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Călătoria 

Alexandru Istrate 

Posteritatea voiajorilor 

Istoricii români nu au considerat nimerit să-şi arunce privirea pe însemnările de călă
torie ale compatrioţilor, aşternute în pagină precumpănitor în curgerea ultimelor două 
veacuri. Nici chiar atunci când semnatarii au fost Grigore Alexandrescu, Dimitrie 
Bolintineanu, Teodor Codrescu, episcopul Melchisedec, Gheorghe Ghibănescu, A.D. 
Xenopol, Titu Maiorescu, Alexandru Vlahuţă, Constantin C. Giurescu, Nicolae Iorga, 
Emil Racoviţă, George Oprescu, Tudor Vianu, altfel nume ce fac cinste oricăror dicţi
onare, enciclopedii, serii critice menite a da perspectivă şi a pune rânduială în cultura 
autohtonă. Nici chiar atunci când notele probau rigoare ştiinţifică, rostuite în jurnalul 
vreunei expediţii ori al călătoriilor de documentare. 

Au stat departe şi de sugestiile confraţilor europeni care au recunoscut părerilor 
voiajorilor nu doar o valoare estetică, ci şi utilităţi educative şi culturale. Daniel Roche 
a aflat în mărturiile de călătorie nu numai o poveste fascinantă, ci o evoluţie a ideilor, 
schimbări de paradigmă şi conduită (Roche, 2003). 

Scrisori către Catinca, Nicolae Iorga se confesa prietenului Artur Gorovei, scri
ind despre planurile elaborării unei istorii descriptive a României. Îl ruga să-i facă rost 
de vederi cu Fălticeniul şi Baia. Impresiile dobândite în cursul preumblărilor vorbeau 
deja de o altă Românie, a cetăţilor părăsite, a bisericilor construite de marii voievozi 
(Netzhammer, 2010, pp. 20-26, 83). Trecuturile meritau puse în poveste, aveau potenţial 
mitologizant. Paradoxal, una dintre cărţile sale, Sate şi mănăstiri din România 
nu interesase pe nimeni, deşi acolo erau evocate aspecte semnificative din universul rural 
românesc, cu obiceiurile şi credinţele sale. 

Alături de cuvântul scris, acuarelele, schiţele tuşate rapid în creion au imortalizat 
zidiri, au introdus în portofoliile pictorilor privelişti de mai oriunde din ţară. O Românie 
neştiută putea fi bănuită în culoare, prinzând în posteritate frânturi ale vremurilor de 
odinioară. Astfel se încropea o bibliotecă a memorialisticii de călătorie, iar drumeţia 
şi-a căutat şi şi-a aflat un sens în imaginarul şi practicile românilor. 

Iar când au tăcut-o, istoricii le-au virusat ideologic (Berindei, 1989), rupându-le din 
context, răstălmăcind principiile celor care au dat respectivelor confesiuni valoare de pildă 
Acolo unde mărturia nu concorda cu imperativele doctrinare, precum unitatea istorică 
indestructibilă a locuitorilor Principatelor Române, era scoasă din text. Construcţia unui 
astfel de imaginar nu a fost atât despre adevăr şi , cât un joc al născocirii 
chiar al falsificării. Unii le-au considerat lipsite de importanţă, încărcate de emoţie 
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trecătoare, pusă mai mereu în antiteză cu satisfăcută, chipurile, 
actele oficiale. Nu le-au acceptat ca o categorie de analiză în istoriografia 

românească (Istrate, 2015, p. 20). 
Şi au greşit, dacă ne uităm la analizele propuse de literaţi precum Florin Faifer, 

Mircea Anghelescu, Andrei Cornea, iar mai aproape de noi Doris Mironescu, alături 
de o trudă colectivă, Enciclopedia scrierilor memorialistice româneşti, derulată la 
Institutul de Filologie Română „A. Philippide", în care savoarea descrierii se transformă 
pe neştiute în introspecţii ale suflului identitar şi lămuriri binevenite. Profilul călătoru
lui nostalgic, cutreierător al pitorescului, cu o anumită educaţie estetică şi experienţă a 
admiraţiei, gustând din plin plăcerile drumeţiei, cu darul observaţiei, visător, sensibil 
la orice ruină, la farmecul unui castel sau al oricărei urme a istoriei, pare să fi câştigat 
partida în literatura română. 

E vorba despre cel care aflase câte ceva înainte, şi nu după terminarea peripeţiilor 
(Grenier, 1974, p. 241), despre cel care reprezenta „într-o măsură oarecare nivelul atins 
de ştiinţa epocii sale" (Humboldt, 1968, p. 47), despre cel care, stăpânind cât de cât 
informa/ia istorică, a ştiut să înfrumuseţeze semantica descriptivă, să tempereze 

în reflec/ie şi să convertească contempla/ia în 
romantic, impulsionat de scrierile lui Walter Scott (Watson, 2012, pp. 132-146) devenea 
un fenomen de masă (Hendrix, 2009, p. 13). Astfel au apărut şi 

, aşa a apărut la noi cronica de călătorie 
În confesiunile voiajorilor nu aflăm doar informaţii despre ceilal/i 

transformări de judecată şi percepţii, metamorfozarea gusturilor artistice şi sensibilită
ţilor cotidiene. Unii dintre aceştia au sesizat nuanţele semantice care diferenţiau preju-
decă/ile . Destăinuirile preumblărilor sunt, în fond, o altă poveste despre 

şi alaltăieri şi senza/iile provocate atunci când amintirea aducea în 
prezent conduite îmbătrânite de trecerea clipei. Plevna era cunoscută chiar şi celor care 
ajungeau prima oară în zonă, fiind deja văzută „cu ochii strămoşilor mei, care s-au 
acoperit de glorie", după cum scria A.E. Baconsky în jurnalul său de călătorie. 
finalului de veac XIX nu era totuna cu exaltările încercate la 1820-1840. Lectura descri
erilor catedralei Sf. Ştefan, a zidirilor şi drumurilor Italiei, realizate de Dinicu Golescu, 
I. Codru Drăguşanu sau mai apoi de A.E. Baconsky, este şi o mărturie despre evoluţia 
literaturii de călătorie în cultura română. 

De unde pornim 

Profilul drume/ului s-a impus anevoios în imaginarul istoriografic autohton. Constatarea 
lui Kogălniceanu în scrisorile sale, plictisit de perspectiva oferită de fereastra poştalio
nului pe drumul de ieşire din Moldova, contrastează cu proslăvirile mirobolante ale 
patrioţilor care sacrificaseră totul pentru neasemuita lor ţară. În trapul cailor, tânărul 
studios sesiza că în regiuni ca Botoşani, Dorohoi sau Cernăuţi nu întâlnea ceva demn de 
notat, o biserică sau vreo cetate. Traversa ţinuturi lipsite de suveniruri istorice, de tradiţii 
emblematice şi, implicit, de o moştenire patrimonială. Dar nu se plângea totuşi de singu
rătate şi deprimare, resimţite acut de Nicolae Suţu. Nici Iacob Negruzzi nu găsea în amin
tirile sale nimic deosebit de semnalat pe drumul care îl ducea către hotarul ţării. Percepţiile 
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lui Kogălniceanu, Negruzzi şi Suţu negau zonelor prin care treceau fie şi măruntele 

împliniri de destin. Nici măcar ficţiunea nu putea înfrumuseţa priveliştea dezolantă. 
Era un contrast evident cu sensibilităţile mitologizante ale moldovenilor. Lui Alecu 

Russo nu îi era greu să înţeleagă de ce „fanatismul patriotic şi ignoranta atribuie lui 
Ştefan tot ce i se pare minunat, tot ce-i este necunoscut: orice zidire veche, un pod de 
piatră dărâmat, o movilă de pământ ridicată în mijlocul unui şes întins, o ruină de cetate, 
biserici, schituri" (scrierea Decebal şi Ştefan cel Mare). Russo punea interpretările pe 
seama tradiţiilor îmbogăţite de-a lungul veacurilor. Conştientiza totodată că imaginarul 
popular, unicul izvor pentru marea majoritate a oamenilor, avea limitele sale, fiind un 
construct cultural care nu putea rezista tipurilor de analiză la care năzuiau tinerii cu 
înclinaţii către studiul istoriei. Dar cum puteau fi combătute toate aceste poveşti frumoase, 
dacă nu se putea oferi o proiecţie alternativă asupra vremurilor de demult? Dacă până 
şi cei instruiţi vorbeau în peregrinările lor despre aproape orice biserică întâlnită în 
drum ca fiind, cu siguranţă, una dintre ctitoriile lui Ştefan cel Mare? Trecutul se substi
tuia încă celui care rămăsese în inimile moldovenilor, deşi trecuseră aproape 350 de ani de 
la moartea eroului. Cultura istorică avea nevoie de deschidere şi priviri aruncate spre lume. 

Cândva, dacă ar fi să găsim în cursul anilor 1820-1830 un început al intenţiilor 
umblării, doar câţiva boieri şi negustori înstăriţi aveau obiceiul de a trece hotarul ţării 
pentru a merge la băi. Era, de altfel, principalul motiv care îi convingea să-şi părăsească 
locuinţele. După cum arăta Nicolae Iorga în 1907, mai nici unul dintre ei nu au lăsat 
însemnări sau fraze epistolare. Nu le vedeau rostul. Cel mult catadicseau să trimită ştiri 
doar pentru a epata în fata cunoscuţilor. Barbu Ştirbei scria din Karlsbad, în vara anului 
1796, despre balurile date de cei care îşi căutau sănătatea, despre invitaţiile primite de 
la diverse fete respectabile ori despre tentaţia meselor de joc, la care se mizau sume 
uriaşe ; o pasiune căreia, ca majoritatea muritorilor, nu i-a prea rezistat. Nimic despre 
istoria şi civilizaţia locurilor prin care se trata de boli. 

Radu Rosetti avea ştiinţă doar de două ieşiri din ţară ale bunicilor săi. Prima îi ducea 
la Viena, într-o călătorie de nuntă plătită de părintii însurăţeilor. Un pelerinaj rămas 
fără urmări în ale scrisului şi obiceiurilor de viaţă. Cel puţin în familia Rosetteştilor nu 
a stârnit dorinţa de a reporni la drum. Cealaltă, efectuată din considerente medicale, îi 
stabilea temporar la Mehadia. Ambele peregrinări fuseseră străine de bucuria spiritului, 
de răgazul admirării vestigiilor emblematice. 

Tot la Mehadia venea şi soacra lui Nicolae Suţu pentru a-şi trata boala de ficat. Ce 
reţinea marele logofăt din tot sejurul din 1823? Doar plimbările prin împrejurimi, 
participarea la câte un „joc de cărţi şi dans fără nici un fel de pretenţie sau de etichetă". 
Aceasta era lumea lor. Şi păcătuiau, nu neapărat complăcându-se în răsfăţ, cât printr-un 
blocaj al gândirii, al încremenirii în idei. În vestul Europei era la modă „le Grand Taur", 
definit de Francis Claudon drept „ un sejour de vingt a trente mois environ, a travers 
tous Ies pays, ou presque, de l'Europe continentale" (,,un sejur de 20-30 de zile prin 
aproape toate ţările Europei continentale") (Claudon, 1986, p. 10), asimilat şi ca un 
concept distinct în istoriografia occidentală (Bertrand, 2008, p. 40). Vremurile care 
urmau au arătat cum călătoria a reuşit să spulbere o bună parte din acele preconcepţii. 

Lumea începea să vadă în aceasta „o adevărată şcoală practică", după cum se preciza 
în revista în 1862. Nu mai era miracolul, ci aplecarea spre detaliu şi ferici
rea de a redescoperi, între cartoanele cu schiţe ale unui pictor român stabilit la 
Paris, compoziţii despre colţuri şi frânturi din ţara dorită. Acest lucru se datora şi 
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apariţiei unei prese cu pretenţii ştiinţifice. Astfel apărea în 1856 Isis sau Natura 
jurnal care găzduia materiale de botanică, agricultură, geografie, în care se vorbea 
despre frumuseţile Nilului sau despre Turnul din Pisa, cu imaginile aferente. Aşa se 
năştea şi era întreţinută de o audientă aprinsă de publicistica de călătorie. 

Pedagogia imaginarului în modernitatea românească 

Statul, prin orele de geografie prevăzute în programa şcolară, iar mai târziu prin finan
ţarea unor excursii de studiu, a modelat imaginarul copiilor. Era oferită şansa unei altfel 
de naraţiuni a lumii de odinioară, dar şi a depărtărilor care multora le apăreau drept 
ireale. Continentul american era asociat călătoriilor lui Cristofor Columb (FrumuseJile 
istoriei a călătorilor, Biblioteca Academiei Române în continuare, BAR 
2573, f. 122v), aventurilor lui Hernândez de C6rdoba, fiind pomenite inclusiv năravu
rile mexicanilor, ba chiar ale eschimoşilor. Au contat enorm şi ilustraţiile inserate în 
cărţi, încurajând astfel visarea celor mici. 

În spusele profesorilor, împrăştierile geografiei nu erau totuna cu pustiurile nepopu
late lăsate de războaie. Geografia nu era neapărat despre oameni, ci despre frumuseţile 
şi enigmele lumii. Farmecul tărâmurilor necunoscute, dulcea amăgire a vizitării lor, fie 
şi mental, îi tăceau pe elevi părtaşi într-un seducător joc al închipuirilor. 

Tema voiajului se regăsea în recomandările de lectură (Negulici, 1848, p. 11), apă
rea ca subcapitol distinct în catalogul Bibliotecii Academiei Mihăilene, dar şi în însem
nările tăcute pe manuscrise. Asupra conceptului de călătorie se revărsa, la 1842-1843, 
plăcerea căutării şi preţuirii frumosului FrumuseJile istoriei a călătorilor, f. 1), care 
era pus în relaţie de sinonimie cu exotismul Indiei, al Chinei, cu platoul tibetan, chiar 
şi cu friguroasa Siberie. Tainele sălbăticiilor vrăjeau minţile şcolarilor. 

Povestea "mării îngheţate" (Geografia, 1840, p. 51), graniţa naturală din nordul 
continentului european care despărţea civilizaţia de necunoscut era mai captivantă decât 
lecţiile bazate pe enunţarea unor ani de domnie, şi aceia plauzibili. Proiecţia geografică 
ademenea indiscreţiile savante, întreţinea un mister permanent. Iar acest lucru nu ar fi 
fost posibil doar prin folosirea propriilor resurse lingvistice. Profesorii de geografie 
apreciau şi foloseau informaţia istorică. Conti, oraşe, baroni erau invocaţi într-un „tour 
de monde" ficţional. În căutarea gloriei, cavalerul zăbovise la curtea vreunui nobil, 
răgaz care îi permisese să admire splendoarea peisajelor şi arhitectura domenială impu
nătoare. Franţa şi Spania câştigau admiraţia nu numai prin vitejia soldaţilor, ci şi prin 
amintirea unui popas de neuitat la vreun castel ori frecventarea unei săli de spectacol 
(BAR, Manuscrise, IV, mss. 4, Arhiva Kogălniceanu, f. 65v). 

Însemnările de geografie ale lui Alecu Kogălniceanu pomeneau despre oraşe şi locuri 
remarcabile. Printre ele şi Londra. Catedrala Sf. Paul, abaţia Westminster, în care se 
aflau „mormintele familiei regale şi ale unor oameni importanţi". Mai aflau cei mici că 
norocoşii care ajungeau acolo nu puteau rata celebrul turn londonez, ,,edificiu avast şi 
antic unde se ţin sceptrul şi diamantele regelui" (BAR, Manuscrise, IV, mss. 4, Arhiva 
Kogălniceanu, f. 41v). Vremuri, zidiri şi personalităţi de odinioară prindeau esenţa 
exemplarităţii în închipuirile elevilor. Capitala engleză mai merita a fi luată la pas şi 
pentru a vedea pe unde trecuseră Bacon, Milton, Pope şi Newton. Iscodirile geografiei 
îşi dovediseră potenţialul educativ, iar călătoria o certă amprentă formativă. 
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La 1 mai 1840, V. Cuenim solicita Cinstitei Epitropii aprobarea deschiderii unui 
pension. Printre materiile care urmau să fie studiate se regăsea pentru clasa a III-a şi 
Etudes geographiques. Voyages avec details autour du monde (Direcţia Judeţeană a 
Arhivelor Naţionale laşi, fond MCIP, dosar 1/1840, f. 2). Interesant este că la clasa a 
IV-a propunea Etudes geographiques. Voyages sans details autour du monde. Jocul 
detaliilor stârnea curiozităţi şi reconfigura mental întinderile lumii. 

Spre finalul veacului al XIX-iea, statul bugeta printre cheltuielile destinate Ministerului 
Cultelor şi Instrucţiunii Publice şi fonduri pentru efectuarea unor călătorii de studiu. 
Sunt anii în care copiii, primind gratuitate la transportul feroviar, plecau împreună cu 
dascălii lor în escapade de o zi. Constantin C. Giurescu relata în 
excursie alături de colegii de la „Sf. Lazăr" la biserica de la Curtea de Argeş, reme
morând că în acele vremuri nu fuseseră încă descoperite mormântul lui Radu I Basarab 
şi nici inscripţia despre moartea întemeietorului ţării, ,,Marele Basarab voievod". 

Resursele insuficiente iscau divergenţe privind locurile care meritau a fi luate la pas. 
În 1904, Grigore C. Buţureanu nu înţelegea de ce elevii şi studenţii nu erau duşi sl1 
viziteze vestigiile antice romane şi paleocreştine din Dobrogea, locuri model pentru „o 
temeinicii educaţie naţională". Voiajul era asociat practicilor cunoaşterii, oferea o 
diţie pedagogică 

Călătoria lui Codrescu 

Aproape de mijlocul veacului al XIX-lea, preumblarea câştiga nu doar audientă, ci 
semnala efemeritatea unor certitudini care puteau fi confundate lesne cu traditiile. Voiajul 
din 1844 întreprins de Teodor Codrescu a bulversat prejudecăţi şi a inspirat o plăsmuire 
diferitl1 despre civilizaţia turcă. Profesorul moldovean se arlita siderat de felul în care 
imaginaţia conaţionalilor se abătuse cu totul de la adevăr în ceea ce îi priveşte pe cei care 
îi necl1jiserl1 teribil străbunii. Ajungea într-un stat reconfigurat după trebuinţele şi principi
ile modernitliţii, unde sultanul nu mai era „un despot absolut peste averea şi viaţa supu
şilor săi" (Codrescu, 1844, p. 4). Civilizaţia şi ştiinţa se aciuaseră pe malurile Bosforului. 

Pentrn vizualizarea imaginii, vă rugăm să consultaţi volumul nr. 

3 al Enciclopediei imaginarii/or din România. Volumul a fost 

publicat la Editura Polirom în anul 2020 şi poate fi achiziţionat de 

aici: https://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/carte/7315. 
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Pentru Codrescu, călătoria nu însemna doar admira/ie, cât mai ales înJelegere 
reîntorcea din capitala imperiului convins că soarta îi hărăzise şansa de a fi martorul 
unor schimbări inimaginabile cu doar două-trei decenii în urmă. Îl frământa însă un 
gând : cum va putea să zdruncine convingerile semenilor săi. 

Periplul îi prilejuise despărţirea de ideile „foarte deşenţate şi străine de adevărul 
ştiinţei, ştiindu-i cu totul barbari, înţeleniţi în prejiudete nătărăşti" (Codrescu, 1844, 
p. 3), care circulau pe seama turcilor. Neaşteptata experienţă a lui Teodor Codrescu 
introducea în practicile voiajului autohton plăcerea şi nevoia unui companion 
fusese Nicolae Vogoride. A mai pledat în favoarea ducerii vorbelor „despre obiectele 
cele mai vrednice de văzut şi de ştiut" (Codrescu, 1844). Ar fi dorit să le păstreze doar 
pentru el, dar insistentele lui Vogoride au dus la tipărirea lor. 

Publicarea observaţiilor lui Teodor Codrescu în 1844 a avut impact în sfera publică 
din Moldova. I-a fost suficient un singur drum pentru a demonta percepţii şi a ironiza 
multe dintre părerile contemporanilor. Ritmicitatea şi precizia lămuririlor oferite fac din 
mărturisirile sale un fel de jurnal de expediJie. A explicat nevoia de ştiinJă, a reliefat 
cum însuşi sultanul încuraja apetitul cunoaşterii, sprijinea dezvoltarea universităţilor, 
precum cea de medicină. În astfel de lucrări s-a închegat dorinţa reunirii pasionaţilor 
în asociaţii ştiinţifice şi s-a conştientizat necesitatea intercalării imaginii între cuvinte. 

Societatea Geografică Română şi valenţele ştiinţifice 
ale călătoriei 

La 15 iunie 1875 se înfiinţa Societatea Geografică Română, cu sediul central în Bucureşti; 
în provincie avea două filiale, la Craiova şi la laşi. Semnătura lui Carol I de pe actul 
constitutiv nu reglementa doar preocupări de geografie, ci legitima potenţialul ştiinţific 
al călătoriei. După cum aflăm din memoriile sale, implicarea principelui nu era întâm
plătoare sau doar o altă convenientă administrativă. Încă din primul an al venirii în ţară, 
Carol se bucura de liniştea mănăstirilor. Reuşise să ajungă la Cernica, Căldăruşani şi 
Sinaia. Era sedus de Horez şi Bistriţa, dar mai ales de Cozia, observând că în cazul 
unora lipseau fondurile şi expertiza necesare nu numai restaurărilor, ci şi reparaţiilor 
mărunte. Despre episcopia de la Buzău, pe care o găsise nu prea bine întreţinută, aflase 
că ar fi fost construită pe la 1700. Astfel, înţelegea să se acomodeze cu destinul noii 
sale patrii. În Moldova ajungea la Văratec, la Agapia, la Neamţ, încântat să constate că 
nici „o asprime mănăstirească nu se vede aici". 

Lumea aflase că, atunci când timpul îi permitea, ,,tăcea excursii mai scurte şi mai 
lungi la diferitele mănăstiri şi la alte locuri istorice, strâns legate de trecutul istoric al 
ţării" (Lindenberg, 2004, p. 93). Le ştia locul pe hartă, prezentându-le interlocutorilor 
indicaţii asupra aşezărilor. Comanda chiar copii după icoane vechi, îi plăcea să ofere 
cadouri machete ale unor mănăstiri din Moldova. Raymund Netzhammer, vorbindu-i 
regelui despre frumuseţea vechii icoane a Maicii Domnului de la Mănăstirea Dintr-un 
Lemn, constata plăcut surprins că suveranul o ştia, mai mult, dăduse dispoziţie să i se 
ofere arhiepiscopului o copie tăcută după ea. La Hârşova, se hotăra să-i primească pe 
decidenţii administrativi din împrejurimi „în vechiul castel de pe stâncă", arătându-le 
astfel că ştia poveştile locului; tăcea din ele pretext de dialog. 
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Zoe Cămărăşescu relata în sale cum, invitată de rege să străbată Dunărea 
la bordul vasului Ştefan cel Mare, primea lămuriri de la acesta cu privire la tabulele lui 
Traian sau la rămăşiţele podului peste fluviu. Carol le arăta însoţitorilor şi podul de la 
Cernavodă sau locul pe unde trecuseră trupele române în 1877. Ghidajul evidenţia o 
inteligenţă vie, care credea în vocaţia epistemică a călătoriei. 

O afirma şi în discursul ţinut la palatul Academiei, atunci când le cerea membrilor 
Societăţii Geografice Române să se implice nu doar în trasarea unor hărţi, ci şi în ela
borarea studiilor hidrografice, zoologice, botanice, mineralogice şi geologice, să combată 
cu "toată energia tăierile de păduri", să explice cum de „minele noastre de metal uri, 
izvoarele noastre tămăduitoare să ne fi rămas nouă şi Europei aproape necunoscute" 
Buletinul Societăţii Geografice Române, 1876). Ştia că petrolul românesc se putea 
măsura cu cel american, la fel cum nu avea nici o îndoială că sarea şi chihlimbarul 
autohtone vor avea mare căutare în comerţul mondial. Mai ştia de rezultatele cercetări
lor arheologice, încuraja studierea moravurilor, datinilor şi portului naţional. Nu întâm
plător, printre cei care vor deveni membri ai Societăţii se număra şi pictorul Ion 
Andreescu. Sugestiile şevaletului se impuneau în proiecţiile academice, la ceva timp 
după ce câştigaseră legitimitate în Occident. 

Dincolo de mizele interne, Carol îşi dorea ca „juna noastră societate geografică să 
se asocieze într-un mod demn celorlalte societăţi instituite în mai toate ţările şi din 
parte-mi nu mă îndoiesc că, sprijinită prin bărbaţii noştri de ştiinţă, ea îşi va îndeplini 
misiunea ei şi, prin hărţi şi opuri geografice îngrijite, va scoate ţara din regiunea necu
noscutului" (Buletinul Societăţii Geografice Române 

Odată cu înfiinţarea acestei societăţi, imaginarul românesc câştiga un altfel de drumeţ, 
, cel care nu avea doar dorul de ducă, ci şi pregătire academică, 

fiind conectat la reţelele savante, precum şi la curent cu ultimele apariţii editoriale în 
domeniul său de expertiză. Exploratorul temerar proiecta expediţie şti

inţifică. Iar modelul a fost Emil Racoviţă, întruchipând mândria unei naţiuni. 
Uzanţele cuvintelor se recalibrau lexicologic în notele exploratorilor. Motivaţiile 

plecărilor, trasarea pe hartă a rutelor parcurse deschideau epopeea fiecărei peregrinări. 
Lumea se cerea înţeleasă, trebuia decodificată şi ordonată. Emoţiilor li se cupla un 
amplu efort epistemologic. Descoperirea nu mai era filtrată exclusiv sentimental, nu mai 
era un cântec deplorabil. Raţiunea însemna de fapt cunoaştere, reinventând şi călătoria 

Curiozităţile nu au dus doar la cercetare, ci au sugerat şi anumite conduite, precum 
binele public, au oferit date care au fost prelucrate şi valorificate în strategii patrimo
niale şi administrative. Majoritatea exploratorilor şi-au donat cea mai însemnată parte 
a colecţiilor lor muzeelor din ţară. La întoarcerea în ţară, Ilarie Mitrea încredinţa con
ducerii Muzeului Antipa aproximativ patruzeci de lăzi cu plante şi vieţuitoare împăiate, 
alături de obiectele strânse de prin zonele în care activase ca medic. 

Au mai fost şi specialişti trimişi să realizeze lucrări tehnice de anvergură. Unul 
dintre ei, Iuliu Popper, inginer care a lucrat pe întregul continent american, a fost atras 
de Ţara de Foc. A trimis o parte dintre fotografiile tăcute în expediţii, aproximativ 50 de 
piese, Societăţii Geografice Române (Hilt, 1972, p. 85). Expunerea lor în Palatul 
Academiei a atras numeroşi vizitatori. Prestigiul i-a fost confirmat la 5 martie 1887, 
când a conferenţiat la Institutul Geografic al Argentinei (Tebeica, 1975, p. 90). 

Un alt temerar a fost inginerul mecanic B.G. Assan. După cum aflăm din conferinţa 
"Călătorie în regiunile polare nordice", ţinută în 1897 la Societatea Geografică Română, 
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la 15 iulie 1896 se îmbarca alături de profesori şi oameni de ştiinţă, geografi, geologi, 
pentru o aventură la Polul Nord. Ştia că va merge într-o parte de lume „care nu aparţine 
încă omului", în zone libere de orice jurisdicţie naţională sau internaţională. Şi a avut 
răbdarea şi curiozitatea de a-i urmări pe savanţi la lucru. 

În astfel de consemnări, atente la activităţile misiunilor ştiinţifice derulate sub diverse 
stindarde, putem observa o schimbare fundamentală a profilului şi imaginarului voiajo
rului român în comparaţie cu trăirile celor care reuşeau să treacă hotarele Moldovei şi 
Ţării Româneşti cu mai bine de jumătate de veac în urmă. Iar în articolele apărute în 
Buletinul Societăţii Geografice Române, intelectualii din Regat găseau nu doar relatări 
de călătorie, ci şi imboldurile necesare pentru asumarea unor aventuri noi. 

Perindările intelectualilor 

Tema perindărilor a aflat în consemnările de drumeţie ale unor scriitori nu doar o bine
meritată legitimare. În harul povestirii acelor cărturari, literatura de călătorie a dobân
dit o notorietate încântătoare şi îndemnul „reîntoarcerii" în frânturi de istorie salvate de 
literatura populară drept reazem al unui fior identitar, al mândriei comunitare, dar şi al 
descoperirii propriei ţări. Odată cu acest gen de scriere se rearticula şi o nouă proiecţie 
naţională. Ajuns în Valea Bistriţei, Xenopol era încredinţat că „întrecea în farmec tot 
ce văzusem până atunci" (Amintiri de călătorie, 1901). Istoricul nu aşternea cuvinte, ci 
zugrăvea o altfel de patrie. 

Printre cei care îi urmau exemplul a fost şi Gheorghe Ghibănescu, fericit că putuse 
zăbovi în faţa cetăţilor de la Cameniţa şi Hotin (Ghibănescu, 2001, pp. 24-34), dar şi 
că străbătuse drumurile Bucovinei. Odinioară îi atrăgea privirea şi îi mângâia judecata. 
Păşea încrezător într-un Cernăuţi modern, încercând să găsească mărturiile unei istorii 
de peste 500 de ani, pe care o ştia din cărţi plină de argumente în favoarea compatrio
ţilor. Însă sacrificase ce se ridicase . Ceea ce vedea îl nemulţumea 
complet, notând în 1912 că „nimic vechi nu-ţi vorbeşte ochilor. În această îngropare a 
trecutului stă îngroparea românismului". Visarea se lăsa cuprinsă de pesimism. Răzbătea 
şi până la Suceviţa, resemnat că „numele acesta nu spune mai nimic marii majorităţi a 
publicului român, care nu ştie multe din desfăşurarea vechilor evenimente în Moldova". 
În logica lui Ghibănescu, descrierile de călătorie trebuiau să popularizeze şi să tezauri
zeze în cultura naţională împlinirile strămoşeşti. 

Munţii şi mănăstirile deveneau locaţiile predilecte ale plimbărilor în epocă. Silvestru 
Moldovan, cunoscut gazetar şi profesor, îşi îndemna semenii să-şi facă „cum se zice în 
poveste «opinci de fier şi ciomag de oţel» şi să cutreierăm munţii şi văile, să trecem 
râurile, să străbatem din ţinut în ţinut, ca să vedem tot ce este de însemnătate" (Ţara 
noastră. Descrierea părţilor Ardealului de la Mureş spre miazăzi şi valea Mureşului 
1894). Determinarea sibianului rezida în nevoia de peisaj (Pleşu, 2003), de a observa, 
cum o spunea în vorbe simple, acele „priviri frumoase", dar şi pentru că „în cărţile 
bătrâne nu se află însemnat că între zidurile acestei cetăţui Colţului, n.n. s-ar fi petre
cut cândva lupte şi fapte vitejeşti, dar vorba din bătrâni scie să ne spuie o frumoasă 
poveste despre o întâmplare de aici". rigorii ştiinţifice, salvând 
din neant personaje şi aduceri-aminte. 
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Mănăstirea Neamţ era căutată pentru tihna sufletului şi învăluirea în liniştea naturii. 
Familiile din proximitatea lăcaşului îi găzduiau pe cei fugiţi nu doar de căldurile care 
sufocau Iaşiul în lunile de vară, ci şi de trepidaţiile cotidiene. Închirierea caselor "cu 
lemnul vopsit în alb sau bej-deschis, impecabil de curate, chiar dacă foarte sumar mobi
late", după cum le descria Maria Cantacuzino-Enescu, găzduirea de către călugări şi 
maici pe timpul verii erau de fapt împietrirea utopică într-o vechime pilduitoare şi 

blajină. 

Cântată de Bolintineanu, amintită cu haz de Teodor Burada pentru perioada carcerală 
liniştită şi mirajul evadării, zidirea devenise reper de neocolit pe itinerarele românilor. 
Acolo aduna Grigore C. Buţureanu prin anii 1877-1878 variantele legendei Traian şi 

, ascultându-i zile la rând pe bătrânii acelor părţi. În arhiva aşezământului religios 
lucra şi I. Tanoviceanu la 1895, iar C.D. Severeanu admira icoane şi evanghelii vechi. 

Scriindu-i viitoarei soţii, Catinca, Nicolae Iorga îi pomenea de o excursie la Cetatea 
Neamţului, când vremurile senine vor reveni în viaţa lui. Se aşezase la mănăstire la 
începutul lunii iunie 1900, fiind mulţumit că avea "mâncare călugărească, băutură tot 
călugărească, odaie bună, aer bun, documente destule" (Iorga, 1984, p. 175). De ea se 
legau şi amintirile plăcute ale lui Garabet !brăileanu prilejuite de lectura poeziilor lui 
Goga şi a nuvelelor lui I.Al. Brătescu-Voineşti (!brăileanu, 1978, p. 309). Constantin 
Stere părăsea Iaşiul pregătit pentru sărbătorile de iarnă pentru tăcerile odihnitoare ale 
camerelor mănăstireşti (BAR, Manuscrise, fond Ion I.C. Brătianu, 1). Berthelot admira 
la Neamţ fresce remarcabile ale unor "primitivi ortodocşi", părăsind zona cu gândul la 
Ştefan cel Mare, ctitor a 47 de mănăstiri (Berthelot, 2000, p. 279). Poveştile literaţilor 
au conferit ţinutului o aureolă inedită în cultura autohtonă. Acesta devenise un simbol 
al civilizaţiei româneşti. 

Iar când Sfântul Sinod, în 1905-1906, a interzis călătoriile la mănăstiri, s-a confrun
tat cu reacţii virulente din partea celor care se regăseau în liniştea atmosferei monahale. 
Spre deosebire de Valea Prahovei, prefăcută „în locul de petrecere văratecă a lumii bune 
a lumii cheltuitoare şi a lumii destrăbălate din România" (Iorga, 2005, p. 27), zona 
Neamţului întruchipa acel odinioară neafectat încă de rătăcirile celor de 

Necazul unora era că zone precum Neamţul nu aveau o monografie nici în interbelic, 
nu îşi găsiseră povestitorul potrivit. O întrebare răzbătea chiar şi în 1930, îndemnându-i 
pe români să mediteze asupra dilemei: ,,Câţi din lumea noastră intelectuală bunăoară 
şi-au putut adăpa suflul din acel sanctuar naţional care e superbul judeţ Neamţ? 
Să avem noi oare o călăuză istorică a lui alta decât crâmpeiul de note fugare ale lui 
Vlahuţă, din România pitorească, şi recent, cum aflăm, a unui preot apostol, Mătase? 
În caz negativ Casa Şcoalelor, a Bisericii, premiile Academiei şi toate subvenţiile 
parazitare şi de stricăciune ar trebui desfiinţate ca netrebnicii de oameni ce nu-şi au şi 
nu-şi înţeleg rostul unui sfânt apostolat naţional" (F.T., Urbanism şi cult naţional 
Bucureşti, 1930, p. 77). O vizită şi de câteva ore, palparea pietrelor şi admirarea fres
celor care acopereau pereţii vechilor zidiri se doreau a fi considerente suficiente în 
insuflarea , a ce se vehicula în spaţiul public drept cult naţional. Câţiva 
pasionaţi de drumeţie au găsit în scrierile literaţilor impulsul adunării în jurul lor şi a 
altor compatrioţi. Aşa apăreau societăţile dedicate călătoriilor. 
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Rolul excursiilor patronate de asociaţii în închegarea 
imaginarului naţional 

În 1903 se înfiinţa la Bucureşti Societatea Turiştilor din România, cu secţii în mai toate 
localităţile importante, al cărei scop era „de a dezvolta sportul excursiunilor, de a înlesni 
cunoaşterea frumuseţilor ţării româneşti şi de a întări astfel iubirea de patrie şi neam" 
Anuarul Societăţii Turiştilor din România, 1909, p. 7). Unul dintre cei mai activi 

membri nu doar în organizarea călătoriilor, ci şi în povestirea acestora a fost Gheorghe 
Flaişlen, ajuns în Rusia şi în America, care s-a aventurat şi într-o călătorie în jurul 
pământului. A văzut India, îngrozit de sărăcia populaţiei, a ajuns în Filipine şi în China, 
fapt care i-a asigurat o deschidere de perspectivă inegalabilă printre concetăţeni. 

Inspirându-se din statutele şi regulamentele societăţilor de profil din Europa, 
Societatea Turiştilor din România le oferea membrilor o reducere de 50 % pe căile ferate 
şi la plata meselor servite în diverse localuri din ţară, majoritatea deschise în gări, 
precum şi adăpost în cabanele construite din fondurile proprii. Totul avea o noimă. Era 
încurajată dragostea de pământurile natale, implicit crearea unei 
propagandă. Prin organizarea excursiilor, conferinţelor şi expoziţiilor itinerante, mem
brii Societăţii îşi propuneau să construiască imaginea ţării dorite, căutau şi elogiau 
trecuturile şi personajele onorabile. Nu a fost tocmai uşor. În darea de seamă pe anul 
1905, Alexandru Tzigara-Samurcaş semnala „că, cu toate avantagiile ce Societatea 
acordă, numărul membrilor scade mereu, fiind de 194" (Anuarul Societăţii Turiştilor 

Mişcarea turistică nu prinsese încă. 
În 1906, unul dintre popasurile tăcute de societari era în curtea casei lui Tudor 

Vladimirescu, prinsă şi într-un instantaneu (Anuarul Societăţii Turiştilor din România 
1906). Pentru prima oară, românii puteau vedea bătătura în care copilărise unul dintre 
marii eroi ai neamului. Trei ani mai târziu, în 1909, sub coordonarea dr. C. Rădulescu 
şi dr. I. Costinescu, societatea organiza o excursie la cetatea lui Vlad Ţepeş din Argeş. 
Îi mânase acolo legenda fostului domn al Ţării Româneşti, deşi aveau informaţii că nu 
vor mai putea vedea decât nişte resturi ale fortificaţiei. 

Patima hoinăririi a întărit cultul locurilor natale şi ale patriei. În 14-17 iulie 1923, 
după cum îşi amintea N. V. Hodoroabă, 800 de profesori, învăţători şi tineri cu veleităţi 
intelectuale, alături de zece ţărani basarabeni, coordonaţi de conducerea Ateneului din 
laşi, vizitau Rădăuţi, Putna, Vatra Dornei, Câmpulung, Suceava şi Ruginoasa. Se dorea 
consacrarea unui ceremonial public, iniţiat în 1919 - organizarea anuală, în luna iulie, 
a unui pelerinaj la mormântul lui Ştefan cel Mare. După o oprire la Rădăuţi, grupul s-a 
îndreptat către Putna, epicentrul acestui voiaj, unde au intrat în mănăstire atât pentru a 
se închina la mormântul lui Ştefan cel Mare, cât şi pentru a admira vestigiile expuse în 
muzeul istoric. Popasul putnean s-a încheiat la chilia lui Daniil Sihastrul. 

Demersurile reanimau şi produceau memorie istorică, pulsau orgoliu identitar. 
Liceanul George Cârlova, nepot al lui Vasile Cârlova, şi-o amintea pe mama sa, care îi 
arăta de la fereastra trenului Carpaţii, care „deşteaptă puternic mândria în cei care îşi 
iubesc patria" (Cârlova, 1896, p. 39). Pentru unii, asemenea plăceri naive nu au fost 
suficiente. Călătoriile trebuiau să aibă urmări concrete, crescând nivelul aşteptărilor. 

Astfel, la 6 februarie 1925 se constituia Societatea Academică de Turism „România". 
Recomandându-se drept una de „elită intelectuală", îşi propunea popularizarea binefacerilor 
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turismului, a aventurii şi asociaţionismului. Dar nu a celui făcut în grabă, nu neapărat 
de cei care "fac parte din pătura scoasă la suprafaţă de ban" , după cum arăta Valeriu 
Micu în Societăţii. Proiecţia îmbrăţişată de societari lăsa deoparte graba de a 

a celor criticaţi pentru mentalităţile superficiale, care „au ajuns să viziteze oraşe 
ca Florenţa sau Venezia în 24 ore sau Roma în două zile, deşi în fiecare din aceste oraşe 
sunt secole de istorie şi artă cumulate". Ei vorbeau de o educaţie turistică, menită să 
coaguleze un , încercau să impună chiar o 

Statisticile europene arătau că voiajorii mergeau preponderent după istorie. Se înche
gase un public doritor de muzee şi ruine. Fluxurile de excursionişti preumblaţi prin Italia 
şi Franţa reprezentau serioase surse de venit pentru bugetele celor două ţări. Doar în 
1925 cifrele arătau că străinii cheltuiseră peste trei miliarde de lire italiene pentru a se 
bucura de atracţiile peninsulei. Din calculele lui Valeriu Micu reieşea că suma respectivă 
reprezenta mai bine de jumătate din bugetul României. Dezbaterile conceptuale şi teo
retizările asupra însemnătăţii călătoriei tăceau audienţă şi la radioul public. Într-una 
dintre acestea, din seara de 12 ianuarie 1929, Valeriu Mugur disocia noţiunile de 
şi călătorie, arătându-le conaţionalilor că „Elveţia trăieşte din turism, Germania l-a 
transformat de mult în dogmă de familie, Italia îl cultivă cu cea mai mare grijă, America 
şi Anglia îl practică impresionant". Cultura mişcării nu era doar despre , ci şi 

bunăstare 

Se admitea „că, după ce, împinşi la drum de miracolul frumuseţilor străine, am 
căpătat o rutină şi ne-am dezvoltat capacitatea intelectuală de a cerceta", venise vremea 
luării la pas a potecilor patriei, deoarece „această Ţară Românească e totuşi o enigmă 
pentru noi, fiindcă n-o cunoaştem" (Buletinul Societăţii Academice de Turism „România" 
1929). Majoritatea rutelor duceau spre şi prin munţi. Un lexic specific se înfiripa în 
vorba românilor, poate cea dintâi încercare de popularizare a unor toponime cu iz de 
legendă. Denumiri precum Vâna Baciului Valea Lai/ii Poieni/a 

Între Coifuri Piatra Zimbrului îşi aveau 
povestea lor. Ancorau în vechime naţiunea, îi încântau pe temerari, aceştia ştiind că 
păşeau „ unde legenda spune că ar fi fost o cetăţuie a unuia Basaraba, care se războia 
cu Olea", după cum spunea Teodor Bălăşel. 

Legitima un altfel de călător, , un profil elevat al trecătorului, cel care urma 
să aibă grijă de însemnările de drumuri, de întreţinerea şi a adăposturilor 
formarea călăuzelor şi cercetaşilor, precum şi de publicarea 

Aşa se ajungea ca turismul să fie prins ca „mijloc de propagandă naţională" ( 
Societă/ii Academice , 1929). Şi nu era un tip de patriotism comer
cial. Drumurile prin afara ţării îi familiarizaseră pe unii cu efectele „unei sistematice şi 
ameţitor de progresive propagande turistice" din partea guvernelor altor state, care 
atrăgeau masiv călătorii. Se organizau expoziţii, una dintre cele mai fastuoase, excelent 
pusă la punct, fiind cea de la Barcelona. Toate statele importante, prin instituţii dedicate 
acestei activităţi, susţineau o „propagandă inteligentă, persistentă şi mereu în ritmul 
timpului" (Buletinul Societă/ii Academice de Turism „România", 1929). România avea 
nevoie de o astfel de acţiune, mai ales că agenţiile de voiaj cereau afişe şi broşuri despre 
locurile de la nordul Dunării. 

Statul era chemat să se ocupe de "propaganda românească în străinătate". Societatea 
Academică de Turism "România" se implica în chestiune. Arătând ce au tăcut alte 
guverne, fiind date ca exemple Rusia şi Cehoslovacia, societarii cereau înfiinţarea unui 
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„organism de propagandă naţională", clamau implicarea presei „în cumpăna avantajelor 
naţionale" (Buletinul Societăţii Academice de Turism „România" 
intelectualilor şi artiştilor în turnee prin lume, realizarea unor filme „care să poată 
pătrunde până în cel mai îndepărtat colt al străinătăţii", participarea la târguri de turism, 
difuzarea prin librăriile occidentale a unor broşuri. Situaţia era reglementată la finele 
lunii iulie a anului 1929. Comitetul Societăţii Academice de Turism „România" vota 
pentru înfiinţarea Secţiunii „Propaganda", care urma să se ocupe de presă, conferinţe 
şi biblioteci. 

Drumeţiile, călătoriile şi vacanţele în comunism 

Regimul comunist a făcut din literatura de călătorie un formidabil vector de propagandă. 
Popularizată mai ales după 1960, aceasta a prezentat deopotrivă valente 
şi mostre ale unei pedagogii naţionale, a încercat zămislirea unui . Frumu
seţile tării, răspândite de la mare până la munte, trebuiau ştiute atât de tineri, cât şi de 
bătrâni. Cei din urmă nu avuseseră această oportunitate în vechile regimuri, când vile
giatura nu le era la îndemână, din raţiuni financiare. Regimul comunist făcea din dru
meţie şi concediu o reuşită a bunăstării chibzuite. 

Tipul de relaxare propovăduit nu doar în şcoală, în presă, ci şi în serii editoriale care 
se bucurau de tiraje de câteva mii de exemplare îi privea pe cei care se mulţumeau cu 
o bicicletă, o haină de ploaie, o pereche de bocanci şi un rucsac pentru a străbate poteci 
şi a încerca plăcerile urcuşurilor alpine. Exista o diferenţă fată de călătorii burghezi 
care se complăcuseră în confort, pe când drumeţii priveliştea naturală, înfru
museţată „considerabil şi datorită faptului că în ultimele trei decenii au fost construite 
pe văile din jur o seamă de obiective de mare importantă economică" (Gugiuman, 1981, 
pp. 17-18). Drumeţii ascultau cu plăcere vorba ciobanilor şi plăteau ulcele cu afine 
culese de copii. Propaganda insista pe beneficiile . Apăreau şi reviste, 

Turism şi munte, dedicate aventurilor şi prezentării frumuseţilor ascunse ale 
patriei. Pescuitul era unul dintre pretexte. Se păstra ceva din atmosfera cărţilor lui Mihail 
Sadoveanu, unul dintre scriitorii cu cea mai bună vizibilitate în societatea românească 
postbelică. 

În anii 1950 începeau marile lucrări de infrastructură pe litoral. Sub coordonarea 
arhitectului Cezar Lăzărescu, sprijinit de Gheorghe Gheorghiu-Dej, s-au construit hote
luri la malul mării. Pentru regimul comunist, proiectul a fost un succes răsunător. 
Românii aflau că partidul acorda atenţie nevoii de călătorie şi destindere a cetăţenilor. 
Biletele, achiziţionate prin sindicate, la preturi rezonabile, nu ajungeau la toată lumea. 
Nemulţumirea era însă estompată ştiindu-se că în fiecare an urmau să fie date în folosinţă 
noi unităţi de cazare. Conform Decretului nr. 224/1977, se introducea clasificarea sta
ţiunilor. Cele mai bune erau Mamaia, Eforie Nord şi Eforie Sud. Legendarul Costineşti 
intra doar în categoria a doua. 

Concediul la mare însemna pentru majoritatea norocoşilor singura şansă de interac
ţiune cu străinii, veniţi preponderent din Franţa, Germania şi ţările nordice. Românii îşi 
puteau procura atunci produse de negăsit în ţară. Acel sejur de o săptămână, maximum 
două oferea iluzia degustării parţiale a sentimentului de libertate şi diversitate. 
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Preumblările cărturarilor 

Fascinaţia exercitată de literatura de ficţiune convingea autorităţile să înfiinţeze chiar o 
editură dedicată voiajurilor. O decizie inspirată, de vreme ce conceptul s-a dovedit a fi 
pliabil pe nevoile puterii. Prin Editura Sport-Turism se contura un 
vilegiaturii. Personalităţilor din veacul al XIX-lea şi marilor scriitori ai secolului XX 
agreaţi de regimul comunist li se dedicau biografii. Se coagula o serie tematică intitulată 
"Pe urmele ... ", care articula o plăsmuire ademenitoare a hoinărelii, alături de marile 
nume ale literaturii române. 

Au avut loc şi călătorii ştiinţifice : studii, biblioteci, muzee, congrese, consfătuiri 
ştiinţifice (Vianu, 1970, p. 81), misiuni oficiale, ale căutărilor discrete prin magazine 
de antichităţi, ale afinităţilor elective şi regăsirii locurilor studiilor şi vizitelor din tine
reţe. Iar cenzura a permis nararea acelor experienţe. 

Tudor Vianu a fost unul dintre intelectualii care au crezut în valoarea însemnărilor 
aruncate în agendă la finalul unei zile, care au decantat în amintiri învăţăturile preum
blărilor prin lume. Unii, ca Alexandru Rosetti, se extrăgeau din prezent, îşi creau 
propriul timp, în speţă Antichitatea greacă, prin care să umble şi să contempleze. Aşa 
tăcea la Muzeul Metropolitan de Arte din New York, care îi apărea lingvistului drept 
refugiul ideal, unde "poţi petrece zile întregi, uitând ora şi ziua, cufundat într-o aură 
artistică" (Rosetti, 1983, p. 75). 

Tudor Vianu părăsea India, după aproape două luni, mâhnit că a "privit destul de 
puţin" (Vianu, 1970, p. 256), observând că erau „unele locuri care par a nu fi avut 
istorie" (Vianu, 1970, p. 312). Se plasa în afara percepţiilor sugerate de romanul 

, capodopera care impusese în imaginarul românesc tărâmul asiatic. Alexandru 
Rosetti îi dedica lui Mircea Eliade suvenirurile indiene (Rosetti, 1983, p. 47), în care 
demonta multe dintre prejudecăţile conaţionalilor. Sesiza contrastul dintre tradiţiile 

seculare şi dezvoltarea tehnologiilor. 
Inevitabil, însemnările de călătorie impuneau Uniunea Sovietică nu numai ca o des

tinaţie de neocolit, ci mai ales ca model de dezvoltare, fiind prezentată cititorilor din 
România drept "Emisferul Păcii" (Baconsky, 1960, p. 209). George Oprescu se întorcea 
entuziasmat din cele trei călătorii întreprinse acolo în perioada decembrie 1955 - octom
brie 1956. Vedea atunci, de la fereastra vagonului, lumea nouă, satele „noi de lemn, în 
locul celor distruse de germani" (Oprescu, 1957, p. 35), păduri tinere de stejari şi 

mesteceni. E lumea pe care Oprescu, câştigat de atenţia acordată păstrării şi restaurării 
unei bune părţi din tezaurul încredinţat ruşilor în Primul Război Mondial şi restituit 
parţial în 1956, o lăuda „că a tăcut pentru noi totul ca să ne simţim cu adevărat printre 
prieteni" (Oprescu, 1957, p. 77). Imaginarul românesc era însă bântuit şi de spectrul 
răului, întruchipat de barbaria capitalistă. 

Priveliştea mestecenilor, comunităţile tăcute şi reanimate, aprecierea vieţii simple, 
senzaţia împlinirii destinului erau plasate în antagonism cu capitalismul decadent şi 

agresiv, identificat în "năvălitorul american". Consecinţele Războiului Rece începeau să 
se resimtă tot mai pregnant. A.E. Baconsky străbătea Coreea în vara anului 1956. Onora 
o invitaţie a Uniunii Scriitorilor din Coreea. Aprecia că la „doi ani de la încetarea 
războiului de agresiune purtat de soldaţii americani împotriva unui popor paşnic, cu care 
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nu avea nimic de împărţit, imaginea distrugerilor săvârşite de barbarii lui MacArthur 
stăruia încă vie, oferindu-se tuturor" (Baconsky, 1960, p. 7). 

Şi prin condeiul lui Baconsky literatura comunistă de călătorie fructifica un subiect 
cu o miză politică evidentă. Scriitorul deplângea agresivitatea şi genocidul cauzate de 
avioanele americane. Inducea o indignare în percepţia publică, îndemnându-şi cititorii 
să reflecteze dacă „au fost vreodată avioanele coreene să arunce bombe peste marile 
uzine ale capitaliştilor din Chicago sau Detroit, peste cheiurile portului New York? Ce 
căutaseră atunci acele avioane cu steagul lor pline de stele sinistre, în ţara răcorii şi a 
liniştii de dimineaţă, în ţara crizantemelor şi a munţilor albaştri, care trec pururea la 
orizont învăluiţi în palidă şi delicată ceaţă?" (Baconsky, 1960, p. 34). Nedreptăţile 
istoriei se aciuau în mintea românilor. 

Excursiile aranjate de colegii coreeni îl ajutau să înţeleagă cum „oamenii însufleţiţi 
de ideile socialismului găseau în ei puterea de a cânta şi de a sădi arbori, de a semăna 
orez şi de a ridica schele pentru noi şi maiestoase construcţii" (Baconsky, 1960, pp. 7-8). 

Însemnările lui Oprescu despre revigorarea lumii ruse şi capodoperele artistice şi 
literare fermecătoare nu au trecut neobservate, ci au creat un precedent convingător în 
mediul academic. La Moscova ajungea şi Tudor Vianu. Ţinea prelegeri la Facultatea de 
Filologie, vizita Institutul de Literatură Universală. Era încântat să viziteze şi casa lui 
Tolstoi (Vianu, 1970, p. 81). Totul îi apărea perfect conservat, zăbovea în pragul came
rei de lucru ştiind că pe acele fotolii uzate stătuseră Gorki şi Cehov. În apartamentul 
copilăriei lui Dostoievski, loc de pelerinaj pentru aproape fiecare scriitor român ajuns 
în capitala rusă (Baconsky, 1960, pp. 214-219), privirea îi cădea pe bibliotecă, putând 
citi pe cotoarele cărţilor numele lui Balzac, Eugene Sue, Victor Hugo. Însemnările de 
călătorie puse la dispoziţia cititorului din ţară îl regăseau pe Dostoievski extaziat de 
operele lui Corneille, Walter Scott şi Schiller, fiind obligat de autorităţile ţariste să-şi 
caute tihna la Dresda, Geneva, Milano sau Paris. Noua orânduire încerca să îndrepte 
păcatele vremurilor de altădată. 

În cazul lui Vianu, trăirile nu ţineau cont de vreo ideologie. Aceleaşi emoţii îl încer
caseră şi în interioarele caselor lui Herder, Goethe, Schiller sau Bach, chiar şi în cea a 
lui Lenin (Vianu, 1970, p. 291). Capitala rusă îi apărea lui Tudor Vianu ca o expresie 
a raţionalismului şi monumentalităţii. Căsuţele din lemn din ruralitatea rusă, atât de 
odihnitoare pentru văz şi suflet, erau înlocuite în marile zone urbane de construcţii 
imense şi bulevarde interminabile. La fel şi Leningradul, cu splendorile sale, revizitat 
intens în memoria voiajorilor mai ales datorită Ermitajului. Percepţia vizuală genera şi 
întărea argumente puse într-o apologie călduroasă. Moscova prinsă în consemnările 
intelectualilor români tezauriza o zestre culturală şi patrimonială care fundamenta pre
tenţiile de mare putere ale statului de la răsărit. Patriotismul şi cultul pentru vârfurile 
literaturii din veacurile anterioare puteau fi sesizate dincolo de pragul muzeelor şi 

galeriilor de artă, acolo unde propaganda aşezase trecutul în vitrină conform moralei 
comuniste. Morminte ale poeţilor, precum cel al lui Serghei Esenin, deveniseră locuri 
de pelerinaj, întreţineau legende urbane, creaseră un decor habitual în care pulsa un 
patos identitar lesne de sesizat. 
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[...] Calitatea 

Lucruri care nu puteau fi spuse uşor 

Experienţele voiajului răscoleau şi nemulţumiri. În februarie 1957, George Oprescu 
ajungea şi în Republica Democrată Germană. Multe îi era dat să vadă; prea puţin însă 
îi era permis să vorbească. Apărute în 1968, amintirile savantului nu erau tocmai favo
rabile regimului. Deşi academician, o poziţie încă prestigioasă în arhitectura instituţio
nală comunistă, primise în ultimul moment acceptul autorităţilor de a onora invitaţia 
istoricilor germani. Nu i se aproba însă zborul direct spre Berlin, fiind obligat să facă 
o escală la Praga. La cei 75 de ani ai săi, decizia l-a înfuriat, fiind obligat să înnopteze 
într-un hotel aflat în apropierea Vltavei, apoi să aştepte ore bune în aeroportul din 
capitala Cehiei. Şi-a pus oful în câteva rânduri. 

Aluziile strecurate de George Oprescu în notele de călătorie dezvrăjeau propaganda 
oficială. Nu toate lucrurile mergeau bine în neasemuitul univers proletar. Instituţiile nu 
aveau resurse şi nu funcţionau cum trebuie, le era lehamite de controlul excesiv al apa
ratului administrativ, se plângeau chiar de răutate din partea decidenţilor. 

Într-o altă deplasare, din septembrie 1957, directorul Institutului de Artă ajungea şi 
la Leipzig, unde avea angajate două conferinţe. Îşi făcea timp şi pentru cumpărături, 
ocazie de a infiltra în naraţiune şi nişte „învăţăminte". Observa că „şi aici, ca şi la noi, 
mai mult încă decât la noi, există pe lângă magazine de stat şi magazine particulare ; 
Konsum, unde poţi găsi tot ce vrei, este un imens magazin universal de stat. 
lucrurilor pare întru câtva superioară celei de la noi, la un preţ egal, tradus din mărci 
în lei" (Oprescu, 1968, p. 263). 

Nu numai rigoarea germană îi atrăsese atenţia şi îi întărâta verbul. Sejurul praghez, 
prilejuit tot de colaborări ştiinţifice, reconfirma dispoziţia istoricului de artă de a plasa 
insinuări. Fermecat de abundenta gastronomică de aici, o punea pe seama unei „bune 
organizaţii" (Oprescu, 1968, p. 308). Preumblarea îl ferise în bună măsură de „adevă
rurile" propagandei româneşti. 

„Scăpările" nu erau un accident în biografia recentă a lui George Oprescu. Abia 
reîntors în ţară, acesta onora o invitaţie la o conferinţă ţinută la Budapesta, dedicată 
protejării şi restaurării monumentelor istorice din Ungaria. Avea prilejul să vadă şi să 
înţeleagă politicile patrimoniale gândite de unguri, diferite de cele din România, despre 
care ştia că e „printre puţinele ţări în care totul se reduce la o Direcţie a monumentelor 
istorice" (Oprescu, 1968, p. 290). Or, lucrurile acestea nu puteau fi spuse public, ci 
doar încredinţate literaturii de sertar. 

O consemnare cu subînţeles făcea şi Tudor Vianu, martor al unei scene greu de 
închipuit în atmosfera blocului comunist. Invitat să ia parte la lucrările secţiunii de limbă 
şi literatură a Academiei de Ştiinţe din Berlin, dar şi la omagierea lui Theodor Frings, 
germanist celebru, esteticianul văzuse cum sărbătoritul îl rugase pe profesorul american 
Bluhme să le strângă mâna celor două studente chineze primite la Universitatea din 
Leipzig (Vianu, 1970, p. 88). 

Reacţii precum cele ale lui George Oprescu şi Tudor Vianu au avut urmări. Prin 
Decretul nr. 156/1970, transformat în Legea nr. 35/1970, alături de Decretul nr. 310/1971, 
s-a înăsprit regimul eliberării paşapoartelor. Cei care doreau să plece peste graniţe 
trebuiau să depună la miliţie cereri pentru obţinerea paşaportului. Se mai stipula că 
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cetăţenii nu mai aveau dreptul de a păstra paşaportul, el fiind predat în maximum două 
zile de la întoarcerea acasă. Lumea comunistă începea să se închidă. Cel mai convena
bil era turul ţărilor comuniste. Cu trenul sau cu Dacia, norocoşii petreceau aproape 
două-trei săptămâni prin Ungaria, Bulgaria, Polonia, Cehoslovacia şi Uniunea Sovietică. 

Asemenea experienţe nu erau doar despre rutina profesională. Deschideau o lume 
diferită de cea zugrăvită în presa din România, de ceea ce era îngăduit să se vorbească. 
Cei care au putut trece dincolo de graniţele ţării au pus în poveste mărturii greu de 
imaginat în atmosfera internă, au sădit speranţa că lucrurile puteau fi schimbate, măcar 
în interiorul blocului comunist. În anii 1980, cei care reveneau din voiajurile în străi
nătate nu pomeneau de cartele alimentare, de cozi interminabile pentru procurarea celor 
necesare unei vieţi decente, aspecte pe care nu le puteai observa în Polonia, Iugoslavia 
sau Cehoslovacia. Astfel s-a inoculat în mentalul colectiv o nemulţumire faţă de auste
ritatea impusă de autorităţile de la Bucureşti. 

Cu ce rămânem 

Unii, grăbiţi, dar şi învăţaţi „să creadă" doar anumite surse istorice, se pot arăta refrac
tari faţă de credibilitatea însemnărilor de călătorie, etichetate drept răzleţe şi haotice. 
Le asimilează în mod nedrept unei memorialistici profund subiective, pe care nu se poate 
pune vreo bază. Însă memorabilitatea literară este singura mărturie din vreme care şi-a 
găsit răgazul şi pentru nimicuri precum ruinele, plăcerea hoinărelii şi admirarea efortu
lui creator al străbunilor. Jurnalul şi notele de călătorie au fost mai mult decât relatarea 
experienţelor cotidiene, a trăirilor la o intensitate crescândă faţă de normalitatea cotidi
ană. În tot acest mozaic de suflete sunt fărâme de adevăr care ating mai puternic decât 
orice înscris oficial. 

Cel mai important este că jurnalele şi notele de călătorie nu au permis amneziei 
colective să-şi facă mendrele nestingherită. Voiajul a menţinut pulsul memoriei afective 
şi al , a tezaurizat şi a susţinut cunoaşterea 


