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ION CODRU-DRÃGUªANU ªI MONUMENTELE EUROPENE

Ion Codru-Drãguºanu pleacã în Europa cu dorinþa de „a cerca rãtundul lumii“ ºi pentru
„lãþirea cunoºtinþelor“. El este un romantic atras de mirajul cãlãtoriei, hrãnit cu „descrieri turistice“,
care i-au devenit „lecturã de predilecþiune“, accentuându-i „dorul de ducã“. „Aer îmi trebuie – spune
el –, libertate ... Fiii naturii anevoie se cetãþenesc, dacã nu cumva se închinã mamonului, ºi eu nu-s de
aceia.“1

Se cãlãtoreºte mult în epocã. Secolul al XVIII-lea deschisese gustul cãlãtoriilor pentru
cunoaºterea de noi spaþii, acesta menþinându-se ºi în secolul urmãtor, când scriitorii romantici
europeni, în dorinþa de evadare din cotidian, descoperã prin lecturi ºi prin voiaj Anglia, Spania, Italia,
Franþa, dar, mai ales, Orientul, spaþiu miraculos ºi misterios. Cãlãtorii din rãsãritul Europei sunt atraºi
de Occident ºi de civilizaþia acestuia. Consecinþa cãlãtoriei este, în ambele cazuri, jurnalul de
cãlãtorie.

Codru-Drãguºanu nu e un burghez cãruia punga îi permite cãlãtorii de plãcere, ci un om cu
venituri modeste, dornic sã colinde lumea, care profitã de ocaziile ce i se ivesc. În general, nu
cãlãtoreºte pe banii sãi, ci în diferite suite (în suita lui Alexandru Ghica Vodã2, a beizadelei G. G., a
principelui B.). Rezultatul literar al periplului sãu prin Europa, desfãºurat între anii 1838 ºi 1844, este
Peregrinul transilvan, publicat în douã versiuni, întâi în foiletonul ziarului „Concordia“, între 1863 ºi
1864, apoi în volum, cu titlul Peregrinulu transelvanu sau Epistole scrise den tiere straine unui amicu

in patria, de la anulu 1835 pana inchisive 1848, apãrut în anul 1865 la editorul S. Filtsch din Sibiu.3

Existã o mare distanþã în timp între data cãlãtoriilor ºi publicarea Peregrinului, care implicã
o diferenþã la nivelul culturii ºi al percepþiei pe care o avea asupra lucrurilor ºi a locurilor vizitate
la data cãlãtoriilor (fãcute între douãzeci ºi treizeci ºi doi de ani4) ºi data redactãrii cãrþii.
Codru-Drãguºanu nu þine un jurnal de cãlãtorie, ci scrie un jurnal de cãlãtorie mult dupã cãlãtorie, din
amintiri, sentimente ºi lecturi ulterioare din ghiduri turistice ºi jurnale de cãlãtorie din epocã5.
Epistolele sunt – aºa cum declarã el în 1863, la publicarea primelor dintre ele în „Concordia“ din
Pesta – „revãzute ºi adoperate dupã 25 ani“6.

Atent la aspectele sociale ºi economice ale strãinãtãþii, el observã oamenii ºi obiceiurile,
este preocupat de tot ceea ce asigurã o viaþã civilizatã, apreciazã confortul ºi subtilitãþile
gastronomice, face comparaþii. ªi, deoarece lucrarea sa este o „încercare de literaturã turistecã“, ne
poartã pe la Roma, Milano, Berna ºi Viena, inventariazã monumente înregistrând valoarea lor
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1 Toate citatele sunt din volumul Ion Codru-Drãguºanu, Peregrinul transilvan, Bucureºti, Ed. Sport-Turism, 1980, passim.
2 În capitolul VI al cãrþii, pe care îl dateazã octombrie 1838, Codru-Drãguºanu afirmã cã merge la Viena ºi face parte din

cortegiul lui Vodã, care cãlãtoreºte incognito, sub numele de colonelul Sanders (p. 60). Se ºtie cã sub acest nume pleacã în
cãlãtorie la 2 noiembrie 1838, cu o suitã restrânsã, Alexandru Vodã Ghica. Sub pretextul consultãrii unor doctori la Viena
ºi al unei cure la Karlsbad, acesta pleacã în Italia, pentru a-ºi întâlni iubita, pe contesa van Suchteln, stabilitã acolo. De la
Viena, Vodã merge la Milano, unde stã aproape douã luni (Vezi C. Gane, Trecute vieþi de doamne ºi domniþe, Iaºi, Ed.
Junimea, 1973, vol. III, p. 98), dupã care se întoarce acasã prin Roma ºi Viena. Acesta este ºi traseul descris de
Codru-Drãguºanu în capitolele VI-IX.

3 Cf. Georgeta Antonescu, Introducere în opera lui Ion Codru-Drãguºanu, Bucureºti, Ed. Minerva, 1983, p. 35.
4 Ion Codru-Drãguºanu s-a nãscut în anul 1818.
5 Vezi, de exemplu, jurnalul cãlãtoriei lui Franz Grillparzer în Italia ºi consideraþiile uimitor de asemãnãtoare referitoare la

Biserica Sfântul Petru.
6 Cfr. Georgeta Antonescu, op. cit., p. 6.



convenþionalã, fixatã de Baedecker prin consensul admirativ al generaþiilor, fãrã a fi foarte preocupat
de înþelegerea lor esteticã.

Evalueazã adesea ceea ce vede în stânjeni ºi florini, stabilind o ierarhie a monumentelor, în
frunte situându-se Catedrala ºi Piaþa San Pietro din Roma. „Nimica poþi sã cugeþi mai pompos“
decât aceastã piaþã imensã, rotundã, „de ambele pãrþi cercuitã de portice gigantice, suportate de patru
sute de coloane maiestuoase ºi supramontate de douã sute de statui colosale“, în mijlocul cãreia se
ridicã un obelisc egiptean de granit roºu, flancat de douã fântâni arteziene. Privind faþada Bazilicii

Sfântul Petru, care închide piaþa, remarcã „maiestuosul fronton /…/ cu galeria ce susþine statuile
colosale, a lui Hristos ºi ale celor doisprezece apostoli, lãsând a se vedea superba cupolã ºi douã
campanile lãturalnice“. Aceastã bisericã „fãrã îndoialã, n-au pereche în lume ºi e, în adevãr, demnã
de a fi catedralã a toatã lumea, pentru frumuseþe, preþ ºi grandiozitate“. Lungimea ei este de ºase sute
de „urme“, iar „lãrgimea crucii“ este de patru sute patruzeci de „urme, murii sunt groºi de câte
douãzeci ºi patru“, iar construirea ei „a costat trei sute de milioane“. Interiorul bisericii îl
impresioneazã prin bogãþia sa. „Intrând pe una din cele cinci porþi de bronz /…/ stai în loc de
admiraþie … Aur, bronz, marmurã de toatã speþa, apoi sculpturã, pictura, mozaic ºi arhitectura pare cã
s-au întrecut a conserva acest monument, unic în lume … Deºi magnificã, strãlucitã ºi colosalã
aceastã clãdire, toate într-însa sunt aºa proporþionate, cât þi se pare cã n-ar fi mare, cãci, toate pãrþile
fiind mari ºi în armonie cu altele, întregul devine în analogie naturalã.“ Niciun alt monument nu îl va
impresiona atâta, asupra niciunuia nu va zãbovi atât de mult, despre niciunul nu va scoate atâtea
exclamaþii admirative ca despre aceastã „magnificã, strãlucitã ºi colosalã clãdire /…/ monument unic
în lume“.

În general, privirea lui trece destul de fugar peste monumente. La Viena, remarcã turnul
Bisericii Sfântul ªtefan, socotit „al treilea dupã înãlþime“ ºi clopotul sãu „de patru sute de cântare,
turnat din tunuri turceºti“. Aici descrie ºi fastul ceremoniei liturgice, cu ocazia cãreia îºi aduce aminte
„cu durere de extrema mizerie a bisericilor noastre, de icoanele sfinþilor cu gura strâmbã, de luminile
de seu în sfântul lãcaº ºi de otrepele murdare ce se cheamã ornat liturgic“. Domul din Milano este „un
munte de marmurã albã pe toate pãrþile tãiat în reþea, ornat de mii de statui ºi încoronat cu o pãdure de
turnuri ºi turnuleþe, ce în formã de sloi de gheaþã, cautã spre cer, toate purtând chipuri de sfinþi, în
vârfuri“. La Strasbourg pomeneºte despre mãreaþa „catedralã goticã cu cel mai înalt turn din lume ºi
cu un orologiu astronomic“, dar considerã cã faima oraºului nu este datã de monument, ci de
„renumitele pastete de ficat de gâscã cu trufe, care detrerã mai mare renume Strasburgului ca turnul
cel înalt, ce nici nu e, nici dã cuiva de mâncare, fãrã custodelui sãu cãruia-i dãdurãm noi cinci franci“.
Privirea lui fugarã consemneazã în treacãt „catedrala anticã în stil ogival“ de la Linz, ºi „o capelã rusã
de arhitecturã graþioasã greceascã“ la Ulm, unde nu considera demn de menþionat impunãtorul dom
gotic.

Nefiind un cunoscãtor, face puþine aprecieri critice, limitându-se, în general, la descriere, cu
trimiteri stilistice foarte vagi. „Afarã de Italia, arhitectura are un caracter mai aspru, mai sever, cu atât
mai impunãtor“, iar „monumentele de arhitecturã greacã sau bizantinã“ din Italia i se par uneori „prea
cochete“. Nu recunoaºte stilul neoclasic pentru cã nu îl cunoaºte. La Ratisbonna [Regensburg]
viziteazã Walhalla, monumentul neoclasic ridicat de regele Bavariei, pe care nu îl poate determina
stilistic ºi nu considerã necesar sã îl descrie, menþionând doar amplasarea sa „pe o colinã rotundã,
toatã prefãcutã într-o grãdinã delicioasã /…/ pe malul Dunãrii“. Descrie Biserica La Madeleine din
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Paris, pe care o numeºte „templul sfintei Magdalena“, cu „fronton ºi colonadã în stil grecesc antic,
fãcând perechea palatului burbonic, ce încã are asemenea fronton“.

Aprecierea frumosului nu este determinatã atât de cunoaºtere, cât de plãcerea pe care opera
de artã o provocã ochiului pentru cã „dupã cum sunã proverbul «De gustibus non est disputandum»,
pentru gust nu se pot stabili reguli cu preciziune matematicã. Aºa ºi frumosul relativ e numai ce
place“. Gustul lui este îndreptat spre ceea ce este „mãreþ, grandios“ ºi „colosal“. Nu poate fi palat mai
mare decât Versailles, Biserica Saint-Denis este o „abaþie mãreaþã în stil gotic“, Biserica Sfântul

Petru din Roma este „magnificã strãlucit ºi colosalã“. Urbanismul parizian îl umple de încântare.
Piaþa Concordiei e una din cele mai cochete din lume, dar, cu toate acestea, e cea mai impozantã.
Palatul Þiglãriilor [Tuileries] este reºedinþa regeascã cea mai frumoasã din Europa. Împreunã cu
Place du Carrousel, Luvrul ºi Biserica Saint-Germain, ele constituie un ansamblu urban care îl
impresioneazã profund. „Uite-se cât poate vedea cu ochii, pe ambele maluri ale Senei ºi spunã dacã
undeva în lume s-ar putea afla atâtea construcþii mãreþe ºi atâtã de solide /…/ apoi atâtea poduri
frumoase, tot de piatrã ºi de fier. De aici se poate întoarce orice curios acasã, încredinþat cã în toatã
lumea veche ºi nouã, asemenea mãrire n-a fost, nu e, nu va fi …“ Câtã deosebire faþã de Bucureºti, în
care „atâta însã menþionez cã cel mai frumos monument arhitectonic, Turnul Colþii, construit de
suedezii lui Carol al XII-lea, e ruinat de cutremur, cã în Bucureºti nu e nici o piaþã publicã frumoasã,
cã lângã cele mai pompoase palate stau niºte vizuini greþoase, apoi în mijloc are grãdina Ciºmigiul,
constând dintr-un lac cu broaºte ºi lipitori“.

Ruinele Romei îi provoacã meditaþii romantice ºi degradarea monumentelor antice îl
afecteazã doar în mãsura în care se distrug mãrturiile unei strãlucite civilizaþii, al cãrei urmaº se
considerã. „Chipurile celor mai vârtoºi bãrbaþi, precum ºi cele ale celor mai cumpliþi tirani, zac în
pulbere cãlcate, zac pe strãzi, lângã garduri, coperite de urzici, iar faimosul For Roman, sufletul
Romei de oarecând, azi se cheamã Câmpul Vacilor ºi, pe lângã tribunele ºi azi în picioare, pasc, în
adevãr, caprele ºi viþeii. Aceasta e Roma de care tremura lumea pana în hotarele Asiei? Nu e Roma!
Acest deºert e mormântul Romei, e cadavrul ei ºi locuitorii de azi sunt viermii ce-l rod, în toatã
puterea vorbei!“ Îi acuzã pe italieni cã pãstreazã cu religiozitate ruinele antichitãþii nu pentru
memorabilitatea lor istoricã, nici din respect pentru antichitate, ci din „josnic interes“. Ele atrag din
toate unghiurile lumii o mulþime de strãini, a cãror curiozitate hrãneºte trei pãrþi ale Italiei. „Romanii
întreþin ruinele, ca cerºetorii ranele lor, spre a îndemna trecãtorii la îndurare. Nu în deºert sunã
proverbul «papa santo, popolo cornuto».“ Ajuns în Forumul lui Traian, descoperã Columna

„magnificã de marmurã albã, întreagã ºi memorabilã, prin proporþiuni, formã ºi sculpturi“.
Contabilizeazã, bineînþeles, numãrul personajelor, al cailor, cãruþelor, maºinilor de rãzboi ºi al
armelor de pe friza ei, a cãror varietate te pune în mirare ºi uimire ºi, comparând trecutul cu prezentul,
cade în cugetare la „lepra ce a cuprins poporul roman în Italia ºi la lepra ºi râia ce sug ºi storc sudoarea
poporului daco-roman“ ºi la „extrema mizerie ºi abjecþiune în care vegeteazã“.

Mai mult decât înfãþiºarea monumentelor, reprezentatã cu o exactitate inginereascã,
peregrinul reþine detaliul anecdotic ce le personalizeazã, transformând descrierea în poveste ºi
luminând o caracteristicã sau o curiozitate a oamenilor ce le însufleþesc. Turnul Catedralei Sfântul

ªtefan din Viena are „fundamentul închegat cu var stins în vin cãci fiind vinul aºa de acru în anul
fondãrii, domnitorul, ca sã nu se pericliteze stomacele supuºilor bându-l, au ordonat sã îl aducã
sacreficiu la construcþiunea turnului“.

153

Ion Codru-Drãguºanu ºi monumentele europene



Monumentele din lumea germanã sunt consemnate adesea lapidar, fãrã a suscita prea multe
comentarii, lipsa aprecierilor personale trãdând necunoaºterea, din care rezultã o apropiere
superficialã de ele. Atracþia culturalã a Romei, însã, se manifestã asupra sa aºa cum se manifestã
asupra contemporanilor hrãniþi cu studii clasice. Aici se poate spune cã autorul practicã turismul
cultural. „Suntem de douãzeci de zile în Roma ºi de dimineaþã pânã seara vizitarãm la monumente, în
ruine ºi în picioare, antice ºi moderne, amfiteatre, circuri, galerii, muzee, temple ºi biserici. Însã
douãzeci de ani ne-ar trebui sã le vedem ºi sã le apreciem toate.“ La Roma se lanseazã în descrieri mai
ample, cu trimiteri istorice ºi literare. Monumentele antichitãþii sale sunt prilej de admiraþie, de
cugetãri romantice privind trecutul, de comparaþie cu prezentul în defavoarea acestuia, de afirmare a
superioritãþii civilizaþiilor apuse. „O, decadenþã, o, calamitate, o, tristã realitate!“, exclamã el retoric
în faþa ruinelor ei, frustrat de crepusculul gloriei strãmoºilor sãi, deºi tot în acest oraº admirase
civilizaþia italianã a Renaºterii ºi a barocului, de care nu se simte, însã, legat.

Codru-Drãguºanu se comportã ca orice turist al timpului sãu. Se mirã, exclamã, admirã,
comparã, se urcã pe Sfântul ªtefan, Domul din Milano, Columna lui Traian, cupola Catedralei

Sfântul Petru. Suit în turnul Catedralei Sfântul ªtefan din Viena, îºi scrijeleºte numele pe zidul
acestuia, dupã obiceiul turiºtilor epocii: „M-am suit ºi, lângã mii altele, am scris ºi numele meu, cât se
poate mai sus ºi mai clar“. Nu îºi pune nici o clipã problema cã prin acest gest contribuie la
degradarea unui monument, deºi se plânge de degradarea monumentelor antice. Îºi scrie numele ºi pe
pereþii Peºterii lui Iorgovan de la Herculane, unde se aflã înscrise numele multor cãlãtori ºi oaspeþi ai
termelor. „ªi eu îmi transmisei numele posteritãþii dupã ce mã îmbie ciceronele cu cele necesare
scrisului.“

Impresiile lui sunt cele ale unui turist al epocii, care, alãturi de observaþii asupra locurilor,
oamenilor ºi întâmplãrilor, contabilizeazã monumentele în urma sugestiilor din ghidurile turistice,
care îi oferã ºi clasamente: „Turnul mitropoliei Sfântu ªtefan /…/ din toate fãpturile omeneºti e al
treilea dupã înãlþime, cãci numai piramida lui Cheops în Egipt ºi turnul catedralei din Strasburg, pe
râpa stângã a Rinului, îl întrec“. Versailles este un palat „grandios, cel mai strãlucit în Europa, poate
în toatã lumea …“ Este atent la performanþele dimensionale ale clãdirilor ºi, bineînþeles, la cât au
costat. Chiar dacã scrie mult mai târziu cartea, el se referã la ceea ce a perceput în tinereþe.
Completeazã cu trimiteri istorice (rezultat probabil al culturii ulterioare cãlãtoriilor), dar nu vede
altfel monumentele. Nu i se poate reproºa lipsa unei culturi care sã îi permitã analize stilistice ºi
aprecieri pertinente deoarece el este un om al timpului ºi al locului sãu geografic. Meritul sãu este
acela de a fi oferit contemporanilor ºi urmaºilor sãi români cu „dor de ducã“ o carte care sã le
hrãneascã visurile, de multe ori nerealizabile.
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Piaþa San Pietro, Roma

Piaþa ºi Catedrala San Pietro, Roma

Faþada Catedralei San Pietro, Roma

Interiorul Catedralei San Pietro, Roma
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Catedrala Sfântul ªtefan, Viena

Domul din Milano

Catedrala din Strasbourg
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Catedrala din Linz

Catedrala din Ulm

Palatul Versailles
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Place de la Concorde, Paris

Grãdinile Tuileries, Paris

Place du Carrousel, Paris

Palatul Luvru, Paris
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Ruine din Bucureºti

Forumul roman, Roma

Columna lui Traian, Roma
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