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Diversele decalaje dintre societatea românească și cea occidentală au avut un
impact considerabil și asupra capacității românilor de a călători și de a cunoaște
astfel nemijlocit culturi străine. În știința etnografică occidentală, nenumăratele
mijloace și contexte de a intra în contact cu popoarele exotice situate de cealaltă
parte a lumii, hrănind curiozitatea și ambiția aventurării în necunoscut, au mediat și
formele de evaluare și decriere ale acestor societăți din punct de vedere științific. Se
naște astfel, spre finalul secolului al XIX-lea, de la însemnări de călătorie ale
coloniștilor și misionarilor, ale turiștilor și geografilor, preocuparea de a descrie
grupuri etnice respectând obiectivitatea presupusă de un demers cvasi-științific.
Lipsa mijloacelor financiare și numeroasele obstacole geopolitice specifice
regiunii au întârziat mult dezvoltarea unei tradiții a genului viatic în estul Europei
(Drace-Francis 2008: 21). Prin urmare, și românii au amânat întâlnirea cu populațiile
considerate primitive, ceea ce inevitabil a condus la o dezvoltare tardivă la noi a
antropologiei în sensul ei specific de cercetare holistică a societăților exotice noneuropene. Cercetarea românească de profil a avut parte doar de ceea ce George
Stocking numea etnologie domestică, adică o investigare a propriului grup etnic – cu
inevitabile relații stabilite cu necesitățile de construcție politică a națiunii respective
(Stocking 1984: 5). O definire mai restrânsă a antropologiei occidentale a rezervat
acesteia doar cercetarea societăților primitive, în timp ce analiza antropologică a
lumii europene ar intra în sfera de interes a etnologiei (Borofsky 1994: 1). În
concluzie, ar fi exagerat și impropriu să se vorbească despre preocupări
antropologice concludente și extinse în sensul occidental al acestei discipline, care
să fi fost aplicate în spațiul de specialitate românesc.
Totuși, exacerbând distanța de cultură și mentalitate între intelectualul-etnolog
și subiectul-țăran, unii etnologi români au simțit că investigația lor asupra
locuitorilor lumii rurale subscrie acelei „priviri îndepărtate” a antropologului așezat
în mijlocul tribului cu scopul de a-l observa atent și voit neimplicat pentru o
perioadă considerabilă de timp. Este cazul lui Vintilă Mihăilescu, care (împreună cu
Radu Răutu), aspira să urmeze imperativul malinowskian „așezându-și cortul în
mijlocul propriului sat” (Mihăilescu, Răutu 1995), într-o imitare a izolării totale a
cercetătorului în cultura exotică studiată. Este o tendință întâlnită și în alte țări est1
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europene fără tradiție colonială și, în consecință, fără un context propice etnografiei
exotice (Baranski 2008: 212). A-i studia pe „primitivii din interior” a însemnat deci
pentru națiunile mici unica opțiune în lipsa accesului la cei din afară (Löfgren 1996:
157). Dacă obiectul de studiu al etnologilor români a devenit exoticul autohton, și în
memorialul de călătorie de la noi s-a observat că absența mijloacelor de
experimentare a exoticului real i-a determinat pe călătorii români să fabrice un
exotic sui generis în interiorul propriilor granițe (Constantinescu V. 1998: 146–147).
Amatorii autohtoni de subiecte viatice au exploatat necunoscutul din cunoscut
printr-un procedeu de insolitare menit să confere noi semnificații anodinului. Pe de
altă parte, unii specialiști au recuperat preocupări antropologice în cercetările
primilor noștri folcloriști, calificând ceea ce este îndeobște considerat ca debut al
folcloristicii autohtone drept antropologie avant la lettre (Geană 1997;
Constantinescu N. 2004).
Mai pertinentă pentru o lectură înt cheie antropologică ar fi descrierea
etnografică a moldovenilor întreprinsă de Dimitrie Cantemir la solicitarea
Academiei berlineze din 1714. Beneficiind de o educație cosmopolită și membru al
unei erudite instituții culturale occidentale, cărturarul moldovean își privește
conaționalii cu asumată obiectivitate, câștigându-și titlul de pionier al antropologiei
culturale românești (Geană 1999: 25). Singurul antropolog român în adevăratul sens
al cuvântului, care s-a ocupat de populațiile primitive îndepărtate, Nicolae Petrescu,
a folosit, în studiul său apărut în 1944, Primitivii, puține informații obținute din
contactul său direct cu indienii americani între anii 1918–1926, cercetarea sa asupra
acestora rezultând într-o proporție covârșitoare din surse livrești (Petrescu 2003).
Având în vedere apartenența lor la un spațiu marginal civilizației europene,
antropologii români aflați rareori pe terenuri exotice nu au fost încadrați nici în
postura mult blamată de critica postcolonialistă, cea orientalistă și de relativiștii
culturali de a-l „construi pe Celălalt” (Trouillot 2003: 17). Din contră, cercetătorii
înșiși proveneau din categoria „Celuilalt”, întrupând sălbaticul sau primitivul,
conform unei mult criticate cartografii occidentale subiective (Todorova 2000;
Wolff 2000). Prin urmare, fără pericolul căderii în europocentrism sau în judecățile
de valoare euro-atlantice, călătorii și etnografii români ar fi putut beneficia, în mod
paradoxal, de respectivul dezavantaj al propriei condiții. Este o perspectivă ingenios
aplicată recent de o cercetătoare din România în terenul antropologic al Turciei: „Și
totuși, faptul că eram o străină dar nu din Occident, și foloseam un traducător, a fost
pentru o vreme un avantaj, căci îndepărta o parte din suspiciuni” (Crăciun 2008: 7;
trad. I.R.).
Începută sub imboldul aspirațiilor coloniale ale marilor națiuni și apoi sub cel
al necesităților științifice de cartografiere și explorare, etnografia modernă s-a
întemeiat pe activitățile, rezultatele și convențiile călătoriei. Abia spre sfârșitul
secolului al XIX-lea, peregrinările turiștilor și naturaliștilor au condus treptat la
profesionalizarea disciplinei. Istoricii antropologiei socio-culturale au subliniat în
mod repetat acest rol al călătoriilor în nașterea disciplinei, iar unii chiar au
considerat că fundamentul viatic timpuriu a transformat-o în mod fundamental într-o
știință hibridă, căreia e dificil să-i delimitezi concret obiectul și metodele specifice
de studiu (engl. a boundless discipline) (Stocking 2001: 303).
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Având în vedere situația est-europenilor, recuperarea unei viziuni etnografice
din însemnările călătorilor români este un deziderat dificil de materializat. Avantajul
unei astfel de întreprinderi este că aceleași teme atrag și curiozitatea călătorului și
aplecarea serioasă a etnografului, printre care se numără structura socială, religia,
modul de viață, limba, alimentația etc. Ca membri ai unor expediții străine, dar mai
ales în calitate de exploratori și naturaliști – cum e cazul celebru al lui Emil
Racoviță, participant la cercetarea în Antarctica pe vasul Belgica – cercetătorii
români au reușit totuși să ajungă în apropierea primitivilor și au lăsat mărturii
autobiografice ale acestor întâlniri. Astfel de excepții și inițiative personale s-ar
putea include într-o zonă de ucenicie a unei antropologii autohtone. În sistematizarea
experiențelor de călătorie românești în funcție de principala finalitate sau dispoziție
a protagoniștilor propusă de Mircea Anghelescu, această conștiință antropologică
incipientă s-ar putea regăsi la primii noștri exploratori. Proiectele acestora sunt
avantajate, în ultimele decenii ale secolului al XIX-lea, de obținerea independenței
țării, apariția unor asociații profesionale ca Societatea Geografică Română în 1875,
dar și de crearea mijloacelor de popularizare a acestor reușite în ziarele și revistele
dedicate povestirilor viatice, cum a fost „Ziarul călătoriilor și întâmplărilor de pe
mare și uscat”, supliment al ziarului „Universul” (Anghelescu 2015: 207).
Călătoria ca activitate de plăcere a impulsionat însă nu doar apariția științei
antropologice, ci și literatura nutrită de oportunitatea comparației între cunoscut și
necunoscut, de nostalgia distanței sau doar de plăcerea de a înregistra mai mult sau
mai puțin inspirat ceea ce se desfășoară în fața ochilor călătorului. În funcție de
criteriul verosimilității, exercițiile literare rezultate din experiența viatică s-ar
constitui în opusul aspirațiilor etnografice. Față de știința interesată să genereze
judecăți, măsurători și concluzii obiective cu privire la instituții și fenomene socioculturale, literatura viatică se înființează pe slăbirea conexiunii cu realitatea, pe
transfigurarea acesteia sub imperiul subiectivității călătorului. Așa cum observă și
Florin Faifer, memorialul de călătorie e în genere deschis la pendularea între real și
imaginar, ca „un sistem deschis, sistem combinatoriu, tolerând largi oscilații între
gradul zero al denotației și un «oarecare grad» al invenției epice” (Faifer 1993: 358).
Cu toate acestea, așa cum observă Mircea Anghelescu, literatura de călătorie la noi
aduce în proza modernă autohtonă o importantă componentă până atunci marginală,
și anume descrierea (Anghelescu 2018: 11), un element comun al literaturii și al
textului etnografic.
Odată cu disoluția lumii coloniale și reflecțiile amănunțite asupra
instrumentelor și intereselor antropologiei, au fost puse sub semnul întrebării
pretențiile obiective ale disciplinei. Limitele presupusei obiectivități operate de
cercetător în investigarea subiectului, mărturiile neoficiale și reminiscențele paratextuale ale terenului, precum și recunoașterea iremediabilului statut literar al
scriiturii etnografice conduc la interogarea, începând cu anii ʼ80, a fundamentelor
științifice ale domeniului. Punerea sub semnul îndoielii a realismului etnografic este
fără îndoială încurajată de relația originară a antropologiei cu subiectivitatea pe care
și-o asumă, în acest caz fără reticență, autorii de literatură viatică (Carr 2002: 74–
75). Se ajunge astfel, în ultimele decenii ale secolului trecut, la o conviețuire
armonioasă a textului antropologic, scris în folosul științei, cu textul viatic, apărut de
dragul literaturii.
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De la travelog la discursul etnografic
Trecerea de la călătorie la etnografie s-a realizat atunci când istoria personală
a călătorului, reacțiile și opiniile lui au dobândit o relevanță transpersonală, și anume
strategică, militară, geografică în cunoașterea și influențarea lumii exoticilor. Însă
această combinație de reflexiv și obiectiv, îmbinare de limbaj stereotipic, birocratic
cu cele mai subiective nuanțe ale relatării (Hulme 1982: 2) se va resimți vreme
îndelungată în retorica relatărilor de călătorie. Acest discurs specific descrierii
primelor mari expediții etno-biologice sau geografice a fost prin excelență unul al
agentului civilizator, perceput ca un profet al civilizației care privește cultura străină
prin ochii propriilor categorii culturale inevitabil superioare celor ale primitivilor
investigați.
Nici discursul unui antropolog ajuns pe teritorii exotice cu sprijinul
administrației coloniale, nici cel al unui simplu călător cu ambiții personale, nu
reprezintă o opinie pur individuală, un discurs autonom și asumat integral de cel
care-l produce:
Un discurs, ca o categorie specifică a limbajului, trebuie să fie analizat din
perspectiva instituțiilor la care se raportează și din cea a poziției din care provine așa
cum este el intenționat de vorbitor. Această poziție nu are o existență în sine, totuși.
Într-adevăr, poate fi înțeles ca o alegere pe care o impune discursul în relație cu toate
celelalte dicursuri (Macdonell 1986: 3; trad. I.R.).

Relatări despre sălbatici au apărut încă de la Herodot, care-i desconsidera pe
vecinii grecilor plasându-i la limita umanității. Descrierile de călătorie ale primilor
aventurieri în jurul lumii vădesc influențe din prejudecățile modernilor față de
popoarele necivilizate. Jurnalul lui Cristophor Columb, redactat între 1492–1493, e
un exemplu elocvent al acestui tip de discurs, putând fi citit ca un veritabil
compendiu al fanteziilor europene despre Orient, care au început cu Herodot și
Marco Polo.
În primul chestionar profesionist destinat antropologilor, apărut în 1874, sub
egida British Association for the Advancement of Science, autorii insistă asupra
studierii cât mai sistematice și neutre a populațiilor care se vor găsi la îndemâna
cercetătorilor, aspirându-se să se corecteze astfel derapajele subiective frecvent
constatate în anterioare relatări de călătorie (Notes and Queries 1892: 1–2). Subtitlul
broșurii – „pentru folosirea de către călătorii și locuitorii din regiuni necivilizate” –
arată că acest ghid nu era neapărat destinat unor antropologi profesioniști, ci
acelorași producători de informație amatori, dar care ar fi fost productiv să fie
stimulați să înregistreze date mai coerente și consistente livrate ulterior oamenilor de
știință sedentari. Un capitol dedicat cercetării aplicate a canibalismului recomandă să
se obțină informații despre existența sau frecvența acestui obicei în momentul
propriu-zis al anchetei, să se precizeze ceremoniile care-l acompaniază, preferința
pentru ingerarea anumitor părți ale corpului, dar să se noteze și atitudinea indigenilor
atunci când sunt îndemnați să vorbească despre subiectul antropofagiei (ibidem:
129).
În comparație cu această etapă a începuturilor cu clamate intenții de garantare
a obiectivității observatorului, turnura postcolonialistă și reflexivă a antropologiei
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anulează distanțele dintre anchetator și anchetat și relativizează apartenența celor doi
protagoniști la centrul sau la periferia civilizației, așa cum observă James Clifford:
Etnograful nu mai este un călător în întreaga lume care vizitează niște indigeni,
care pleacă dintr-un centru metropolitan pentru a studia o periferie rurală. În schimb,
locurile sale de anchetă vechi și etern poziționate se deschid către istorii complexe ale
sedentarismului și călătoriei, ale experiențelor cosmpolite (Clifford 1997: 2; trad.
I.R.).

Acceptarea subiectivității etnografului ca ingredient inevitabil al anchetei
promovează și primatul terenului, ca spațiu primordial de producere a unei
informații dificil de tradus prin intermediul textului etnografic. Valorificarea
dimensiunii intertextualității în antropologie a atras atenția asupra legăturii
inextricabile între textele produse în epoci diferite și de către anchetatori diferiți, în
sensul dat de Julia Kristeva pe urmele lui Bahtin: „Orice text este o reluare și o
transformare a unui text precedent” (Kristeva 1986: 37; trad. I.R.).
Dacă discursul colonialist se construia în dependență față de o anumită
politică administrativă, în epoca reflexivității în schimb, autorul se găsește în postura
de a negocia între diverse variante de discurs și de a-și construi propria perspectivă
asupra lumii studiate. În ciuda turnurii reflexive, discursul etnografic sau cel viatic
sunt încă mediate și astăzi de hipertexte consacrate, și anume celebrele cercetări
antropologice și memoriale de călătorie care s-au numărat printre preferințele
cititorilor profesioniști și amatori, activând în același timp dorința de călătorie și
imaginația viitoarelor generații de călători. În prima vârstă a antropologiei și înainte
de menționatul Notes and Queries, alte broșuri cu indicații pentru exploratori și
turiști puneau la dispoziția celor interesați un inventar de sfaturi și indicații de
specialitate, așa cum au fost multiplele ediții ale anonimului Manuel de voyageur ori
ale volumului The Art of Travel al lui Francis Galton (1855). În afara acestor ghiduri
propriu-zise, cea mai populară sursă de idei și destinații pentru călători aspiranți au
fost jurnalele viatice care circulau în epocă, consacrând faimoși aventurieri și
itinerarii avangardiste spre cele mai ascunse colțuri ale planetei. Într-unul dintre
primele texte destinate încurajării ambițiilor etnografice ale călătorilor,
Considération sur les méthodes à suivre dans l’observation des peuples sauvages,
autorul Joseph-Marie Degérando scria la 1800 că, din cauza perioadelor prea scurte
petrecute de exploratori în societățile exotice, aceștia nu se pot întoarce acasă
înzestrați cu o înțelegere pertinentă a tipurilor umane studiate. În schimb, majoritatea
dintre ei se limitează inevitabil la descrierea unor trăsături exterioare și la mici
narațiuni ce surprind aspecte tipice din viața primitivilor.
În ceea ce-i privește pe autorii români, aceștia și-au găsit modelele de urmat
tot în surse străine, au aspirat să subscrie la rândul lor autorității simbolice a eroului
explorator, să refacă pe cont propriu traseele, reacțiile, viziunea și, în definitiv,
clișeele diaristice hrănite de itinerariile acestuia. Călătoria devine astfel o experiență
jumătate reală și jumătate ficțională, fie doar și datorită faptului că e născută
preponderent din pasiunea pentru un demers străin precedent, așa cum a fost aceasta
redată într-o scriitură cu multe excese subiective și recurs la imaginație (Fabian
2000: 255). S-a constatat că primii călători români în străinătate sunt realiștii care au
poposit în spații exotice din cu totul alte rațiuni decât o făcuseră compatrioții lui
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occidentali. Ei „nu pleacă în Orient ca să scape de plictis, ci mânați de treburi
economice, politice și numai rareori pentru a vedea lumea” (Constantinescu S. 1998:
33). De aceea, într-o primă fază, românii tind să se păstreze aproape de realitate și
nu-și asumă conștient rolul aspirațional de mediatori între cultura nativă și cea
exotică. De pildă, în Călătorie în Africa (1855–1974) a lui Alecsandri, aventura
poetului pare „o călătorie mai puțin informativă, cât un pretext pentru împlinirea
unei plăceri personale”, fără intenții tranzitive sau de a-și impulsiona semenii să-i
calce pe urme (Popa 1972: 183).
Provenind din epoci ulterioare primelor peregrinări în lumi exotice, două
memoriale de călătorie redactate de români, și anume Mihai Tican Rumano și Hanna
Bota, rezultate ambele din călătorii în spații exotice, dar în momente îndepărtate în
timp unul de celălalt și realizate din rațiuni oarecum diferite, ilustrează elocvent
raportarea autohtonilor la un inventar preexistent de viziuni viatice și etnografice.
Dacă primul a deprins o concepție proto-antropologică spontan, instinctiv, din
acumularea logică a experiențelor de călătorie sau din imitarea unor deprinderi
etnografice ale exploratorilor celebri despre care auzise, autoarea din secolul nostru
a beneficiat de expunerea directă, prin instruire academică, la cele mai adecvate
strategii etnografice de abordare a terenului. Firește, nici unul dintre cei doi nu poate
fi încadrat, după standardele stricte ale antropologiei occidentale, printre
profesioniști. Cel mult i-am putea plasa în categoria „antropologiei de verandă” –
văzută de istoricii disciplinei ca o etapă intermediară între „antropologia de fotoliu”
a cercetătorilor sedentari având la dispoziție doar surse de mâna a doua și experiența
complexă de teren consacrată de Malinowski, antropologul care a făcut pasul uriaș și
exponențial din verandă în propriul cort amplasat în mijlocul tribului. Deși aflați în
imediata apropiere a subiecților din societățile exotice, etnografii „de verandă” încă
beneficiau de intermediari, traducători, călăuze și le lipsea experimentarea vieții
reale printre sălbatici pentru un interval de timp suficient pentru a comenta din
interior comportamentul acestora (Okely 2012: 17–19).
Citite alternativ, cele două memoriale de călătorie relevă tendința autorilor de
a capta atenția unui public larg, deja pregătit și instruit pentru receptarea literaturii
de aventură, obișnuit cu stereotipurile culturale născute de frecventarea asiduă a
respectivelor tărâmuri exotice. Spre deosebire de Tican Rumano, a cărui relatare era
inițial destinată cititorului occidental, Hanna Bota are de-a face cu un orizont de
așteptare mai puțin antrenat și astfel mai ușor de impresionat. Cititorul român
contemporan are rar acces la date despre comunități primitive culese de compatrioți,
situație care transformă volumul Hannei Bota într-o reușită editorială fie doar și
datorită condiției sale inedite.
În conformitate cu tipologiile narative consacrate în antropologia occidentală,
Mihai Tican Rumano și Hanna Bota se integrează printre autorii de narațiuni
confesive și impresioniste, așa cum au fost acestea identificate și descrise de John
Van Maanen. Antropologul american delimitează trei categorii de „povești ale
terenului”: realiste, confesive și impresioniste. Narațiunea realistă este un spațiu al
omniscienței, dominat de autoritatea și dorita obiectivitate a antropologului, încărcat
de detalii precise și cu fățișe pretenții de verosimilitate (Van Maanen 2011: 7). Din
contră, povestirea confesivă orientează atenția aproape exclusiv asupra naratorului,
iar călătoria este descrisă urmărindu-se mai cu seamă impactul locurilor și al

362

oamenilor asupra conștiinței acestuia (ibidem: 74). Al treilea tip narativ, cel
impresionist, corespunde direcției mai recente a scriiturii etnografice. Urmând
indirect stilul pictural inaugurat de Monet, antropologul impresionist încearcă să
capteze imagini grăitoare și momente intense din experiența terenului estompând
intenționat propria prezență în text (ibidem: 101). Din această perspectivă, călătoriile
lui Tican Rumano gravitează în jurul propriilor aspirații viatice și par că rezultă în
bună măsură din imperativul de a-și satisface propria curiozitate, astfel încât
narațiunile sale capătă datele povestirii confesive. Mai sofisticate, convențiile
narative ale Hannei Bota îmbină atmosfera de relatare confesivă, în care călătoria se
confundă cu pura nevoie de autocunoaștere, cu intenția unei redări impresioniste mai
aptă să-l implice activ pe cititor în traseul descoperirii.
Mihai Tican Rumano
Încadrat de Mircea Anghelescu în categoria hoinarilor – călători cu simțul
aventurii în sânge, Mihai Tican Rumano își satisface din plin dispoziția înnăscută
pentru peregrinări. În prima sa relatare de călătorie apărută în limba română, Viața
albului în țara negrilor, acesta își povestește aventurile pe coasta de vest a Africii,
unde se arată interesat mai ales de specificul acestor locuri, de tipologii
antropologice, obiceiuri și practici culturale neobișnuite. Exegeții literaturii viatice
autohtone au remarcat talentul său scriitoricesc, capacitatea de a descrie convingător
tipuri umane, moravuri și instituții. Aspirând să pătrundă „chiar în inima Africii”,
țăranul originar din Argeș se arată posesorul unei adevărate viziuni de explorator
hrănită însă nu în țara de baștină, pe care de altfel a părăsit-o de timpuriu, ci la
școala aventurierilor străini care i-au alimentat imaginația și pasiunea descoperirii.
Dacă românul pare la curent cu un protocol cvasi-științific al descrierii exoticilor,
această calitate se datorează exclusiv mediatizării intense a unor expediții
antropologice în societățile occidentale pe care le frecventase, căci în țara sa natală
„nu existase acel interes public pentru călătorii neobișnuite și descoperiri
geografice” (Anghelescu 2015: 245).
În introducerea la broșura sa apărută în România în 1931, Dansul canibalilor,
în care caută să identifice tocmai motivațiile „nebuniei” sale viatice, Tican Rumano
recunoaște că aceasta se datorează popularizării aventurilor doctorului Hells în
ziarele spaniole ale timpului. De la Hells adoptă atât entuziasmul absolut personal,
cât și mobilul rațional de a analiza alte culturi. Admite și aspirația de a culege și date
de interes științific, care dovedește o veleitate de antropolog, această ipostază
rațională a misiunii sale fiind în măsură să scuze chiar și cele mai îndrăznețe și
eventual blamabile tentații care l-au îndemnat să „asiste la un act sălbatic, oribil,
contrar moralei țărilor noastre” (Tican Rumano 1931: 10).
Viziunea și vocabularul românului se întâlnesc cu cele ale etnografiei
timpurii, căci el se găsește în căutarea unui „exemplu de mentalitate, un amănunt
curios al felului de trai al sălbaticilor” (ibidem: 11). Reflexele sale de etnograf sunt
evidente și în dispoziția de a transfigura materialul brut prin măsurare, numire,
clasificare – activități specifice etnografiei clasice (Fabian 2000: 128) și care intră de
timpuriu în preocupările autorilor de memorii de călătorie. Astfel, simpla descriere a
faptelor este întreruptă în discursul lui Tican Rumano de conexiuni și comparații
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între fenomene și evenimente, de așezarea faptelor inedite și aparent ininteligibile în
structuri, tipologii, raporturi, și până la veritabile încercări teoretice. Într-un cuvânt,
un eveniment personal prin excelență aspiră să devină o contribuție serioasă.
Conștiința analitică a etnografului de teren este dublată uneori de înclinațiile
comparative ale antropologului „de fotoliu”, pregătit să sesizeze chiar presupuse
antecedente antice ale obiceiurilor contemporane:
Oare coada toreadorilor noștri de azi n-o fi o reminiscență a bogatelor plete ale
toreadorilor cretani de acum 4000 de ani? Și nu și-or fi răzând fața din aceleași
motive? (Tican Rumano 1929: 27).

În ciuda prestațiilor sale acceptabile de antropolog aspirant, Tican Rumano are
capacitatea și de a-și conștientiza statutul de amator și e la curent cu distincția
oficială dintre profesioniștii și diletanții terenurilor exotice, deși militează părtinitor
împotriva acesteia: „Nu trebuie să fie un savant acela care caută să înregistreze
manifestările vieții primitive” (Tican Rumano 1931: 12). O altă ipostază în care îl
integrează specificul aventurilor sale este cea a agentului colonizator, iar faptul că
este invitat frecvent în locuințele luxoase ale administratorilor imperiali sugerează că
este asimilat fără vreo restricție în grupul europenilor (în mare majoritate
occidentali) care își îndeplineau acolo misiunea de a civiliza populațiile exotice.
Punând în scenă o relatare confesivă în termenii lui Van Maanen, Tican
Rumano recunoaște că în clipele de maximă intensitate a descoperirii culturii străine
nu mai găsea răgazul necesar pentru a se raporta la decantarea ulterioară în scris a
respectivei experiențe, ci prefera să se lase ghidat exclusiv de pasiunea pentru
călătorie și vânătoare:
Continuai zi după zi explorările mele, fără altă preocupare decât de a vedea cât
mai multe lucruri necunoscute și impresionante, și fără alt scop decât propria mea
satisfacție. Deci trebuie s-o spun sincer, răbdătorule cititor, că nu mă gândeam deloc
la dumneata, pe vremurile acelea (ibidem: 13).

Un alt clișeu al acestei etape de început a etnografiei semi-profesioniste
reprezintă o preocupare majoră pentru Tican Rumano. Este vorba despre aspirația de
a găsi date depre canibalism, deprindere a unor populații exotice care a stârnit
dintotdeauna totodată fascinația și dezgustul europenilor. Sub înrâurirea călătorilor
și antropologilor, curiozitatea de a afla informații certe și direct de la sursă despre
canibalism însoțește constant aspirațiile viatice ale aventurierului de origine română.
Începe capitolul referitor la acest obicei al africanilor cu întrebarea „Întâi de toate,
antropofagia e posibilă?” (ibidem: 29), pentru a continua apoi cu o sinteză
convingătoare și bine informată despre antropofagie folosind cunoscute surse
antropologice. În relatarea sa, autorul oscilează între datele aproximative generate de
istoricii culturali și mai puțin credibile anecdote captivante, pentru a încheia cu o
inspirată tipologie a variantelor acestei practici. Informațiile sale despre subiect sunt
culese în urma unei călătorii de 28 de zile în teritorii din Africa occidentală și
centrală, un areal considerat exponențial pentru canibalism. Ca un veritabil
antropolog al vremii, la curent cu frecventele dubii exprimate față de astfel de
relatări, ține să se distanțeze de apanajul fantastic al unor descrieri ale predecesorilor
și să elimine orice îndoială din mintea cititorului. Această insistență asupra
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verosimilității, motivată logic tocmai de natura incredibilă a subiectului, este un
vechi topos retoric al literaturii etnografice inaugurat deja de Montaigne atunci când
vorbește depre canibali în Eseurile sale, cu toate că autorul francez însuși se folosea
de surse secundare pentru documentarea practicii respective.
Aspirația de a obține și de a întreține încrederea cititorului se întâlnește
frecvent în scrierile lui Tican Rumano, el asigurându-l pe acesta că a epuizat toate
modalitățile de documentare, că a văzut cu ochii lui, în ciuda indubitabilei marje de
subiectivitate pe care o presupune înregistrarea tardivă în scris a faptelor: „Scriu de
altminteri aceste rânduri fără a fi luat note prealabile, bazându-mă numai pe
amintirile mele” (Tican Rumano 1929: 94). Pare însă convins de avantajele
jurnalului de teren în a reda pertinent toate amănuntele descoperirii, ceea ce
reprezintă o altă probă a existenței unei conștiințe antropologice.
Deși se declară undeva „un fanatic admirator al Africii”, rămâne un adept
convins al civilizației ale cărei merite le conștientizează și mai puternic tocmai
datorită realității non-europene pe care o urmărește. „Negrii” sunt ființe dominate de
instincte și pasiuni, iar aceste porniri iraționale nu ar putea fi disciplinate nici măcar
prin educația și stilul de viață european. „Învățăturile națiunii colonizatoare” își arată
eficiența doar în tehnica, ordinea și fertilitatea câmpurilor cultivate (ibidem: 98), dar
excepțiile nu pot pune în umbră prea nenumăratele dovezi ale „trândăviei”
sălbaticilor (ibidem: 103). Nu-și acunde moravurile și prejudecățile de occidental
atunci când e uimit și încântat de comportamentul politicos al unui servitor indigen:
„Era de mirare ca un indigen să puie atâta tact și delicatețe în observarea legilor
ospitalității și aceasta fu pentru mine una din cele mai plăcute surprize pe care le
avui pe pământ african” (ibidem: 93).
Hanna Bota
Conform tipologiei lui Van Maanen, Hanna Bota tinde spre povestea
impresionistă cu veleități de stil literar. Textul său atrage prin efectul juxtapunerii de
tipare discursive, de la eseul antropologic inspirat de teoriile și ideile disciplinei
respective la structura liberă a narațiunii personale. De pildă, după un excurs despre
inadecvarea pieselor occidentale în vestimentaţia exoticilor, autoarea revine brusc în
realitatea tribului printr-o notă de pastel: „Soarele coborî brusc gata să cadă dincolo
de copaci, spre golful unde era bungaloul meu” (Bota 2011: 161). Conștientă că
jurnalul său etnografic aparține unei faze a domeniului caracterizată cel puțin în
Occident prin relaxarea regulilor și mizarea pe dispoziția personală a observatorului,
Bota nu-și propune să alcătuiască fișe de observație sau un veritabil caiet de teren,
ori să mimeze neutralitatea față de subiect:
De fapt, nici nu voiam să fiu obiectivă; obiectivismul înseamnă răceală,
indiferență și dezinteres față de trăire (...) Nu voiam să fiu echidistantă în descinderea
mea acolo, voiam să mă apropii de ei, să devin empatică (ibidem: 7).

Citit prin prisma convențiilor etnografice, volumul său, Ultimul canibal, nu se
eliberează de filtrul intertextual al scriiturii antropologie și de un consacrat protocol
al disciplinei. Fie că apelează la ideile teoretice ale celor câțiva autori români care au
studiat cultura unor populații exotice, ca Mircea Eliade, Nicolae Petrescu, C. I.
Gulian, fie că se raportează la experiențele unor personalități artistice faimoase care
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și-au găsit importante surse de inspirație în culturile exotice, Hanna Bota se
poziționează frecvent și onest aproape de model. De exemplu, se arată surprinsă de
cât de mult rezonează cu fascinația lui Gaugain pentru cultura primitivă, fără să fi
avut intenția de a-l copia: „Nu am vrut să-l imit pe Paul Gaugain, arta plastică era
prea departe de preocupările mele, dar iată-mă aici trăind ceea ce el căuta să
trăiască?” (ibidem: 228).
Dar autoarea nu se delimitează nici de clasicul intertext etnografic, de mărcile
de superioritate ale discursului antropologic ce au marcat epoca de aur a disciplinei.
În definitiv, demersul ei reflectă aceeași tentație a gestului hiperbolic, căci
deplasarea la capătul lumii echivalează cu nevoia de a experimenta extremele, de a
atinge opusul absolut al civilizației. Folosirea fără restricție a termenului „primitiv”
în jurnalul său – unul demult eliminat din vocabularul antropologilor occidentali din
cauza implicațiilor sale ambigue, colonialiste și împovărate ideologic (Hogden 1964:
361) caracterizează poziția indecisă a autoarei între corectitudinea politică a științei
vestice, de la care se nutrește mai mult sau mai puțin, și vocația explorării
reminiscentă dintr-o epocă anterioară.
Insistența ei de a refuza detașarea observatorului este o marcă importantă a
viziunii postcolonialiste în știința antropologică. Deși raportează frecvent
informațiile culese la teoriile antropologice cunoscute, Bota ține în același timp să
sublinieze diferența între exegezele științifice consacrate și asimilate anterior și
faptele terenului care i se dezvăluie ei înșiși: „Una era să studiez problema
antropologic, și alta era să aud descrierea din gura celor care încă trăiau sub aceste
legi” (Bota 2011: 124). Scopul său principal devine atunci tocmai eludarea strategică
a ierarhiilor, a grilelor interpretative și a categoriilor logice europene de încadrare a
întâlnirii cu exoticul:
Cu fiecare zi ce trece, îmi propun să nu mai analizez viața celor de aici în
categoriile occidentale de gândire, valorile noastre nu au nici o trecere, trebuie să
descopăr valorile lor, altfel nu o să pricep prea mult din stilul lor de viață (ibidem:
133).

Discursul propriu-zis al autoarei se împletește frecvent cu cel al principalului
său informator, Maktuan, un ghid pe care aceasta îl consideră deosebit de empatic și
înzestrat intelectual. Maktuan este și mediatorul interacțiunilor sale cu oamenii
locului și oarecum un prim exeget al faptelor terenului. Apelând la discursul direct al
ghidului, autoarea încearcă să-și delege sarcina interpretării evitând astfel să cadă în
capcana clamării autorității etnografice. Primitivul pe care îl surprinde narațiunea sa
trebuie să se îndepărteze deopotrivă atât de tiparul „bunului sălbatic” al scriitorilor
romantici, cât și de imaginea „bestiei umane” înfrântă providențial de eroii
civilizatori. Subiectul cercetării sale trebuie să fie insul real, cel la care cu greu are
acces occidentalul:
(...) cred în cel pe care îl văd în fața ochilor mei, simplu, dar contemplativ,
puternic vizavi de vicisitudinile vieții la limită, hotărât să supraviețuiască prin
metodele cunoscute și transmise de strămoși de mii de ani, prea puțin decriptate de un
vestic (ibidem: 229).

Hanna Bota apelează aici la ceea ce istoricii antropologiei au numit „retorica
anti-cucerire” – evitarea desfășurării terenului drept proiect de subjugare a obiectului
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examinării prin raportarea existenței indigenilor la standardele europene (Pratt 1992:
60).
În plus, provenind dintr-o cultură lipsită de tradiție colonială, un călător român
în ținuturile exotice pune în scenă cu mai mare ușurință statutul de observator
dezinvolt, lipsit de apăsarea ideologică a respectivelor antecedente, fiindu-i mai ușor
să se arate vulnerabil și ușor de impresionat de experiența terenului (cf. Behar 1996:
19). Desigur, la această vulnerabilitate voită, construită, contribuie și ipostaza
feminină și pe alocuri feministă a autoarei, postură exploatată și în antropologia
tradițională în care cercetătoarele de teren erau considerate ca înzestrate cu o
sensibilitate aparte în comparație cu omologii lor masculini (Mills 1991: 21–22).
Hannei Bota nu-i lipsește nici gustul pentru pledoaria antimodernistă,
introdusă în antropologia occidentală în anii ʼ60, ca reacție la imperialismul,
rasismul și evoluționismul care dominaseră istoria disciplinei până în acel moment.
Noua direcție a însemnat exaltarea armoniei și a naturaleții stilului de viață al
sălbaticilor, aceștia fiind recomandați ca exemplu de înțelepciune și atitudine
judicioasă față de semeni și de natură (di Leonardo 1998: 32). Prin urmare,
antropologii moderni se erijează în veritabili apostoli ai unor noi repere culturale și
încep să privească cu îngăduință și sensibilitate obiceiuri ale exoticilor până atunci
tratate ca iraționale și inumane. În acest sens, viața sălbaticilor devine pentru
autoarea din România o lume a normalității regăsite:
Aşa e normal să fie. Îmi dau seama de normalitatea aceasta, după o vreme te
adaptezi ei, e ca o fire pe care o descoperi trăind latent în tine, răpusă de civilizația
artificială în care am crescut noi (Bota 2011: 163).

Ea aparţine deci acelei categorii a exploratorilor europeni ghidați de zel
misionar, de o conștiința filantropică și imbold ecologist, aspirații care ghidau încă
de la începuturile genului atracția unor exploratori pentru călătorie și aventură, pe
lângă indubitabila curiozitate științifică (Fabian 2000: 4).
Mergând pe urmele antropologiei clasice, Hanna Bota este atrasă, ca și ceilalți
călători în societățile primitive, să observe și să descrie pentru cititorul român
elemente din viața spirituală a indigenilor, ritualuri colective neobișnuite, ceremonii
magice care șochează ochiul occidental. Manifestă totuși conștiința faptului că
accesul la ipostaza veritabilă a vieții exoticilor rămâne oricum ascunsă outsiderilor,
acestora livrându-li-se din principiu o variantă aranjată scenic și edulcorată a
realității:
Mie, ca plonjând din cultura occidentală, ceremonia mi s-a părut brutală,
oricum cea pentru turiști e teatrală, iar pe cea autentică nu am văzut-o, nu era timpul
ceremoniilor, ele nu pot fi serbate oricând (Bota 2011: 115).

Sunt manifestări ale exoticilor care le-au întreținut de-a lungul timpului
occidentalilor impresia că aveau de-a face cu indivizi dominați de irațional, de o
logică specială și opusă celei a investigatorilor (Fabian 2000: 102–104).
Cu toate că provine dintr-o cu totul altă etapă a etnografiei ca știință despre
populațiile non-europene, autoarea Ultimului canibal se plasează în mod conștient
sub incidența atracției față de același straniu și intrigant obicei exotic – canibalismul.
Piesă de rezistență a etnografiei încă de la proto-antropologii-călători, antropofagia
rămâne un subiect mereu căutat, dar niciodată convingător documentat (Anns 1998:
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42). Ca și Tican Rumano, Hanna Bota încearcă să îmbine mărturisirile despre
canibalism culese de pe teren cu reflecții livrești despre acest fenomen. Titlul
volumului său indică în mod clar aceeași aspirație consacrată în istoria antropologiei
de a surprinde pentru posteritate exemplarul final al unei forme de civilizație sortită
indubitabil dispariției. Înțelegerea cercetării antropologice a societăților exotice ca
ultimă șansă a conservării datelor despre aceste populații amenințate de extinderea
modului de viață modernă a fost o temă favorită a repertoriului etnografic. Deja în
1839, etnologul britanic James Cowles Prichard, membru al asociației umanitare
înființate în 1839, Aborigens Protection Society, deplânge lipsa interesului
oficialităților pentru investigațiile antropologice care ar putea conserva spre
beneficiul cultural al umanității date despre comunitățile sălbaticilor aproape
dispărute (Hulme, McDougall 2007: 7).
Promovat de editori ca o premieră absolută în diaristica de călătorie
românească, jurnalul Hannei Bota se limitează la a relua o experiență totuși epuizată
în antropologia și literatura viatică occidentală. Terenul ales de autoare, arhipeleagul
Noile Hebride, se numără printre cele mai intens explorate areale etnografice, intrat
în subiectele clasice ale domeniului încă de la primele descinderi ale antropologilor
în acea parte a lumii. Profesorul britanic Alfred C. Haddon i-a acompaniat în
Pacificul de Sud în 1914 pe studenții săi și viitorii mari antropologi A. R. RadcliffeBrown și Bronislaw Malinowski, iar John Layard a petrecut în aceeași perioadă un
an în insula Atchin, experiență complexă din care a rezultat o relatare celebră în
literatura antropologică, Stone Men of Malekula (MacClancy 1988). De atunci, viața
rituală și spirituală, producțiile artistice, sistemul economic și structura socială a
triburilor din Oceania au fost puse intens sub lupă, iar informațiile despre aceste
realități au ajuns în arhivele de aur ale antropologiei occidentale.
În concluzie, Mihai Tican Rumano și Hanna Bota fac parte din grupul
românesc restrâns al „specialiștilor marii distanțe”, după formula propusă de Mary
Helms (Helms 1988). Sunt autori care dobândesc, datorită călătoriilor în spații la
care compatrioții lor nu au îndeobște acces, un veritabil prestigiu simbolic în
societatea de origine, asigurându-li-se și un statut singular în literatura și etnografia
românească de acest gen.
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In Search of a Romanian Poetics of Ethnography
The paper is intended to define a Romanian anthropology in the Western sense as a
fieldwork study of exotic peoples. As opposed to nations of Western Europe that experienced
a rich tradition of colonial administration and the related opportunities for extensive travel,
exploration and later on of ethnographic research, Romanians and Eastern Europeans
generally postponed with centuries the actual experience of the so-called primitive places and
peoples. In the absence of the “savage outside”, Romanian anthropologists were propelled to
examine the “savage inside” – i.e. their rural traditional compatriots. Among the restricted
number of Romanian travelers in exotic cultures a few of them proved an anthropological
vision or employed ideas, methods and clichés specific to this discipline in its Western sense.
Mihai Tican Rumano and Hanna Bota, travelogue authors of different time periods and
intellectual profiles, are analyzed here as appropriate representatives of an “invented”
Romanian ethnography which combines the Western tradition of the genre with an
autochthonous perception of distant cultures.
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