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Nava de explorare polar\ 
a lui Ernest Shackleton, blocat\ 
în banchiza din largul 
coastelor Antarctidei.





Aceast\ hart\ ilustrat\, realizat\ 
în secolul al XIV-lea, îl prezint\ pe 
Mansa Musa, conduc\torul regatului 
înst\rit Mali, din vestul Africii, ]inând 
în mân\ o pepit\ de aur. Acesta a fost 
unul dintre locurile pe care explorato-
rul marocan Ibn Battuta le-a vizitat în 
c\l\toriile sale.





Aceast\ ilustra]ie veche prezint\ 
piramidele de pe malul Nilului, 
marea cale navigabil\ din Egiptul 
antic. A fost folosit\ de exploratori [i 
comercian]i pentru a c\l\tori spre sud – 
c\tre ceea ce este acum Sudan – [i spre 
nord, în Marea Mediteran\.



Regele Pepi al II-lea 
avea aproximativ opt ani 
când a urcat pe tron. El 
a fost încântat când a 
auzit c\ un explorator 
pe nume Harkhuf aduce 
un pigmeu s\ danseze 
pentru el. De fapt, el 

precedent, Neferkare, 
va privi de asemenea. Iat\ 
ce spunea într-o scrisoare 
c\tre Harkhuf:

Gr\be[te-te [i ia 
cu tine acest pigmeu 
pe care l-ai adus din
 ]inutul locuitorilor 

orizontului... 
pentru a bucura 
inima, pentru 

a încânta inima 
regelui Neferkare!

Regilor [i reginelor din 
Egiptul antic le pl\cea s\ îi 
priveasc\ pe dansatorii pigmei 
care îi distrau la curte.

Pepi descria Yam ca 
-

torilor orizontului”, 

dincolo de orizont.



Exploratorii egipteni care 
au mers în Punt au adus 
cu ei plante [i animale 
interesante pentru a le 
ar\ta conduc\torilor lor.

YAM

PUNT

Alexandria

AFRICA

EUROPA
FRAN}A

SCANDINAVIA

EGIPT

MAREA 
BRITANIE

ARABIA

MAREA 
RO{IE

Ruta lui Harkhuf
Expedi]ia lui Nekau

Ruta lui Pytheas
Ruta lui Hatshepsut



Exploratorul grec 
Pytheas i-a uimit pe 
greci când le-a povestit 
c\ în nordul îndep\rtat 
a v\zut soarele pe cer 
în miezul nop]ii. 
El ajunsese probabil 
în regiunea Arctica, 
unde în mijlocul verii 
cerul este luminat toat\ 
noaptea.
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O hart\ a lumii, a[a 
cum o vedeau grecii 
antici (Europa, Asia, 
Arabia, Africa, Spania, 
Italia, Grecia)

o imagine extraordinar\ pentru Pytheas, 
care venea din Grecia.



Vikingii din de-
senele animate poart\ 
adesea coifuri metalice 
cu coarne. Dar nu 
exist\ nicio dovad\ 
c\ vikingii purtau 
în realita te astfel de 
coifuri. Ei purtau pro-
babil coi furi sferice, 
tunici [i jambiere.

Regiunea de origine a 
vikingilor era înconjurat\ 
de mare [i de golfuri mari-

-
duri, astfel c\ ei au devenit 
constructori de cor\bii [i 
navigatori pricepu]i.



Pentru a ajunge de 
la un râu la altul, 
vikingii erau nevoi]i 
s\-[i trag\ cor\biile 
pe uscat.

York

Paris

Cor\biile vikingilor, denumite 
langskip (vase lungi), erau mici [i 
rapide. Primele modele erau cu vâsle, 
dar ulterior au ap\rut [i cele 
cu pânze.
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Aceast\ hart\ prezint\ 
unele dintre rutele urmate 
de vikingi în expedi]iile lor. 
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Când vikingii boga]i 
mu reau, ace[tia erau 
înmormânta]i pe corabia 
lor, al\turi de bunurile 
care le apar]inuser\. S\p\-
turile efectuate au scos 
la iveal\ bijuterii ale 
vikingilor, instrumente 
[i arme, dar [i obiecte de 
zi cu zi.

Un rege bizantin al\turi 
de bodyguarzii s\i varegi 

                       Vikingii
               decorau obiectele, 
    precum aceast\ giruet\ 
de bronz, cu mon[tri 
mitologici.



Pân\ în anul 1960, 
nimeni nu era sigur 
c\ vikingii au ajuns în 
America de Nord. Atunci, 
ruinele unor case de 
vikingi au fost descope-
rite într-un loc numit 
L’Anse aux Meadows, în 
Newfoundland, în largul 
coastei estice a Canadei.

Skraeling era probabil 
un popor de nativi ameri-
cani numi]i Beothuck, 
care au tr\it în America 
de Nord mii de ani.

Locuin]e

Aceste colibe reconstruite din L’Anse aux 

probabil colonia lui Leif Ericsson. 
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în L’Anse aux Meadows



În Evul Mediu, 
europenii importau m\-
tase, condimente, pietre 
pre]ioase [i multe alte 
produse tocmai din Asia. 
Bunurile erau transpor-
tate pe uscat [i pe mare, 
schimbându-[i proprie-
tarii la punctele de escal\ 
de pe traseu.

Membrii familiei Polo 
au fost primii negustori 
care au f\cut întreaga 
c\l\torie pân\ în Orien-
tul Îndep\rtat.



Marco avea dreptate când spunea c\ Mun]ii 
Pamir sunt foarte înal]i. Vârful cel mai înalt 
ajunge la 7 495 m – aproape la fel de înalt ca 
Muntele Everest.

Marco Polo aminte[te 
adesea mânc\rurile [i 
b\uturile locale pe care 
le-a încercat în c\l\toriile 
sale – atât pe cele delicioa-
se, cât [i pe cele dezgus-
t\toare. Iat\ câteva pe care 
le-a descris:

...[i uleiul de susan 
de la Balashan.

...pepenii delicio[i de 
la Sapurgan...

Apa potabil\ revolt\toare 
de la Kierman...

Verde ca iarba 
[i atât de 
scârboas\...

Cei mai buni 
pepeni din lume!

Are mai mult 
gust decât 
oricare altul.



Unele dintre lucrurile 
pe care Marco Polo le-a 
des cris erau prea fantas-

ca acest miraculos stâlp de 
piatr\ care st\tea sus-
pendat în aer – probabil 
pentru c\ nu le v\zuse el 
însu[i.
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Aceast\ hart\ prezint\ 
traseul lui Marco Polo spre 
Khanbalik, în China [i 
înapoi.
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