu să 

spun că eu am ales, călătoria m-a ales pe mine, cine știe 

de când mă căuta...” (p. 9). Deși se pornește la drum ca 

și cum nu ar fi avut o alternativă, în timpul călătoriei 

sunt multe momente de panică și nesiguranță, amplifi-

cate de faptul că este nevoită să călătorească singură și 
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să petreacă o lună în insule fără sprijinul promis inițial 

de soții canadieni Mick și Gabriella. 

Terenul de cercetare se află în Vanuatu, „la 

capătul lumii”, într-un arhipelag vulcanic, periculos 

pentru clădirile de piatră și cărămidă, locuite de albi, 

în timp ce populația vanuateză locuiește în colibe de 

bambus, fără niciun pericol în caz de cutremur. Prima 

remarcă pe care o face la sosirea în capitala statului, 

Port Vila, este de natura antropologiei subtilului. La 

coborârea din avion, pasagerii sunt întâmpinați muzi-

cal, cu „o muzică foarte ritmată, veselă, cântată de voci 

stridente, strangulate”. Apoi, intrând în inima ora-

șului, antropologul va observa ceea ce constituie tră-

sătura reprezentativă pentru civilizațiile primitive, 

legăturile sociale și de rudenie foarte puternice: „Deși 

locuiește în capitală, populația de aici nu s-a rupt de 

viața de tip clan, cu vecini, prieteni, cunoștințe de tot 

felul, locuitorii nu sunt individualiști și izolați precum 

cei din lumea civilizată” (p. 21). Autoarea va încerca să 

urmărească acest aspect și în celelalte grupuri cu care 

va intra în contact pe măsură ce se va îndepărta tot mai 

mult de civilizație. Nu stă în caracterul unui jurnal să 

înceapă cu o clasificare foucaultiană a relațiilor din 

interiorul satelor în care staționează, dar Hanna Bota 

va face constant observații privind acest aspect. 

Volumul acoperă o gamă complexă de elemente 

specifice unei culturi, de la latura magico-religioasă, la 

cea a tabu-urilor, a legăturilor sociale, a ierarhiilor și a 

modului cum se raportează la persoanele din afara 

tribului. Nu scapă ochiului său fin nici aspectele eco-
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nomice, nivelul capacităților cognitive sau obiceiurile 

gastronomice. Nu își propune să intervină asupra 

acestora, deși uneori mai realizează schimburi cultu-

rale: le recomandă, fără succes, să consume laptele de 

capră sau să fiarbă mai întâi carnea pentru supă, alteori 

ajută să calculeze dimensiunile pentru construirea unui 

acoperiș, le oferă medicamente și haine. Există, așadar, 

de toate, pentru toți, fără a avea senzația de aglo-

merare. Este, de la început până la sfârșit, o lectură 

plină de magnetism. 

Mai mult decât altor aspecte, cea mai mare aten-

ție este acordată, probabil, sistemului magico-religios 

și, undeva, ca un fundal permanent, perspectivei 

diferite asupra timpului, care amuză și fascinează în 

același timp, prin comparație cu ritmul alert al socie-

tății occidentale actuale: „...în Vanuatu nu există timp 

fix, nici măcar la decolarea, darmite la aterizarea 

avioanelor, [...] nu e vorba de dezorganizare, e ceva 

dincolo de asta, pare că e imposibilitatea unui popor 

de a trăi în cadrul limitelor temporale. Țara aceasta 

[...] trăiește fără să urmărească trecerea anilor. Oame-

nii nu-și cunosc propria zi de naștere, nu-și cunosc 

vârsta” (p. 15). 

Vanuatu a fost colonie engleză și franceză. De-a 

lungul timpului, misionarii au încercat să-i conver-

tească la creștinism. Au și reușit în mare măsură, de 

cele mai multe ori cu sacrificii umane de ambele 

tabere. Canibalismul vanuatez era, în primul rând, un 

mijloc prin care ei încercau să opună rezistență și 

să-și arate supremația și puterea asupra dușmanului 
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alb. În această privință, autoarea urmărește ideea lui 

Marc Augé, care susține că ordinea socială de pretu-

tindeni se întemeiază pe sacrificiu: „Canibalismul este 

considerat astfel un sacrificiu, mai bine zis, este versi-

unea culturală a sacrificiului ca reproducere – mai mult 

sau mai puțin alterată – a sacrificiului originar: victima 

devine jertfă ispășitoare care oprește și canalizează, 

reordonează violența. Violența, devenită necesară, își 

pierde astfel din caracterul macabru” (p. 430). Între 

timp, creștinismul, pe care unii l-au acceptat cu forța, 

alții cu deschidere, s-a transformat într-o religie sincre-

tică: „în satele creștine, cât și în cele necreștine, tabu-

urile sunt transmise de sute de ani și sunt încă foarte 

puternice, oamenii sunt creduli și se feresc de lucrurile 

interzise prin tradiții, le este teamă” (p. 41). Biblia i-a 

învățat să-și respecte semenii și ar fi trebuit să-i ajute să 

scape de oribila teamă a spiritelor care îi înfricoșau 

printr-o agresivitate imaginată, dar puternic resimțită. 

Dacă în orașele vanuateze mari, tradițiile care au 

legătură cu spiritele rele sunt încă menținute într-o 

măsură mult mai profundă decât superstițiile noastre, 

în satele mai îndepărtate de civilizație, acestea joacă 

un loc definitoriu pentru organizarea activităților 

comunității. Oamenii nu ies noaptea singuri din casă, 

nu vorbesc când trec pe lângă un cimitir, folosesc 

obiecte tabu aducătoare de putere și consumă kava, 

băutura zeilor, care îi apropie de spirite: „E plin de 

spirite rele în cimitir, cum, nu știi? Mă privește contra-

riat, spiritele rele pot intra în gura ta și apoi pot să te 

posede împotriva voinței tale, pot să-ți dicteze tot 
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felul de lucruri rele pe care să le faci, iar tu, chiar dacă 

dorești să faci apoi binele, faci întotdeauna răul. [...] 

poți să le duci cu tine în sat sau acasă și acolo să îi ia în 

stăpânire și pe alții” (p. 27). În comunitățile mici, 

oamenii sunt absolviți ușor de greșeli, în timp ce vina 

este preluată de spiritele rele care i-au posedat. Cu 

toate acestea, infracțiunile sunt rare, pentru că vino-

vatul ar fi astfel expulzat din comunitate, iar viața în 

afara tribului este mai rea decât moartea, așa cum 

susține și antropologul Luc Benoist: „...dreptul de pro-

prietate e respectat. Nu se ia ce e al altuia. Nici animal, 

nici produse, nici nevasta. Societatea e restrânsă. S-ar 

tot discuta în nakamal, ar fi mare rușine, omul s-ar 

exclude din societate, e complicat și dificil. [...] în astfel 

de condiții, o viață în afara clanului, ar fi, practic, 

imposibilă” (p. 398). 

Hanna Bota este conștientă de importanța mo-

mentului pe care îl trăiește: „...în câțiva ani, lumea de 

aici nu va mai fi la fel, va fi total alta, viața de aici se va 

schimba fără să se mai întoarcă la ceea ce sunt acum 

martoră. Mi se părea că trăiesc ultimele clipe ale exo-

tismului, că acest exotism era pe moarte, o moarte 

ceremonială, frumoasă, sacră, unică...” (p. 70). Ea con-

tinuă cumva filonul gândirii lui Marc Augé, care se 

întreabă dacă mai este posibilă antropologia ca știință 

dacă exotismul dispare. Mă întreb, totuși, din ce punct 

vom considera că exotismul a murit? 

 

Hanna Bota, 2011, Ultimul canibal. Jurnal de antro-

polog, București: Cartea Românească. 
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De dulce și amar 
 

area Neagră a fost subiectul multor conflicte 

geopolitice, în special între Rusia și Turcia, 

care se prelungesc și astăzi, din cauza im-

portanței ei strategice și comerciale. În Antichitate era 

considerată centru al lumii și din jurul ei iradiau dru-

muri spre cele mai importante puncte de deschidere 

comercială: spre Asia Centrală (din Crimeea, pe Don), 

spre Marea Baltică (pe Nipru), spre Europa Centrală 

(pe Dunăre) și spre Mediterană (pe cale maritimă). 

Rusia și Turcia ar fi putut forma o alianță puternică 

împotriva capitalismului vestic pe care, actualmente, îl 

combat pătimaș sub diferite forme, însă nu reușesc să 

treacă peste interesele divergente privind Orientul 

Mijlociu, la care se adaugă lunga lor istorie conflic-

tuală. Istoria recentă a adus la Marea Neagră un nou 

jucător – alianța NATO –, dar pe care Rusia îl oprește 

încă la Strâmtori, prin convenția de la Montreux, ce nu 

permite navelor militare aparținând statelor nerive-

rane o prezență mai lungă de trei săptămâni și nici 

intrarea ambarcațiunilor de război, care cântăresc mai 

mult de 15000 tone. Deși România este țară riverană, 

privește detașată și nu (mai?) încearcă să obțină 

beneficii economice și strategice prin poziția sa 

privilegiată. Și-a vândut flota de pescuit oceanic, nu 

mai are propria sa flotă comercială pe care, la nevoie, 

ar fi putut-o transforma într-una de război, Portul 

M 
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Constanța nu funcționează la capacitate maximă, iar 

peisajul din jurul său este unul părăginit și deprimant. 

În 2016, Sabina Fati pornește într-o călătorie de 

trei luni, în jurul Mării Negre, o călătorie ce impune 

multe provocări chiar și unei persoane care nu este, 

prin rezidență, atât de departe de spiritul răsăritean, 

încât o aventură într-o îndepărtată țară exotică pare 

mult mai puțin primejdioasă. Aceasta merge pe ur-

mele lui Gheorghe I. Brătianu, pe care îl consideră cel 

mai documentat istoric al spațiului pontic, și contu-

rează cu o putere intelectuală extraordinară atmos-

fera anului 2016 din jurul Mării Negre, unul dintre 

cele mai dorite puncte de acces și control din Europa 

Răsăriteană, începând cu campania militară a regelui 

persan Darius, înregistrată ca fiind prima încercare 

politică de a trece această zonă sub controlul unei 

singure puteri, aducând-o în centrul sistemului global 

cunoscut la acea dată: „De la Darius cel Mare, până 

acum, Marea Neagră a rămas fundalul marilor compe-

tiții regionale, punct de inflexiune al neliniștilor mari-

lor puteri și limită a civilizației occidentale” (p. 13). 

Călătoria începe la Sulina, dar nu poate fi desfă-

șurată numai pe lângă litoral, deoarece „spațiul e 

fragmentat de conflicte, hașuri și granițe închise” 

(p. 17). La Sulina se pot vedea încă urmele unui oraș 

înfloritor, care a început să se dezvolte odată cu sfâr-

șitul Războiului Crimeii, când devine spațiu de supra-

veghere al Comisiei Europene a Dunării, de unde re-

prezentanți ai marilor puteri administrau Dunărea în 

zona ei de vărsare de pe teritoriul românesc. Impor-
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tanța ei strategică se schimbă odată cu deschiderea 

Canalului Dunăre – Marea Neagră, mai sigur și mai 

ușor de navigat. Pentru că nu există transport direct 

din Sulina în Ucraina, autoarea ia din Galați un 

autobuz spre Cetatea Albă, de acolo urmând să mear-

gă la Odesa, Nikolaev, Herson, Berdiansk, Mariupol și 

va încheia incursiunea ucraineană în Harkov. În Odesa 

va cunoaște repercusiunile atrocităților comise de 

soldații români la începutul celui de-Al Doilea Război 

Mondial, iar masacrul comis împotriva evreilor, după 

aruncarea în aer a centrului de comandă, la 22 octom-

brie 1941, a lăsat urme adânci în memoria supra-

viețuitorilor și o ură care cu greu mai poate fi stinsă azi. 

La un pas de a fi violată de un soldat rus la tre-

cerea frontierei, Sabina Fati nu insistă pe descrierea 

experiențelor personale. Ea este un observator obiec-

tiv, iar în centrul jurnalului ei de călătorie nu se află 

acea atitudine autoreflexivă, care domină de obicei 

acest gen literar. Volumul mi-a lăsat mai degrabă 

senzația unei monografii complexe, în care integrează 

mici portrete umane și poveștile lor, având rolul de a 

surprinde realitatea unor zone aflate în conflict armat, 

cu oameni bănuitori, alții extremiști sau răzbunători, 

sau oameni simpli, dar care poartă pe undeva am-

prenta războaielor. Ca și în perioada comunistă, jur-

nalista nu neglijează importanța bancurilor atunci 

când trebuie să surprindă spiritul unui popor. Acestea 

se convertesc în supape de defulare a tensiunilor 

politico-sociale. În Odesa, de pildă, unele vin chiar din 

perioada lui Isaac Babel și sunt, în primul rând, despre 
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evrei: „Funcționarul de la pașapoarte îl întreabă pe 

solicitant: – De ce vrei să emigrezi? Acum e mai multă 

libertate și poți să dormi liniștit noaptea. – Mulțu-

mesc, dar am dormit deja, e momentul să și mănânc 

ceva” (p. 64). Ea vede, dincolo de umor, „povestea” – o 

încercare de a confrunta realitatea conflictuală com-

plexă: „Vladimir Vladimirovici, se va ridica din nou o 

Cortină de Fier în Europa. – Nici vorbă, doar un gard 

de sârmă ghimpată”. „Bancurile ei sunt legate unul de 

altul, ca și cum ar vrea să spună o poveste” (p. 174). 

Sunt sugerate aici funcțiile politice și sociale ale 

bancului, care se manifestă sub forma clandestinității 

și subversivității: „Dată fiind clandestinitatea lor și 

faptul că, indiferent dacă erau sau nu politice, bancurile 

erau subversive, prin solidaritatea pe care o creau în 

rândul unei societăți” (Cristian Nedelcu, Canonul mar-

ginalului, Craiova, Reprograph, 2006, p. 28). Din punc-

tul de vedere al funcțiilor politice, putem remarca 

faptul că în selecția realizată, aparent aleatoriu, de 

Sabina Fati, primează protestul și defularea, cea din 

urmă fiind mult mai puțin intruzivă, doar „exemplifică 

anomia în care se află sistemul” (Cristian Nedelcu, 

Op. cit., p. 29). 

Inserțiile personale se fac pe un fundal prepon-

derent descriptiv și documentar, în care accentul este 

pus pe motivația și dinamismul conflictelor, dar și pe 

înregistrarea unei atmosfere, pe care reușește, cu 

succes, să o redea obiectiv. În Rusia și Crimeea va 

trece prin Rostov-pe-Don, Kerci, Feodosia, Ialta lui 

Cehov, Sevastopolul puternic naționalist și Simferopol 



166 

(cu poveștile tătarilor persecutați pentru loialitatea 

arătată Kievului), Novorossiisk și Soci. Din conflict 

s-au născut reguli ce țin de domeniul absurdului. Un 

exemplu este intrarea în Abhazia, care nu există ca 

atare pe hărțile internaționale, deoarece numai Rusia, 

Venezuela și Nicaragua o recunosc ca țară (p. 202). 

Este o provincie cucerită Georgiei de către ruși. Între 

ea și Georgia nu există o graniță reală, georgienii nu 

pun vize pe pașaport când treci sau ieși dinspre 

Abhazia, deoarece, din punctul lor de vedere, este 

vorba despre o călătorie în interiorul granițelor de jure 

ale țării lor (p. 253). Daca intri în Abhazia prin Rusia, nu 

mai ai voie apoi să treci pe teritoriul Georgiei. De aceea 

se impune prima oară călătoria spre Georgia, de unde 

urmează o întoarcere în Abhazia, la Suhumi, pentru ca 

mai apoi să revină în Georgia, la Poti și Batumi. 

Odată intrând pe teritoriul turcesc, îndeosebi la 

Trabzon, se observă o diferență radicală de atmosferă 

față de țările din fostul bloc sovietic: „Aici în inima 

Trabzonului, îți dai seama că ești într-o altă lume, cu 

oameni mai veseli, mai primitori și mai deschiși decât 

în Rusia, mai lipsiți de griji decât în Ucraina sau în 

Georgia, mai siguri pe ei decât în Bulgaria sau în 

România” (p. 293). Va continua să meargă de-a lungul 

litoralului prin Of, Samsun, Sinop, Zonguldak și 

Istanbul. Intern, Turcia, în care ajunge chiar în timpul 

încercării de puci de la 15 iulie 2016, se confruntă cu 

influența excesiv islamistă impusă politic și dorințe 

liberale: „Se spune că turcii de la Marea Neagră sunt 

un soi diferit de oameni, mai nervoși, mai violenți și 



167 

mai imprevizibili. De la Trabzon la Istanbul, opțiunile 

politice ale locuitorilor orașelor variază. La Trabzon, 

apetența pentru islamism este în creștere, apoi la 

Ordu, la Unye și la Sinop sunt tot mai mulți națio-

naliști extremiști. Samsun, care a fost un oraș întot-

deauna mai liberal decât altele, începe să se schimbe, 

Zonguldak își păstrează înclinația spre social-demo-

crație, dobândită datorită preponderenței de odini-

oară a minerilor în vreme ce Istanbulul, atât de mare 

și divers, se clatină ca un uriaș gata să cadă între 

tradiție și modernitate, între islamism și liberalism, 

înclinând când către partea asiatică, tot mai impor-

tantă, când către partea europeană, tot mai superfi-

cială” (p. 313), desprinzându-se încet, dar sigur, de 

filozofia lui Atatürk, încă deosebit de îndrăgit, și 

intrând în jocurile obsedate de putere ale lui Erdogan. 

În Bulgaria, călătoria începe la Burgas (fost port 

turcesc) și se încheie la Varna: „După o călătorie lungă, 

printr-o țară care se islamizează în ritm rapid, cum e 

Turcia, și chiar după traversarea litoralului Rusiei și 

Ucrainei, țări care par să devină tot mai conservatoare, 

la Burgas am regăsit Europa” (p. 369). 

Jurnalul Sabinei Fati se încheie cu un epilog 

neașteptat, după ce ne-a purtat prin tensiunile din 

jurul Mării Negre, ale cărei ape sunt, ca o confirmare a 

diversității și fragmentării, diferite de la o localitate la 

alta, când limpezi și azurii, când negre și spumoase. Ca 

o îndulcire metaforică a ceea ce pare un butoi instabil 

cu pulbere amară, autoarea trece în revistă desertu-

rile pe care le-a încercat în zona pontică, iar combi-
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națiile de ingrediente și poveștile din spatele lor au 

calitatea de a revela unui ochi atent spiritul poporului 

care le produce. 

 

Sabina Fati, 2016, Ocolul Mării Negre în 90 de zile, 

București: Humanitas. 
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Tentația estetică  

a contrastelor 
 

urnalul de călătorie în Cuba al lui Vintilă Mihăilescu 

este, pentru cei interesați de literatura de călătorie 

ca mijloc de reflecție antropologică, un dar prețios, 

din următorul punct de vedere: el este produsul unui 

etnograf etic, care, deși turist, nu se poate abține să nu 

facă „etnografie pe colțul mesei” (p. 30), să nu-și 

noteze observațiile și, uneori, să nu-l „înghită biblio-

teca” (p. 38). Uzez aici de asemănarea cu un dar, 

pentru că este aproape inimaginabil și neașteptat de 

reconfortant pentru cel care caută să demonstreze că 

jurnalul de călătorie poate fi un veritabil teren de 

cercetare în sprijinul antropologilor de cabinet. 

Figură reprezentativă pe scena actuală a antro-

pologiei românești, autorul este un turist special, care 

știe unde să privească, ce întrebări să pună și la ce 

referințe să apeleze pentru lămuriri. Scriitor prolific, 

dar și înzestrat cu o carismă aparte reflectată în scris, 

găsește rețeta textului la granița dintre jurnal, eseu și 

monografie. Știe să-și controleze toate pornirile dău-

nătoare, așa cum numai un erudit exigent poate învăța 

de la alții. Nu numai că este un bun cunoscător al 

științei lui și al principiilor acesteia, ci le și contro-

lează și le aduce în serviciul său fără a știrbi acea notă 

autentică, personală și motivul sine qua non al legă-

J 
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turii intime între cititorul și cartea sa: „Mica mea 

etnografie ad-hoc este impresionistică [...], observa-

țiile sunt corecte, dar sunt colorate afectiv” (p. 36). 

Evidențiază din loc în loc condițiile de bază ale cer-

cetării antropologice. Pentru cititorul familiarizat cu 

literatura de specialitate ar putea părea redundant și 

ușor clișeizat, dar pentru restul ar putea fi o lecție, pe 

înțelesul tuturor, de introducere în antropologie, 

știință cu un potențial imens de a atrage și interesul 

publicului larg, dar care nu este încă suficient exploa-

tată din acest punct de vedere. De exemplu: „...primul 

lucru pe care îl vezi ești tu străinul, Turistul. Înainte 

de a încerca măcar să înțeleg câte ceva despre Ei, am 

fost frapat astfel, de câte lucruri bănuite, dar neștiute 

de fapt am aflat, fără să-mi propun, despre Noi.” 

(p. 29) Este redat, cu alte cuvinte, principiul alterității, 

ce stă la baza relevanței evoluției și manifestărilor 

umane plurivalente. 

Un alt pas cu aspect pedagogic îl reprezintă 

arhi-dezbătuta diferențiere turist-călător, care este 

propusă sub diverși termeni binari: pelerinaj-aven-

tură, turism-vilegiatură, nomazi-sedentari, moder-

nitate-postmodernitate etc. În ceea ce privește moti-

vația turistică, îmi atrage atenția nevoia turistului 

postmodern de autenticitate, afirmată, se pare, deja 

din 1989, de MacDonnell. Acesta se referă la clasa de 

mijloc educată, ce caută prin turism posibilitatea 

răsturnării cotidianului trăit ca artificial și oportu-

nitatea de a-l suspenda pentru o perioadă de timp, în 
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care poți fi tu însuți, cel autentic, întors spre sine, 

departe de teatrul social de acasă. 

Pentru a lucra operațional (repet, un dar), Vintilă 

Mihăilescu face un scurt istoric al ideii de auten-

ticitate, identificată ca avându-și începuturile, sub 

forma ei actuală, în secolul al XVIII-lea, de la Rousseau 

sau de la Herder. Este vorba de autenticitatea moder-

nă ce pornește de la crezul „being true to myself” și se 

dezvoltă sub tot felul de forme, unele care anulează 

relația de conformare la o „exterioritate” și promo-

vează viața adevărată sau „autentică”. În postmoder-

nism, aceasta devine „noua religie, sau o religie perso-

nală și dominantă. Mai prudent spus, autenticitatea ne 

apărea ca o credință suficient de profundă și spirituală 

pentru a putea fi considerată de natură «religioasă» și 

care orientează din interiorul ființei noastre mizele, 

aspirațiile și obiectivele importante” (p. 42). Călătoria 

poate fi un mediu benefic pentru astfel de căutări, iar 

în funcție de motivația călătoriilor lor, deci de formele 

lor de autenticitate, se poate încerca o clasificare tipo-

logică. Conform modalităților majore de căutare sau 

respingere a autenticității, turiștii pot fi încadrați în 

trei categorii: cei motivați de credință, de ateism sau 

agnosticism. Din acestea pot deriva numeroase sub-

tipuri, pe care le putem urmări detaliat, în volum. 

Nu cred că experiența cubaneză este doar un pre-

text pentru a apela la instrumentarul de cercetare și 

nici de a reflecta pe marginea unor probleme antro-

pologice mai generale. Cred că această destinație este 

o inspirație mai ales prin magnetismul contrastelor ce 
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ar putea să funcționeze ca o condiție pentru exotism. 

Titlul evidențiază chiar această fascinație față de opo-

ziții și alăturări neașteptate: ambos mundos, „ambele 

lumi, cea veche și cea nouă, enigmatic una și aceeași” 

(p. 9), care fac trecerea de la nivelul ideilor către 

„noua tradiție”, tradiție care nu ar putea fi imaginată 

fără existența unui viitor. 

Contrastele pot fi înțelese ca ceva complex, cu-

prinzător, în diferite registre. Poate de aici atracția 

puternică de a vizita state precum Cuba, un mozaic 

pestriț și nu un „melting pot”. Fiecare nație și-a păs-

trat individualitatea, dar împreună au reușit să devină 

un singur popor. Rădăcinile nu au fost înlocuite, ci au 

găsit căi de a crește laolaltă cu altele. Un exemplu ar 

putea fi sincretismul religios: alăturarea zeităților 

orisha și a sfinților catolici. Dacă la început, aceasta 

era doar o modalitate de a-și putea practica, în secret, 

credința, actualmente sunt slăviți împreună, cu since-

ritate, și zeități și sfinți. În aceeași ordine de idei, 

timpul istoric al Havanei poate fi capturat în dispu-

nerea arhitecturală, de la est la vest: „În ordine isto-

rică, se perindă: «cronotopul» fortărețelor militare ale 

cuceritorilor spanioli din secolul al XVI-lea; cel al 

barocului ecleziastic al misionarilor din secolul al 

XVII-lea, cu biserica Espiritu Santo, terminată în 1960, 

ca expresie a împlinirii sale; uluitorul baroc din epoca 

de înflorire colonială a secolului al XVIII-lea, cu influ-

ențe mauro-hispanice venite din Andaluzia și care va 

pune stăpânire pe plazas și somptuoasele clădiri pri-

vate ridicate în jurul lor; neoclasicismul european din 
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secolul al XIX-lea; modernismul adus de americani în 

secolul al XX-lea; și, în sfârșit, arhitectura revolu-

ționară, vag atinsă de moda sovietică – triumfătoare 

oarecum ironic în Piața Revoluției, construită inițial în 

stil aproape mussolinian de un dictator pre-revolu-

ționar” (pp. 15-16). Așadar, cinci secole de istorie, 

care coexistă încă și se întrepătrund cu favelas ale 

sărăciei extreme din secolul nostru. 

Un alt registru al contrastelor îl reprezintă corpo-

ralitatea și atitudinea față de aceasta. „Cultura, civili-

zația europeană s-au născut sub semnul corsetului” 

(p. 53), iar „controlul corporal este o expresie a con-

trolului social” (p. 59, apud Mary Douglas în Purity 

and Danger), pentru că pornirile naturale, necon-

trolate, pot fi considerate diletante sau opuse ideii de 

civilizație, deci „inconvenabile politic”. „Corpul civili-

zat este, de fapt, corpul politic despre care vorbește 

Michel Foucault” (p. 63). Pornirile naturale sunt îm-

pinse de civilizație spre „externum corporis decorum”, 

ceea ce va duce la divorțul dintre corp și suflet, 

parafat de Descartes. Începând cu anii 1960, corpul își 

revendică dreptul la eliberarea din corset. Stăpânirea 

autentică a corpului este văzută ca un „triumf al uma-

nității”, în termeni freudieni. Descoperirea auten-

ticității sau redefinirea ei în cadrul globalizării ține de 

fuzionarea cu celălalt, din celelalte culturi și civilizații. 

Manifestarea prin dans poate fi o bună comparație: 

„Întâlnirea cu «celălalt corp», cu dansul des-frânat al 

cubanezilor, de pildă, provoacă întoarcerea refulatului 

și trezește în noi nostalgia corpului pierdut” (p. 71). 
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Contrastele poate fi discutate și în context politic, 

prin condițiile antitetice comunism-anticomunism. 

Pornind de la discursul unei bătrâne – „Când oamenii 

ăștia l-au dat jos pe Batista, eram cu ei – totul era atunci 

schimbare. Dar, Dumnezeule, cine ar fi crezut atunci că 

o să-i mai avem aici, agățându-se cu unghiile, până azi. 

Nimeni nu poate să suporte asta!” (p. 149). Discursul 

poate fi privit, simultan, din două puncte de vedere: i) 

este afirmația comunistului nostalgic, căruia îi era bine 

pe vremea lui Batista sau ii) a anticomunistului critic. O 

contradicție ușor forțată, căutată de sociologi, care 

arată o evoluție mai degrabă firească de la omul care 

credea în proiectul revoluționar, dar care este deza-

măgit de durata și rezultatele „proiectului global de 

transformare socială, economică, politică și chiar mo-

rală”, lansat de evenimentul numit „revoluție”. 

Paralel cu descrierea frugală a evoluției politice 

cubaneze, Vintilă Mihăilescu deschide o discuție des-

pre multiplele forme de manifestare a comunismului. 

Subiectul este binevenit, mai ales că majoritatea 

călătorilor în Cuba tind să asemene comunismul lor cu 

experiența noastră, pe care ajung să le suprapună 

superficial și chiar să situeze la baza motivației lor 

turistice curiozitatea față de experimentarea pe 

propria piele a unei situații politice naționale apuse. 

Autorul urmărește ideea existenței unor „comunisme 

în cadrul Comunismului, a unor trăiri diferite a unor 

experiențe comune” (p. 159), concluzionând că „nici 

comunismul, nici memoria sa nu sunt aceleași pretu-

tindeni” (p. 164). 
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Hotel Ambos Mundos oferă o experiență de 

lectură de o rafinată ținută intelectuală. O altă pers-

pectivă asupra Cubei, care a devenit, în ultimii ani, 

subiectul a numeroase jurnale de călătorie sau mono-

grafii. Credem cu tărie că tocmai aceste contraste, 

dintre care am pomenit numai câteva (multe altele 

așteaptă să fie descoperite), reprezintă tentația de a le 

discuta, fotografia sau pune, într-o formă sau alta, pe 

hârtie. Contrastele inspiră atât de intens, încât aproape 

fiecare călător manifestă tendința să devină, pentru un 

moment, autor. Scrierea unor volume ca acesta 

reprezintă un noroc, prin faptul că introduce un model 

de organizare în marea de emoții derapante pe care 

Cuba are puterea să le nască. 

 

Vintilă Mihăilescu, 2017, Hotel Ambos Mundos.  

Scurt eseu de antropologie borgesiană, Iași: Polirom. 
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Variații lingvistice ale albului  

de-a lungul călătoriei  

în spațiul liminal 
 

na Hogaș și Ionuț Florea sunt un cuplu de 

tineri arhitecți care se hotărăsc să își ia lumea 

în cap: vând toate posesiunile din România, 

încalecă pe o Yamaha Ténéré și fac ocolul Africii, 

începând cu Vestul misterios, încărcat de magie, și 

continuând cu Estul mai cunoscut și accesibil. Pe ruta 

lor se află: Bulgaria, Serbia, Croația, Slovenia, Italia, 

Maroc, Sahara Occidentală, Mauritania, Mali, Burkina 

Faso, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Gabon, Republica 

Congo, Republica Democrată Congo, Zambia, Namibia, 

Africa de Sud, Lesotho, Botswana, Mozambic, Tan-

zania, Kenya, Etiopia, Sudan, Egipt, Turcia – un traseu 

lung de paisprezece luni, care le pune la încercare 

limitele fizice și psihice, de-a lungul căruia ei și moto-

rul devin un singur trup, capabil să depășească nu 

numai granițele teritoriale, ci și pe cele ale minții. 

Deși întins pe o perioadă temporală suficient de 

mare, traseul complex pare o desfășurare de forțe în 

vederea trecerii frontierelor – au trebuit să parcurgă 

mii de kilometri off-road, să se justifice de nenu-

mărate ori sub amenințarea armelor, să îndeplinească 

formalități birocratice care ar înnebuni pe oricine, să 

respingă toate încercările de a fi manipulați financiar. 

A 
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Fiecare graniță este atât de diferită față de cele lăsate 

în urmă, atitudinea vameșilor, de asemenea, și se 

poate constata că aceste spații sunt aproape „extra-

terestre”, în sensul că ele reprezintă un teritoriu în 

sine, aparte, care nu anunță prin nimic aspecte despre 

țara spre care își deschide porțile. Când nu se luptă cu 

birocrația, apar încercările de a li se lua cât mai mulți 

bani, granițele lingvistice, problemele tehnice, mala-

ria, vremea capricioasă. Mama Africa este aceea pe 

care ne-am imaginat-o, în special Africa de Vest: 

triburi, cutume, slaba prezență a omului de culoare 

albă, peisaje uimitoare, dar și sărăcie și lipsa apei, 

prietenie pură, bazată pe libertate, camaraderia 

rarilor colegi de drum și suferință, animale sălbatice, 

rezervații, ospitalitatea băștinașilor etc. 

„Pe 13 iulie la ora 13 suntem în fața vămii. E cald. 

Dacă scot un deget în soare, sunt sigură că o să 

înceapă să-mi fumege. În spatele mobrei noastre s-a 

format o coadă substanțială de vehicule decrepite, iar 

în față e No Man‘s Land – o fâșie de vreo șase kilo-

metri lățime, traversată de un drum pe care nu l-a 

construit și nu îl întreține nimeni, care conține toate 

minele rămase neexplodate în războiul dintre 

Mauritania și Maroc.[...] În No Man‘s Land totul e 

nemișcat, pudrat cu nisip, ca un cimitir imediat după 

prima ninsoare. Tranzitul haotic dintre un Maroc 

prosper și o Mauritanie confuză, primul aproape euro-

pean, a doua aproape africană, a lăsat aici tot felul de 

urme. Sunt turisme rămase în pană din care proprie-

tarii au recuperat ce s-a putut, camioane care nu au 
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trecut vama, roase până la schelet de aerul sărat [...]” 

(p. 52). Peisajul de această parte a graniței, cea maro-

cană, este unul selenar, dacă nu ai ridica praful de pe 

aceste protuberanțe, urme ale omului modern. El 

poartă semnele unei modernizări globale precare, ale 

războiului, dar nicio marcă de identitate culturală care 

să anunțe că face totuși parte din Maroc. Dacă ai 

decupa acest fragment, ar putea fi implantat oriunde 

altundeva. De partea cealaltă a graniței, atmosfera 

este încărcată: „Granițele nu îngăduie incontinențele 

emoționale, iar cea mauritană cu siguranță nu e locul 

cel mai potrivit pentru a ne relaxa. Izolată politic și 

geografic, cu kilometri de coastă la care jinduiește 

toată industria de pescuit, cu o infrastructură cvasi-in-

existentă și depozite virgine de fosfați și uraniu 

ascunse într-un peisaj ostil, Republica Islamică 

Mauritania e un loc frecventat mai degrabă de oameni 

de afaceri decât de turiști. Toate canaliile, toți escrocii, 

toată scursura societății așteaptă să-i ia în primire pe 

cei care vin în Africa pe propriile roți. De regulă 

vesticii sunt blindați cu bani și acte” (p. 56). Aceasta 

este imaginea tuturor punctelor de trecere în țările 

din lumea a treia. Cititorul poate retrăi aceeași atmos-

feră la fiecare graniță. Nu este neapărat un specific 

mauritan, însă poate fi specific, în ansamblu, la nivel 

african. Deocamdată, cel puțin. Cred cu tărie că dacă 

evoluția punctelor de control ar putea fi urmărită în 

timp, rezultatele acestui tip de cercetare ar putea să 

prezinte exoscheletul transformărilor culturale din 

acea regiune, în sensul că ar monitoriza obiectiv 
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timpii schimbării, nu și modul. „Frontierele – teritorii 

cu identitate ambiguă, unde obiceiurile și ADN-ul se 

amestecă într-un mod organic” (p. 67), așa sună una 

dintre remarcile de trecere ale călătorilor noștri care, 

într-un mod ludic, am putea spune că s-au specializat 

în trecerea granițelor. Estimez că aproape jumătate din 

timpul alocat întregii călătorii a fost dedicat proce-

durilor de trecere a frontierelor (așteptări, negocieri, 

obținerea vizelor, întocmirea documentelor etc.). 

Lăsând la o parte aspectul acestor teritorii limi-

nale, pe care le poți îmblânzi ori stăpâni doar ca un 

maestru fugar, aspect ce poate fi urmărit în alte 

rânduri, pentru care acest jurnal de călătorie ar putea 

să constituie un corpus excelent, nu poți să nu te 

oprești asupra diferitelor variații lingvistice ale cuvân-

tului „alb” pe teritoriul african și asupra semnifica-

țiilor pe care acesta le are în diferitele contexte 

teritoriale, fiindcă această problemă este ridicată încă 

din titlul cărții. Oyibo este denumirea standard în 

dialectul yoruba nigerian pentru persoanele cu pielea 

de culoare albă (rasa caucaziană), fără sens peiorativ. 

Nu este prima oară când le sunt adresate diverse 

apelative datorită culorii pielii. Nigeria este deja a 

șaptea țară africană vizitată. Se obișnuiesc cu noua 

identitate, conștientizează că, deși botezul nu este 

niciodată peiorativ, el este izolator. Însă postura nu îi 

îngrădește pe călători, ei nu vor să se integreze, nici 

nu ar avea cum, ei vor să cunoască, să admire și să 

treacă mai departe, să se reconecteze la viața simplă, 

fără prea multe nevoi materiale. Pentru acești back-
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packers, călătoria începe dintr-un pariu cu ei înșiși, 

este anul lor sabatic, după care se pot reîntoarce la 

rutina pe care au pus-o pe pauză. Este firesc răspunsul 

afirmativ la nevoia lor de căutare. Ana Hogaș notează 

sistematic aceste denumiri pentru oamenii albi și o 

face fără să fie influențată în vreun fel, este un detaliu 

ce ține mai degrabă de o cultură generală, dar și de 

acceptarea propriei identități fără afecte emoțio-

nal-subiective. Toubab în Mali, Yovo în Togo și Benin, 

Mindélé în Gabon și Congo, Mundele în Republica 

Democrată Congo, Muguwa în Zambia și pe deasupra 

Mzungu – om care umblă dintr-o parte în alta, în 

dialectul swahili, cu o semnificație complexă, adânc 

înrădăcinată în istorie. 

Ajung, nu de puține ori, în sate în care de mulți 

ani nu mai pusese piciorul vreun alb, și în care copiii 

nu văzuseră încă vreunul: „Copilul își îngăduie mânuța 

de culoarea cafelei amare în căușul palmei mele; odată 

returnată, micul stăpân o privește ca un om de știință 

confruntat cu o specie nouă, apoi se fâstâcește și o 

ascunde la spate. Un alt copil își face curaj, vine mai 

aproape și îmi pipăie genunchiul acoperit cu platoșe 

de plastic, apoi brațul. După care se întoarce în cârd să 

transmită atingerea de mundele copiilor din imediata 

vecinătate, care o dau la rândul lor mai departe” (p. 

167). În astfel de locuri, curiozitatea este dintre cele 

mai pure. Este Africa profundă, neorbită de mirajul 

banilor din Vest, oamenii aceștia împart cu străinul 

fără să aștepte nimic în schimb, sunt mulțumiți de 

prilejul cunoașterii, de a vedea o bucată dintr-o lume 
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mare care se întinde dincolo de frontierele lor. Aceștia 

îi introduc treptat pe călătorii noștri în filozofia 

ubuntu: „Africa subsahariană găzduiește nu mai puțin 

de 185 de culturi distincte cu sute, dacă nu mii de 

tradiții fiecare, cu propriile ritualuri și valori. După 

secole de colonialism sălbatic, decenii de instabilitate 

politică și eterne antagonisme tribale, filozofia ubuntu 

continuă să fie unul dintre cele mai puternice con-

cepte transafricane, care transcende diferențele de 

obârșie atât de importante în Africa. În spiritul 

ubuntu, ești dator să ai grijă de seamănul tău și 

împreună sunteți unul. Generozitatea față de ceilalți și 

umanitatea te definesc mai profund decât meseria sau 

poziția socială” (p. 346). Spiritul ubuntu se estom-

pează odată ce se completează semicercul african, 

spre Est. Africa sălbatică este ubuntu, atinge profun-

zimile umanității, Occidentul este civilizat, melanjul 

dintre cele două, așa cum se prezintă în Africa de Est, 

este terifiant. 

Tinerii arhitecți dau dovadă de empatie și sensi-

bilitate în observarea propriei poziții în raport cu 

diferitele contexte în care ajung să se situeze: 

„«Guvernele voastre sunt mai bune decât al nostru; vă 

dau bani să călătoriți, să vedeți cu ochii voștri cum se 

suferă în Africa. În voi ne punem nădejdea să scăpăm 

de sărăcie.» Noi suntem fără replică. Până în Congo nu 

am sesizat vulgaritatea demersului nostru. Acasă unii 

ne consideră niște anarhiști, pe drum aventura are o 

latură eroică, dar acum... acum nu mai știu” (p. 169). 

Ei interpretează prin filtre personale evenimente la 
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care sunt martori și, deși jurnalul acesta nu este nici 

pe departe o sinteză a elementelor ce țin de cultură și 

civilizație, el conține pagini întregi de informații preți-

oase despre comportamente și organizări tribale care 

ar trebui să constituie veritabile mijloace de reflecție 

antropologică. De aici și entuziasmul meu în legătură 

cu acest jurnal fără mari pretenții stilistice, dar care 

propune o atmosferă inspirațională și informații la 

care nu prea ai acces pe rafturile de carte românească, 

o aventură ce te ține cu sufletul la gură și care te face 

să tresari la fiecare întâmplare din călătoria lor. 

 

Ana Hogaș, Ionuț Florea, 2018, Oyibo: 2 oameni,  

1 motocicletă, 14 luni în Africa, București: Humanitas. 
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Călătorul transversal  

și casa din spinare 
 

olumul lui Silviu Reuț nu se remarcă din punct 

de vedere estetic și nici din perspectiva vână-

torului de elemente culturale, surprinse prin-

tre rândurile ce descriu întâlnirea atâtor țări. Se deo-

sebește, de pildă, de jurnalul OYIBO (Ana Hogaș, Ionuț 

Florea, 2018, Oyibo: 2 oameni, 1 motocicletă, 14 luni în 

Africa, București: Humanitas) adus în discuție în alte 

rânduri, deși la bază au aceeași idee – un tur al mai 

multor țări, chiar dacă pe alte continente și cu mij-

loace diferite de transport. Dacă OYIBO este extrem de 

ofertant pentru vânătorul cultural și toate micro-

monografiile spațiilor traversate conțin valoroase 

perle de cultură și civilizație, L̕Chaim surprinde prin 

cu totul altceva. Fiindcă inițial am abordat lectura din 

postura iscoditoare a vânătorului mai sus menționat, 

dezamăgirea mea creștea proporțional cu numărul 

din ce în ce mai nesemnificativ de informații de natură 

să-mi satisfacă curiozitatea antropologică. Neputând 

nici să-mi mulțumesc latura de critic literar a perso-

nalității mele, m-am văzut curând în fața întrebării: Ce 

rost are să continui această lectură? În călătoria sa cu 

autostopul, autorul vorbește doar despre el. Momen-

tul a fost revelator – traversările, spațiile de trecere, 

imposibilitatea de a te opri pentru mai mult timp 

într-un loc căruia să încerci să îi descoperi particula-

V 
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ritățile (pentru că în trecere nu sunt necesare decât 

câteva detalii care să ajute la facilitarea drumului, iar 

surprinderea micilor efecte estetice ori de diferență 

culturală ale locului este ceva suplimentar) creează 

nevoia unui spațiu permanent în care să te afli. Spațiul 

nu poate fi ancorat în lumea palpabilă, fiindcă ea e 

schimbătoare; și atunci acest tip de călător, un fel de 

călător transversal, se întoarce la propria persoană, 

adăpostul pe care îl poartă mereu în sine. Întoarcerea 

la sine prin intermediul călătoriei, referită adeseori în 

literatură drept „călătorie inițiatică”, cunoaște, în 

fond, foarte puține opriri, ci mai degrabă o traversare 

continuă. Marile călătorii inițiatice din literatură sunt 

marcate de mobilitate, de trecerea prin mai multe 

teritorii și de neoprirea drumului.    

Din această nouă perspectivă, putem urmări la 

Silviu Reuț mai multe aspecte ce țin de un subiect de 

cercetare abordat în mai multe rânduri, în trecut, în 

special de francezul Marc Augé: spațiile antropologice 

de tranziție care nu au îndeajuns de mare semnificație 

încât să fie considerate locuri. Sunt urmărite, de 

exemplu, interacțiunile în mijloacele de transport, sau 

o gamă generoasă de comportamente în societatea 

actuală, aflată și ea în continuă transformare. Jurnalul 

de față documentează o călătorie cu autostopul. Spa-

țiul mașinii nu poate fi considerat un loc, în termeni 

antropologici, dar cu toate acestea călătorul petrece 

acolo mai mult de șaizeci la sută din timp. Ce se 

întâmplă în acel loc? Are timpul petrecut acolo vreo 

semnificație? Ori putem să îl ignorăm într-o categorie 
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a „somnului călătoriei”. În acest spațiu, în care legă-

tura cu un reprezentant al unei culturi este mai 

apropiată decât într-un mijloc de transport în comun, 

se formulează idei, păreri personale, se povestesc 

întâmplări, se discută politică, se observă raportarea 

personală vizavi de evenimente culturale locale etc.: 

„Mai departe, am făcut schimb de opinii despre 

Croația și România, calitatea vieții, oamenii, culturile. 

Despre genul ăsta de interacțiune încercasem să-i spun 

și TIR-istului care mă lăsase în Karlovac, despre cum 

îmi plăcea să vorbesc cu localnicii despre viața lor, 

chiar dacă nu mereu întâlneam persoane cu care să pot 

purta astfel de dialoguri. Mi se pare important ca, 

atunci când mergi într-o țară străină, să încerci să o 

vezi și prin ochii celor care-și duc zilele acolo.” (p. 64) 

Într-o epocă în care antropologia se orientează 

spre studierea prezentului și a aproapelui și se distan-

țează de studierea civilizațiilor îndepărtate, spațial și 

temporal, putem vorbi despre o îngustarea a spațiului 

cercetat. Cercetarea, care inițial se făcea la un nivel 

atotcuprinzător, este redusă în zilele noastre la rela-

țiile simbolice dintre indivizi. Așadar, locurile, carac-

terizate de istoricitate, relaționalitate și identitate (să 

ne gândim la comunitățile arhaice) se transformă, în 

mediul urban cu precădere, în spații de tranzit unde 

relațiile sociale lipsesc sau sunt reduse la minimul 

interacțional. Se aplică în asemenea cazuri metode 

care înainte nici nu puteau fi luate în calcul de către 

marile teorii antropologice: i) observația (atenție, nu 

observația participativă, care se aplică conform unor 
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norme bine stabilite), ii) efortul interpretativ și gene-

rarea de ipoteze multiple și dinamice, iii) observarea 

comportamentului dramaturgic în societate (metoda 

goffmaniană, atât de aspru criticată de somitățile vre-

murilor sale) sau iv) interacționismul simbolic 

(Blumer, 1969), metodă cu caracter exploratoriu, ce 

caută să descopere lucruri noi fără să aibă un anumit 

punct de plecare, ci numai ipoteza conform căreia 

societatea acționează pur și simplu și se modifică 

permanent, iar informația vine spre cercetător, nu 

cercetătorul prestabilește ce să analizeze. Interacțio-

nismul simbolic este o metodă de cercetare pur 

postmodernă, din următorul punct de vedere: spațiul 

postmodern de acțiune este difuz, fără limite bine 

definite, aflat în continuă negociere pentru zona de 

intimitate, care se obține prin distanțare spațială sau 

prin atitudine. Observarea acestor atitudini a avut loc 

întâmplător, ca un rezultat secundar ce apare în urma 

interacționismului simbolic și care oferă informații 

prețioase cu privire la comportamentul uman. O 

metodologie mai riguroasă nu ar fi atins niciodată 

aceste aspecte. 

În plină criza postmodernă, Marc Augé a observat 

necesitatea reconfigurării conceptelor de timp și spa-

țiu și a încercat aceasta introducând un nou termen – 

supermodernitatea – ca alternativă pozitivă la post-

modernitate. Discuțiile se deschid în jurul poziției 

omului ca individ social și construct social în același 

timp. Conștient că se află la baza societății, omul 

supermodernității se autoînvestește cu puterea de a 
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schimba totul în jurul său, pierzând din vedere că, 

totuși, societatea îl formează pe el. Nu de puține ori îl 

surprindem pe călătorul nostru încercând să schimbe 

moduri de vedere ale altor persoane raportându-se la 

propriile sale valori: „– Când văd oameni care sunt 

prinși în mrejele societății, încerc să-i scutur și să-i ajut 

să vadă că doar ei poartă responsabilitatea propriei vieți, 

nu ceilalți. Simt o tristețe înfiorătoare când văd oameni 

frustrați că nu fac tot ce și-ar dori să facă, din cauză că 

nu-și dau voie.” (pp. 127-128) El devine, pe parcursul 

călătoriei sale cu autostopul, un fel de misionar al liber-

tății ce luptă să schimbe rânduiala din jurul său, crezând 

că el nu se supune niciunei reguli sociale. 

Această dublă ipostază a ființei afectează și per-

cepția despre spațiu și timp, care au devenit excesive. 

Dacă până acum aranjamentele spațiale defineau 

identitatea unui grup, contemporaneitatea ne demon-

strează că și timpul deține o astfel de putere. Post-

modernitatea și globalizarea au creat noi spații cul-

turale în interiorul aceleiași civilizații, ceea ce a făcut 

ca antropologia să se reorienteze către interior, către 

propria cultură, care mai are încă atâtea elemente 

necunoscute, referitoare la aspecte ce țin de contem-

poraneitate, deci de timp, cu modificările sale radicale 

și agresive prin rapiditate. Timpul are așadar proprie-

tatea de a recartografia terenul de cercetare chiar în 

interiorul civilizației mamă. Această schimbare de 

perspectivă a slăbit interesul pentru cercetarea exoti-

cului și l-a pus în așteptare, până când aveau să-și dea 

seama despre ceea ce se întâmplă în acest moment cu 
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propria societate. În timp ce oamenii de știință insistă 

să găsească o explicație a modificării mentalităților, a 

noilor atitudini și comportamente sociale etc., omul de 

rând optează tot mai des pentru călătorie. Postmoder-

nitatea îi pune la dispoziție individului mijloacele de 

deplasare mult superioare chiar și trecutului imediat, 

pe de-o parte, iar pe de altă parte îl determină să își ia 

pauze de la societatea riscului în care trăiește, pauze 

în care încearcă să-și vindece rănile provocate pentru 

ca apoi să se reîntoarcă în cadrul ei.  

La trei ani de la întoarcere în România, Silviu 

Reuț recunoaște că a citit numeroase alte jurnale de 

călătorie pentru a vedea în ce fel călătoriile îi schimbă 

pe autorii lor. Înțelegem astfel, dacă nu era clar deja, 

că acesta a fost de la început scopul călătoriei cu 

autostopul – acela de autocunoaștere. În definitiv, des-

tinația călătoriei nici nu conta, atât timp cât criteriul 

mobilității era îndeplinit. Cum l-a transformat călă-

toria?! I-a configurat teritoriul interior: „Au fost, deci, 

aproape trei ani în care doar eu mi-am ținut compa-

nie, în mine, aproape trei ani în care doar eu m-am 

ținut de mână.” (p. 198) 

Din astfel de „escapade” se nasc uneori jurnalele 

de călătorie, care ne păstrează conectați, printre 

altele, și la ceea ce se mai întâmplă în cadrul altor 

civilizații, dar și care, în cazul de față, ne surprind prin 

amploarea efectelor pe care percepția schimbată 

despre spațiu și timp le are asupra omului. Individul, 

afectat de dezrădăcinare și de lipsa sentimentului 

unui teritoriu personal, ancorat în tradiție, cu reguli și 
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ritualuri, pornește aparent într-o călătorie-manifest 

de libertate și putere și sfârșește căutând în sub-

conștient un teritoriu care să-i accepte noile mani-

festări. Acest teritoriu devine custom made, nu poate fi 

tangibil ori cartografiat, dar îl poartă mereu în spi-

nare, uneori și ca pe o povară, fiindcă un astfel de 

teritoriu este pasibil de a fi bântuit de demoni mai 

tare decât orice alt loc tribal. Refugiul și închisoarea 

alături de proprii demoni sunt două caracteristici 

interșanjabile ale lumii interioare. 

 

Silviu Reuț, 2019, L̓Chaim. 4 luni cu autostopul prin 

Europa și întoarcerea în România, București: Cartex. 
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Despre umilința călătorului 
 

m ales jurnalul Oanei Păun datorită unei simi-

litudini în parcursul nostru biografic. Studentă 

la Litere, specializarea Arabă-Engleză, aceasta 

obține în anul universitar 2000-2001 o bursă la Cairo, 

pentru aprofundarea limbii arabe, așa cum eu, acum 

zece ani, obținusem una în Bochum, Germania. Pentru 

ea, la fel ca pentru orice tânăr cu experiență puțină, 

călătoria este, dincolo de prilejul de a se amesteca 

printre localnici și de a trăi în spiritul lor, o șansă de 

călători spre interior și de a se maturiza. Așteptările 

mele de la acest jurnal au fost mici din punct de 

vedere al valorii antropologice, dar mi-am dorit să 

cunosc și alte vederi asupra unei experiențe care, pe 

mine, ca și pe alți studenți, m-a marcat puternic și a 

influențat modul meu de a mă raporta la realitate. 

Nopți albe..., deși nu este o operă de ficțiune, ci o 

narațiune de călătorie, are un puternic caracter su-

biectiv. Autoarea nu-și propune o diferențiere în 

termeni de etic sau estetic, nici să realizeze o micro-

monografie a unui oraș milenar, aproape imposibil de 

cuprins. Ea surprinde, într-o mai mică măsură, un 

schimb intercultural și, mai ales, unul emoțional.  De 

aceea, jurnalul de față este, în primul rând, unul de 

atmosferă, iar traseul se manifestă dinspre exterior 

spre interior, de la „străinătate” la „acasă”. Narațiunea 

propriei călătorii invită la autoreflexivitate și auto-

A 
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biografie, mai ales dacă miza relatării nu este, de la 

început, una obiectivă. În această ordine de idei, este 

foarte important să conturăm tipologia celui care 

întreprinde călătoria, pentru că aceasta influențează 

modul cititorului de a se raporta la text.  

În încercarea de a teoretiza tipologia călătorilor, 

este populară o structură tripartită, promovată în 

aproape toate lucrările dedicate subiectului. Această 

structură este bazată, într-un fel care sună de-a 

dreptul poetic, pe „moduri de a fi în lume”: „Cele trei 

moduri de a fi în lume sunt episteme tangențiale, ale 

căror margini se pot suprapune uneori în cursul vieții 

sau al istoriei odată cu granițele mișcătoare ale 

călătoriei, într-o continuă reinterpretare a ce înseam-

nă să fi acasă, a fi exilat sau a fi străin”1. Cu alte 

cuvinte, cei care călătoresc ar trebui să poată fi înca-

drați într-una dintre următoarele trei categorii: 

i) exploratorul, ale cărui noțiuni despre acasă și străi-

nătate se află în contradicție; ii) călătorul, a cărui 

realitate este „multicentrică”, adică își poate schimba 

cu ușurință căminul și iii) turistul, ce realizează o 

experiență detașată a călătoriei. Teoria este împăr-

tășită de majoritatea ideologilor, care se raportează la 

noile direcții contemporane ce au destabilizat grani-

țele fiecărei civilizații, identificate prin cultură și 

limbă proprie, origine etnică specifică, și în care 

 

1 COGEANU, Oana, 2013, Introducere în literatura afro-americană 
de călătorie, Iași: Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 
p. 85. 
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predomină o nouă valență a călătoriei – călătoria de 

plăcere – dar și noua flexibilitate a omului în a-și 

construi un cămin în afara trăsăturilor culturale și a 

civilizației în care s-a născut și a crescut. 

Deși contextul călătoriei Oanei Păun este unul 

prea puțin abordat în literatura de călătorie, textul nu 

iese de sub incidența acestei clasificări, iar autoarea 

este cu siguranță o „călătoare”, pentru care granițele 

unui „acasă” și unei „străinătăți” se vor estompa com-

plet până la finalul sejurului. Acest lucru nu se 

întâmplă ușor, însă; de această dată călătoria o va 

transforma pe ea în călător, nu călătorul va între-

prinde călătoria. Sunt tot felul de drumuri în viață, pe 

unele aștepți cu nerăbdare să le parcurgi, de altele 

abia aștepți să treci, dar sunt și drumuri la care te 

așterni dezorientat. Conștiința că această călătorie 

este deasupra ta, că ea va putea să te învețe și să te 

crească și că nu tu deții controlul asupra ei, conține un 

sentiment al umilului, fără de care călătoria nu te 

poate transforma în călător. 

Jurnalul debutează emotiv, cu sentimente contra-

dictorii în fața necunoscutului. Oana Păun dovedește o 

capacitate specială de autoanaliză și de adaptare la 

nefamiliar: „Mintea, obișnuită să dea nume, încearcă 

să numească o emoție nouă, pe care nu o cunosc. 

De-acuma, „acasă” va fi aici, pe o străduță din acest 

oraș, la un etaj 6. Nimic din ce văd nu mi-este 

cunoscut și totuși o vreme aici urmează să locuiesc. 

Când ești la început într-un loc nou care pentru o 

vreme se va numi „acasă”, din cauză că în jur s-a 
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schimbat totul, chiar dacă ești același, parcă îți ești 

străin. Iar senzația asta, că îți ești străin ție însuți, e și 

mai puternică seara, înainte să se lase întunericul, 

când oamenii se îndreaptă spre casele lor, care pe 

bună dreptate se numesc „acasă” (p. 12) Noua situare 

este filtrată rațional în termeni de „acasă” – „un loc 

nou”, „casele lor” – „străin ție însuți”, „emoție nouă” și 

delimitarea temporală destinsă „o vreme” care are un 

impact emoțional puternic de acceptare și maturitate. 

Deși, la prima vedere, fragmentul ar părea să conțină 

o urmă de descurajare în confruntarea noului, călă-

toarea nu pune presiuni asupra ei înseși. Bineînțeles 

că durata călătoriei este cunoscută, dar atunci când 

este mare și teama de reacțiile sinelui în fața noului pe 

măsură, aceasta ar putea deranja la o primă expe-

riență de gen. De aceea, mi se pare că acest moment 

de reflecție este imbatabil rațional și, mai ales, cu o 

deosebită considerație față de psihic. Odată stabiliți 

acești parametri interni ai călătoriei, prin care se asi-

gură o bază emoțională solidă, prin recunoaștere și 

acceptare, autoarea este pregătită să pornească pe 

drumul cunoașterii și să înceapă construcția unui nou 

aspect al personalității sale.  

Cu fiecare zi ce trece, aflându-se într-un loc atât 

de diferit de cel originar, va crește în intensitate 

dorința de a se integra și a aparține, hrănită de pofta 

de cunoaștere: „Iar restul picturii, fiind deja o operă 

desăvârșită, ne face să părem caraghioase și în plus. 

Orașul își vede de rutina lui, ignorând efemeridele. În 

viețile noastre atât de neînsemnate pentru el, 
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întâmplările de peste zi sunt doar niște clipe în istoria 

lui. Mă întreb dacă vreodată în șederea noastră aici 

vom face parte din peisaj. Și, dacă da, nu vom uita oare 

orice altceva pe lume? Nu cumva ar rămâne acest oraș 

singura realitate? După acest oraș vom mai ști noi să 

ne întoarcem la viețile noastre?” (p. 23) Dintotdeauna, 

oamenii și-au dorit „să facă parte din peisaj”, adică să 

fie recunoscuți și acceptați. Este un fapt comun atât 

pentru călătorii obișnuiți, cât și pentru antropologi. Ei 

tânjesc să ajungă la o identificare cu omul locului, să 

vadă prin ochii lui și să înțeleagă. Nu același lucru 

l-am putea spune despre turiști și misionari. Turistul 

admiră fațade și trece prea ușor mai departe, preo-

cupat să-și hrănească spiritul tot cu ce și-a adus de 

acasă: informații ce țin de istorie, geografie, două-trei 

nume din mediul artistic, fotografii ca niște replici ale 

celor deja întâlnite pe internet, uneori îmbogățite cu 

un selfie. Misionarii caută să schimbe „peisajul” și în-

cearcă să-l înțeleagă doar în măsura în care acest lucru 

ajută să-l schimbe mai repede și mai bine. Nici unii, nici 

alții nu cunosc umilința călătorului în fața cunoașterii, 

ba dimpotrivă. Autosuficienți, nu-și pun problema că o 

coliziune cu altă realitate ar putea avea și un efect 

pozitiv și iremediabil asupra propriei persoane. 

Oana Păun este înzestrată cu o sensibilitate 

aparte și o atenție orientată spre detalii care ar putea 

scăpa călătorului obișnuit. Ea sondează aspecte deo-

sebite și reflectă, întocmai noilor poetici antro-

pologice, asupra unor elemente nu tocmai evidente. 

Pe drumul dinspre cămin spre școală, există un pod 
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care trebuie trecut zi de zi: „Podul este primul obsta-

col. Podul din Doqqi este atât de lat, încât, atunci când 

te afli sub el, cerul e aproape în întregime acoperit și 

ora pare târzie. Sub pod, totul este negru. Mașinile, 

deși nu sunt numai taxiuri, par toate negre. Galabiile 

femeilor sunt negre. Praful, lipsit de lumina soarelui, 

este și el negru. Podul însuși este negru, cel puțin 

partea de jos, care ne acoperă cerul. Podul ne așteaptă 

acolo, în toate zilele de școală, ca un simbol cotidian al 

trecerilor. În prima zi de școală a avut așa un impact 

asupra mea, încât l-am visat noaptea. Am visat că 

trebuia să mă întâlnesc cu mama chiar sub podul ăsta 

și ea nu mai venea.” (p.73) Trecerea pe pod se face fie 

pe deasupra, fie pe sub. Este locul cu cel mai mare 

impact asupra acestei experienței egiptene. Un fapt 

neașteptat, ținând cont de destinație. Acest loc „de 

trecere” devine încă de la început simbolul schimbării 

ce urma să vină. Culoarea asociată lui este negru, ca 

teama de viitorul imprevizibil. Visul legat de pod, în 

care mama „nu mai venea”, simbolizează desprin-

derea de copilărie și anunță intrarea în maturitate. 

Așadar, Cairo, un loc caracterizat de istoricitate, rela-

ționalitate și identitate (păstrează încă urme impor-

tante ale acestora) atrage atenția și asupra spațiilor de 

tranzit unde relațiile sociale lipsesc sau sunt reduse la 

minimul interacțional. Oana Păun este capabilă să 

observe importanța acestei modificări, să interpreteze 

și să genereze ipoteze multiple și dinamice, deoarece 

spațiul actual de acțiune este difuz, fără limite bine 
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definite, aflat în continuă negociere pentru zona de 

intimitate, care se obține, în acest caz, prin atitudine.  

Bineînțeles că se regăsesc numeroase aspecte de 

cultură și civilizație în acest jurnal, iar confruntarea cu 

o cultură atât de diferită de cea cu care suntem 

obișnuiți este spontană și interesantă. Niciun ghid de 

călătorie nu te poate pregăti pentru interacțiunea cu 

un spirit cu totul diferit. Din acest motiv, cartea Oanei 

Păun este rezultatul unui triumf pe plan subtil, dar 

care transmite destule din atmosfera egipteană și, în 

special, a orașului Cairo. O lectură ușoară despre o 

călătorie grea, cu o semnificație personală profundă.     
 

Oana Păun, 2017, Nopți albe. Jurnal de călătorie  

în Egipt, Iași: Polirom. 
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Poetica geografiei basarabene  

în viziunea lui Geo Bogza 
 

 latură mai puțin explorată în bibliografia bog-

ziană o constituie cea a reportajului literar.  

În Dicționarul general al literaturii române, 

Geo Bogza este considerat creatorul acestui gen epic, 

un deschizător de drumuri într-o direcție care îi subli-

niază „o viziune estetică a realității”, dar și „perso-

nalitatea sa solemnă și patetică, veșnic uimită și sen-

sibilă la «frumusețe și grandoare», aplecată asupra 

realității imediate, dar percepută din «perspectiva lui 

Sirius», pășind prin mizeria lumii înconjurătoare, dar 

cu capul în cerurile sublime.” (Dicționarul general al 

literaturii române, A/B, p. 582) Este autorul primelor 

reportaje de călătorie, care se numără printre cele mai 

semnificative scrieri din perioada interbelică, având în 

primul rând o mare valoare documentară. De-a lungul 

vieții, el publică numeroase relatări de călătorie pre-

cum Țări de piatră, de foc și pământ (1939), Cartea 

Oltului (1946), Țara de piatră. Confesiune despre vitre-

gia naturii și a istoriei (1946), Oameni și cărbuni în 

Valea Jiului (1947), Trei călătorii în inima țării (1951), 

Meridiane sovietice (1953), Tăbăcarii și lumea petro-

lului (1957), Priveliști și sentimente (1972), Spania în 

inima și conștiința mea (1981); Basarabia, țară de 

pământ (1991), lucrări care s-au republicat în ediții 

multiple, cu diverse adăugiri. Dintre acestea, cred că 

O 



200 

cea mai multă atenție o primește Cartea Oltului, care 

depășește cu mult caracterul de monografie a unui râu 

și care reușește „descrierea geografică a unei națiuni” 

(idem: p. 583). 

Basarabia, țară de pământ (1991) reprezintă re-

publicarea celei de-a treia părți din volumul Țări de 

piatră, de foc și pământ (1939), receptat ca „una din 

culmile prozei românești din perioada interbelică”. 

Din această perspectivă, G. Călinescu îl descrie pe Geo 

Bogza, în Istoria literaturii române astfel: „Autorul 

procedează ca un fotograf de artă, și deci ca un scrii-

tor, intuind o notă dominantă și apoi prin apropiere și 

depărtare, scoțând clișee fantomatice, aproape neve-

rosimile. Talentul său în acest gen e mare.” Încă din 

titlul acestui mic reportaj, putem deduce că nota do-

minantă cu care Bogza identifică Basarabia este una 

minerală, de pământ. Acesta este, de altfel, și ele-

mentul care are primul impact de nivel estetic asupra 

călătorului, un impact atât de puternic, încât el știe că 

acesta este firul pe care trebuie să meargă pentru a 

săpa cât mai adânc în conștiința poporului. Culoarea și 

consistența sa sunt manifestări simbolice pentru per-

cepția diferitelor aspecte ce țin de specificul local, 

nivelul de trai, obiceiuri și tradiții. Huma este mate-

rialul în care sufletul Basarabiei își lasă amprentele 

pentru cei care sunt atenți să vadă. 

 

Pământul dintre Viață și Moarte    

Basarabia lui Geo Bogza începe în comuna Cor-

jeuți, județul Hotin, cu un ritual al morții. El asistă la o 
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înmormântare pe care o definește drept ciudată, 

fiindcă mortul este condus pe ultimul drum, într-o 

sanie trasă de boi, la mijlocul lunii iunie. Potrivit obi-

ceiului, sania mortuară nu este trasă numai pe zăpadă, 

ci în orice anotimp. Opintirea boilor, a singurei pe-

rechi de boi, păstrată special în sat pentru o astfel de 

ocazie, poate simboliza greutatea cu care rudele și 

cunoscuții se despart de o persoană dragă. Boii sunt 

cerberii în plan fizic, în ritualul de trecere spre 

dincolo: „Mortul e rupt de pe pământ, cu eforturi, cu 

șuvoaie de sudoare. El nu e lăsat să alunece cu ușu-

rință spre lăcașul de veci, înainte de a ajunge acolo, 

pământul îl mai ține strâns ca un clește la suprafața 

lui, iar boii trebuie să-l rupă de pe pământ și din 

viață.” (Bogza, 1991: p. 10) Obiceiul amintește de mo-

mentul în care, în gospodăriile oltenești, sicriul, 

înainte de a fi scos definitiv din casă, este tras de rude 

de trei ori înapoi, ca semn al greutății de a se despărți 

de persoana defunctă. Sau de focul indian purificator, 

atunci când morții sunt incinerați înainte de a-și găsi 

liniștea pe veci. În totală opoziție cu ritualul, tot 

indian, al scufundării trupului în apa Gangelui a per-

soanelor privilegiate spiritual. În Basarabia, autorul 

identifică pământul cu murdăria de tot felul: „Mur-

dăria fertilă a pământurilor și a pântecelor de femeie, 

murdăria noroaielor și a apelor pline de nămol, mur-

dăria șuvoaielor de sudoare, izvorând din trupurile 

oamenilor care se încordează și se istovesc, și atunci 

când trag brazda cu plugul, și atunci când își duc 

morții la groapă. Toamna, când nămoalele se fac mari, 
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mortul primește, în drum spre cimitir, o ultimă baie, 

în nămolul lor fertil, din care s-a iscat și și-a scos, atât 

cât a trăit, pâinea neagră a vieții basarabene” (p. 11)  

 

Oameni de pământ 

Pământul nu este numai locul în care omul se 

întoarce la sfârșitul zilelor, ci este elementul din care 

este plămădit și cu care se manifestă într-o simbioză 

continuă. Basarabeanul, prin tot ce îl înconjoară și 

face cu mâna sa, este o prelungire a argilei. Dacă în 

alte locuri, betonul ia locul pământului, casele ten-

cuite, străzile pietruite anunță civilizația, aici totul 

este din humă sau are culoarea ei: „Viața începe aici să 

se apropie, să se amestece tot mai mult cu pământul, 

să fie una cu el, de-a valma, nedespărțită, ca în alte 

părți, de născocirile civilizației. Oameni de pământ, în 

case de pământ, pe drumuri de pământ. Pământ pur, 

humă arabilă, materie unică. Pământ și numai pământ. 

Nici lemnul, nici fierul, nici piatra n-au venit să se 

așeze între el și oameni, să-i despartă vreo clipă, să 

creeze vreun element străin, de civilizație. De la un 

capăt la altul, nu e decât pământul, care își întinde 

pretutindeni domnia elementară.” (p. 14) Contactul 

oamenilor cu pământul nu este superficial, fiindcă ei 

se scufundă în nămoalele lui și îi aparțin în profun-

zime. Când acesta prinde culoare, sub forma dealu-

rilor și văilor verzi sau a drumurilor șerpuite, a case-

lor de lut, cu acoperișuri galbene de stuf, și este privit 

de la mare depărtare, dintr-un aeroplan, de exemplu, 

pare că radiază de curățenie, sănătate și bogăție. La 
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Hotin, câmpiile pătrund în oraș, o prezență neaștep-

tată și stranie ce crează sentimentul de pustietate. 

Oamenii care merg pe străzile orașului sunt, de fapt, în 

contact direct cu o natură nefirească în acel loc, atât 

de nefirească încât senzația de singurătate este ampli-

ficată: „În orice punct al orașului Hotin, impresia de 

pustiu și de singurătate e mai mare chiar decât într-un 

câmp, sau într-o pădure. E, pentru că aici pustietatea 

câștigă în amploare, ca o armată de microbi care ar da 

peste un organism și l-ar descompune, ca un ger de 

câteva zeci de grade care ar întâlni un trup și l-ar 

îngheța. Toți oamenii din Hotin sunt victimele pustie-

tății. Și pustietatea se manifestă pe străzile orașului cu 

o intensitate nemaiîntâlnită.” (p. 28) 

 

Suflete de pământ 

Apropiat naturii, lutul palpită de viață, este ele-

mentul hrănitor și bogat în resurse. Cu cât se apropie 

mai mult de inima vreunui oraș, consistența sa se 

schimbă direct proporțional cu sărăcia și murdăria 

orașului. Cu cât mai degradantă viața, cu atât mai 

adânc și mai pestilențial nămolul. În anul 1934, majo-

ritatea orașelor de provincie basarabene au un aspect 

de târg, în ele sărăcia este extremă, iar locuitorii lor 

sunt urâțiți de ea: „Cred că oamenii din târgurile basa-

rabene sunt în dramele mărunte de fiecare zi, sau în 

cele câteva mai mari, ale vieții, mult mai chinuiți, 

decât oamenii din capitală. E, în privința aceasta, 

deosebirea dintre trotuarele netede, asfaltate și ulițele 

strâmbe, urâte, desfundate. Dacă fiii metropolei n-au 
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timp pentru prea multe încurcături interioare, și își 

fac un punct de onoare din a rezolva cât mai rapid 

problemele pe care li le pune viața, acei din provincia 

basarabeană par predestinați furunculelor și buboa-

ielor sufletești. Străzile din aceste târguri sunt pline 

de gropi, în care noroiul nu se usucă niciodată.” 

(pp. 60-61) Pentru Bogza „noroiul care nu se usucă 

niciodată”, „groapa cu apă stătută și murdară” au cores-

pondent în plan sufletesc. Mizeriei din afară îi cores-

punde chinul interior, incapacitatea de a ieși din nămo-

lul fizic duce la imposibilitatea unei dezvoltări sănă-

toase, armonioase a omului. Nămolul din târgurile 

basarabene reprezintă haosul, un alt fel de iad, o nebu-

nie monstruoasă, instalată concret în această viață. „Se 

vede că sufletele oamenilor seamănă foarte mult cu 

străzile orașului în care trăiesc.” (p. 60), remarcă auto-

rul în călătoria sa de la Hotin la Cetatea-Albă.    

Cu cât călătoria se apropie de granița rusească, 

mizeria capătă o notă aparte, de vitalitate, de data 

aceasta. Influența sudului evidențiază categoric „două 

feluri de a trece prin mizerie”: „În locul oamenilor 

haotici și înghețați de suflul rece al morții, în locul 

ulițelor strâmbe și de o tristețe desnădăjduitoare, 

apar acești oameni grosolani, despre care am vorbit și 

deși rupți de foame și năclăiți de murdărie, o 

puternică viață se desprinde din toate gesturile lor.” 

(pp.71-72)   

Acest reportaj de călătorie scurt, însă complex 

din o mulțime de perspective, readuce în atenția citi-

torului o informație demult uitată, dar a cărei cunoaș-
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tere completează un spațiu important în analiza de tip 

antropologic. Este, fără îndoială, de la prima lectură, 

explicația pentru care Geo Bogza nu numai că este 

considerat părintele reportajului literar românesc, 

deci un pionier, ci și un maestru nedepășit încă pe 

scena literară românească a acestui gen. Barasarbia, 

țară de pământ se remarcă prin profunzimea obser-

vațiilor și calitatea fotografică a descrierilor cu o 

valoare documentară căreia nu i s-a acordat suficientă 

atenție. De aceea,  readucerea acestei părți consistente 

din bibliografia bogziană în atenția publicului con-

stituie un act de recuperare și de cunoaștere a 

modurilor de evoluție a propriului nostru popor, dar 

și o autoanaliză minuțioasă în raport cu alte geografii 

și concepții. 

 

Geo Bogza, 1991, Basarabia, țară de pământ, 

București: Editura Ara. 
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Oameni și locuri 
 

urnalul de față este cu atât mai interesant cu cât 

autorul, născut în anul 1963, la New York, este 

doctor în psihologie și un călător tenace. Originile 

sale stau sub semnul mobilității. Impresionat de expe-

riența strămoșilor săi evrei, începe de foarte mic să-și 

pună problema unui acasă, în termenii unui loc la care 

să ai unde să te întorci sau din care să pleci în 

călătorie. Radiografiile culturale propuse de Andrew 

Solomon sunt girate de o analiză profesionistă a com-

portamentelor umane, dar și de capacitatea dobândită 

profesional de a sistematiza sau a organiza aceste 

comportamente. Mai mult decât atât, el este primul 

care se supune acestei analize, oferindu-ne posibi-

litatea de a înțelege mai clar manifestarea spiritului 

călător. Crește într-o familie în care se obișnuiesc 

călătoriile și este educat de o mamă căreia „îi plăcea 

nespus să călătorească” (p. 14). Copilul observă cum 

„călătoria scotea la iveală ce era mai bun din mama” 

(p. 15). Mama este cea care îi învață pe el și pe fratele 

lui cum să se pregătească pentru călătorie: pregătirea 

itinerariului, documentarea despre istorie, atracții 

turistice, gastronomie etc și, mai mult decât atât, le 

insuflă o atmosferă a călătoriei – „Mama spunea 

mereu că trebuie să călătorești cu gândul că vei 

reveni: dacă crezi că e singura ta vizită undeva, încerci 

să vezi totul și până la urmă nu vezi nimic cu 

J 
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adevărat.” (idem) Autorul subliniază faptul cum 

călătoria ca stare și mijloc de cunoaștere poate fi insu-

flată și educată: „Am început să călătoresc din curio-

zitate, dar am ajuns să cred în importanța politică a 

călătoriei, să cred că a încuraja cetățenii unei națiuni 

să călătorească ar putea fi un lucru la fel de important 

ca încurajarea mersului la școală” (p. 35). Ideea vine 

în continuarea filozofiei lui Samuel Johnson conform 

căreia dacă vizitezi țări mai bune poți învăța cum s-o 

îmbunătățești pe a ta, iar dacă mergi în țări mai slab 

dezvoltate, înveți să te bucuri de ce ai. 

În anul 1980, când se afla încă în liceu, călătorește 

în Bulgaria și România. În ceea ce privește țara 

noastră, deși i se spune că „are un conducător viteaz și 

independent, Nicolae Ceaușescu, care refuză să asculte 

de poruncile Moscovei” (p. 16), el observă la fața locu-

lui că lucrurile nu sunt firești, iar când regimul s-a 

schimbat și vestea a ajuns la el, a învățat despre 

intuiție, de care va asculta în continuare, în călătoriile 

sale, alegând să ignore „croiala elegantă” și având con-

vingerea că „un martor amator, fără prejudecăți 

conceptuale uneori vede adevărul gol-goluț” (p. 17). 

După experiențe transformatoare cum ar fi călă-

toria în Marocul atât de diferit față de modul lui de 

viață, care îl pregătește pentru evenimentele din 

Insulele Galápagos, unde este răpit alături de alți 

turiști de revoluționari, simte că este „o altă persoană 

față de cel care fusesem în Maroc, mult mai puțin 

tulburat de un eveniment mult mai alarmant” (p. 19). 

Călătoriile îl maturizează și îl fac să aibă o înțelegere 
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lărgită asupra lumii: „E o diferență covârșitoare între 

a trăi într-o țară străină și a călători prin ea. După ce 

mi-am luat licența, mi-am continuat studiile în Anglia 

și am descoperit că până și această țară e un loc cu 

obiceiuri tulburător de străine – lăsând la o parte fan-

teziile mele de a găsi acolo o destinație spirituală. 

Pentru a fi fluent în cultura lor, nu era de ajuns să 

adopt accentul și să învăț o brumă de cuvinte. Trebuia 

să stăpânesc reguli noi de intimitate și conversație, de 

îmbrăcăminte și comportament, de umor și de reve-

rență.” (idem) Își propune astfel o abordare complexă, 

cognitivă a traiului în Anglia, educat de mic în spiritul 

cunoașterii și înțelegerii celuilalt. El nu se mulțumește 

să-și facă studiile acolo și să trăiască pur și simplu, el 

caută să se integreze și să înțeleagă prin intermediul 

acestei integrări. Refuză să se cazeze împreună cu alți 

străini și caută experiențe cât mai directe cu noua 

cultură. La sfârșitul studiilor înțelege: „nici nu-mi 

imaginasem încrederea de sine pe care o acumulaseră 

familiile ce trăiseră și munciseră pe același pământ 

secole la rând: folosirea elegantă a umorului pentru a 

masca parțial anumite sincerități; înclinația reconfor-

tantă a întregii țări către permanență. M-a uimit faptul 

că persoanele pe care le cunoșteam în Anglia nu 

citiseră mulți dintre autorii mei preferați, dar și faptul 

că eu însumi nu auzisem de mulți dintre poeții lor 

preferați. Eram, într-adevăr, separați de o limbă 

comună care se dovedea a fi mai puțin comună decât 

îmi imaginasem. Îmi plăcea nespus răspândirea uni-

versală a fastului și a splendorii, precum și convin-
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gerea, nouă pentru mine, că plăcerea este la fel de 

importantă ca succesul [...] Eram surprins de faptul că 

englezii călătoreau cu mult mai multă statornicie” 

(ibidem). Sunt punctate principalele diferențe cultu-

rale și se recunoaște rezultatul unei experiențe empi-

rice care, ca și altele de până acum, va contribui să-l 

construiască pe el ca om și intelectual și să-i insufle 

noi abordări personale și profesionale.  

Importanța conștientizării normalității și bene-

ficiilor acestor diferențe este tratată pe tot parcursul 

lucrării: „Nu te acomodezi într-un grup de oameni 

prefăcându-te că ești la fel ca ei; te acomodezi când 

începi un dialog despre diferențele dintre voi și când 

renunți la supoziția că modul tău de viață e preferabil 

față de al lor” (p. 27). Andrew Solomon analizează 

deopotrivă modul celorlalți străini de a se raporta la el 

și modul în care el îi vede pe ceilalți. În acest proces, 

călătorul încearcă să-și definească propria perso-

nalitate: „Călătoria te distilează până la o anumită 

esență ruptă din context. Nu te vezi niciodată mai clar 

decât atunci când ești în mijlocul unui loc complet 

străin. În parte, pentru că oamenii presupun lucruri 

diferite despre tine; [...] călătoria te deghizează; în 

mod straniu, te poți simți camuflat și anonim când ești 

învelit în prejudecățile superficiale ale altora [...] Însă, 

într-un loc străin, începi să ieși la iveală: adevărata ta 

identitate este cea care persistă și acasă și în străi-

nătate” (p. 30) Călătorul se află mereu la început 

atunci când trebuie să învețe regulile unui loc nou, iar 

acest lucru apelează la modestie, deoarece nu te mai 
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poți baza pe veridicitatea propriilor opinii. Această 

modestie, înțelegerea că nu poți aplica ceea ce deja 

cunoști asupra unei culturi noi, premerge atitudinii 

obiective necesară înțelegerii celuilalt. Îl eliberează de 

constrângerile sociale acumulate în timp și îl păs-

trează deschis pentru a vedea cum funcționează altele 

noi, într-un context necunoscut. Disonanța culturală 

capătă sens în momentul în care nu rămâi captiv în 

cultura de origine și poți vedea și alte laturi ale lumii, 

cu marele risc al confuziei atunci când conștientizezi 

lipsa de repere. Dar lipsa de repere ar exista oricum, 

chiar dacă ai vrea s-o păcălești aplicând regulile deja 

cunoscute, fiindcă ele nu mai sunt valabile. Unele 

lucruri trebuie privite așa cum sunt, iar repere noi se 

trasează experimentând debarasat de preconcepții. 

Eliberarea personală stârnește reflecții despre 

libertate care se pot aplica și la nivel individual; este 

vorba despre punerea în practică a drepturilor dobân-

dite în legătura cu propria persoană: sinele eliberat 

trebuie revendicat (p. 37). Aici intervin o sumedenie 

de factori, printre care concepția în sine care fluc-

tuează permanent între speranță și nesiguranță. 

Andrew Solomon observă manifestări ale schimbării 

ideologice și culturale la nivelul individului. Nu pre-

tinde că face o anumită expertiză nici în cele mai bine 

documentate capitole, ci recunoaște că relatează 

nepărtinitor despre anumite locuri și perioade, pu-

nând accentul pe faptul că sunt mai degrabă studii 

psihologice. Articolele sunt păstrate în forma lor 

inițială, așa cum au fost ele gândite în tinerețe, deși 
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publicarea lor sub forma unui volum vine mult mai 

târziu. În prezent, scriitorul nu mai crede în revoluții 

transformative și maturitatea l-a făcut să creadă într-o 

evoluție ameliorativă, deci un optimism mai bine 

dozat, care se vede în notele din partea introductivă, 

unde reia pe rând fiecare dintre experiențele semni-

ficative de călătorie pentru a oferi un context. A vizitat 

opt zeci și trei de țări dintre cele o sută nouă zeci și 

șase recunoscute și intenționează să scrie despre 

profilurile oamenilor, prin care să completeze această 

carte despre locuri extrem de necesară, fiindcă nu se 

poate scrie despre oameni fără să se țină cont de 

locuri: „oamenii sunt locuri și viceversa” (p. 42). 

Răsfoind paginile acestui episod literar, se pare că 

proiectul său a demarat deja, chiar dacă nu l-a gândit 

de la început sub această formă. El anunță potențialul 

pe care o astfel de lucrare îl are. Pornind de la ideea că 

e mai ușor să rezolvi un conflict dacă știi ce gândește 

celălalt, subliniază dictatul jungian: „Dacă nu înțele-

gem pe cineva, tindem să-l considerăm un nerod.” Or 

această abordare conduce la izolare și autosuficiență 

culturală și civilizatoare care se opune progresului. O 

ideologie liberală stă la baza acestei cărți ce debor-

dează de un aer proaspăt, clarificator. 

Ținând cont de toate aceste aspecte, la care se 

adaugă și manevre îndreptățite de înțelegere a actului 

călătoriei, în care locurile de notorietate turistică nu 

sunt respinse, pe considerentul că acele clișee turis-

tice există tocmai pentru că sunt unice și spec-

taculoase, ne dăm imediat seama că avem în față un 
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jurnal ce contribuie semnificativ în peisajul literaturii 

de călătorie și este un mijloc de reflecție antropolo-

gică. Abordarea interdisciplinară din acest domeniu al 

psihologiei era mai mult decât necesară, în primul 

rând, pentru că evidențiază punctual legătura dintre 

om și spațiu.  

 

Andrew Solomon, 2018, Undeva departe. Călătorie  

pe meleagurile schimbării. Șase continente și un sfert  

de veac, București: Humanitas (ediție digitală). 
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Întâlniri la Vama Veche 
 

uține jurnale de călătorie scrise de români des-

pre România și încă și mai puține scrise din 

dorința de a cuprinde din punct de vedere 

cultural o zonă sau alta au fost scrise în ultimul 

deceniu. Călătorii au tendința de a se îndrepta către 

zone cât mai îndepărtate de casă, unde să poată 

descoperi locuri diferite de cele cu care sunt obișnuiți. 

Subiectul și numărul jurnalelor de călătorie nu con-

stituie în niciun caz un barometru prin care se poate 

măsura proporția reală a călătoriilor în diferitele 

areale geografice. Aici este vorba despre un hazard 

total în conjuncția călător talentat la scris, care are 

dorința să împărtășească astfel experiența sa, și șansa 

pe care i-o oferă un anumit context de a se nimeri 

într-un loc sau altul. În ceea ce privește călătoriile 

românilor în România, un lucru este clar: indiferent de 

scopul călătoriilor, majoritatea cărților sunt un mă-

nunchi de căutări personale, exemple de imprimare a 

propriului univers asupra celui exterior, cu alte 

cuvinte, deși frumoase, de foarte puțin ajutor pentru 

eventuale cercetări antropologice. Nu este de condam-

nat precaritatea mijloacelor de reflecție asupra evolu-

ției culturii române, când, în orice caz, nu asta și-a 

propus autorul. Totuși, jurnalele de călătorie româ-

nești, mai vechi sau mai noi, reușesc să surprindă 

foarte bine atmosfera locului. Nu-mi dau seama dacă 

P 
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rezultatul este unul subînțeles ori ține de amprenta 

unui talent local.  

Editurile au acordat o deosebită atenție jurna-

lelor interbelice sau din timpul războaielor, comu-

nismului și așa mai departe, adică lucrărilor legate de 

evenimente istorice majore. Astăzi înclină spre călăto-

riile spirituale de tipul Eat, pray, love, care vin în 

întâmpinarea căutărilor new-age-iste. Într-o societate 

în care suntem bombardați cu informații de tot felul și 

în care presiunea emoțională asupra individului este 

din ce în ce mai mare, cărțile despre o retragere într-o 

țară îndepărtată, eventual într-un ashram, în care 

omul își încarcă bateriile, se recâștigă pe sine și se 

întoarce ca un războinic antrenat gata să triumfe 

asupra războaielor cotidiene, au devenit noul Bushido. 

Actualmente se scrie mult, într-un stil accesibil și se 

citește mult în această direcție. 

Cartea de la Vama Veche acoperă o perioadă mai 

întinsă de timp, aproximativ patruzeci de ani, în care 

știm că se petrec schimbări extrem de importante din 

punct de vedere politic. Aici, evenimente internațio-

nale, încărcate cu o aură legendară, precum contra-

cultura hippie, se întrepătrund cu fondul politic local, 

restrictiv, și se creează astfel un joc de emoții și idei 

oscilante. 

Anii '70-80 sunt o curiozitate pentru cititorul 

tânăr. Ce se întâmplă de fapt dincolo de aspectul 

politic totalitar? Ce fel de viață aveau oamenii? Cum 

făceau față la viața de zi cu zi, fiind nevoiți să trăiască 

fiecare moment în teroare? S-a format aici o enclavă, 
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în care nu răzbătea nimic occidental, cu excepția 

câtorva norocoși care mai reușeau să aibă vreo legă-

tură cu vestul? Există puține jurnale de călătorie în 

România din acea perioadă, în care să se pună 

accentul mai mult pe poveștile personale, indepen-

dent de aspectul politic.   

Cristian Pepino vine din lumea artistică, unde 

cunoaște succesul ca regizor în teatrul de animație. Ca 

scriitor, publică lucrări ce țin de lumea teatrului și a 

regiei, așa că jurnalul acesta de călătorie este o 

excepție și o abordare neașteptată. Fără mari pretenții 

literare, Cartea de la Vama Veche se vrea o colecție de 

istorioare amuzante ce redau atmosfera celei de-a 

doua jumătăți a secolului XX, într-un moment aproape 

mistificat. Este timpul vacanțelor lungi la mare, în 

stațiunile Doimai și Vama Veche, al reverberațiilor 

hippie și al artiștilor care trăiau cu iluzia libertății. 

Poveștile devin cu atât mai interesante cu cât prota-

goniștii lor sunt nume sonore precum Silviu Purcă-

rete, Nina Cassian, George Banu, Mihaela Marinescu, 

Marina Carafoli, Miriam Răducanu, Gigi Căciuleanu și 

mulți alții. Competiția dintre liceele bucureștene Lazăr 

și Tonița se concretizează în divizarea teritoriilor pe 

litoral, aflăm mai multe despre gașca de la Foișorul de 

Foc, snobismul și rebeliunea împotriva normalității, 

haine și frizuri flower-power. Unele întâlniri sunt păs-

trate viu în amintire, iar detaliile aproape deificante 

nu sunt decât un mijloc prin care autorul reușește să 

ne introducă în atmosfera vremii, legându-ne de ceva 

cât mai concret, precum oameni care au existat în 
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realitate și care pot fi identificați foarte ușor: „Marina 

era o femeie fascinantă, cu un farmec extraordinar. 

Avea un chip delicat și un aer mereu misterios. Toți 

băieții erau înnebuniți după ea. Nu numai că radia o 

feminitate specială, era foarte inteligentă și foarte 

cultă, dar avea un fel de-a fi și de a gândi cu totul 

aparte: astăzi s-ar spune că era foarte cool. […] Ne 

elibera astfel de toate complexele noastre de adoles-

cent și ne domolea tendința de a critica și a bârfi cu 

răutate pe toată lumea. Marina era o doimaistă fidelă, 

stătea în fiecare an la Casa Pictată, numită astfel 

pentru că pe un geam care închidea veranda casei se 

afla o pictură în stilul anilor '60, pe care o făcuse chiar 

ea. Marina era zeița noastră, ce să mai spun… Oricum, 

alături de Nina Cassian, era un personaj emblematic 

pentru Doimai. Dar mult mai iubită.” (p. 4)  

Autorul punctează și alte aspecte, inclusiv gastro-

nomice ori vestimentare, în încercarea de a surprinde 

cât mai autentic tabloul locului, dar și al unui timp 

care se opune în cea mai mare parte libertăților 

individuale. Referitor la vestimentație, accentuează în 

special perioada care stătea sub semnul subculturii 

hippie: „Revenind la costumația din vremea aceea, noi, 

tinerii flower-power, purtam părul lung (nu plete 

totuși, ci niște lațe care ne acopereau puțin urechile), 

aveam, majoritatea, bluginși cumpărați de părinții 

noștri de la cei care primeau pachete de la rudele din 

străinătate (sau, mai târziu, de la vaporeni). Spre 

consternarea părinților, cum primeam bluginșii, îi 

îmbrăcam și intram cu ei în cada de baie, unde-i 



217 

frecam cu o cărămidă ca să se decoloreze la genunchi. 

Și pentru că intram îmbrăcați cu ei în apă, se mulau 

frumos pe corp, […]. Mai purtam și cămăși cu impri-

meuri florale discrete, iar unii dintre noi își făceau pe 

brațe sau chiar pe obraji un fel de tatuaje, de fapt 

desene cu carioca […]. La Doimai era ceva obișnuit să 

mergi îmbrăcat așa și netuns, însă în București […] te 

băgau cu forța într-o frizerie, unde erai tuns regu-

lamentar.” (pp. 4-5) Pentru a evita astfel de situații, 

mulți tineri făceau rost de adeverințe de la teatru ori 

cinematografe, în care se specifica necesitatea purtării 

părului lung pentru a juca în diferite spectacole. 

Cristian Pepino își propune să se abțină de la 

eventualele deraieri nostalgice și încearcă să prezinte 

evenimentele într-o lumină ludică. În tot acest timp 

cuprins în jurnal (1966 – 2000), el merge fără excep-

ție la mare și niciun sejur nu este mai scurt de o lună 

jumătate. Odată cu omul, se schimbă și societatea, 

fluctuațiile politice se resimt în detalii, în atitudini, în 

evoluția celor două stațiuni, în perindările turistice de 

diferite tipuri, în sărăcia ori abundența culinară, în 

libertăți mai mici ori mai mari și altele. Litoralul, dar 

și stațiunile montane devin locuri care permit o liber-

tate mai mare, așa cum am văzut și în cazul aspectului 

vestimentar. Aici subcultura hipiotă se resimte cel mai 

puternic din România. Cu iluzia socialismului liber, de 

a nu se lăsa oprimați de sistem, de a nu li se spune 

cum să trăiască ori să gândească, adepți ai păcii și al 

traiului în mijlocul naturii și de a procura de aici 

mijloacele de trai, autorul urmărește în mai multe 
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episoade să trăiască în acest spirit: „…la un moment 

dat, cred că era prin 1970, am descoperit o minunată 

soluție pentru a scăpa de zilele de foame […] m-am 

apucat să culeg midii” (p. 26), împrumutând idea de la 

niște turiști francezi, spre dezgustul localnicilor. Nou-

tatea situației, „după plecarea franțujilor devenisem 

unicul pescuitor de midii din Doimai” (idem)”, îl face 

pe autor însuși un personaj pitoresc al locului. 

Fără a încerca să emitem raționamente de natură 

filozofică și doar ținând cont de aceste aspecte, nu 

putem să nu ne gândim de ce destinațiile de vacanța 

au reprezentat întotdeauna imaginea libertății. Odată 

întrerupte activitățile de zi cu zi și culminând cu 

schimbarea temporară a locului, pentru a sublinia 

ieșirea din rutină, dar și relaxarea măsurilor de supra-

veghere ori a rigorilor impuse de regimul totalitar, 

omul poate să guste libertatea care, aici, nici măcar nu 

este o iluzie, este doar de foarte scurtă durată și, odată 

cu asta, un bun foarte costisitor, o delicatesă a vieții, 

pe care majoritatea indivizilor și-o permit doar 

ocazional. În aceste insule ale libertății, nici măcar 

prezența Securității nu umbrește atitudinea liberă pe 

care, să zicem, am avea-o azi. Chiar și alegerea titlului 

care plasează acțiunea la Vama Veche, deși în carte 

accentul cade în primul rând pe timpul petrecut la 

Doimai, este făcută în scopul cuprinderii unei stări 

asociate locului, care se declanșează în mintea româ-

nului și care a devenit deja un simbol național în ceea 

ce privește combaterea normelor, contracultură (fie 

hippie, fie rock șamd) și libertate. 
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În cele din urmă, cartea lui Cristian Pepino, unică 

în bibliografia sa, este un obiect savuros ce se remarcă 

prin reprezentarea unui context despre care cunoaș-

tem doar din auzite, prin întâlnirile cu oameni actual-

mente celebri, despre a căror adolescență ori tinerețe 

putem afla astfel, o lectură vie, numai bună de vacanță 

și care contribuie cu un aer original la înțelegerea 

culturii noastre.       

 

Cristian Pepino, 2015, Cartea de la Vama Veche, 

București: Humanitas (format electronic). 
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Geografia așteptărilor 
 

ntologia coordonată de Anca Irina Ionescu 

(2015, Editura Curtea Veche), În pragul Orien-

tului. Călători cehi despre țările române, apare 

în cadrul unui proiect pentru promovarea literaturii 

cehe în România al Ambasadei Republicii Cehe în par-

teneriat cu Centrul Ceh din București. Editorul reu-

nește în aceste pagini texte ale unor intelectuali cehi 

ce au vizitat țările române în secolele XIX-XX și repre-

zintă de cele mai multe ori fragmente din opere mai 

mari, selectate în scopul evidențierii aspectelor ce țin 

strict de prezența acestora pe teritoriul României. 

Cartea oferă o privire cronologică asupra călătoriilor 

care au avut la bază diverse motive potrivite vremu-

rilor, dar care au ca numitor comun faptul că ele sunt 

întreprinse de intelectuali ce au acordat o atenție 

deosebită atât scrisului cât și a amănuntelor surprinse. 

Studiul introductiv, precum și notele despre fiecare 

autor în parte sunt menite să construiască un context, 

dar și un tablou de ansamblu asupra acestui mic 

segment literar. 

La începutul călătoriei noastre, ar fi fost intere-

sant să putem urmări atmosfera de dinaintea unei 

astfel de deplasări, prea puțin dorită de unii, însă 

acest lucru este posibil doar într-o foarte mică mă-

sură. Cu puține excepții, textele surprind direct mo-

mentul confruntării cu terenul românesc. Notele bi-

A 
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bliografice ajută la înțelegerea contextului, dar lip-

sește o privire în universul interior al călătorului care 

se pregătește să ajungă într-un loc exotic, la poarta 

Orientului, așteptările ori temerile sale, amănunte 

care pot desena o alt fel de geografie a locului, un soi 

de antropologie paralelă. 

Revoluționarul Josef Václav Frič semnează prima 

călătorie cehă în România motivată de deportarea la 

Dej, unde petrece o perioadă scurtă (30 august 1858 – 

2 martie 1859) înainte de exilul său londonez. Deși 

scurtă, perioada românească este marcată de eveni-

mente foarte puternice pe plan personal: exilul, sără-

cia, nașterea și ulterior decesul copilului său, nevoia 

de a se despărți în aceste condiții tulburătoare de 

soția sa etc. În Dej, surprinde atmosfera unei comu-

nități la limita ruralului, în care activează și câteva 

minorități ce se coagulează prin această calitatea de 

outsider în jurul diferitelor probleme ale vieții de zi cu 

zi. Locul expulzării sale, în care se vede nevoit să 

suporte lipsuri financiare și probleme de viață și 

moarte este descris în lumina acestor evenimente 

nefaste destul de cenușiu, aproape medieval, în jur-

nalul său și în scrisorile către familia sa. 

La fel de sumbru este descrisă și obligația de a 

călători în țările române de către cartograful militar 

Emanuel Salomon Mírohorský care ajunge prima oară 

la Severin (în 1849) și mai târziu, în 1853, la Moldova 

Veche. Filolog doct și extrem de prolific, el aduce una 

dintre cele mai lungi contribuții la această antologie. 

Deși călătoria începe cu așteptări negative: „Să plec 
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din sânul familiei, dintre rudele, prietenii și cunoscuții 

mei, de la serviciul comod și plăcut la comandament, 

din locurile natale, din iubita mea Praga de aur [...] ca 

să mă duc în Valahia cea îndepărtată, o țară pe jumă-

tate sălbatică și necivilizată, printre oameni necizelați, 

printre tâlhari, răufăcători și animale sălbatice – așa 

alergau gândurile mele disperate – era într-adevăr o 

mare nenorocire! Să nu ai nimic ca lumea de mâncare, 

nici o locuință civilizată, peste tot, fel de fel de insecte 

scârboase, o muncă trudnică și migăloasă, iată plă-

cerile care mă așteptau acolo și care reprezentau chiar 

ceva mai mult decât putea îndura spiritul meu 

spartan.” (p. 63) Cu fiecare kilometru înaintat pe teri-

toriul românesc, temerile sale se confirmă, însă, în 

final, asemeni „florilor de mucigai” există o anume fru-

musețe în lipsa de civilizație, iar această „țară mai 

interesantă ca altele, totuși atât de inconfortabilă” 

(p. 190) îi va pătrunde încetul cu încetul în suflet. 

El nu surprinde critic și nici nu caută să analizeze 

aspecte ale culturii românești, cum este cazul lui Jan 

Urban Jarník care se ocupă cu studiul limbii române și 

atunci atenția lui este îndreptată mai ales asupra 

aspectelor lingvistice. Cartograful, grație înclinației 

sale artistice, surprinde cadre aproape fotografice. 

Astfel de situații încremenesc pe scurte momente de 

timp dinamismul acțiunii, iar imaginile prezentate 

sunt involuntar semnificative din punct de vedere al 

diferențelor culturale: „Malul Dunării era atât de oribil 

de murdar, așa cum nici cea mai neîngrădită fantezie 

nu-și poate imagina. Era plin de tot felul de resturi, 
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gunoaie, cioburi, mortăciuni, iar pe aici – cu excepția 

locurilor unde erau straturi mai recente – pe gunoa-

iele întărite și solidificate prin trecerea timpului, 

mergeau femeile și fetele creștine, cu două găleți 

cumpănindu-se pe cobiliță, și soldații turci să ia apă 

din fluviu. Turcii ședeau acolo pe vine, fără să le pese 

de murdăria din jur, și trăgeau din narghilele lungi și 

umflate, uitându-se cu priviri tâmpe la vapor; aici 

spălau rufe și mahomedanele sărace, îmbrăcate numai 

în cămăși și, neavând văl pe față, își ridicau poalele 

cămășilor zdrențuite ca să-și acopere bine fața, în 

detrimentul părții inferioare a trupului.” (p. 75) 

Momentele sunt catalizatoare pentru emanații filozo-

fice: „Iată, așadar, încă o dovadă a faptului că noțiunile 

de cuviincios și necuviincios, de pudoare sau de neru-

șinare sunt diferite în funcție de popor, de religie, de 

ținut și de țară, căci rușinea nu este un sentiment 

înnăscut în om, ci ceva acceptat pe plan local și în mod 

convențional, impus cu destulă trudă în poporul mai 

mult sau mai puțin civilizat” (idem). 

M-a bucurat să întâlnesc în paginile lui Míro-

horský o amintire povestită de străbunicul meu, care 

s-a impregnat în memoria plină de imaginație a 

copilului de atunci. Este vorba de distracția venită 

săptămânal împreună cu bâlciul – caruselul, pe care 

autorul îl vede ca „principala distracție a țăranului 

român”, numit „căișori” sau „călușei”. Note asupra 

portului, gastronomiei, modalități de orânduire ob-

ștească fac din aceste pagini unul dintre cele mai 

complete rapoarte din această antologie.  
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Remarcabilă este și intervenția lui Josef Štolba 

care vizitează Bucureștiul chiar în prima decadă a 

secolului XX. Călător pasionat, scriitorul este recu-

noscut în primul rând ca autor de foiletoane. Impre-

siile de călătorie, așa cum se poate observa pe această 

scenă cehă a literaturii și nu numai, obișnuiesc să 

apară la finalul secolului XIX – începutul secolului XX 

sub formă de rubrică periodică, a cărei continuări era 

așteptată cu nerăbdare de către cititori. Notele de 

călătorie publicate în foileton erau un mod de a 

rămâne racordați la ceea ce se întâmplă și sunt sim-

bolul curiozității înnăscute în fiecare cu privire la 

celălalt. Bucureștiul, așa cum este el descris în foile-

toanele semnate de Štolba este „încântător” și „de-

parte de a fi un Paris” (p. 236). Se pare că majoritatea 

călătorilor are insuflată, pe multiple, dar nedefinite 

căi, această comparație a Bucureștiului cu Parisul. 

Numai că, având o astfel de așteptare, „micul Paris” își 

dezamăgește călătorii culți, întâlniți până acum. 

Aproape toți călătorii străini sosiți în România subli-

niază că li s-a spus că Bucureștiul este o copie mai 

mică a capitalei franceze și că terenul le-a arătat 

altceva. Să fie această asociere creată local și încu-

rajată asemenea, o modalitate de promovare turistică 

ori născută dintr-o nevoie de a fi originar dintr-un loc 

cu un farmec mai cosmopolit? Astfel, cu toate aștep-

tările înșelate, totuși un oraș „încântător”, Bucureștiul 

este scena chiar și a unor obiceiuri arhaice care îl 

surprind pe autor, fiindcă vede în această conexiune 

încă existentă cu ritualurile străvechi o dovadă de 
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autenticitate. El prezintă obiceiul paparudelor pe care 

îl înțelege sonor „barabudele” (p. 241): „Barabudele 

este un membru foarte important al comunității bucu-

reștene de jos. Este de obicei un țigan tânăr și zvelt, 

înveșmântat cochet în stuf, papură și alte plante de 

apă. Se oprește în mijlocul străzii, se uită scrutător în 

toate părțile, apoi începe să dea drumul din gât unor 

sunete cântătoare, care firește nu au fost școlite la 

Conservatorul din București, cu toate acestea reușesc 

să trezească interesul în anumite locuri. Și când reu-

șește să atragă atenția asupra sa, barabudele începe 

un dans vioi, executând în același timp numere de-a 

dreptul spectaculoase de acrobație, adresate desigur 

cerurilor, dar mai ales celor aflați în spatele ușilor 

închise și al ferestrelor cu perdele groase, de unde 

trebuie să atragă și în curând chiar atrag făpturile 

omenești, care nu mai au acum decât o singură 

dorință: ploaie, ploaie cât mai curând și cât mai 

abundentă.” (idem) Dansul paparudelor, acceptat doar 

la periferia Bucureștiului, subliniază tocmai această 

diferență a dispunerii claselor sociale, între centru și 

margine. Călătorul își continuă analiza și notează orice 

poate întregi tabloul societății bucureștene. 

Contribuțiile acestor intelectuali cehi scot încă o 

dată la iveală mozaicul multicultural care a existat 

vreme îndelungată, perioadă pentru care putem vorbi 

despre țările române utilizând termenul american 

melting pot. Teritoriul a permis naturalizarea tuturor 

acelor minorități, încât totul pare astfel de când 

lumea. Impresionează atitudinea tolerantă a indige-
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nilor față de diferitele minorități, atitudine recunos-

cută cu orice ocazie în declarațiile acestora și a călă-

torilor. Jurnalele de călătorie în România secolelor 

XIX-XX sunt pline de trimiteri la situația minorităților 

și la relația între acestea și români, atenție care scade 

treptat odată cu apropierea de prezent. Este o latură 

semnificativă pentru evoluția noastră ca popor și cul-

tură și care invită la o analiză mai complexă. 

 

Anca Irina Ionescu, 2015, În pragul Orientului.  

Călători cehi despre țările române, București: Editura 

Curtea Veche. 
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Circuitul memoriei 
 

n autor prolific, dar și o personalitate extrem 

de versatilă și prezentă pe scena publicisticii 

culturale românești, Mirel Bănică este pasio-

nat de călătorie, domeniu inerent, practic, datorită 

formării și orientărilor sale către științele sociale. 

Specializat în socioantropologia religiei ortodoxe, 

sociologia memoriei și antropologia mediilor virtuale, 

scriitorul lasă să se întrevadă cu generozitate semnal-

mentele acestor preocupări în ultimul său jurnal de 

călătorie – Prin România. Carnete de drum. Văzând în 

călătorie „o formă de cunoaștere”, decide să facă turul 

României timp de o lună jumătate, acum la mai bine 

de treizeci de ani de la căderea regimului comunist, 

pentru a cădea la pace cu nevoia interioară de a în-

cheia, parcă, un capitol din viața sa, de care rămăsese 

legat printr-un fir incert al memoriei: „Am răspuns și 

chemării unei memorii familiale, generaționale și 

sentimentale” (p. 7) Astfel, deși nu-și propusese astfel, 

călătoria are propriile legi și suflet și-l poartă pe 

călătorul nostru acolo unde există elemente ce vor 

contribui la înțelegerea mai profundă a unor compor-

tamente și a motivației din spatele lor, cuprinderea 

mai largă a ceea ce înseamnă spiritul românesc, 

ținând cont mai ales de factorii care l-au determinat să 

fie așa cum este el în prezent.  

U 
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În turul de patruzeci și cinci de zile, din lunile 

iulie și august 2019, Mirel Bănică parcurge 3.350 de 

kilometri la volanul mașinii sale, având un traseu 

liber, dar care bifează orașe importante din toate 

colțurile țării: „mi-am lăsat o anumită libertate, am 

încercat să construiesc eu călătoria, și nu invers.” 

(p. 9) Evită cu hotărâre să scrie despre București: 

„Acest oraș este România alternativă sau absolută, are 

toate calitățile și toate defectele noastre naționale 

exacerbate, deformate.” (idem) Nu merge pe filiera 

României rurale, ci încearcă să ia pulsul urban, astfel 

încât periplul este cât se poate de mobil și viu. Dacă 

inițial pornește la drum cu dorința de a scrie o carte 

de călătorie despre memoria și urmele comunismului, 

impuls ce se vede cel mai bine din faptul că vizitează 

cu orice ocazie muzee dedicate comunismului, desco-

peră treptat că „voiajul interior, călătoria în călătorie, 

era mai puternic” decât își imaginase la început, când 

își fixează niște mijloace clare de abordare și înre-

gistrare a traseului, specifice etnografiei: carnetul de 

notițe, reportofonul și aparatul de fotografiat. Rezistă 

însă impulsului și formării profesionale de a inter-

preta cele văzute și rămâne în sfera literaturii de 

călătorie, astfel încât jurnalul ni se prezintă sub forma 

unui carnet de drum prin care avem ocazia de a vedea 

panoramic România actuală. 

Muzeele și piețele sunt constantele orașelor vizi-

tate, ca doi poli pe o linie a timpului: unul care este 

orientat spre trecut și care strânge la un loc arte-

factele unei perioade care a conturat parte din spiritul 
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și mentalitatea localnicilor, iar altul ancorat în pre-

zent, aflat în permanentă metamorfozare, care sur-

prinde sufletul actual al locului. Dintre muzee, la nivel 

subiectiv, cel mai mare impact pare să-l aibă Muzeul 

Consumatorului Comunist din Timișoara. Deși o adu-

nătură de lucruri cât se poate de kitsch specifice unei 

locuințe din perioada totalitară, obiectele se coagu-

lează într-un subtil joc al memoriei și impactează, în 

primul rând, vizitatorul care nu vede pentru prima 

oară redute ale consumerismului comunist, care a 

avut o experiență directă cu acestea. Autorul oferă o 

perspectivă ce nu se oprește doar la nivel subiectiv, în 

care ridică întrebări de raportare la o astfel de 

memorie – cum să împaci această nostalgie „trendy”, 

hilară chiar, la mai bine de treizeci de ani de la căde-

rea regimului, cu o amintire a comunismului dur, cu 

victime și călăi, subliniată în aceeași zonă geografică 

de prezența Memorialului Sighet. Notează în paralel 

reacțiile tinerilor aflați în imediata apropiere, amuzați 

de exclamațiile vesele ale părinților, și concluzionează 

că „nu înțeleg rostul și utilitatea exponatelor, nu se 

identifică cu ele. Nu au «comunicarea» tactilă și emo-

țională pe care ți-o dă nostalgia. Sunt doar piese de 

muzeu, ce-i drept, curioase, dar nimic altceva.” (p. 223)  

Piețele, pe de altă parte, sunt un organism viu 

care oferă informații generoase despre specificul 

local, despre modul de interacțiune al oamenilor, 

despre moștenirea culturală în care s-au format și 

modul lor de raportare la prezent. Piața din provincie 

este locul unde vechiul coexistă cu noul, iar acest 
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lucru este vizibil fără mare efort, un spațiu de trecere 

pentru cumpărători și unul fix pentru negustorii 

care-și petrec acolo, în acel du-te, vino, poate chiar și 

jumate din viață. Fiindcă se vorbește mult despre o 

antropologie a acestor spații liminale, în care accentul 

cade pe trecător, dar nu suficient pe componenta 

statică a acestora, în care comercianții, de exemplu, 

construiesc o pseudo-societate proprie, în care există 

niveluri de ierarhie, relații în cadrul propriului grup și 

relații în afara acestuia, fie cu clienții, fie cu furnizorii, 

asocieri, conflicte șamd. Cum se raportează piețarul 

de provincie la aspectul cerere-ofertă, la politicile 

menite să le organizeze existența comercială, la 

influența și efectele directe ale supermodernității? Ce 

spune atitudinea lor de vânzare despre specificul 

locului în care se află? Din opririle în piețele româ-

nești făcute de Mirel Bănică, putem să ne dăm seama 

că niciuna nu seamănă cu alta și că au capacitatea de a 

capta spiritul zonei geo-culturale din care vin. Prezen-

tul se împletește cu urme ale trecutului: „un adevărat 

dozator TEC din anii 1990, unealta de pionierat a 

capitalismului românesc, târnăcopul economiei de 

piață, care a supraviețuit tocmai… într-o piață. Sunt 

propuse mai multe arome: cola, căpșuni, fragi, fructe 

de pădure (sic!). Aleg ultima variantă, iar vânzătoarea 

îmi întinde cu hotărâre paharul, după ce a amestecat 

conținutul cu o baghetă de sticlă, scoțând un zgomot 

aproape muzical. Ceea ce mă surprinde este că are 

exact aceleași gesturi ca vânzătoarele de acum un 

sfert de secol, nimic nu s-a schimbat.” (pp. 147-148) 
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Minoritățile luptă cu propriile probleme de conser-

vare să-și păstreze locul care până acum era mai clar 

definit: „Într-un colț găsesc, mai mult din întâmplare, 

o mână de basarabeni. Ultimii supraviețuitori, ultimii 

mohicani ai anilor 1990, ai comerțului de frontieră.” 

(p. 149) În această ordine de idei, piețele se dovedesc 

a fi un loc într-atât de pestriț, încât oferă o sursă 

bogată de informație în legătură cu numeroase 

aspecte ce țin de înțelegerea unei culturi. 

În măsura în care este posibil, favorizat și de o 

familiaritate mai mare cu unele dintre locuri, încearcă 

să facă o comparație între cum obișnuia să fie și cum 

s-a schimbat un oraș. În cazul Mangaliei, face chiar o 

listă punctată de elemente, dar observă și cum reușesc 

să conviețuiască mai multe etnii într-un spațiu restrâns 

și cum își duc mai departe tradițiile și obiceiurile. 

Întâlnește ultima negustoreasă basarabeană din piață 

ori narează despre Kureș, luptele tătărești care se 

organizează și acum cu spectatori și premii în oi, care 

se mai practică doar în Crimeea, Turcia și fostele 

republici sovietice. Deși unită și destul de închisă, 

comunitatea tătărească din Mangalia trece și ea prin 

transformări în pas cu vremea: „Tătarii, bărbați și femei 

deopotrivă, sunt cu toții extrem de… «laici», dezinvolți, 

singurul lucru care îi scoate în evidență este faciesul 

asiatic caracteristic, minunații lor ochi sub formă de 

migdală. Se cunosc toți între ei, se salută călduros. 

Limba tătărească este utilizată doar în scurte formule 

de bun venit, restul conversației se poartă în limba 

română.” (p. 60)  
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Mirel Bănică trece ca un observator fin, se pozi-

ționează într-un loc din care poate să-și ia notițe fără 

să intervină în desfășurarea niciunui ritual, privește 

de pe margine și înregistrează neîncetat tot ce poate 

să surprindă în jurul lui. Nu face comentarii de valoare 

și nu se aventurează să clasifice în categorii, deși 

pregătirea academică i-ar permite să procedeze așa. 

Ține cu tot dinadinsul să facă literatură, literatură de 

călătorie în propria țară, pe care, ne dăm seama în 

urma acestei lecturi, că nu am privit-o niciodată așa în 

ansamblu și că, poate, dacă ne orientăm doar spre 

fragmente și nu le punem laolaltă pe aceeași masă nici 

măcar nu ne putem da seama de diversitatea ei. De 

aceea, deși are o mică întrerupere, din cauză că-și 

pierde actele, pentru autor este important ca această 

călătorie să se desfășoare dintr-o bucată: „orice 

călătorie implică o continuitate, un ritm, chiar intrarea 

într-o stare de «transă» existențială, o trezire și o sti-

mulare a simțurilor pentru a capta esențialul voia-

jului” (p. 167). Din perspectivă critică, pot spune că 

Mirel Bănică este pătruns de spiritul voiajului, că sur-

prinde cu determinare destul din farmecul național și 

că ridică la fileu niște probleme prea puțin abordate în 

literatura de specialitate. Mă bucură că acest jurnal nu 

se orientează, ca multe altele, spre mediul rural, 

abordat de prea multe ori din perspective predeter-

minate – fie îi laudă frumusețea idilică și farmecul 

tradițiilor, fie se deplânge sărăcia și dificultatea pro-

gresului. Prin faptul că se folosește de instrumente 

specifice etnografiei, descrierile acestui carnet de 
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drum par foarte vii, autentice și mult mai obiective 

decât își propune autorul însuși. În măsura în care cea 

mai mare parte din populația din România este 

localizată la oraș și oricum reprezintă acea parte care 

este mai vociferantă și mai vizibilă și spre care 

oamenii de la sate migrează, cred cu tărie în nece-

sitatea ca literatura de specialitate să abordeze mai 

mult o tematică urbană pentru a putea surprinde un 

spirit național adecvat prezentului. 

 

Mirel Bănică, 2020, Prin România. Carnete de drum, 

Iași: Polirom. 
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Drumurile de fier  

în istoria culturală 
 

n favoarea literaturii de călătorie ca mijloc de re-

flecție antropologică, profesorul Radu Mârza face, 

în România, eforturile cele mai apropiate de insti-

tuționalizare și oficializare a teoriei. El predă la Facul-

tatea de Istorie și Filosofie a Universității „Babeș Bolyai” 

un curs intitulat „Istoria culturală a călătoriei și turis-

mului”, aflat în cadrul mai noului program de licență 

„Turism cultural”, o inițiativă de pionierat, dar necesară, 

prin extindere, pentru consolidarea importanței litera-

turii de călătorie ca mijloc de înțelegere a culturii și 

lumii prin practicile și reprezentările mobilității. 

În cartea sa Călători români privind pe fereastra 

trenului, autorul încearcă o istorie culturală a călăto-

rilor români cu trenul, pe care îi urmărește la rândul 

său în ipostaza de observatori. Demersul are la bază 

texte de călătorie, pe marginea cărora acesta formu-

lează un set de întrebări în scopul unei structurări 

eficiente a informației: „Ce vede călătorul când privește 

pe fereastra vagonului? La ce se gândește? Ce îl intere-

sează când descrie ce vede pe fereastra vagonului? 

Cum îi vede pe ceilalți călători din tren sau de pe peron 

sau cum vede gara?” (p. 14) Doar privind aceste între-

bări și formulând răspunsuri posibile, putem înțelege 

cu ușurință cum o întreagă lume se conturează în jurul 

acestui mijloc de transport revoluționar care, la vremea 

Î 
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apariției lui, a contribuit semnificativ la progresul 

societății și economiei. 

Abordarea acestui spațiu mobil, de tranziție, ca 

sursă de informație culturală a fost amânată prea 

multă vreme în România, deși material care să sprijine 

inițiativa există din abundență. Cum am mai specificat 

și în alte rânduri, în străinătate s-au pus deja bazele 

teoriei de la Marc Auge încoace și a sa teorie a super-

modernității. Odată cu modificarea perceperii tim-

pului, influențată de mijloacele de transport ce revolu-

ționează deplasarea, terenul de cercetare antropo-

logică a devenit atât de complex, încât efortul de a-l 

generaliza a devenit inutil. Tendința actuală este de a 

secționa realitatea contemporană în segmente cât mai 

mici, mai accesibil de pătruns, care să ajute la crearea 

unei reprezentări cumulate a realității. Ne confruntăm 

de aceea cu diverse crize de reprezentare ce se mani-

festă din ce în ce mai acut în cadrul antropologiei, 

printr-un soi de incapacitate de a cuantifica și a 

concluziona. Radu Mârza vizează aspecte de natură 

socială și culturală ce „țin de raportarea individului 

(călătorului) la teritoriu și la dificultățile străbaterii 

acestuia, la natură și la locurile traversate (locuri de 

valoare sentimentală, istorică), de un nou mod de 

socializare (peronul, compartimentul vagonului de 

tren, gara), de noi instituții (calea ferată, gara, vama, 

poliția de frontieră, restaurantul gării etc).” (p. 15) 

Este cercetat primul secol de călătorie feroviară 

(1830-1930), chiar dacă în România căile ferate se 

dezvoltă după anii 1860-1870, fiindcă va ține seama și 
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de primii călători români care au privilegiul de a 

merge mai devreme cu trenul, pe căile ferate euro-

pene, precum Petrache Poenaru în Anglia, la 1831. 

Lucrarea se construiește astfel, pornind de la textele 

unor scriitori ori personalități importante pentru 

cultura noastră.  

Apariția „drumului de fier” are consecințe nume-

roase asupra evoluției culturale și sociale, iar acestea 

nu țin numai de mobilitate, ci chiar și de 

recartografierea teritoriilor și ierarhizarea localită-

ților. În introducere se concentrează pe valențele 

elementelor receptate din perspectiva călătorului cu 

trenul, începând cu peisajul despre care spune că e 

posibil să fie de fapt o construcție a omului de la oraș, 

mergând în continuarea lui Liviu Rebreanu, iar gara 

sau calea ferată schimbă radical percepția asupra 

timpului și spațiului. Distanțele se micșorează propor-

țional cu creșterea vitezei, în timp ce peisajul este 

modificat o dată la nivel fizic, prin intervenția 

construcției căii ferate, dar și la nivel psihologic, căci 

omul se raportează altfel la el, deoarece traversează 

spațiul fără a intra în contact profund cu el. Călătoria 

cu trenul are și numeroase consecințe asupra vieții 

sociale atât din punct de vedere al creării unor noi 

locuri de muncă și al mobilității oamenilor și ideilor, 

dar și din punct de vedere al rolului său în „demo-

cratizarea” călătoriilor de plăcere, care fuseseră până 

atunci doar un privilegiu al claselor superioare. Odată 

cu Revoluția Industrială se cristalizează o pătură de 

mijloc care încearcă să imite obiceiurile aristocrației 
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referitoare la petrecerea timpului liber, incluzând 

călătoritul. Din punct de vedere al interacțiunii sociale 

și al circulației ideilor, spațiul limitat al compartimen-

tului forțează la observație sau dialog, chiar și la 

socializarea cu aparținători ai altor clase sociale, 

categorii profesionale, neamuri sau rase. 

La rândul ei, gara devine un reper urban, pentru 

că ea are capacitatea de a transforma peisajul orașului 

indiferent că este construită o planificare urbană ante-

rioară care trebuia acum reformată (cazul orașelor 

europene precum Londra) sau înainte de planuri 

urbanistice care, avem exemplul multora dintre locali-

tățile românești, s-au făcut în funcție de planul căii 

ferate. Ele sunt construcții impunătoare, percepute ca 

adevărate porți de intrare în oraș” (p. 30), „elementul 

cel mai vizibil și mai reprezentativ al proiectului 

feroviar în conștiința publică” (idem). 

Extinderea căilor ferate oferă și un acces la 

teritoriu care până atunci nu putuse fi reprezentat 

concret. Pasagerii se puteau urca acum în tren și să 

vadă pe teren întinderea propriei națiuni: „răspân-

direa căilor ferate determină o luare în stăpânire a 

teritoriului” (p. 32) 

Corpusul ales de Radu Mârza subliniază și faptul 

că o cunoaștere a teritoriului național, cu multiplele 

sale aspecte se bazează în primul rând pe observație, 

apoi pe comparație și judecăți de valoare: „De altfel, 

călătoria a însemnat dintotdeauna observație: călă-

torii au privit, judecat și comparat locurile traversate, 

oamenii întâlniți în drum și modul lor de viață. Dez-
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voltarea căilor ferate determină străbaterea unor 

distanțe mai mari, cunoașterea unor locuri și societăți, 

realități etnografice noi, pe care călătorul, implicit, le 

raportează la realitățile sale «de acasă».” (p. 34) 

În continuare, cercetătorul organizează aceste 

texte din punct de vedere cronologic, începând cu pri-

mii călători români cu trenul: Petrache Poenaru 

(1831), Ion Codru Drăgușanu (1842-43), George Bariț 

(1852), Nicolae Filimon (1858) sau Ion Ghica, pentru 

care călătoria în sine și, în special, gara reprezintă un 

spectacol. Începând cu George Bariț și a lui descriere a 

gării din Magdeburg, care este probabil prima 

descriere românească a vreunei gări, tot mai mulți 

călători români scriu despre gările la care ajung, 

descriind atmosfera și problemele care persistă de 

când există calea ferată. Istoricul analizează un 

fragment din contribuția lui Bariț, semnificativ din 

punct de vedere istorico-cultural, fiindcă narează 

despre un nivel de evoluție intim al unei națiuni. 

În cel de-al doilea capitol, autorul se concentrează 

pe ultima parte a secolului al XIX-lea – începutul de 

secol al XX-lea, așa numita perioadă Belle Époque, în 

care motivele ce stau la baza călătoriei variază și 

modul de a călători se transformă. Apar din ce în ce 

mai multe călătorii de plăcere, calea ferată urmărește 

să ajungă în locuri de interes turistic precum 

Semmeringul austriac sau Karlsbad. Călători ca 

Alexandru Xenopol, Nicolae Filimon sau Codru 

Drăgușanu fac cunoștință pentru prima oară cu fai-

moasele ghiduri de călătorie germane Baedecker ce 
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au început să se tipărească deja din deceniile 

1820-1840. Trenul face deja parte din peisaj, gările 

sunt abordate de arhitecți ca operă de artă sau ca 

prilej pentru manifestări artistice. Este și perioada 

când se conștientizează profund că viteza călătoriei 

echivalează pe de altă parte cu lipsa posibilității de a 

contempla în tihnă peisajul: „Călătoriile au câștigat 

mult în repeziciune și îndemânare prin introducerea 

drumurilor de fer, au pierdut însă în interes. Astăzi 

zbori peste țări ca un meteor, fără nicio atingere cu 

ele, fără a dobândi despre natură nicio idee lămurită, 

fără a face cunoștință cu elementul omenesc ce le 

locuiește […] Fără îndoială că, pentru acel ce vrea să 

cunoască o țară, călătoria cu locomotiva nu este 

mijlocul cel mai nimerit și că el trebuie să recurgă tot 

la sistemul cel învechit și primitiv de călătorie, cu 

trăsura, călare sau chiar pe jos, pentru a veni în strân-

să atingere cu pământul și poporul pe care vrea să-l 

studieze.” (p. 115, apud A.D. Xenopol, „O călătorie la 

Dorna în Bucovina”, în „Amintiri de călătorie”, 1888). 

Ultima parte a lucrării se ocupă de sfârșitul 

primului secol feroviar românesc care, din punct de 

vedere politic, va coincide cu perioada interbelică. 

Radu Mârza se concentrează pe trei scriitori: Mihail 

Sadoveanu, Liviu Rebreanu și Demostene Botez. 

Remarcă aceeași problemă cu care ne confruntăm și 

azi – călătoriile în propria țară lasă mai puține urme 

documentare decât cele în străinătate, deoarece 

exotismul prezintă mai multă interes și declanșează 

un entuziasm pentru împărtășirea experienței. 
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Deși o cercetare științifică ce respectă toate cerin-

țele de profesionalism, volumul de față este o lectură 

agreabilă care transmite ceva din spiritul liber al călă-

torului. O oarecare relaxare născută și din ineditul 

subiectului, încrederea omului care știe ce face, umorul 

subtil sunt atribute ale unei lucrări de cercetare 

originală, ce-și propune să confere un nou punct de 

vedere asupra unor elemente cu care ne-am obișnuit 

într-atât încât, poate, nu mai conștientizăm importanța 

lor pentru înțelegere mediului care ne înconjoară.  

    

Radu Mârza, 2020, Călători români privind pe fereastra 

trenului. O încercare de istorie culturală (1830-1930), 

Iași: Polirom. 
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Povestea tristă  

a „României profunde” 
 

urnalul de călătorie are ca trăsătură definitorie, 

dincolo de călătoria ce devine cadrul sine-qua-non, 

perspectiva proprie asupra alterității. Călătorul se 

va confrunta permanent cu celălalt, pe care îl va 

observa și îl va trece, involuntar, prin filtrul personal. 

Nu avem, de data aceasta, de a face cu un jurnal în 

sensul clasic al cuvântului. Volumul este, mai degrabă, 

un pretext de a atrage atenția asupra ceea ce se 

numește „România profundă” și de a cunoaște cum 

trăiesc anumite segmente sociale, în special grupuri 

defavorizate. Diferențele dintre „noi” și ceilalți sunt 

remarcate în cadrul aceleiași societăți și este vorba, 

mai degrabă, de o separare pe scară economică, din 

care vor deriva numeroase configurații sociale sau 

culturale: „Viața lor a fost un șir de abuzuri, depen-

dențe și lipsuri. Au trăit în frig și în frică, împinși la 

marginea societății, fără să primească dragoste sau 

compasiune. Au văzut în ochii semenilor doar ură și 

dispreț, iar asta a adâncit prăpastia dintre «noi» și 

«ei»” (p. 337) Autorii subliniază existența acestor 

n-scheme binare în cadrul aceleiași societăți și arată 

cum, indiferent de categoria socială în care te 

încadrezi, va exista mereu perspectiva celuilalt.   

Jurnalistul Elena Stancu și fotograful Cosmin 

Bumbuț se hotărăsc să lase în urmă traiul banal, în care 

J 
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cea mai mare parte a timpului se petrece la muncă, și să 

locuiască într-o autorulotă, să călătorească în căutarea 

subiectelor care să le ofere posibilitatea de a docu-

menta ceva cu adevărat important, sperând, cumva, că 

vor reuși să producă o schimbare în rândul percepției 

și mentalităților locale. Se finanțează din burse și 

granturi, de obicei, străine, prin care trebuie să investi-

gheze diferite aspecte ce țin de probleme sociale. În tot 

acest timp se luptă cu lipsa de înțelegere din partea 

familiei și prietenilor, cărora le vine greu să accepte și 

să înțeleagă noul lor stil de viață. 

Cartea se deschide cu o selecție de fotografii, 

menite să reprezinte vizual călătoria de patru ani, 

de-a lungul căreia cuplul va intra în contact cu diferite 

categorii sociale: persoane abuzate, tineri de la centre 

de reeducare, oameni din penitenciar, rromi căldărari 

sau oameni ai străzii. Chiar și călătoria în Havana, 

Cuba, aduce în prim plan tot dificultățile oamenilor 

nevoiți să trăiască în condiții financiare grele. Accen-

tul este pus pe consecințele devastatoare provocate 

de un astfel de trai și pe mentalitatea unei societăți 

care are tendința de a nu-și asuma erorile propriilor 

politici. De aici, ușoara tendință de moralism în 

detrimentul unei radiografii reci a societății. Este greu 

să nu înțelegi și să nu manifești afecte față de 

atitudinea empatică a celor doi călători: „Deși a trecut 

atâta timp de când ne plimbam prin România și trăim 

în comunități sărace, alături de oameni care nu știu 

sau nu pot sau nu vor să-și dea copiii la școală, deși 

am văzut atâția tineri care sunt pe stradă sau în 
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penitenciare pentru că viața nu le-a oferit altă soluție, 

de fiecare dată când auzim astfel de povești ne cutre-

murăm. Nu putem rămâne jurnaliști, nu putem docu-

menta neutru viața plină de durere și de lipsuri a 

acestor tineri.” (p. 297) 

Pe măsură ce se obișnuiesc cu modul nomad de 

viață, cei doi își vor dedica aproape tot timpul mese-

riei lor. Viața personală, și așa spectaculoasă prin 

faptul că se opune normelor societății românești, se 

va împleti cu cea a oamenilor din reportajele lor. La fel 

de vulnerabili ca și subiecții lor, aceștia se vor 

reîntoarce cu fiecare ocazie în locurile și la oamenii 

care le-au schimbat decisiv perspectiva asupra vieții. 

Deschiderea lor emoțională a permis acestor grupuri 

să se deschidă și să-i primească în sânul lor fără să se 

simtă judecate. Pe de o parte a facilitat înțelegerea 

problemelor reale cu care se confruntă România 

ultimului deceniu, pe de altă parte i-a făcut pe ei să 

evolueze: „Ei ne-au ajutat să înțelegem mai multe 

despre noi, să devenim mai profunzi, să fim mai buni 

în meseriile noastre, să cunoaștem România și să fim 

mai empatici.” (p. 383) 

Cu toate acestea, nota jurnalului este una destul 

de tristă. În primul rând pentru că o parte din 

România contemporană reală este dezolantă. Apoi, 

majoritatea conaționalilor reacționează clișeizat și 

plină de ură. E trist că, dacă nu ești jurnalist de 

tabloid, nu-ți poți plăti chiria. Cuplul observă, spune 

povestea, se implică emoțional, dar nu mai are răb-

darea să combată și pune, tolerant, acest lucru pe 



 

seama ignoranței. Sunt povești reale pentru cei care 

vor să iasă din bulă, pentru cei care au urechi să 

asculte și ochi să vadă, în speranța că schimbarea va 

porni cu fiecare dintre noi.   

 

Elena Stancu, Cosmin Bumbuț, 2017, Acasă, pe drum.  

4 ani teleleu, București: Humanitas. 
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