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Pe călătorii și turiștii „tinerei generații”, dorința de a fi cât mai „autentici” îi
apropie de o poetică a spontaneității și a imediateții2. Notele sunt luate fugitiv și
fragmentar, sub impresia momentului, în timpul sau imediat în urma aventurii,
indiferent de felul aventurii. Dintre toți, numai Petru Comarnescu are ambiția de a își
fixa experiența într-o operă unitară, nepulverizată în flashuri, de o masivitate cvasimonografică. El nu se jenează, ca ceilalți căutători ai „autenticității”, să își
tempereze elanurile și să caute jumătatea dintre subiectiv și obiectiv, biografic și
sociologic, literar și științific, fragmentar și holistic; pe scurt, dintre idiotetic și
nomotetic. Observa just Eliade: Comarnescu are rara pricepere de a doza într-un text
echilibrat ingrediente diferite și chiar contrare, „idei, informații practice, impresii,
amintiri, statistici” (Eliade 1993 II: 224). Observația se referea la jurnalul ținut de
Comarnescu în 1968, cu prilejul unui nou voiaj american. Dar ea e cu atât mai
avenită pentru travelogue-urile de tinerețe, publicate în anii ’30. Găsim acolo
vioiciunea și spiritul de sistemă, în cea mai fericită conjuncție. Comarnescu obține o
bursă doctorală în 1929−1931 la Universitatea Southern California (în epocă, a treia
din S.U.A. ca număr de studenți internaționali). Caracteristic pentru mintea
organizată a tânărului, în contrast cu relativa boemie a lui Mihail Sebastian sau
Anton Holban, el izbutește să își încununeze stagiul printr-o teză susținută pe 25 mai
1931, pe o temă aflată la confluența dintre filosofia morală și a culturii. Întors în
țară, susține prelegeri despre identitatea americană, în cadrul conferințelor Forum și
Criterion, scrie multe articole tot pe același subiect, preparându-și publicul pentru
seria de succes alcătuită din Homo Americanus (1933) și America văzută de un tânăr
de azi (1934, anticipată de broșura ilustrată Sgârie-norii New York-ului, 1933).
Comarnescu planifică de fapt o trilogie, pe care nu o va definitiva. Urma ca prima

1 Comunicare susținută în cadrul simpozionului național Memorialistica românească: între
documentul istoric şi obiectul estetic, Iași, 27–28 iunie 2018.
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2 Acest text a fost publicat într-o variantă ușor modificată, cu titlul „Un tânăr eseist călătorind în
S.U.A.: Petru Comarnescu”, în volumul omagial Un nou „optzecist”. Studii în onoarea profesorului
Nicolae Manolescu, la 80 de ani, editat de Colectivul de Istorie a literaturii române din Departamentul
de Studii literare al Facultății de Litere, Universitatea București, Editura Muzeul Literaturii Române,
2019, p. 112−134.
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carte să vorbească despre oameni, a doua despre spațiu, a treia despre cultură3. O
întreită perspectivă asupra S.U.A., așadar: mentalitar-sociologică, peisagisticurbanistică, iar la urmă culturologică. E de presupus că măcar o parte din speculațiile
volumului final ar fi izvorât din rezultatele tezei The Nature of Beauty and Its
Relation to Goodness, redactate la Los Angeles în 1931, traduse și publicate în
românește – după multe tergiversări și neînsemnate modificări (Dan Grigorescu, în
Comarnescu 2003: 250) – abia în 1946, sub titlul clasicizant Kalokagathon. Trilogia
prefigurată inițial va rămâne neîncheiată, dar odiseea editorială continuă: în 1940,
primele două volume sunt reșapate și adunate într-un singur op, Chipurile și
priveliștile Americii, pentru a fi reluate în 1947, cu multe retușuri ideologice, în
America. Lume nouă – viață nouă (retipărită în 1974, după noi trunchieri, sub titlul
folosit deja în 1940). Cum se vede, avatarurile scriptice ale aventurii americane sunt
labirintice, iar ele reflectă nu numai „sucirile” autorului, conjuncturale, ci și
mutațiile societății românești de-a lungul unor decenii de strânse viraje politice,
printre mai multe guvernări de centru și de extreme. Toate aceste tribulații nu le
putea ghici un tânăr mai curând naiv și optimist, atunci când aborda subiectul ce
spera să-i aducă afirmarea, la începutul anilor ʼ30.
Un tânăr față cu clișeele antiamericanismului
La ora la care își scrie cărțile Comarnescu, America nu mai era o terra
incognita pentru publicul românesc. Încă din secolul trecut se traduseseră în repetate
rânduri și intraseră în conștiința populară Coliba lui Moș Toma de Harriet Beecher
Stowe, Autobiografia lui Benjamin Franklin sau povestirile lui Mark Twain
(Popescu-Boteni 1980: 30–31, 125–126). Și literatura non-ficțională scrisă de
exploratorii, călătorii, imigranții români din S.U.A. e bine reprezentată, după 1880.
Apar numeroase memoriale, studii, eseuri, conferințe, dări de seamă în diferite
reviste, anuare, broșuri, volume de circulație confidențială sau generală. Iată doar o
parte dintre titluri: Amintiri de călătorie în America (1887) și Cascadele Niagara
(1889) de oftalmologul N. Manolescu, Niagara (1892), O escursiune pe râul
Potomac (1892), Patru zile în castelul de la Rushmor (1894), Manitou și Pike’s
Peak (1895) de naturalistul și paleontologul Gregoriu Ștefănescu, Conferință asupra
călătoriei în Statele Unite ale Americei (1898) de inginerul, diplomatul și directorul
general al poștelor Const. Chiru, Memoriile mele asupra istoriei gimnasticei în
România și asupra călătorielor mele în întreaga lume (1895) și Călătoriele mele
prin Europa, Asia, Africa și America (1898) de profesorul de gimnastică și
coregraful George Moceanu, O săptămână în Sierra Nevada (1905) de geologul
Gheorghe Munteanu-Murgoci, O călătorie în pădurile Americei de Nord (1912) de
deputatul și vânătorul N. Ghica-Comănești, Românii din America (1912) de Ioan
Podea, Românii din America. O călătorie de studii (1913) de Ion Iosif Schiopul,
3 Intenția e devoalată încă din prefața lucrării Homo Americanus. Spune chiar Comarnescu: „Ea
este prima din cele trei cărți pe care autorul le-a pregătit asupra Americii și, de fapt, ea este temelia
celorlalte două, căci prin înțelegerea omului și a comportării lui sociale, atât peisagiul american,
obiectul uneia din celelalte cărți, aceasta de «viziuni americane», cât și spiritul culturii americane,
obiectul cărții de-a treia, în care America va fi privită din punctul de vedere al Filosofiei Culturii –
capătă lumina vieții și specificitatea creativă” (Comarnescu 1933: 10).

190

Imperialismul american. Doctrina lui Monroe (1920) de sociologul Virgil I. Bărbat,
Fenomenele sociale în Statele Unite (1921) de sociologul Nicolae Petrescu (secretar
al Societății Amicii Statelor Unite), Românii în America (1922, apărută la Chicago,
cu prefața principelui Anton Bibescu, pe atunci ministru plenipotențiar la
Washington) de diplomatul Șerban Drutzu, În America pentru cauza românească
(1926) de Vasile Stoica, ofițer și fost președinte al Ligii Naționale Române din
America, Peste Ocean (1926) de romancierul și comisarul naval Jean Bart, America
și românii din America (1930) de istoricul Nicolae Iorga, București, Spitzberg, New
York (1931) de reporterul I. Vion, Impresii din America (1932) de gazetarul C. L.
Flavian. Unele dintre ele sunt ilustrate cu fotografii, acuarele, caricaturi, desene de o
expresivitate ce o întrece pe a însemnărilor în sine, ca cele semnate de I. Anestin, în
volumul lui Flavian. Din simpla enumerare de mai sus se remarcă și varietatea
ofertei editoriale de până la Petru Comarnescu: datorită evantaiului de profesiuni și
pasiuni ale autorilor, obiectul e privit din unghiuri inedite. Moda călătoriilor în jurul
lumii, pătrunsă în mediile high-life de la 1900-1930, a prilejuit, la rândul ei,
perspective caleidoscopice4. S-ar zice că simplul contact cu civilizația de peste
Ocean înviorează condeiele, de pildă, Iorga scriind cu acest prilej pagini mult mai
zglobii decât în încruntatele lui istorii literare.
Cine citește receptarea lui Homo Americanus sau America văzută de un tânăr
de azi va fi mirat, totuși, că reperele invocate cel mai adesea nu sunt românești, ci
străine. Cărțile pomenite în treacăt sunt mai numeroase (Achard, Lewisohn, Morand,
Pisani, Siegfried, Tardieu), dar majoritatea comparațiilor se învârt în jurul a două
titluri de răsunet în epocă. America Set Free (publicată la New York în 1929, dar
știută cititorului român în versiunea franțuzească din 1930, Psychanalyse de
l’Amérique) de Hermann von Keyserling făcea o „analiză spectrală” a straturilor
etnice din Statele Unite, în stilul diletant al întemeietorului „școlii de înțelepciune”.
Pe aceeași lungime de undă „critică” se înscria și Scènes de la vie future (1930) de
Georges Duhamel, de o și mai mare popularitate europeană, o elaborată definiție
denigratoare a americanității, ca dezumanizare prin tehnologizare și masificare.
Cartea stârnește rumoare, dar se bucură de 150 de ediții numai în 1930 și primește,
în același an, un premiu al Academiei Franceze.
Ce aduce nou, așadar, Petru Comarnescu, în seria pe care o inaugurează în
1933, prin ce își determină comentatorii să îl așeze mai curând în prestigioasa
galerie europeană decât în tradiția locală stufoasă, dar fără ecou? Volumele lui
Comarnescu au o anumită rigoare științifică, însă nu pe măsura studiilor de
universitară uscăciune ale lui Nicolae Petrescu. Formula dialogului efervescent,
placat pe o narațiune ușor ficționalizată, o regăsim la Jean Bart sau Virgil I. Bărbat.
4 Dintre memoriile acestor călătorii, care ating în plin sau en passant și continentul nord-american,
amintim Călătorie împrejurul pământului (1899) de inginerul și exploratorul Basile Gh. Assan, Peste
mări și țări de lt.-col. N. M. Condiescu (1922–1923), Ocolul pământului făcut în șapte luni și o zi
(1922–1924) de gen. Constantin Găvănescul (impresiile ambilor ofițeri fiind prilejuite de voiajul în
jurul lumii al principelui Carol, din suita căruia făceau parte, la 1920), De peste nouă țări și nouă
mări... (1931) de magistratul Gheorghe Flaișlen. Mircea Anghelescu analizează o parte dintre aceste
scrieri (Anghelescu 2015: 293–304). Lor li s-ar putea adăuga literatura nonficțională dedicată Americii
de Sud, reprezentată, de pildă, prin Țara de foc (1886) de Iuliu Popper, Rio de Janeiro și Buenos Aires
(1909) de G. Flaișlen, Argentina (1935) și altele de Mihai Tican-Rumano.
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O scriitură caldă și colocvială folosesc I. Vion și C. L. Flavian. Cât despre pastilele
de poezie aruncate în crema eseului, ele nu mai sunt o noutate în rețeta genului. Walt
Whitman fusese invocat ca bard al sufletului american de Bărbat, Bart sau Iorga, cel
din urmă numărându-se printre cei dintâi promotori români ai „poetului muncii”,
alături de Minulescu, pe la începutul secolului. Între timp, publicul nostru îl putuse
citi în volumul tradus de Alexandru Busuioceanu în 1925 și se putuse informa, dintro excelentă sinteză critică semnată de Ion Pillat în „Viața românească” (1932),
despre W. Whitman, C. Sandburg, R. Frost, Lee Masters, Emily Dickinson și
„renașterea de la 1913”: poezia americană putea fi deja catagrafiată, pe nume și
curente, de orice spirit curios. În nicio privință nu i se poate concede lui Petru
Comarnescu prioritatea. Meritul lui e numai de a le fi cuprins pe toate într-un discurs
care are și petulanță gazetărească, și acribie academică, într-o combinație reușită.
Seriozitatea documentării, pertinența ideologiei sunt atrăgător împachetate într-un
ambalaj comercial, într-o epocă în care mai degrabă antiamericanismul vindea în
Europa. Concluzia fair-play dintr-o recenzie a lui Mihail Sebastian nu e o exagerare:
„Dacă ar avea norocul unei traduceri într-o limbă de circulație europeană, Homo
americanus s-ar plasa în prima linie a bibliografiei” (Comarnescu 2003: 121). Cu
atât mai mult cu cât venea din partea unui francofil convins, oponent acerb al lui
Comarnescu în controversele din acea vreme de la conferințele Criterion5. Fapt e că,
la nivelul cititorului român nu tocmai sofisticat, pe la 1940, Comarnescu ajunge să
personifice americanismul, după cum Eliade întrupează indianismul. Iată-l schițat de
caricaturistul Neagu Rădulescu, în volumul umoristic Turnul Babel, sub forma unui
pistolar chel și fioros, cu pălărie de cowboy, „vorbind tot repezit de parcă trage cu
mitraliera ca un gangster din Chicago”, la o pagină distanță de Mircea Eliade, „cu
țăcălie mistică” și șezând în poziția lotus (Rădulescu 1943: 12-13). În concertul
generației sale, Comarnescu se ilustrează la marginile spațiului autobiografic, însă
nu spre granița fluidă cu autoficțiunea, ci înspre cea mai puțin frecventată cu eseul
cultural. Datele imediate ale conștiinței trec printr-un intens proces de prelucrare
pentru a se transforma în pură speculație intelectuală.
Compozițional, cea mai interesantă carte din serie este Homo Americanus,
pentru că păstrează osatura ideologică la vedere, neîngropată în adipozități
descriptive. Materialul uman se așază sub forma unui inventar, în felul prozei
realiste. Procedeul e metonimic: businessmanul e John Smith, femeia de club e Mary
Smith, soția lui, profesorul de tip I e Emory G. Clark, profesorul de tip II e Dr.
Clarence Tyller Hollands, fata modernă se numește Helen Thomas, negrul zvelt ca
un acrobat se cheamă Johnny etc. Fiziologiile de acest fel erau populare în revistele
franțuzești, Comarnescu le așază doar în raccourci, dându-le puțină adâncime.
Personajele intră într-un fel de dialoguri socratice, ideile se încrucișează și scapără,
interesele diverg, rezultatul fiind că viziunile despre lume, atribuite unor oameni în
carne și oase, se relativizează și se armonizează într-o polifonie reală, în care nimeni
nu deține pupitrul primului solist, nici măcar naratorul: prin această perfectă nivelare
ontologică ne transmite autorul român lecția democrației americane. Comentatorii
5 În Memorii, Eliade povestește cum membrii conclavului se identificau cu unele dintre culturile
mondiale, pentru a polemiza în numele lor. Astfel, Sebastian reprezenta „cauza” franceză, Comarnescu
pe cea americană, iar el însuși, Eliade, pe cea orientală. Cele mai aprige dispute ar fi avut loc între
Sebastian și Comarnescu (Eliade 1991 I: 256).
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interbelici (Sebastian, Eliade, Perpessicius și alții) salutau pe drept cuvânt talentul de
romancier al lui Comarnescu. Părerea că Homo Americanus s-ar reduce la niște
„pagini banale” (Manolescu 2008: 1453) pur și simplu nu e susținută de text. Mai
degrabă prejudecata împotriva genului literaturii de călătorie, cu vag iz didactic, de
popularizare, a produs eticheta nemeritată a mediocrității. E o formulă cu care
Comarnescu, însă, știe să jongleze cu admirabilă lejeritate și salutară autoironie.
Dar nu dintr-un punct de vedere literar-stilistic se cuvine judecat proiectul
„animatorului” criterionist, deși nici la capitolul expresivității pur verbale nu rămâne
dator. Atașant este firescul cu care deconstruiește el niște clișee bine fixate în
imaginarul nu doar românesc, dar și european, referitoare la spațiul american.
Stereotipurile negative cu care are de gând să se răfuiască le numește în prefață
„ridiculizări”, iar tânărul autor are luciditatea să vadă în ele sâmburele unor posibile
fricțiuni politice. Soluția – dezamorsarea lor printr-o cunoaștere reală, empatică:
Cunoașterea adevărată este dragoste venită dintr-o înțelegere adâncă și dreaptă,
și de o astfel de înțelegere au nevoie, mai mult decât oricând, popoarele și oamenii,
căci toate neînțelegerile, dușmăniile și ridiculizările provin din faptul că noi refuzăm
să cunoaștem adevărul întreg asupra unui om, unei societăți, unei culturi (Comarnescu
1933: 8).

Cuvintele pot părea naive, în felul pașoptiștilor, dar să nu uităm că ne aflăm
într-o epocă în care Analiza spectrală a Europei este best-seller și face prozeliți
inclusiv printre colegii lui Comarnescu, cei care îl ironizează. Or, crede autorul,
încremenirea în niște reprezentări denigratoare apriorice sunt semnele unui „simț de
superioritate cu totul neștiințific”, ale unui regretabil provincialism de care dă
dovadă o parte a elitei intelectuale. Rădăcinile lui ar fi de căutat într-un sistem de
învățământ care își face un blazon din a își educa elevii în disprețul a „tot ce e
practic și nu estetic” (Comarnescu 1934: 15). Trăim într-o societate care
supraevaluează artisticul și subevaluează pragmaticul, valoare fondatoare americană.
Comarnescu știe că are de luptat cu niște clișee din mentalitatea europeană, și nu
doar românească, și își fixează câteva dintre aceste clișee, pe care încearcă să le
destructureze.
Primul ar fi imaginea Americii ca societate a viitorului, vizibilă chiar din titlul
cărții lui Duhamel, Scènes de la vie future. Reveria aceasta nu e tocmai nevinovată
ideologic, de vreme ce viitorul e construit ca brave new world sau ca modern times,
ca în distopiile lui Huxley și Chaplin. Șablonul îl formulează răspicat și un personaj
din memorialul lui Jean Bart:
Noi am ajuns sclavii mașinilor pe care le-am inventat. Și mașinismul acesta
tiran ne forțează să lucrăm amețiți mereu, mereu, fără o clipă de reculegere (Bart f.a.:
42).

Navigatorul român ancorează, aici, în rada locurilor comune europene.
Viitorul american ar însemna capitalism sălbatic, mercantilism, decerebrare,
dezumanizare, un paradis pentru plutocrați și un infern mecanic pentru proletari. Or,
Comarnescu arată că tocmai în S.U.A. contrastele dintre clase se diminuează prin
exercițiul solidarității și, demonstrativ, îl introduce în scenă pe bogatul filantrop
american, angrenat în mai multe acțiuni caritabile decât omologul lui de pe Vechiul
Continent:
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[Î]n America simțul de solidaritate socială e foarte dezvoltat, nimeni nevroind,
de bună voie, să lenevească. [...] De-aceea acolo, cu toate păcatele și abuzurile, cei
bogați sunt mai filantropi decât aiurea, iar cei fără de lucru mai demni (Comarnescu
1933b: 30).

Alt clișeu combătut de Comarnescu e unul răspândit în publicistica interbelică,
și anume inferioritatea celei de a șaptea arte. Or, tânărul bursier de la Los Angeles e
un cinefil impenitent și îndeajuns de metodic pentru a schița în câteva pagini o
istorie a filmului american, cu disociații fine despre rolul starurilor în viața socială.
La Metro-Goldwyn-Mayer ajunsese și C. L. Flavian, numai pentru a constata imensa
uzină de mistificări (citește: efecte speciale) din spatele peliculelor, pentru a nota
zâmbetele standardizate ale staff-ului și a-și valida prejudecata despre aplatizarea
lumii americane („standardul sentimentelor pentru un public standard” – Flavian
f.a.: 36). Comarnescu vede și altceva decât pelicule comerciale, la Hollywood.
Filmul sonor nu îi place, i se pare un „teatru fotografiat”, așadar o formulă
neautonomă, în schimb admiră fără fumuri elitiste desene animate precum Silly
Symphony sau Mickey Mouse și consideră că din eclectismul fanteziilor graficmuzicale ale lui Walt Disney se va naște cinematografia de mâine, prin absorbirea
artiștilor de vârf în marile producții de masă:
Cred că de aici va porni cinematograful-artă de mâine, apelând la pictori ca
Fujita, Cocteau, Münch, Lhote și la muzicieni ca Honegger, Falla, Poulenc, Stravinski
pentru a face din cinema o operă de inspirație și colaborare colectivă, cum au fost
baletele rusești, și punând accentul pe jocul prețios al imaginelor, al întrepătrunderii
luminii și umbrii, pe sinteza dintre muzica pură și retina pură, dintre humor și fantezie
cât mai dinamică – construind un stil cuvenit unei epoci în care automobilul, radio,
telefonul, mașina de scris, vaporul și aeroplanul schimbă toate perspectivele și ritmul
imaginelor, precum și sonoritatea și parfumul lor (Comarnescu 1934: 266–267).

Fragmentul e memorabil nu atât pentru acuratețea pronosticului (cineaștii se
vor întoarce la formula hibridă profetizată de Comarnescu abia prin anii 1960−’70),
cât pentru concepția artistică avansată a autorului, de atâtea ori și pe nedrept
bagatelizată. Jargonul fiind aproape constructivist, cu glorificarea vitezei și a
tehnicii, parcă și cu sonuri din Manifestul activist către tinerime din revista
Contimporanul, parcă și cu ecouri din pledoariile pro-cinema semnate de Sașa Pană,
Marcel Iancu, Barbu Florian, nu mai puțin relevantă este accesibilitatea artei,
adresabilitatea ei către un public-țintă cât mai larg. Aici, Comarnescu nu mai
seamănă cu avangardiștii noștri, care căutau șocul estetic și își selectau, prin urmare,
audiența din păturile subțiri. Dimpotrivă, el aplaudă deschiderea către mase și
promovează importul modelului american dincoace de Atlantic. Whitman și Disney
exemplifică arta de a nu fi gomos în fața niciunui receptor, de fapt unica artă cu real
impact în straturile profunde ale societății.
Încă un topos frecventat asiduu în memoriile călătoriilor peste Ocean:
imensitatea strivitoare a peisajului. Există referiri edificatoare la parcul Yellowstone
sau la cascada Niagara, dar, firește, ceea ce îl stupefiază înainte de toate pe european
e gigantismul ambientului urban. Impresia copleșește încă de la ancorarea
transatlanticului pe fluviul Hudson, când oamenii plimbându-se pe chei par, printre
coloșii cu zeci de etaje, „gândaci pitici ce se strecoară de-a lungul zidurilor” (Vion
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1931: 56). Lui Jean Bart, încercând să cuprindă cu privirea niște zgârie-nori, îi cade
pălăria din cap, după cum unui țăran din Isaccea îi scăpa fesul admirând blocurile
capitalei (Bart f.a.: 30). Proporțional, New Yorkul e față de București ceea ce
reprezintă Bucureștiul față de un sat dobrogean, un fel de incomensurabilitate la
puterea a doua. Anecdota interesează întrucât reproduce, involuntar, butada lui
Honoré dʼUrfé despre nemărginirea naturii: un excursionist nu ar putea îndrăgi
piscurile Alpilor elvețieni pentru că, privindu-le, și-ar pierde pălăria și s-ar pomeni
într-o postură ridicolă. E, în fond, imaginea clasicistă a sublimului definit ca ceea ce
depășește măsura umană, ilustrat de Kant prin stâncile înalte și abrupte, „cascadele
unui fluviu vijelios” sau „imensul ocean” (Compagnon 2008: 134). Comarnescu nu
e străin de această percepție comună în epocă a zgârie-norilor ca figură a sublimului
modernist. Plimbându-se printre „uriași”, s-ar vrea cocoțat pe picioroangele lui
Chaplin, de n-ar avea sentimentul ridicolului. Paginile despre Fifth Avenue vibrează
de un mysterium tremendum pe gamă constructivistă:
Construire dintr-un mister lipsit de viață interioară. Uriașii aceștia nu ne
vorbesc, nu ne emoționează omenește, ci ne domină și sperie ca niște ființi
supranaturale. [...] Ființe mute din beton armat, cu nervi de sârmă și sânge electric,
zgârie-norii sunt impresionanți prin soliditatea lor, prin perfecția lor geometrică, prin
bunul lor gust de a nu fi încărcați de ornamente inutile (Comarnescu 1934: 83).

Ceea ce îl diferențiază de alți europeni e detașarea față de clișeul zgârienorilor – artefact-fără-artă. Dacă, pentru Bart, building-ul era un pur produs
ingineresc (1926: 21), tânărul bursier găsește resursele indignării în fața unei
asemenea trunchieri („S-a spus că acești sky-scrapers n-ar fi mare lucru pentru că
nu-s nimic altceva decât o grămadă de etaje așezate unul peste altul. Nimic mai
greșit. Sgârie-norul, cel puțin azi, este conceput ca o unitate, ca un întreg și numai
din această cauză ne farmecă și ne impune tocmai ca o adevărată operă de artă și ca
oricare corp geometric regulat” – Comarnescu 1933b: 9). Comarnescu are organ
pentru estetica new-yorkeză, urmărește cum luminația de pe marchizele vitrinelor
transformă metropola într-o „feerie industrializată și mecanizată” (idem: 16), se
lansează în mici viniete ale clădirilor iconice (Chrysler, Woolworth, Empire State
etc.). Frumosul nu se află exilat în burgurile vechi, el vizitează și metropolele noi de
peste Ocean.
Zgârie-norii, o lectură etică
Dar familiarizarea cititorului român cu universul american nu e decât ceea ce
s-ar putea numi latura exoterică a serialului conceput de Petru Comarnescu. Căci
miza disimulată a călătoriei, a oricărei călătorii, este cunoașterea alterității și, prin
ricoșeu, a identității însuși voiajorului. Ideea o formulează autorul încă din prefața
din 1933, în limbajul „autenticității” caracteristic „generației” sale, cu plusul de
pedanterie care-i e specific:
[P]entru un adevărat spirit, voiajul este o metodă vie și autentică de cunoaștere
de sine prin comparație cu alții, precum și preludiul cunoașterii pure. Voiajul,
conștient realizat, curarisește și controlează suveranitatea obiceiului și a suficienții
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provinciale printr-o trăire autentică și studioasă în mai multe medii (Comarnescu
1933a: 8−9).

Comarnescu ne previne de la început că exercițiul de admirație a spațiului
american e unul nu doar estetic, ci și etic. Considerațiile morale se amestecă în
liniile peisajului urban, populat de „ființe” de oțel și beton armat. Adeseori, se
improvizează variațiuni pe tema eului natural vs. artificial:
Zgârie-norii se profilează pe negrul cerului proclamând puterea omului care nu vrea
să-și fixeze limite ambițiilor lui de grandoare. Stânci cu geamuri luminate, ne
covârșesc prin artificialitatea lor magnifică (Comarnescu 1934: 83).
Ca și Narcis, simt că nu mă mai cunosc în fața acestei oglinzi de vis modern, trufaș și
grandios totdeodată (idem: 84).
Privesc zgârie-norii ca pe oameni, adică întregi și deodată. Dar pierd din nou simțul
proporțiilor. Iarăși mă simt Gulliver în țara unor giganți de piatră și tăcere (idem: 84).
În fața sgârie-norilor te simți anihilat, o biată furnică anonimă și obosită, care trebuie
să-și întocmească un rost nou. Dar curând îți vine greu să te mai desparți de
grandoarea de aici și abisurile dintre clădiri îți dau o conștiință a puterii omului. O
încredere în el, în necurmata lui depășire (Comarnescu 1933b: 5).

Avem datele unei metamorfoze mentale a privitorului, de la auto-negare până
la auto-depășire. Zgârie-norul, decriptat printr-o lectură etică, semnifică ethosul
american, care îl interesează pe Comarnescu cel puțin la fel ca „metropola de putere
și fascinație” (New York-ul) și pe care îl vede desfășurat pe mai multe coordonate.
1. E o identitate construită, nu înnăscută; modernizată, tehnologizată, ea
reprezintă rezultatul unui program de autoperfecționare umană prin efort voluntar. În
contrast, românii băltesc în autosuficiență („prea încântați de șiretenia și
deșteptăciunea lor și prea puțin dispuși să se desăvârșească social, moral și estetic” –
Comarnescu 1934: 326). Comarnescu ar vrea modelul dinamic american importat
pentru primenirea „sufletului” românesc, pentru reconstrucția lui într-o versiune
optimizată. Tiparul urbanistic îl vom fi preluat, cel puțin pe new-yorkezul bulevard
Brătianu, dar el nu corespunde unei realități sufletești proprii, bucureștene (ibid.).
2. E o identitate asociată, și nu asocială, creată nu prin cugetare cât prin
acțiune, nu prin autocontemplație mizantropă cât prin traiul în comun și umăr la
umăr, la care predispune configurația multifamilială a locuirii metropolitane.
Tranziția de la solipsismul european la colectivismul american e prima etapă a unui
drum lung, către integrarea fericită a individului, cu nevoile și aspirațiile sale
specifice, în comunitate. Atât individualismul (prin care autorul înțelege „egoism
metafizic”) cât și colectivismul își au pericolele lor:
individualismul ar putea duce la anarhie, precum colectivismul (sau un
sentiment social exagerat) ar putea duce la o societate de personalități inexistente
(Comarnescu 1946: 143).

Unicul spațiu ideologic în care omul poate atinge autoîmplinirea e cel
comunitar: „Realizarea-de-sine se înfăptuiește în comunitate. Aici, individul [...] este
«întruparea frumuseții, bunătății și adevărului»” (ibid., nota de subsol 4).
Colectivismul american, manifestat de pildă în pasiunea pentru munca și jocurile în
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echipă, „este mai aproape de Sparta de odinioară” (Comarnescu 1931: 163) și, în
sine, e o organizare societală la fel de imperfectă ca individualismul european.
Numai că, în competiția cu Vechiul Continent, Lumea Nouă se află în pole position
pentru a atinge ținta comunității ideale, bazate pe regulile deplinei armonii ateniene
dintre acțiune și reflecție:
Tinerii spartani cheamă, astăzi, din răsputeri duhul Atenei, cetatea care a știut
în aceeași măsură să creeze o viață cât și s-o înțeleagă (ibid.: 166).

America nu este încă acea cetate ideală, dar se află aproape de ea, reiterează
autorul și în cărțile de călătorie, specificând și procedeul urbanistic prin care idealul
clasicist atenian s-ar putea reinstaura în America – prin transmutarea spațiului
rezidențial din metropola industrializată în afara ei, într-un oraș-grădină:
Noi plănuim cum să fie omul de mâine, care trebuie scos din orașele
tentaculare de astăzi. Suntem de acord cu Lewis Munford când susține că salvarea
orășeanului american va fi construirea altor orașe, cu grădini și aer curat, care să fie
despărțite de regiunile industriale, de fabricile ce ar trebui grupate laolaltă, departe de
locurile unde oamenii își trăiesc timpul liber. Orașul-grădină nu este o utopie, cum
nici omul inspirat de bine și frumos nu va mai fi o utopie, căci l-au cunoscut Grecii șil vor reînvia Americanii (Comarnescu 1940: 415; v. și 1947: 267).

3. E o identitate-sinteză de rațiune și simțire, figură morală omologă zgârienorilor, fuziune între tehnologic și estetic, între economic și poetic. Autorul scrie
până la sațietate despre imperativul unui „neoclasicism” sau „neohumanism”, în
programe, cronici, studii, prefețe. Adversarii l-au taxat, iar amicii l-au snobat pentru
pedanterie. Eliade l-a deghizat în antipaticul personaj Vlădescu, plicticosul ideolog
din romanul său Întoarcerea din rai. Ceea ce nu s-a arătat suficient e solidaritatea
dintre concepția cultural-etică pe care o dezvoltă cu orice ocazie Comarnescu și
literatura lui de călătorie, mai versatilă, dar vizibil vertebrată de același set de idei.
Nu trebuie uitat că travelogue-urile și Kalokagathon, tratatul rezultat din teza de
doctorat, au crescut din trunchiul aceleiași experiențe: stagiul american din 19291931. Comprimând lungimile nejustificate dintr-un întins corpus de texte6, viziunea
lui Comarnescu se reduce la o schemă simplă, inspirată din personalismul
conservator californian. Conform autorului, epoca interbelică își extrage energiile
specifice din două surse diferite, dacă nu opuse: (1) din raționalismul tehnologic și
optimist, moștenit pe filieră pozitivistă, și (2) din vitalismul filosofic, corelat cu
diferitele achiziții culturale conexe: libertate, emancipare, subconștient, jazz age, les
années folles, autenticitate etc. Ființa modernă „vibrează” în câmpul celor doi poli,
iar din ecartul dintre serenitatea atemporală a unuia și hedonismul insațiabil al altuia
renaște sentimentul tragic, exemplar ilustrat în dramaturgia lui Eugene OʼNeill; pe
care Comarnescu o iubește, o traduce și o însoțește, după obiceiul lui, cu
interminabile studii, în anii ʼ30. Ecuația „rațiune” + „simțire” va produce un compus
„tragic” numai atâta vreme cât logica „nu nimicește vibrația vieții” (Comarnescu, în
OʼNeill 1931: 18–19); cele două surse nu trebuie să se ecraneze, ci să interfereze
6 Un corpus incomplet, dar suficient pentru a reconstitui teoria etică și culturologică pe care o
rezumăm în cele ce urmează, ar putea fi alcătuit din Comarnescu 1932, 1946 și O'Neill 1931, 1939
(amplele studii introductive semnate de Petru Comarnescu).
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constructiv. În felul acesta, societatea occidentală va înainta inexorabil, după
consumarea necesară a dezechilibrului tragic, către armonizarea celor două
componente, într-o nouă epocă pe care autorul o numește „neoclasicism” sau
„neohumanism”. S-ar repeta istoria din secolul lui Pericle, când tragedia (lui Eschil,
Sofocle, Euripide) a deschis o epocă a luminozității generoase și egale. (Nu mai
subliniem cât de amarnic se înșela Comarnescu, făcând asemenea pronosticuri în
anii când fascismele europene escaladau tot mai periculos7.) În astfel de perioade
privilegiate ale istoriei, fiecare om își poate urma propriul ideal de împlinire.
Autoîmplinirea, fiind întemeiată pe rațiune și simțire, este o operă etică și estetică în
egală măsură (1946: 141), caracterizată prin universalitate și unicitate deopotrivă.
Reprezentarea aceasta împacă normativitatea colectivă cu libertatea de opțiune
individuală, aserțiune ce ar primi și aprobarea filosofiei morale de azi (v. Ferrara
1999: 68–69). (Comarnescu vorbește insistent despre diversitatea în armonie, despre
idealul de a fi altfel și totuși în comuniune cu ceilalți, poate și ca o reacție față de
experiența ridiculizării și a bruscării permanente la care fusese expus din cauza
orientării sale sexuale, notorii în mediile intelectuale românești. Cum nicăieri nu
abordează explicit chestiunea homosexualității sale, ipoteza rămâne doar o
speculație.) Înrâuririle personalismului – nu atât francez, cât californian – în
elaborarea edificiului său teoretic sunt declinate cu probitate academică. Până și
termenul uzitat, „realizare-de-sine”, transpune mot à mot americanul self-realization,
popularizat printre alții de R. T. Flewelling sau F. H. Bradley, discutați și ei în
Kalokagathon. Despre „întoarcerea tragicului” s-a mai scris și va mai scrie, în anii
ʼ60, un alt personalist, Jean-Marie Domenach, urmașul lui Emmanuel Mounier la
direcțiunea revistei Esprit. De o exemplară modestie, în niciun moment nu pretinde
autorul român că ar fi un deschizător de drumuri. El menționează influența filosofiei
existențiale (pomenindu-i pe Kierkegaard, Nietzsche și Jaspers, în OʼNeill 1939:
XXXII) și anunță că opțiunile terminologice principale le-a preluat, prin intermediar
(numind și intermediarul), de la Irving Babbitt (Comarnescu, în OʼNeill 1931: 1718). Rigoarea universitară californiană respiră în fiecare rând. Să nu uităm că, în
aceeași vreme, Nae Ionescu plagia cu succes din Evelyn Underhill și făcea teoria
ideilor care „plutesc în aer”, nemainecesitând specificarea paternității. Comarnescu,
suspectat de mediocritate și antum și postum, face în schimb elogiul mediocrității ca
aurea mediocritas, în varianta ei americană:
mijlocia sau măsura de aur, the golden mean dintre contemplație și acțiune, spirit și
trup, datorie și plăcere, individ și societate – dintre elementele etice și cele estetice din
ființa noastră. Numărul de aur este existența echilibrată; este virtutea sufletului nostru,
corectat în viața-i contemplativä de acțiunea practică. [...] Oamenii, ca meșteri-artiști
Comarnescu are naivitatea să vadă în Ifigenia, drama lui Eliade pusă în scenă în 1941 pe care
Sebastian o considera o alegorie despre „jertfa legionară” (1996: 305), un simptom al întoarcerii
tragicului pe tărâm românesc, oarecum în contra direcției agreate de publicul nostru, încă amator de
comedii siropoase care să-i faciliteze evadarea „într-o realitate banală și distractivă, și deci ocolirea
realității substanțiale” (Comarnescu 1941: 473). Piesa lui Eliade ar contribui la racordarea cu întârziere
a spiritului românesc la „conștiința tragicului”, deja instaurată în masele mondiale. Ideile au un anumit
grad de logică internă și chiar plauzibilitate, dacă raportăm la succesele de scenă repurtate de
Hoffmanstahl, O'Neill, Giraudoux, Cocteau (invocate de autorul român, în aceeași cronică). Dar
contrariază serenitatea cu care Comarnescu își desfășoară plasa speculațiilor culturologice, în vremuri
politice înnegurate: nu trecuse nici o lună de la rebeliunea legionară din ianuarie 1941.
7
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ai propriei lor realizări-de-sine, au de ales, înainte de toate, măsura dreaptă potrivit
ființei lor. Ei sunt propriii lor judecători și artiști, deoarece o mijlocie de aur obiectivă
nu este cu putință din moment ce fiecare om are un grad deosebit de experiență și
diverse nuanțe finale (Comarnescu 1946: 166).

Din asemenea banalități reconfortante se țese teoria „autenticității” în redacția
lui Comarnescu, dar nu trebuie uitat că un echilibru atât de sigur de sine era o
raritate printre criterioniști. În America văzută prin ochii unui tânăr de azi, avem,
făcută din această perspectivă etică, apologia democratismului și critica elitismului
ortegist care îi vrăjește pe alții (și inclusiv pe colegii lui de generație):
Prin dragoste și filosofie am ajuns eu la democrație, ca o consecință firească și
logică a atitudinii mele de viață și, prin democrație, atunci ca și acum, nu înțelegeam
doar o activitate socială, cât datoria oamenilor inteligenți și inimoși, adică a
înțelepților și a oamenilor buni, de a recunoaște tuturor oamenilor dreptul de a se
putea exprima, de a se afirma, de a se desăvârși. Căci fiecare ființă umană este și spirit
și materie și, cred, în condiții prielnice orice om se poate dovedi spirit. De atunci
începusem să fiu nedumerit în privința acelor intelectuali care împart omenirea în
două grupe inegale, declarând pe cea mică și mai norocoasă spirit, iar pe cealaltă o
turmă care nu merită nimic mai mult decât o stare mizerabilă (Comarnescu 1934: 65).

Or, „neoclasicismul” ar fi cadrul ideologic maximal ce îngăduie fiecăruia să
își caute formula proprie a realizării-de-sine, a fericirii. În anii 1930–ʼ40, termenul
circula intens în Europa. Despre un „nou clasicism” discută și arhitecții lui
Mussolini, în timp ce proiectează Terza Roma, tăind Via dei Fori printr-un ghem de
străduțe medievale, ridicând corpurile compact geometrizate ale Forului Mussolini și
ale cartierului EUR, îmbrăcându-le, în fine, în travertinul alb și poros care evocă
antichitatea imperială. E o perioadă când reconstrucția urbanistică e convocată de
puterea politică pentru a semnifica transformarea identitară; discursul arhitectural
încurajează discursurile despre „omul nou”, lecturile etice. În această epocă, eseistul
român găsește centrul iradiant al „neoclasicismului” în Statele Unite și nu în Italia,
în democrație și nu în fascism, la umbra zgârie-norilor și nu a Colosseului Quadrato.
Epilog: un alt tip de memorialistică, notele informative
Viziunea culturologică de ansamblu, autorul nu mai are răgazul și nici
oportunitatea istorică să o rotunjească, nici în anii de război, nici în cei de după
instaurarea puterii comuniste și, odată cu ea, a unei noi și draconice forme de
cenzură. În schimb, după cum cercetările recente în arhivele CNSAS au relevat (v.
mai cu seamă contribuția lui Lucian Boia 2014), autorul își canalizează expertiza
americană în scopuri lucrative, colaborând cu autoritățile ca agent secret, sub numele
de cod Anton, și furnizând cu hărnicie, printre altele, informații despre
personalitățile americane sosite pe teritoriul statului român. Membru în comitetul
Societății Amicii Statelor Unite (asociația înființată cu ocazia vizitei Reginei Maria
în S.U.A., în 1925) și co-director al Revistei Româno-Americane în anii 1945−1947,
el nu va ezita să ofere Ministerului de Interne nici date compromițătoare despre unii
dintre foștii colegi de breaslă. Iată cum proiectul anilor ʼ30, în loc să se finalizeze cu
un magnum opus care să adune sub o cupolă toate reprezentările etno-psihologice,
sociologice, urbanistice sau etice răsfirate în volume, se soldează cu o încheiere cel
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puțin meschină: un epilog imoral al unui proiect de filosofie morală. E iconic pentru
un stat comunist ca, poate, cel mai proeminent americanist al său să fie și informator
al Securității. Nimic nu îi poate „spăla” acestuia delațiunile, redactate cu un exces de
zel care frizează grafomania8. Și totuși, nu o grilă etică maximalistă se cuvine
folosită în spectaculosul caz Comarnescu-Anton; ea nu ne-ar ajuta să înțelegem nici
opera, și nici psihologia creatorului din spatele ei. Intelectualul avea două
vulnerabilități, filoamericanismul și homosexualitatea, ambele incriminabile penal și
simbolic în statul comunist; era, așadar, dublu șantajabil, iar acuzele ce îl pândeau
nu erau de rând. Cât despre opere, atâtea câte autorul a avut (ne)șansa istorică să
scrie, ele merită a nu fi uitate fie și numai pentru că întregesc tabloul unei
„generații” pentru care călătoria, dincolo de hedonismul ei imediat, înseamnă și un
excurs în alteritate și în identitatea călătorului însuși. Comarnescu e scriitorul care își
cerebralizează, sistematizează și procesează mai mult decât toți ceilalți
memorialistica de călătorie.
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unui malign exces de zel față de Securitate; mai degrabă, ea e o caracteristică a lui Petru Comarnescu
însuși, autorul atâtor pagini indigeste, redundante și prolixe, prin care cititorul navighează cu greu
pentru a pescui o idee, adesea, valoroasă. Același lucru se întâmplă în cărțile de călătorie, în tratatul, în
eseurile, în articolele, în prefețele, în albumele de artă și, cu precădere, în jurnalul lui Comarnescu.
Probabil că responsabilul principal pentru căderea în uitare a scriitorului este scriitorul însuși.
8
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Interwar Travelogues and the Politics of Identity
By 1933, the year when Petru Comarnescu starts publishing his successful nonfictional series based on his study experience at the University of Southern California
(beginning with Homo Americanus), the Romanian travel literature concerning the U.S.A.
was more than 50 years old. “The New World” had been looked at from various angles: the
historian’s, the sociologist’s, the diplomat’s, the reporter’s, the paleonthologist’s, the medical
doctor’s, the military officer’s, the businessman’s, the engineer’s, the explorer’s, the
hunter’s, the choreographer’s. Comarnescu’s writings add up a consistent critical stand
against the anti-American discourses, dominant in some European intellectual milieux. His
reviewers notice and praise his undeterred opposition to the best-selling ideology of his
times, authored by Hermann von Keyserling or Georges Duhamel. By deconstructing the
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ongoing clichés on mechanization, massification, dehumanization, the Romanian essayist,
however, does not keep the pace with the constructivist enthusiasm for industrialization. By
contemplating nature, cities, films, poems, and humans, Comarnescu intelligently reaches the
matter of his (as well as his generation's) concern: identity. What draws him apart from such
colleagues as Anton Holban, Mircea Eliade, or Mihail Sebastian is his (sometimes over)systematic approach. The unpredictable, the emotional do not hinder Comarnescu from
classifying, rationalizing, processing the immediate data of consciousness into allencompassing cultural superstructures. He is not to be counted among the “impressionistic”
travel writers of his times, in that he is not interested in rendering the “raw”, the “naked”
inner experience of travelling. He conceives of his trips as a means to meeting otherness,
and, consequently, selfness, whether personal or national. More than mere images, it is this
ethical-political speculation that he is after, in his travel writings. Based on the bedrock of his
own experience, Comarnescu elaborates on his liberal theory of “Neo-Classicism”,
fundamentally different from the one circulating in the Italian Fascist culture of the same
years. This ideological speculation is the main asset of Comarnescu’s atypical travel writings
of the 1930s–1940s.
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