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Jurnalul de călătorie este o specie literară prestigioasă în cultura română, dar, 

mai mult decât atât, el reprezintă o direcție fondatoare a acesteia în perioada ei 

modernă. După părerea istoricului literar Mircea Popa, „literatura de călătorie 

precede și chiar ține loc la un moment dat beletristicii în perioada constituirii prozei 

noastre literare, dintre 1830–1840” (Popa 1972: 261). Apărând foarte de timpuriu, 

simultan, poate chiar anterior prozei românești moderne, înregistrarea peripețiilor 

unor călătorii în țări îndepărtate a putut ține loc prozei de aventură, iar explorarea 

unor culturi străine, cu obiceiuri diferite, a servit drept stimulent unei proze realiste 

cu ambiții monografice, practicată de către scriitori care au cunoscut bine 

Occidentul. O vreme, jurnalul de călătorie a avut o poziție prestigioasă în sistemul 

literar, însă a decăzut odată cu sfârșitul secolului al XIX-lea, când literatura a 

îmbrățișat tot mai mult valorile interiorității și subiectivității, marginalizând sau 

obligând specia să se transforme, rareori cu un succes considerabil.  

În textul de față, totuși, nu propun o investigare a jurnalului de călătorie din 

unghiul apartenenței sale la arborele genurilor literare. Consider mai utilă discutarea 

preliminară a condiției de existență a jurnalului în cadrul noțiunii mai largi de 

literatură de călătorie, urmată de o analiză istorică a jaloanelor importante ale acestui 

gen în cultura română, pentru a putea delimita câteva tipuri de jurnal. Este posibilă, 

desigur, și identificarea unor constante formale ale jurnalului de călătorie, pornind 

de la definiția oferită de către Eugen Simion, conformă căreia jurnalul „stimulează o 

cronică a circumstanțelor, a exteriorității și a alterității”, având drept temă 

„descoperirea” și drept metodă „discursul surprizei” (Simion 2001: 184–185). Însă, 

așa cum voi argumenta în continuare, caracteristicile jurnalului de călătorie, cele 

care îl individualizează și, mai ales, care îi verifică persistența în timp dincolo de 

marginile canonice fixate de tradiția literară, nu sunt de ordin formal, ci cultural. 

Specia este definită prin intersecția a doi termeni, unul cu dominantă formală 

(„jurnal”, adică scriere personală despre sine) și unul cu dominantă tematică și cu 

indicarea unui cadru al redactării („călătoria”). Cei doi termeni stau în tensiune unul 

cu altul, relativizându-se reciproc: „jurnal” trimite spre experiența individuală, 

idiosincratică, spre literatură ca artă, în timp ce călătoria indică o relație 

1 Comunicare susținută în cadrul simpozionului național Memorialistica românească: între 

documentul istoric şi obiectul estetic, Iași, 22–23 iunie 2017. 
 Institutul de Filologie Română „A. Philippide” – Filiala din Iaşi a Academiei Române, Iași. 
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interculturală, plecarea de acasă și întâlnirea unei alte culturi, ceea ce obligă la 

depășirea perspectivei subiective. Călătoria pune în contact culturi diferite, 

provocând o confruntare a lor în termenii unei comparații, implicând raporturi de 

prestigiu și subordonare, influență și periferalitate. Urmând argumentația lui Edward 

Said din Orientalismul, consider că locurile întâlnirii culturale trebuie înțelese ca 

locuri de negociere a configurației puterii (Said 2001: 17). De aceea, descrierea unor 

locuri îndepărtate, necunoscute cititorilor, nu reprezintă pur și simplu o afacere 

personală a călătorului, asta deoarece culturile străine „sunt întotdeauna mediate de 

reprezentări construite cultural, deja cunoscute călătorului”, ca și cititorilor 

însemnărilor sale (Youngs 2006: 2). Din punctul meu de vedere, studierea jurnalului 

de călătorie ca jurnal, având deci în vedere doar calitățile de exprimare a unei 

interiorități inimitabile, nu are cu adevărat un obiect; stilistica jurnalului, singura 

care poate să intereseze aici, nu justifică selecția tematică din care rezultă specia 

jurnalului de călătorie. Dacă privim călătoria drept un fenomen colectiv în 

semnificații și individual doar în stilistică (un „fapt de stil colectiv”, o numește 

Cornea 1976: 16), atunci însemnătatea jurnalului de călătorie trebuie legată de faptul 

întâlnirii, prin călătorie, a mai multe culturi și de comparația inevitabilă care 

urmează. Din acest motiv, un număr mare de teoreticieni străini consideră că 

„genul” care merită să devină un obiect distinct de studiu este „literatura de 

călătorie” sau travel writing (Speake 2003: xi), incluzând aici, în afara clasicului 

jurnal de drum, și alte forme mai vechi sau mai noi de mediere a unei interacțiuni 

între culturi: ghiduri turistice, bloguri de excursioniști, reportaje de război, memorii 

ale deportaților și multe altele. Într-adevăr, nu există un alt motiv, în afara tradiției 

sale multiseculare și a prestigiului literar, pentru care jurnalul să merite mai multă 

atenție decât videoblogurile cățărătorilor pe K2, de exemplu. Dacă în cercetarea de 

față mă refer totuși la jurnale de călătorie (fără a ocoli, totuși, reportajele sau 

scrierile didactic-patriotice de răsunet), o fac știind că această specie literară 

canonică nu epuizează întreaga problematică culturală a călătoriei. 

Pentru a avea o justă reprezentare a tipului de interacțiune culturală făcut 

posibil prin călătorie, cultura nu trebuie definită doar nuclear, în baza ficțiunii 

purității și autohtoniei, chiar dacă, prin forța împrejurărilor, mai toate culturile 

naționale s-au constituit în condițiile unei retorici naționaliste a purității și 

autohtoniei. Culturile sunt, susține Clifford James, întotdeauna rezultatul unor 

interferențe și interacțiuni, iar ficțiunea purității lor trebuind deconstruită sistematic 

(James 1992: 97). De aceea, călătoria nu este atât de mult un „vehicul” pentru a 

ajunge de la o cultură la alta, ci însuși „locul” unde interacțiunea culturală are loc. 

Totuși, călătoria face posibilă comparația culturală și constatarea diferenței între 

culturi, deci precizarea unei identități prin delimitare. Trebuie însă urmărite cu 

atenție modul și momentul acestei interacțiuni: ea nu are loc în stare pură și nu 

începe de fapt în momentul trecerii graniței, ci este o interacțiune continuă, începută 

cu mult înainte de startul călătoriei, când cunoștințe, informații, noutăți, prejudecăți, 

stereotipuri sunt puse la lucru pentru a contura deja o imagine a spațiului de 

destinație ce va putea fi pe urmă ajustată, plăcerea călătoriei decurgând adesea 

tocmai din aceste ajustări. Comparația culturală poate avea, desigur, dublu sens: 
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există o călătorie „arogantă” și una „admirativă”, prima fiind invocată mereu în 

legătură cu imperialismul și colonialismul („imperialismul imaginației”, cum îi 

spune Edward Said), cea de-a doua aparținând unei culturi ce se percepe drept 

cadetă în raport cu cea vizitată. Raporturile sunt însă și mai complicate, dată fiind 

dispoziția „semiperiferică” (Terian 2013: 141) a culturii române pe harta mondială. 

În ceea ce urmează, voi prezenta câteva tipuri de raporturi interculturale care 

se stabilesc, începând cu secolul al XIX-lea, în cursul călătoriilor românești. 

Cercetarea va fi, deocamdată, una istorică, limitându-se la specia prestigioasă a 

jurnalului de călătorie. Trebuie, de asemenea, să subliniez modelul reprezentat 

pentru această cercetare de către remarcabila lucrare a lui Mircea Anghelescu Lâna 

de aur (2015). Studiul interacțiunilor culturale propuse în literatura română de către 

călători nu poate fi întreprins fără atenta privire a acestui istoric literar. 

1. Călătoria în străinătate ca investigație culturală. Descoperirea 

Occidentului și a Orientului 

Jurnalele de călătorie notabile ale literaturii române nu sunt distinse doar prin 

performanța lor stilistică; ele deschid, adesea, noi drumuri culturii române2. Nu este 

vorba doar de orizonturi geografice noi, ci și de posibilități de dezvoltare a noi 

problematici culturale, capabile să genereze reorientări majore în dialogul intelectual 

autohton. Jurnalul de călătorie devine astfel un prilej pentru investigația culturală, 

condusă de către autori care își pun problema de a inventaria deschiderile culturii 

române și de a găsi soluții la unele dintre impasurile pe care i le diagnosticau. 

Jurnalele de călătorie sunt, în cazurile cele mai remarcabile, niște texte ideologice, în 

care teza este deghizată sub forma unei narațiuni descriptive despre spații străine, 

chiar exotice, un fel de versiune documentară a utopiei clasice. Seria este deschisă 

exemplar de către Însemnare a călătoriei mele de Dinicu Golescu (1826). Boierul 

muntean de la Golești face din relatarea celor trei călătorii din 1824–1826 în 

Transilvania, Austria, Bavaria, Italia de Nord și Elveția o poveste pilduitoare despre 

starea de înapoiere socială a Țărilor Române față de progresele politice, sociale și 

economice înregistrate în țările vestice, contabilizate atent în capitole intitulate 

„Cuvântări deosebite”. Pentru a-și face mesajul mai puternic, Golescu adoptă masca 

unuia dintre cei pe care îi învinuiește de a fi opresori ai țăranilor și profitori ai 

nedreptăților din țară, pretinzând a se fi convertit la valorile civilizației vestice prin 

exemplul stărilor de lucruri observate în cursul călătoriilor sale. Elocvența pledoariei 

din această carte transformă Însemnarea lui Golescu într-unul dintre textele 

paradigmatice ale genului, capabil să rezume un veritabil complex cultural, așa cum 

o va arăta critica de mai târziu. Pentru Adrian Marino, „complexul Dinicu Golescu” 

se caracterizează prin „conștiința unei deosebiri foarte variabile de civilizație, 

cultură, standard economic, moravuri”, „permanenta comparație critică” 

defavorabilă cu străinătatea și un „impuls de mare progres și reformă prin imitație și 

emulație, în spirit profund patriotic” (Marino 2003: 5). Însă argumentul lui Adrian 

Marino se sprijină pe ideea uimirii genuine a boierului muntean în fața minunilor 

2 În scrierea următoarei părți din text am fructificat materialul care a stat la baza redactării 

articolului „Jurnal de călătorie”, apărut în Dicționarul General al Literaturii Române, vol. IV, H/L, 

coordonator Eugen Simion, București, Editura Muzeul Literaturii Române, 2017, p. 512–520. 
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occidentale, dezvoltate în cursul călătoriei sale. Așa cum a arătat Mircea 

Anghelescu, naivitatea lui Golescu este mai mult un artificiu narativ al unei 

construcții epice ingenioase. Jurnalul mai multor călătorii este „trucat” pentru a 

transmite mesajul de emancipare socială și națională, inversând ordinea călătoriilor 

și construindu-și un autoportret neconcordant cu realitatea. Fără ca asta să 

transforme neapărat Însemnările lui Golescu într-un „roman utopic” (Anghelescu 

2008: 78), rescrierea călătoriilor acestuia sub forma unei singure aventuri 

„pedagogice” arată în ce măsură, considerabilă, jurnalul de călătorie conține teme, 

propuneri de dezbatere. În literatura secolului al XIX-lea, jurnalul de călătorie este 

nu atât literaturizat, cât „ordonat” pentru o anumită lectură. Călătoria are mereu un 

mesaj, ceea ce nu înseamnă că jurnalele sunt lipsite de autenticitate; chiar și în cazul 

manuscriselor asupra cărora nu s-a mai intervenit, al notelor de călătorie genuine, 

neschimbate, călătoria este învestită cu un „sens” bine controlat de către autor. 

Alături de Dinicu Golescu, și alți călători români explorează străinătatea în 

prima jumătate a secolului al XIX-lea, extinzând câmpul comparațiilor culturale cu 

noi teritorii și noi modele civilizaționale, mai toate vest-europene. Animați de un 

„impuls irațional și ilogic” spre străbaterea distanțelor (Sondrup, Nemoianu 2004: 

166), romanticii explorează destinații neobișnuite până atunci, pline de prestigiul 

culturii sau al depărtării. Tema subiacentă este în fiecare caz necesara emancipare 

socială și națională, împrumutul instituțiilor și legilor, dar mai ales al 

„mentalităților” pe care călătorii au impresia că le descoperă în excursiile lor. 

Voiajele lor îi duc în țări îndepărtate, mai cu seamă în Franța și Italia, veritabile 

muzee în aer liber și păstrătoare ale unei memorii arhaice a identității latine pe care 

pașoptiștii, în special, o redescoperă cu entuziasm. Încă de la Gheorghe Asachi, 

Italia căpătase o aură romantică și prestigiul de țară a artelor. În urma unui voiaj la 

Veneția, în 1845, Alecsandri se inspiră nu doar pentru compunerea de barcarole 

repede datate, ci și pentru un jurnal care va rămâne. În urma călătoriei sale în Spania 

din 1846, consemnată în Notes sur l’Espagne, Mihail Kogălniceanu observă multe 

asemănări între țara peninsulară și principatul său est-european, mai ales în ceea ce 

privește „orizonul, felul culturei, tipul și portul lăcuitorilor, tabiile de care îngiugate 

cu boi” (Kogălniceanu 1974: 502). Totodată, se remarcă și un ton critic, o atitudine 

nouă, propunând, implicit, o reevaluare a modelului admirativ al lui Dinicu Golescu: 

o lectură critică a unui Occident sărac, mândru și bolnav de politicianism, mai puțin 

impresionant prin civilizație sau bogație decât prin peisaje. Între 1835 și 1844, 

ardeleanul Ion Codru Drăgușanu călătorește în Țara Românească (o țară străină, pe 

atunci, față de Transilvania lui natală), în Austria, Italia, Franța, Anglia, Elveția, 

Germania și Rusia; Peregrinul transilvan, scris de el, va fi publicat în volum abia în 

1865, după tipărirea în foileton în gazete. Codru Drăgușanu este fascinat de ideea de 

călătorie în urma lecturilor adolescenței, punându-și dorul de ducă sub semnul 

dromomaniei romantice: scopul său este călătoria în sine sau, cum însuși spune, 

aspirația „să cerc rotundul lumii” (Codru Drăgușanu 1956: 44). Interesantă este 

perspectiva pe care o oferă acest compatriot dintr-o țară străină asupra stărilor de 

lucruri din Țara Românească. El oferă o imagine critică, severă, fără a ignora 

neajunsurile venite din sărăcie, inegalitate și corupție. În Occident, în afara 

inevitabilelor accidente de parcurs, el notează cu un sentiment de proaspătă 

admirație frumusețea și ordinea occidentale. El se miră, naiv, că la Roma în forul 
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imperial pasc vitele, iar Parisul îl turmentează, trebuind să aștepte câteva zile pentru 

a i se „tâmpi în câtva simțirile” (Codru Drăgușanu 1956: 126), fermecat fiind, între 

altele, de pariziencele „văratece de gură” (Codru Drăgușanu 1956: 129). 

Tot pașoptiștilor le va fi dat să realizeze o altă importantă descoperire a 

literaturii de călătorie, și anume Orientul. Un important topos al imaginației 

europene încă din secolul al XVIII-lea, consolidat prin noua fascinație post-

napoleoniană față de Egipt și, în urma revoluției grecești, față de Levant, Orientul, 

mai ales cel Apropiat, intră în literatura română pe calea jurnalului de călătorie. 

Pașoptiștii ajung în Turcia sau în insulele din estul Mediteranei în urma represiunii 

care se succedă revoluției din Țara Românească, în septembrie 1948. Exilați politici 

din țara natală, aceștia vor rămâne în exil vreme de aproape zece ani, unii dintre ei 

alegând ospitalitatea otomană. În această perioadă, D. Bolintineanu descoperă o 

posibilitatea de a localiza într-un mod inedit până atunci în limba română tema 

grației, gingășiei și fragilității feminine, pe urmele lui Victor Hugo din Les 

Orientales, dar valorificându-și propriile călătorii prin aceste regiuni. Bolintineanu 

întreprinde Călătorii pe Dunăre și în Bulgaria (1848; cartea va fi publicată în 1858), 

care este de fapt relatarea expediției revoluționarilor arestați de turci în septembrie 

1848; o Călătorie la Ierusalim în sărbătorile Paștelui și în Egipt (1854; 1856), cu 

ample descrieri ale Locurilor Sfinte și apoi, pe Mediterana și pe Nil, ale Alexandriei 

și Piramidelor din Egipt; o Călătorie la românii din Macedonia și Muntele Athos 

sau Santa-Agora plină de informații etnografice și lingvistice (1854; publicate în 

1863), Călătorii în Asia Mică alături de Ion Ghica prin Samos, Smirna, Pergam, 

Troia (1856; 1866), în Tenedos (Insola Tenedos și Canaris, 1856; 1860) și, în cursul 

tratativelor pentru întoarcerea din exil, Călătorii în Moldova (1856; 1857). Poetul va 

profita de impresiile culese din peregrinările sale pentru a inventa „Orientul” 

românesc, fie că e vorba de poemele delicate și atroce din volumul Florile 

Bosforului, fie de poemele despre amazoane aromânce din ciclul Macedonele, fie de 

poemul epic Conrad, care dă o culoare cosmopolită patriotismului îndurerat al 

exilatului. Alături de călătoriile exilaților și în același timp cu ei, vilegiaturiștii 

români vizitează tot mai des Constantinopolul, dat fiind că orice călătorie mai lungă, 

pe mare, trecea prin poarta Bosforului (de pildă, Vasile Alecsandri în drum spre 

Veneția, în 1945). Dintre aceștia, diplomatul moldovean Dimitrie Ralet scrie poate 

cel mai valoros jurnal al unei călătorii în Orient al epocii, Suvenire și impresii de 

călătorie (1857). Fascinat de frumusețea orașului și de pitorescul obiceiurilor 

orientale, Ralet observă totuși ceea ce desparte acest mod de viață de europenismul 

de-acum pe deplin asumat al Țărilor Române, pus sub semnul rațiunii, lucidității, 

autoanalizei. Atitudinea călătorului este una de admirație distantă, din postura unui 

estet a cărui pasiune nu se poate transmite obiectului admirat. În preajma discuțiilor 

întregii diplomații europene cu privire la soarta „chestiunii orientale” din perioada 

ulterioară războiului Crimeei, delegatul român se va fi simțit chemat să participe la 

această dispută dintr-o postură poate modestă, dar oricum exterioară, ca european el 

însuși. Un altfel de Orient descoperă Alecsandri în Călătorie în Africa. De la Biaritz 

la Gibraltar din 1853, un jurnal de călătorie literaturizat, în care buna dispoziție și 

capacitatea de a surprinde cu ușurință tipuri și șabloane culturale, alături de 

exotismul unei expediții în nordul Africii, printre tuaregi și beduini, produc o 

capodoperă a genului. Postura călătorului începe să fie, tot mai mult, una a 
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exploratorului de geografii culturale inedite, a descoperitorului de civilizații și 

moravuri noi, care pot produce delectabile impresii despre natura umană. Călătorul 

apare tot mai adesea ca un experimentat cunoscător de oameni, deja sastisit de 

gesturile tovarășilor săi de drum, pe care îi identifică din prima ochire ca aparținând 

unei tipologii (englezul încărcat de spleen, de exemplu) și pe care apoi îi neglijează, 

întrucât nu-i mai pot oferi nimic nou. În același spirit se manifestă Nicolae Filimon, 

cu Escursiuni în Germania meridională, unde relatează călătoria sa din 1858 în 

Austria și Italia. El împrumută acolo tiparul pașoptist al narațiunii ritmate 

calendaristic, pigmentată cu porțiuni nuvelistice. Chiar dacă era prima călătorie a sa 

în străinătate – și avea să rămână singura – diaristul se pretinde excedat de 

banalitatea tipurilor întâlnite pe vaporul cu care călătorește pe Dunăre, ceea ce este 

mai mult un reflex al unui cititor asiduu de literatură de călătorie decât o reală 

nemulțumire față de lipsa diversității cosmopolite. 

 

2. Călătorii anabazice. Descoperirea țării 

Dar marea descoperire în materie de călătorie a generației pașoptiste, cea care 

va marca literatura română și va produce o tradiție literară viguroasă, extinsă și în 

secolul XX, este călătoria în interiorul țării cu scop de cartografiere a universului 

social românesc, prin descrierea spectaculoasei și ineditei, pe atunci, etnografii 

românești și prin specularea unui exotism nebănuit de apropiat. La începutul anilor 

1840, un număr de tineri scriitori, adepți ai noii direcții occidentalizante, întreprind 

călătorii prin spațiile periferice, rurale sau nelocuite din țară, căutând acolo 

elementele caracterului național pe care le vedeau dispărând din mult prea 

cosmopolitele capitale Iași și București. Astfel, Grigore Alexandrescu (Memorial de 

călătorie), Vasile Alecsandri (O primblare la munți, Excursia din mai 1846) sau 

Alecu Russo (La Pierre du Tilleul) vor produce primele jurnale de călătorie cu 

adevărat valoroase literar, cu atât mai valoroase cu cât sunt animate de ideea 

descoperirii unei alterități familiare și a explorării, departe de elitismul capitalei, a 

unor prețioase relicve istorice și a patrimoniului folcloric: 

Care dintre noi n-are la îndămână o anecdotă auzită la Paris, o aventură la 

Viena, o lovitură de stilet la Veneția, un ceas de dragoste la Florența și o plimbare în 

golful Neapolelui [...] și după ce am străbătut o parte a lumii, după ce am grămădit 

atâtea nume de orașe și atâtea poziții geografice, numai țara noastră nu ne-o 

cunoaștem, țara noastră care, după gazeta zilei, ar fi măsurând 500 de mile pătrate 

(Russo 1967: 281). 

Călătoriile pașoptiștilor revalorifică teritoriul natal, integrându-l în narațiunea 

re-naționalizării unei generații de tineri care au trăit mai mult în străinătate și 

atrăgând atenția la neajunsurile modernizării prea rapide a țării. Astfel, explorarea 

„țării necunoscute” este marcată de întâlnirile pilduitoare cu localnici care cunosc 

poveștile locului și îi pot instrui pe vizitatorii europenizați cu privire la conținuturile 

autohtoniei. Totodată, acești scriitori cu bună școală franceză vor promova un gen 

hibrid de relatare, care combină jurnalul cu tehnicile narațiunii nuvelistice, realismul 

documentar cu divagația și ficțiunea, nota de entuziasm sublim cu umorul 

276



autoironic, demonstrând proteismul speciei. Merită menționat un motiv obsesiv în 

toată literatura de călătorie a perioadei, de la Alecsandri și Russo la Odobescu și 

Ghica, anume primejdiile călătoriei cu căruța de poștă, trasă de un atelaj suspect, 

biciuit cu sălbăticie de un vizitiu mai întotdeauna hirsut și necomunicativ, 

simbolizând sălbăticia locurilor străbătute cu o viteză înspăimântătoare.  

O dată cu începutul epocii Junimii se încheie „etapa de formare și cristalizare 

a speciei” jurnalului de călătorie (Zaciu 1973: 152); va urma o etapă de consolidare 

și rafinare a ei. În perioada următoare se remarcă revenirea jurnalelor unor călătorii 

făcute prin țară, deci redescoperirea sensului de cartografiere naționalistă a 

teritoriului prin excursionism. Astfel, spre sfârșitul secolului al XIX-lea, Calistrat 

Hogaș propune o reîntoarcere la modelul lui Alecu Russo, Alecsandri și 

Alexandrescu și publică Pe drumuri de munte și În munții Neamțului. Noutatea 

excursiei montane a lui Hogaș vine, pe de o parte, din pasiunea afișată de acesta față 

de locurile virgine și peisajele sălbatice, față de singurătate și aventură; pe de altă 

parte însă, călătorul nu ignoră semnificația ideologică a călătoriei sale, el criticând 

înapoierea mănăstirilor, sărăcia țăranilor, opacitatea „burgheză”. Tot în acei ani au 

loc eforturi de reprezentare sintetică a peisajului național în scrierile unor „călători-

ideologi”, cum îi numește Mircea Anghelescu (Anghelescu 2015: 229–241). Unul 

dintre aceștia este Alexandru Vlahuță, care în România pitorească (1901), descrie o 

călătorie de-a lungul granițelor țării de la acea dată (Dunărea, Carpații, Prutul, 

Dobrogea), cu scopul de a aduna memoria istorică și legendele locurilor într-un 

tablou coerent. Dar Vlahuță produce o lucrare didactică, animată de un naționalism 

pentru uzul manualelor. Un ideolog mai consistent și un călător mult mai activ este 

Nicolae Iorga, care începe în 1902 o serie de lucrări menite să cartografieze 

geografic, istoric și etnografic toate regiunile din țară, iar mai apoi, cu un scop 

evident unionist, toate zonele locuite de români. Se vor succeda astfel Sate și preoți 

din Ardeal (1902), Drumuri și orașe din România (1904), Sate și mănăstiri din 

România (1905), Neamul românesc în Bucovina (1905), Neamul românesc în 

Basarabia (1905), Neamul românesc în Ardeal și Țara Ungurească (1906), 

cuprinzând descrieri făcute de un scriitor capabil de lirism nostalgic, dar și de 

distanțare ironică, unor locuri imporante pentru istoria (culturală) a țării. 

Semnificația călătoriei prin țară este alta decât a romanticilor de la 1840, care își 

problematizau situația de călători într-o țară pe care nu o cunosc. Scrierile lui Iorga 

sunt pedagogice și pledante, chiar și atunci când fraza entuziastă atinge efecte de stil 

norocoase: „Iașii sunt înainte de toate o biserică, biserica bisericilor pentru trecutul 

nostru” (Iorga 1916: 158). Iorga este și un prodigios călător și în străinătate, 

adunând în numeroase volume impresiile drumurilor făcute în Italia, Bulgaria, 

Turcia, Polonia, Franța, Spania, Portugalia, Suedia, Norvegia, Statele Unite, Elveția, 

Grecia, Olanda. Călătorul în străinătate produce descrieri ale unei lumi tot mai 

accesibile, din care exotismul se retrage, făcând ca obiceiurile străinilor să fie 

comparabile oricând cu ale cititorilor de acasă. 

Tot niște călătorii anabazice, prin interiorul „țării necunoscute”, întreprinde și 

Mihail Sadoveanu. În Oameni și locuri (1908), scriitorul descrie o călătorie pe valea 

Moldovei, de la Fălticeni spre Neamț, cu opriri în locuri romantice și evocări ale 

unor teme specifice tânărului scriitor: haiducia, chemarea codrului, lupta între sat și 

orășenizarea nivelatoare, priveliștile sălbatice și pitorescul obiceiurilor. În Priveliști 
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dobrogene (1914), Sadoveanu relatează o călătorie pe Dunăre, de la Tulcea spre 

lacul Razelm, cu barca pescărească, prin ceea ce i se pare „țară tristă și de 

amestecătură” (Sadoveanu 1956: 13); obiceiurile ciudate ale lipovenilor și sărăcia 

disperată a vechilor veterani de la 1877, împroprietăriți în Dobrogea, sunt puse în 

paralel cu imaginea alegorică și realistă totodată a ceasului de încleștare între păsări 

și pești, seara, pe baltă. Un loc aparte îl ocupă între scrierile sadoveniene de călătorie 

Olanda (1926), în care schema calendaristică, de jurnal, este completată cu ample 

intervenții ale unor raportori locali. Olanda îi stârnește admirația lui Sadoveanu prin 

dobândirea de către olandezi a unui „instinct social” al efortului colectiv, care face 

posibilă domesticirea naturii prin înălțarea de diguri în calea mării. Surâzând în fața 

unor presupuse excese tehniciste sau chiar ridicole manii (pe timp de ploaie, vacile 

sunt acoperite „cu pardesiu”!), autorul vede în Olanda un model activist și plin de 

spirit întreprinzător, pe care și-l dorește asimilat și de către țăranul român, prin 

tradiție considerat fatalist și delăsător. 

3. Călătorii intelectuale în interbelic 

Odată cu interbelicul, jurnalul de călătorie deviază de la tradiția instituită în 

secolul al XIX-lea. Călătoriile în interiorul țării se împuținează, după un scurt 

moment de expansiune marcat de „descoperirea” Ardealului și Banatului în urma 

Unirii din 1918; totuși, călătoriile lui Iorga și ale altora în aceste regiuni, anterioare 

războiului mondial, ca și valoarea și cantitatea literaturii provenite din aceste 

provincii, satisfac curiozitatea publicului. Jurnalul de călătorie se orientează spre alte 

orizonturi în care să-și exercite prerogativele comparației culturale. Trebuie totuși să 

menționăm, în afara povestirilor sadoveniene din Valea Frumoasei (1938), care 

cartografiază ficțional, în urma unei călătorii, valea Sebeșului din Ardeal, și o altă 

importantă scriere, ultim avatar al călătoriei anabazice a secolului anterior. Este 

vorba de reportajul lui Geo Bogza Țări de piatră, de foc și de pământ (1939), care 

reia excursia pedagogică a lui Vlahuță din România pitorească, deplasându-se pe 

granițele „țărilor” intrate în componența statului român după 1918. Replica lui 

Bogza este una polemică față de triumfalismul lui Vlahuță, atrăgând atenția la 

numeroasele decalaje de dezvoltare, la sărăcia dramatică a Țării Moților, a 

provincialei Basarabii, a subprefecturilor din Cadrilater. Pledând împotriva 

nedreptăților care apasă oamenii, autorul realizează, indirect, un manifest, 

deocamdată fără adresă politică, prin care subliniază persistența a cel puțin două 

culturi în interiorul aceluiași stat, una a celor săraci și alta a centrelor moderne. 

Efortul său va continua în Cartea Oltului (1944), însă ascuțișul criticii sociale va fi 

deturnat liric și monografic. Reportajele, de obicei sărbătorești, de pe teritoriul țării 

realizate în perioada comunistă nu interesează nici sub raportul valorii literare, nici 

ca expresie a călătoriei de cunoaștere, care să descrie contacte culturale 

semnificative. 

Două noi direcții importante ale jurnalului de călătorie se dezvoltă o dată cu 

interbelicul: călătoria intelectuală și călătoria-manifest. Prima dintre acestea 

reprezintă o dezvoltare și specializare a unei funcții implicite în jurnalele secolului al 

XIX-lea, când călătoria tindea să fie una enciclopedică și cuprindea informații 
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bogate, fără a se feri de compilație. Călătorii interbelici, sau cei mai semnificativi 

dintre ei, vor vedea în călătorie o ocazie pentru reflecție, realizând veritabile eseuri 

asupra temei aventurii, alterității sau culturii. Observațiile lor au în vedere un orizont 

de comparație mai extins decât acela național, urmărind o universalizare a impresiei 

subiective sub pecetea umanismului culturii. Scrierile lor se resimt de influența 

psihologiei culturilor promovată de către Hermann von Keyserling, dar și de 

concepția artei ca modalitate de investigare pe căi specifice a existenței; ei folosesc 

propria experiență de lectură și competența artistică notabilă, datorită cărora 

construiesc o gândire originală. În Memorial. Note de drum din Spania (1930), 

Mihail Ralea discută conceptul de pitoresc: „Sentimentul naturii nu e acela al 

pitorescului. Acela e luat din artă. E sentimentul panteistic și senzual al vieții, al 

densității și prospețimii aerului” (Ralea 1950: 30). În Spania, el descoperă o țară a 

sentimentelor, plină de contraste. Influențat, poate, de Ortega y Gasset și Unamuno, 

el descrie țara iberică drept una aflată „în afara Europei” prin conservatorism, 

religiozitate, insularitate, un fenomen unic, caracterizat de constante culturale și 

sufletești aflate în contrast, întruchipate de către Velasquez și El Greco. Într-o 

călătorie în Italia din 1931, Tudor Vianu studiază „psihologia feericului” în Veneția, 

care i se pare o „cetate a iluziei” (Vianu 1971: 284). Vianu oferă o definiție justă a 

călătoriei intelectuale:  

joc al afinităților elective, un excitant al imaginației și al memoriei ereditare a 

spiritului cultivat, probând în om suplețea și universalitatea culturii lui. Nu călătorim 

pentru a ne instrui, cât pentru a ne regăsi în posibilitățile noastre tainice și multiple 

(Vianu 1971: 327).  

Al. Rosetti vizitează Grecia în căutarea antichității și a miturilor: „uitând ora 

și clipa, căutam să prind, atunci când foșnetul crăcilor amuțea, însuși freamătul 

sferelor” (Rosetti 1967: 41). Cel mai important călător intelectual este însă Camil 

Petrescu, deși un adversar al excursionismului monden: „Nu-mi plac deloc 

călătoriile. Sunt superficiale toate și vulgare ca niște vise ratate” (Petrescu 1974: 19). 

În Rapid Constantinopol-Bioram (1933), el afirmă că o călătorie poate fi un vehicul 

al inteligenței, permițând incursiuni în istoria și în geografia umană, în spiritul unui 

peisaj și în propria memorie afectivă. Călătorind la Istanbul, el caută urmele Evului 

Mediu de supunere a domnitorilor români față de otomani, descoperind în schimb 

trăsături sufletești pe care le atribuie Orientului: atitudine fatalistă față de istorie, 

fanatism religios, neîncredere în rațiune. Totodată, în chip emblematic pentru un 

călător intelectual, el se declară interesat doar de frumosul înțeles drept cunoaștere, 

respingând convenționala splendoare orientală drept „decorativă”. 

4. Călătorii-manifest 

Tot în interbelic, jurnalul de călătorie capătă culoare politică. Chiar și atunci 

când autorul nu are vreo agendă politică, însemnările sale vor fi citite ca transmițând 

mesajul cel mai adesea ilustrat de un anumit model civilizațional. Astfel, Mircea 

Eliade nu va putea să disocieze, în jurnalele șederii lui în India, între lumea 

străveche către care îl conduceau preocupările sale de indianist și lumea modernă a 
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eforturilor indienilor de emancipare colonială față de Imperiul Britanic. Un 

argument în sensul imposibilității disocierii îl reprezintă însăși forma de jurnal și 

valoarea autenticității pe care el o conservă. Foarte preocupat de semnificația 

culturală și de mesajul implicit pe care îl degajă opțiunea sa de prezentare diaristică 

a evenimentelor, Eliade își exprimă, în volumele India (1933) și Șantier (1935), 

îndoielile cu privire la tradiția literară în care se înscrie:  

Nu cred prea mult în literatura de călătorii. Omul în general vede mai puțin 

exact decât optimismul nostru ne îndeamnă să credem. [...] Întemeiați pe fapte, mai 

mulți oameni pot avea dreptate simultan, deși oferă imagini deosebite (Eliade 2003: 

9–10).  

Autorul militează pentru jurnalul intelectual, dar nu își poate stăpâni câteva 

intervenții de revoltă în fața agresiunii la care sunt supuși protestatarii nonviolenți; 

totodată, el evită programatic tentația exotismului și a aventurii, fiind conștient de 

mizele însemnărilor sale. India lui Eliade este o țară simultan străveche și frământată 

de convulsiile modernității. Orientul, mult mai îndepărtat decât pe vremea lui 

Bolintineanu, are acum însemnătatea unui teritoriu care pune în joc valorile 

umanismului și democrației, dar totodată și ale unei culturi care păstrează filosofii 

arhaice și moduri de a gândi realitatea ce pot contribui la deblocarea aporiilor 

modernității europene. În Șantier (1935), Eliade propune formula „romanului 

indirect”, ceea ce înseamnă un jurnal comentat post-factum de către un autor deschis 

ideii de autocontradicție, destul de liber ca să se poată răzgândi, după un model 

inspirat de André Gide. Clarificările și completările sunt adesea polemice, atât față 

de sine cât și față de felul în care cititorii europeni (români) îi vor interpreta 

experiențele. Într-o mișcare simetrică, în același timp cu Eliade, un alt membru al 

tinerei generații, Petru Comarnescu, se face cunoscut în urma unei călătorii în 

Statele Unite și a cărților care rezultă de aici, în primul rând America văzută de un 

tânăr de azi (1934). Și această este o carte-manifest, deși adeziunile democratice, 

pro-occidentale ale autorului fac ca ascuțișul polemic să pară tocit. Comarnescu 

discută aprehensiunile europenilor față de ceea ce aceștia încă mai numeau „Lumea 

Nouă”. Mesajul cărții sale, reluată și completată în preajma sfârșitului celui de-al 

Doilea Război Mondial, este acela al victoriei necesare a Vestului în confruntarea cu 

anarhia, desigur, o dată ce Vestul își va fi îmblânzit propriii demoni interiori. 

Încă din anii 1920, călătoriile se colorează politic. Astfel, în jurnalul său 

publicat în Franța, Confession pour vaincus (1929), Panait Istrati, prozator al 

aventurii, chiar al vagabondajului, își relatează călătoria în Uniunea Sovietică din 

1927–1929. Cartea sa reprezintă o dată esențială în narațiunea dezvrăjirii 

Occidentului de farmecul utopiei comuniste. Ceva mai târziu, Alexandru Sahia va 

prefigura, prin URSS azi (1934), realitatea propagandistică a cărții de călătorie în 

timpul stalinismului românesc. 

După instalarea comunismului în România, jurnalul de călătorie suportă o 

bruscă modificare, impusă de noile politici culturale ale statului. Călătoria trebuie să 

intre în acord cu proiecția ideologică acceptată de către regim și să poarte mesaje 
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conforme. Este cert că noile autorități nu neglijau forța de radiație culturală a 

jurnalului de drum și nu aveau să-l lase la latitudinea unor excursioniști întâmplători. 

Angelo Mitchievici observă că:  

experiența deplasării în URSS impune un alt mod de a călători, înlocuind vechea 

paradigmă viatică cu alte tipuri de călătorie, călătoria statistică, călătoria-hagialâc, 

călătoria-delegație, ale cărei repere sunt circumscrise unui proiect ideologic vast, 

vizând modelarea și modificarea realității în spiritul utopiei sovietice (Mitchievici 

2011: 15).  

Scrierile de călătorie ale perioadei post-1945 au menire subliniat 

propagandistică și vor ocupa prim-planul genului până la jumătatea anilor 1960. 

Printre călători sunt mulți scriitori mai vechi sau mai noi, aliniați însă imperativelor 

ideologice ale regimului totalitar. Printre aceștia se numără Ion Pas, Noi în URSS. 

Kiev, Moscova, Leningrad (1947), Zaharia Stancu, Călătorind prin URSS (1950), 

Petru Dumitriu, Note dintr-o călătorie în Uniunea Sovietică (1954), Geo Bogza, 

Meridiane sovietice (1956), Demostene Botez, Prin URSS (1962), Cezar Petrescu, 

Însemnare de călător. Reflecții de scriitor (1958). Un caz aparte este cel al lui G. 

Călinescu, scriitor care, deși îmbrățișând conformist noile zări și idealuri politice, 

caută să-și păstreze o anumită independență de spirit. În Kiev, Leningrad, Moscova 

(1949), el întreprinde călătoria rituală prin Uniunea Sovietică, sugerând însă 

păstrarea libertății interioare; libertatea nu este, totuși, decât una stilistică:  

impresiile de față nu sunt reportaje ci proiecții ale subiectului meu cu prilejul unei 

treceri corporale prin Uniunea Sovietică [...]. Am scris un eseu, adică o ipoteză 

(Călinescu 1949: 9).  

Notațiile sale mimează subversivitatea prin trimiteri culturale oblice la autori 

neagreați de regim sau prin aluzii la stări de lucruri din România dezagreabile 

ocupanților sovietici. Acest mod de a scrie caracterizează perioada totalitară, când 

cititorul vizat este unul „inițiat”, cunoscător al tabuurilor oficiale și capabil să 

decripteze disidența, chiar atunci când ea este doar sugerată. Mai puține libertăți, dar 

același efort de păstrare a unei altitudini intelectuale voit apolitice, se observă în 

volumul călinescian Am fost în China nouă (1955). Excursiile cu program din 

perioada totalitarismului sunt confiscate de propriul mesaj propagandistic, de aceea 

ele nu reușesc să îndeplinească misiunea jurnalului de călătorie din celelalte epoci, 

anume de a provoca reprezentările autohtone asupra culturii naționale prin 

măsurarea cu etaloane străine, care să îndemne la emulație și schimbare. 

5. „Evadări” din totalitarism. Solitari și anticălători 

Odată cu naționalizarea comunismului românesc, la jumătatea deceniului 

șapte, literatura română redescoperă călătoria în Occident și jurnalul acesteia, cu 

tipologiile sale funcționale din interbelic. Desigur, condițiile sunt altele, iar călătorii 

mult mai puțini, dificultățile unui voiaj în vestul Europei fiind la fel de multe acum 

ca în secolul al XIX-lea. Consecutiv, responsabilitatea călătorului român în Occident 
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este mai mare, el trebuind să reafirme, măcar implicit, „europenitatea” propriei 

culturi, reluând efortul pașoptiștilor. Multe dintre jurnalele de călătorie ale perioadei 

păstrează mesajul acesta emancipator, exaltând performanța culturală și artistică a 

Occidentului și descriind, pentru cei de acasă, imagini care multora nu le sunt 

accesibile la fața locului. Situația va fi teoretizată polemic de către Adrian Marino. 

În volumele sale Ole, España! (1974) și Carnete europene (1975), Marino cere 

„asumarea și în același timp depășirea a ceea ce aș numi complexul Dinicu Golescu” 

(Marino 2003: 5). El refuză călătoria înțeleasă ca voiaj de învățătură și luare-aminte, 

propunând, cu un orgoliu totuși provincial, figura unui intelectual care nu vrea să 

țină cont de granițe și trăiește o aventură intelectuală proprie, fără sentimentul 

inferiorității culturale. Renunțând să vorbească despre relațiile asimetrice dintre 

culturi diferite, într-o mișcare, în intenția sa, emancipatoare, autorul consideră că 

jurnalul de călătorie trebuie să înregistreze „acte de cunoaștere, dublate de un 

permanent examen de conștiință” (Marino 2003: 6). Totuși, ignorând raporturile 

interculturale reale, de pildă faptul că provine dintr-o cultură îngrădită, cenzurată, 

Marino nu poate accede la misiunea de comparație culturală a speciei pe care o 

ilustrează în aceste scrieri. Călător la diferite congrese științifice, prin universități și 

biblioteci din Spania, Franța, Italia, Elveția, Marino indexează fără complexe 

realitatea culturală pe care o observă, dar, confiscate de efortul său pedagogic, cărțile 

sale devin inventare de informații, irelevante ca literatură și inoperante la scara 

culturii române. O călătorie energică, plină de nerv și de spirit critic este cea a lui 

Romulus Rusan în Statele Unite (America ogarului cenușiu, 1977). Numeroase sunt 

jurnalele unor burse de studii sau lectorate în străinătate ale scriitorilor români în 

această perioadă. Se distinge dintre ele cel al lui Eugen Simion, Timpul trăirii, 

timpul mărturisirii (1978), un jurnal parizian care tematizează contactul cu „Europa” 

al unui tânăr intelectual care și-a păstrat mereu busola orientată spre Vest și simte 

nevoia să-și manifeste independența de spirit dialogând cu unele dintre marile figuri 

și idei ale locului. O temă implicită a tuturor acestor scrieri, acceptată sau nu ca 

atare, este racordarea mult întârziată la un flux cultural necesar, ceea ce le dă acestor 

scrieri un patos specific sau o atitudine polemică. 

Nota definitorie sub raport tipologic a jurnalelor de călătorie din comunism 

este însă alta. Alienarea culturală pe care o resimt călătorii în Occident se traduce 

într-o stare de neliniște față de călătoria însăși, o insatisfacție față de orizonturile nou 

cunoscute și față de tipul de interacțiune rezultat. Călătorii asimilează această 

tensiune și o transformă în literatură, lucru cu atât mai la îndemână cu cât 

majoritatea sunt scriitori preocupați de chestiunea autonomiei artistice și a 

raporturilor conflictuale ale literaturii cu realul. Tipologia inedită, doar prefigurată în 

interbelic de către „anticălători” (Faifer 1993: 244) precum Camil Petrescu, se 

dezvoltă acum printr-o serie întreagă de autori care teoretizează și practică 

contrajurnalul sau falsul jurnal de călătorie. Astfel, A. E. Baconski publică un Jurnal 

de călătorie prin URSS, Bulgaria și țările asiatice, urmat de un Fals jurnal de 

călătorie (opțiunea schimbării tilului este sugestivă!), în care jaloanele sunt Parisul, 

Roma, Veneția. Autorul își declară „oboseala” față de rigorile genului, o oboseală 

estetă, denotând temperamentul artist: 
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autorul nu se mai simte în stare să caligrafieze un Jurnal de călătorie – și 

paginile de față o ilustrează, lipsite cum sunt de echilibrul și seninătatea prezumată a 

genului (Baconski 1968: 7).  

Impresiile de drum ale lui Baconski sunt noroase, melancolice, aparent 

neinteresate de decor, ci doar de răsfrângerea interioară a imaginilor; este totuși 

simptomatic faptul că decorul marilor neliniști nu este Phenianul, ci Parisul, unde 

călătorul se simte transformat într-o „prezență la fel de obscură, de nedefinită, un 

pieton inexplicabil pe vreme de noapte și de ploaie, trecând fără grabă pe străzi 

aproape pustii” (Baconski 1968: 121). Tipologia anticălătorului este cel mai bine 

reprezentată de către Octavian Paler, a cărui operă este construită în bună parte din 

literatură a călătoriei. Paler vede călătoria ca pe o lungă operație de interogare a unor 

teme care îl preocupă, printre care singurătatea, deliberarea interioară, adevărul artei. 

Influențat, poate, de André Malraux din Antimemorii, Paler se definește ca adversar 

al literaturii de divertisment și caută să descopere în propriile călătorii semnificația 

unor aventuri spirituale. În Drumuri din memorie, el își definește mai exact 

principiile:  

În fond, sunt un anticălător [...]. Oricât aș invidia la alții plăcerea de a umbla 

prin lume, pentru mine aproape orice călătorie rămâne o boală temporarară a 

memoriei (Paler 2009: 225).  

În călătoriile sale prin Egipt, Grecia sau Italia, călătorul se vede interogat de 

umbre, asaltat de întrebări, somat să se confeseze. Astfel, jurnalul călătoriei este 

unul dublu, alternând obsevația cu autoanaliza. În Caminante. Jurnal (și 

contrajurnal) mexican (1980), formula este marcată atât în titlu, cât și la nivelul 

compoziției, căci paginile de „contrajurnal” integrează meditația pe marginea 

imaginilor întâlnite în cale, detașând astfel călătoria de reflexul ei intelectual. Gestul 

marchează orgoliul călătorului-artist, un solitar care își revendică proprietatea asupra 

semnificațiilor călătoriei sale, considerând că nu este rostul scriitorului să realizeze 

comparații între culturi și să traseze programe pe care nu are căderea să le pună în 

practică. Onestă intelectual, atitudinea lui Paler nu este totuși una realistă, de vreme 

ce comparația culturală se produce oricum, inevitabil. Ea a reprezentat însă o soluție 

într-o perioadă în care intelectualul trebuia să se izoleze de ingerințele posibile ale 

puterii politice, apărându-și cu îndârjire libertatea și invocând în acest scop 

singurătatea morală a creatorului, autonomia estetică și deontologia profesională. 

6. Noi tipuri de călătorii în postcomunism 

După 1990, tipologia jurnalului de călătorie se înnoiește în urma apariției unor 

tipuri noi de călători, generați de noua realitate istorică. Jurnale ale unor călătorii 

inedite oferă cei plecați din țară în timpul dictaturii; revenirea lor acasă are ea însăși 

o semnificație culturală majoră, surprizele fiind uneori de ordinul celor încercate de 

ardeleanul Ion Codru-Drăgușanu la 1840 în momentul intrării în contact cu Țara 

Românească. Cronologic, primul jurnal al revenirii în țară este The Hole in the Flag 

(1991), al poetului și romancierului Andrei Codrescu, plecat în Statele Unite în anii 
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1960. Revenit ca reporter în zilele Revoluției anticomuniste din decembrie 1989, 

Codrescu se reîntâlnește cu țara natală pe fundalul unei exaltări naționale completate 

de tot felul de psihoze, zvonuri, mitologii concurente care ies, simultan, la suprafață 

din cotloanele neoficiale ale memoriei private. Oamenii sunt prea preocupaţi de 

propriile suferințe ca să mai urmărească revendicările celor întorși acum acasă, ceea 

ce generează probleme celui doritor să reînnoade legătura cu țara natală. Codrescu se 

oprește asupra imaginii steagului revoluționar din care s-a decupat stema, având în 

loc o gaură; această imagine îi pare a sintetiza relația sa cu propria țară, simbolizând 

atât violența recentelor prefaceri, cât și dificultatea de a reface pactul comunitar 

după decenii de socializare artificial impusă. Tot o carte a întoarcerii acasă este 

Întoarcerea huliganului de Norman Manea (2003), relatând revenirea în București 

în 1998 a scriitorului exilat în ultimii ani de comunism în Statele Unite, întâlnirea 

unor vechi prieteni și adversari și dialogul cu umbrele celor dispăruți. Întoarcerea 

este și aici una problematică, deoarece memoria comunitară, încă fracturată de 

istoria traumatică a comunismului, ca și de conflictele din postcomunism, nu acceptă 

revizuirea. Cel întors nu este, de fapt, acceptat, istoria lui personală pare a fi ștearsă 

din registrul istoriilor pe care comunitatea le tezaurizează. Raportul intercultural pe 

care îl trasează aceste scrieri postcomuniste vizează imaginea de sine pe care diferiți 

reprezentanți ai culturii române o proiectează, o imagine cu miză politică, care 

marginalizează imaginile concurente. Cei sosiți din străinătate apar, în aceste 

condiții, ca păstrătorii unor imagini ale țării natale dezvoltate în urma experienței lor 

în străinătate, simultan prea veche (aparține unui trecut de care compatrioții nu vor 

să-și amintească: persecuția antisemită, în timpul celui de-al doilea Război Mondial, 

ca și în timpul dictaturii comuniste), dar și prea nouă (satisface exigențele unei 

memorii cosmopolite și nu naționaliste, și ca atare neglijează sensibilitățile 

etnocentrice). Jurnalul întoarcerii acasă satisface însă, cu un grad notabil de 

sofisticare, exigențele speciei în materie de situare interculturală și analiză identitară. 

În aceeaşi sferă pot fi integrate memoriile deportaților, precum cartea Aniței 

Nandriș-Cudla 20 de ani în Siberia (1991), care au putut fi publicate abia după 

căderea regimului comunist și care oferă posibilitatea de a observa suferințele 

victimelor țărănești ale politicilor de pedeapsă din stalinism, dar totodată și 

greutățile dezrădăcinării naționale și ale acomodării în Siberia sovietică. 

Noile realități sociale, degajate de reziduurile antagonismelor din deceniile 

comuniste, sunt ilustrate într-o carte de călătorie din 2003: Adio, adio patria mea, cu 

î din i, cu â din a de Radu Pavel Gheo. Autorul relatează emigrarea sa în Statele 

Unite, în căutarea unui statut mai puțin nesigur și nemulțumit de lipsa solidarității 

sociale. Adaptarea la realitatea cotidiană a Statelor Unite este însă dificilă, 

numeroase disparități fiind înregistrate de către călătorul cu umor și cu un bun simț 

al observației. Figura emigrantului din motive economice, o realitate socială mult 

prea prezentă în secolul XXI, devine astfel mai mult decât un element de fundal al 

autonarațiunii intelectualului. O călătorie culturală în Japonia au întreprins Roxana 

și Cătălin Ghiță în Darurile zeiţei Amaterasu (2008). În cartea lor, țara de la Soare-

Răsare este filtrată nu doar prin mitologia exotismului cultural, ci și prin semiotica 

barthesiană din Imperiul semnelor. Alături de călătorii în spații culturale prestigioase 

apar însă, tot acum, și călători de un tip nou, marcând intrarea într-o nouă epocă, 

globală. Aceștia propun drumeții în teritorii îndepărtate, călătorii în condiții extreme, 
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care ajung în zone greu accesibile cu echipament montan special (Marius Chivu, 

Trei săptămâni în Himalaya, 2012; Trei săptămâni în Anzi, 2016) sau pe motocicletă 

(Mihai Barbu, Vând kilometri, 2010). Sunt bloggeri hoinari sau scriitori care nu 

ignoră virtuțile publicității, adaptați unei piețe în creștere a cititorilor de literatură a 

experienței de drum. Și în cărțile lor există tema întâlnirii unor culturi diferite, dar în 

general este prețuit exotismul lor, stranietatea, distanța, fără ca întâlnirea să lase 

urme asupra propriei culturi. Jurnalele acestea relatează, oricum, simple excursii, 

vilegiaturi în condiții grele, lipsind miza pedagogică, militantă; ele dezvoltă totuși o 

reflexivitate specifică pe marginea ideii de aventură, de limită a condiției proprii. 

Poate că aceste jurnale marchează intrarea literaturii române într-o epocă globală, în 

care deșertul Gobi sau înălțimile Himalayei devin parte a experienței românești; mai 

degrabă, totuși, ele neglijează tradiția interculturală a jurnalului de călătorie și își 

maschează indiferența prin adoptarea necritică a discursului globalist. Deocamdată 

nu există în românește variante de „disaster writing” (Huggan 2009: 6), jurnale de 

călătorie în zone calamitate, cu problemele etice pe care le ridică, locul lor fiind ținut 

de ocazionale jurnale ale unor reporteri de război (Adelin Petrișor, Războaiele mele, 

2010). Însă terenul, până acum fertil, al jurnalului de călătorie nu dă semne că ar fi 

secătuit. 

 

7. Concluzii 

Concluziile acestui excurs în jurnalul de călătorie românesc al ultimelor două 

secole sunt că este tot mai necesară o discuție sistematică, non-empirică și meta-

istorică a genului pentru a-i descoperi mizele veritabile. Jurnalul de călătorie 

traversează epocile și stabilește legături imprevizibile între sciitori aparent lipsiți de 

legătură. Există similitudini de atitudine și raportare culturală în istoria genului și 

acestea trebuie investigate, tocmai pentru că ele nu sunt niște constante formale. De 

pildă, călătoria artistă, solitară a unor scriitori din perioada comunistă nu e același 

lucru cu călătoria intelectuală din interbelic a lui Vianu sau Rosetti, preocupările ei 

sunt altele, chiar dacă nemărturisite, și pot fi descoperite tot prin investigația mizelor 

interculturale ale călătoriei. Călătoria anabazică continuă de la Russo până la 

Sadoveanu în interbelic, devenind un trop literar de forță și marcând continuitatea 

naționalismului constructor de comunitate, de la nașterea națiunii moderne până la 

anxietățile post-unire. Consecutiv, călătoriile bloggerilor din secolul XXI repetă 

retorica exploratorie a „descoperitorilor” Orientului (mai degrabă decât 

Occidentului) din secolul al XIX-lea, deoarece aceștia se percep drept eroi 

civilizatori, iar nu veniți la învățătură. Dar și aici există diferențe specifice, noii 

exploratori simțind nevoia să mimeze contactul genuin cu o civilizație nouă. Prin 

astfel de similitudini încrucișate în istoria culturii române, studiul literaturii de 

călătorie poate aduce rezultate foarte utile. 
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Toward a Typology of Travel Diaries in Romanian Culture 

In Romanian culture, travel writing precedes and even replaces fiction writing for a 

long time (Mircea Popa). Various types of travel diary that appear in the course of the 

evolution of Romanian literature reflect the variations of the dominant cultural currents and 

the manners and style of the individual authors. For most of the 19th century and at the 

beginning of the 20th century, travelling is seen as an opportunity for the cultural 

investigation of new territories: the West is discovered by Dinicu Golescu, Mihail 

Kogălniceanu, Ion Codru Drăgușanu, and Nicolae Filimon, and the East by Dimitrie Ralet, 

Vasile Alecsandri, and Dimitrie Bolintineanu. Consequently, the national territory is 

explored in search of emblems of belonging that might help chart it properly, by Alecu 

Russo, Calistrat Hogaș, Nicolae Iorga, and Mihail Sadoveanu. In the interwar period, the 

intellectuals are travelling more and more to find spiritual entertainment and to analyze 

mentalities: Mihai Ralea, Tudor Vianu, Camil Petrescu. Also, writers make of their travels a 

manifesto: be it a cultural manifesto for the deep East (Mircea Eliade) or for the progressive 

West (Petru Comarnescu), be it a political manifesto, either anticommunist (Panait Istrati) or 

procommunist (Al. Sahia); the latter is practiced in the 1940s–1950s as an occasion for 

opportunistic adhesions. Starting with the 1960s, writers tend to become solitary travellers 

again, anguished by cultural maladies, and their diaries take the form of the travel anti-diary 

or of the critical diary. After 1989, new typologies of the genre are inaugurated by writers 

who return home after a forced absence (Andrei Codrescu, Norman Manea) or others who 

are part of the work emigration (Radu Pavel Gheo). 

287



 

288




