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omanitatea românilor 
în viziunea istoricilor
R

CCRROONNIICCAARRIIII  EEVVUULLUUII  MMEEDDIIUU

Pe m\sur\ ce „v\lul milenar” datorat domina]iei migratorilor
r\s\riteni asupra spa]iului carpatic se destram\, încep s\ apar\
primele m\rturii despre români. Astfel, în lumea bizantin\, identi-
tatea etnic\ a românilor era bine cunoscut\, prima men]iune
g\sindu-se într-un tratat militar din secolul al VII-lea (Strategikon).
Datorit\ limbii, ace[tia erau numi]i romani, termen întâlnit mai târ-
ziu [i la împ\ratul Constantin al VII-lea Porfirogenetul (912-959),
care, în lucrarea sa Despre administrarea imperiului, preciza c\
„ace[tia se mai numesc [i romani pentru c\ au venit din Roma [i
poart\ acest nume pân\ în ziua de ast\zi”. Acest aspect a fost con-
firmat în cronica sa [i de Ioan Kynnamos, care a str\b\tut teritoriile
nord-dun\rene: „Se zice c\ sunt veni]i demult din Italia.”

La fel ca [i bizantinii, ungurii au între]inut un contact permanent
cu românii, romanitatea acestora fiindu-le cunoscut\. Notarul
anonim al regelui Bela afirma în cronica sa Gesta Hungarorum
(Faptele ungurilor) c\, la sosirea lor, ungurii au g\sit în Panonia
slavi, bulgari [i „blachi, adic\ p\storii romanilor”. Un secol mai târ-
ziu, Simon de Kéza nota, în Gesta Hunnorum et  Hungarorum, c\
românii erau în Panonia la venirea hunilor, iar în vremea lui Attila,
romanii, locuitori ai ora[elor (civitates), s-au înapoiat în Italia, doar
„vlahii, care au fost p\storii [i agricultorii acestora, au r\mas de
bun\voie în Panonia”.

Odat\ ce spa]iul românesc a intrat în sfera de interese a Romei
[i misionarilor ei, papalitatea a luat cuno[tin]\ despre existen]a
românilor [i apartenen]a lor la „ritul grecilor”, nelegitim în viziunea
curiei papale. Mai târziu, odat\ cu desf\[urarea luptei antiotomane
a }\rilor Române din secolul al XIV-lea, interesul european fa]\ de
români a sporit, manifestându-se în preocup\rile umani[tilor fa]\
de originea [i istoria acestora. Poggio Bracciolini a fost printre
primii umani[ti italieni care au afirmat originea roman\ a poporului
român. Pe lâng\ numeroase elemente comune limbii latine [i ro-
mâne, el a constatat existen]a la românii nord-dun\reni a unei
tradi]ii referitoare la descenden]a lor dintr-o colonie fondat\ de
Traian. Contemporanul s\u Flavio Biondo afirma despre românii cu
care se întâlnise la Roma c\ „invocau cu mândrie originea lor
roman\”, iar cu Enea Silvio Piccolomini, devenit pap\ sub numele
de Pius al II-lea, ideea originii romane a acestora a intrat în circui-
tul [tiin]ific european. În preajma c\derii Constantinopolului, Laonic
Chalcocondil, grec stabilit în Italia, cuno[tea originea comun\ a
românilor, numindu-i „daci” pe cei din nordul Dun\rii [i „vlahi” pe cei
din sudul fluviului.

CCoommppeetteenn]]ee  ssppeecciiffiiccee    modulului 
POPOARE {I SPA}II ISTORICE

1.1. Construirea unor explica]ii [i argu-
mente intra [i multidisciplinare cu privire
la evenimente [i procese istorice.

3.1. Compararea surselor istorice în
vederea stabilirii credibilit\]ii [i validit\]ii
informa]iei con]inut\ de acestea.

*4.1. Descoperirea unor oportunit\]i în
cercetarea istoriei ca surs\ a înv\]\rii
permanente.

Competen]ele specifice [i con]inu-
turile care constituie nucleul comun al
programei [colare sunt obligatorii la toate
filierele, profilurile [i specializ\rile care
studiaz\ disciplina ISTORIE 1 or\/s\pt.

La celelalte specializ\ri, care au
prev\zute mai multe ore/s\pt., sunt obli-
gatorii [i con]inuturile [i competen]ele
specifice marcate cu asterisc (*).

„Aceasta este în primul rând
ideea despre descenden]a roman\
a românilor din coloni[tii romani
transplanta]i în Dacia traian\: de
aici decurg logic o serie de idei în-
rudite [i adiacente, dar care fac
parte din ansamblul categoriei isto-
rice de romanitate a românilor.
Aceste idei complementare sunt:
ideea st\ruin]ei elementului roman
în Dacia abandonat\ de Aurelian
n\v\lirilor barbare, ideea unit\]ii de
neam a românilor din întregul teri-
toriu locuit de ei, ideea latinit\]ii lim-
bii române, ideea esen]ei romane a
unor obiceiuri [i datini populare.”

(A. Armbruster, 
Romanitatea românilor, 1972)

11

Cruce din aur de la Histria (sec. VI)
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Ideile umani[tilor italieni s-au r\spândit [i la cur]ile europene.
Antonio Bonfini, tr\ind la curtea regelui Ungariei, preciza c\ „din
legiunile [i din coloniile duse în Dacia de Traian [i ceilal]i împ\ra]i
s-au tras românii”, exprimându-[i totodat\ admira]ia pentru modul
cum a supravie]uit „vechea limb\ a Romei printre români”. Filippo
Buonaccorsi, consilier la curtea iagellon\, a c\l\torit în Moldova,
unde, cunoscându-i pe localnici, afl\ despre „descenden]a româ-
nilor din coloni[ti romani”.

În secolul al XVI-lea, Jan Laski, episcop de Gnezno, vorbind în
Conciliul din Lateran (1514) despre Moldova, a semnalat originea
roman\ a popula]iei „c\ci ei spun c\ sunt o[teni de odinioar\ ai ro-
manilor”. Tot acum, Nicolaus Olahus, umanist transilv\nean de faim\
european\, el însu[i de origine român\, în lucrarea sa Hungaria
(1536), este primul care sus]ine unitatea de neam, limb\, obiceiuri [i
religie a românilor, iar Johannes Honterus – originar din Bra[ov –
înscrie în harta sa (1542) numele Dacia pentru întreg teritoriul locuit
de români.

Secolul al XVII-lea marcheaz\ apogeul culturii medievale ro-
mâne[ti scrise, atunci când au ap\rut primele cronici în limba
român\. Grigore Ureche în Letopise]ul }\rii Moldovei [i Miron
Costin în De neamul moldovenilor vorbesc despre originea noastr\
latin\: „De la Râm ne tragem [i cu a lor cuvinte ni-i amestecat gra-
iul”, iar stolnicul Constantin Cantacuzino, în Istoria }\rii Române[ti,
a subliniat continuitatea de via]\ a dacilor sub st\pânirea roman\,
unitatea [i continuitatea românilor.

În concluzie, se poate spune c\ originea roman\ le era cunos-
cut\ românilor de mult\ vreme. Mai târziu, cronicarii moldoveni [i
munteni, cunosc\tori ai scrierilor umaniste, vor transfera ches-
tiunea romanit\]ii din sfera tradi]iei în cea a istoriografiei, pentru ca
{coala Ardelean\ s\ fac\ din aceasta o arm\ în lupta pentru eman-
cipare na]ional\ [i social\ a românilor transilv\neni.

11.. Analizând textul lec]iei, defini]i:
a) ideea de romanitate a româ-
nilor; b) în ce const\ tradi]ia
romanit\]ii la români?

22.. Pornind de la documentul 4,
identifica]i [i comenta]i: a) dife-
ren]a între „romani” [i „blacki”;
b) evenimentul care poate fi
asociat cu spusele cronicarului.

33.. Folosind celelalte documente,
argumenta]i r\spunsurile la între-
b\ri: a) Care era religia românilor
exprimat\ prin „ritul grecilor”? 
b) Prin ce mijloace au cunoscut
umani[tii romanitatea românilor?
c) Ce le-a atras aten]ia acestor
înv\]a]i europeni la români?

ACTIVITATE INDEPENDENT|

„Afirma]iile cuprinse în scrierile
savan]ilor str\ini din secolul XV
dovedesc din plin c\ nu cronicarii
moldoveni (…) au afirmat cei dintâi,
între români, descenden]a roman\
a poporului român. Într-adev\r,
savan]ii str\ini î[i întemeiaz\ con-
cluziile relative la originea roman\ a
poporului român nu atât pe propriile
lor investiga]ii [i descoperiri cât, în
primul rând, pe înse[i m\rturiile
românilor, m\rturii cunoscute de ei
direct sau indirect.”
({erban Papacostea, Geneza statului

în Evul Mediu românesc, 1988)

22

„Textul lui Simon de Kéza nu numai recunoa[te leg\tura strâns\ dintre
romani [i vlahi, dar [i eviden]iaz\ continuitatea romanit\]ii în acest spa]iu.
Mai mult înc\, textul reflect\ fidel caracterul real al p\r\sirii de c\tre romani
a teritoriilor dun\rene sub loviturile barbarilor. Din spusele cronicarului ungur
rezult\ limpede c\ în viziunea sa masa popula]iei romanice – elementele
agricole-pastorale pe care le cuprinde în denumirea de blacki – a r\mas
locului, doar p\tura ei suprapus\, citadin\, «romanii», s-au retras în Italia.”

({erban Papacostea, Românii în secolul al XIII-lea, 1993)

44

„Moldovenii au aceea[i limb\, rit [[i] religie ca muntenii; pe alocuri se
deosebesc par]ial în port. (…) Graiul lor [i al celorlal]i valahi a fost cândva
latin, ca al unora ce se afl\ într-o colonie a romanilor; în vremea noastr\ se
deosebe[te foarte mult de acela, numai c\ multe cuvinte ale lor sunt de
în]eles pentru cei [care vorbesc] latine[te. (…) Valahii se sus]ine c\ provin
dintr-o colonie a romanilor.”

(N. Olahus, Hungaria, 1536)

33

Donariul cu monogram cre[tin de la
Biertan (sec. IV), dovad\ a p\trunderii

cre[tinismului în Transilvania 
(desen trimis la Roma 

de nun]iul apostolic din Viena, 1780)

Modulul I
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Pân\ în secolul al XVIII-lea, continuitatea popula]iei romanice în
]inuturile carpato-dun\rene nu a fost pus\ la îndoial\, fiind conside-
rat\ un fapt normal [i logic. Însu[i împ\ratul Austriei, Iosif al II-lea
(1780-1790), îi socotea pe români „incontestabil, cei mai vechi [i
mai numero[i locuitori ai Transilvaniei.” De asemenea, contele
Teleki, pre[edinte al Cancelariei Aulice Transilvane, recuno[tea în
1791 c\ „românii sunt locuitorii cei mai vechi ai Transilvaniei”, iar
istoricul Huszti Andras afirma în acela[i an: „Nicio na]iune nu are
limba atât de apropiat\ de acea veche roman\ ca na]iunea vala-
hilor, ceea ce este un semn sigur [i care nu poate în[ela c\ ei sunt
în Transilvania urma[ii vechilor colonii romane.”

Dar, pentru popula]ia majoritar\ a Transilvaniei, secolul al XVIII-lea
a reprezentat momentul luptei pentru drepturile politice refuzate
secole de-a rândul de „na]iunile privilegiate”. În 1791 a fost elabo-
rat Supplex Libellus Valachorum, în care se subliniaz\ c\ românii
sunt cei mai vechi locuitori ai Transilvaniei, fiind urma[i ai colo-
ni[tilor lui Traian. Tot în aceast\ perioad\, reprezentan]ii „{colii
Ardelene” sus]in ideea originii latine a românilor.

În aceast\ atmosfer\ a fost lansat\ „teoria imigra]ionist\” a lui
Franz Sulzer, potrivit c\reia românii nu se trag din coloni[tii romani
din Dacia, aceasta fiind p\r\sit\ de toat\ popula]ia odat\ cu
retragerea roman\. Prin urmare, românii s-au n\scut ca popor la
sud de Dun\re, într-un spa]iu neprecizat, undeva între bulgari [i
albanezi, de la care au preluat influen]e în limb\, precum [i
credin]a ortodox\. De aici, ei au emigrat c\tre mijlocul secolului al
XIII-lea în nordul Dun\rii [i Transilvania, unde îi vor g\si stabili]i pe
unguri [i sa[i. Prin teoria sa, Franz Sulzer sfida p\rerea unanim\
din cultura [i [tiin]a istoric\ european\, care-i considera pe români
cei mai vechi locuitori ai Transilvaniei, urma[i ai romanilor lui
Traian. 

Scopul lans\rii acestei teorii era limpede: anularea argumen-
telor istorice ale românilor în lupta politic\ din Transilvania [i justi-
ficarea privilegiilor de]inute de maghiari, sa[i [i secui, precum [i a
statutului de „tolera]i” atribuit românilor. În felul acesta, chestiunea
continuit\]ilor istorice va c\p\ta un pronun]at caracter politic.

Dup\ realizarea dualismului austro-ungar (1867), imigra]ionis-
mul este readus cu [i mai mult\ t\rie în dezbaterile istoricilor de
c\tre un geograf austriac, Robert Roesler. Teoria lui Sulzer este
reluat\ [i îmbog\]it\ într-o lucrare ce va deveni fundamental\ pen-
tru adversarii continuit\]ii, iar teoria imigra]ionist\ va fi denumit\
roeslerian\. Ideile principale sus]inute de acesta caut\ s\ demon-
streze exterminarea dacilor în urma r\zboaielor cu romanii, cauz\
care a contribuit [i la dispari]ia vechii toponimii; romanizarea nu se
putea efectua în cei 165 de ani de st\pânire roman\, iar pentru c\
dacii r\ma[i în via]\ tr\iau izola]i, la retragerea aurelian\ Dacia a
r\mas pustie. 

Modulul I

Densu[ (Hunedoara), una din cele
mai vechi biserici române[ti, ridicat\
în sec. XIII pe ruinele unei mai vechi
construc]ii romane

Supplex Libellus Valachorum
Transsilvaniae, tip\rit la Cluj în 1791

SSuupppplleexx  LLiibbeelllluuss  VVaallaacchhoorruumm  

„Na]iunea român\ este cu mult cea
mai veche dintre toate na]iunile
Transilvaniei din vremea noastr\,
întrucât este un lucru sigur [i
dovedit, pe temeiul m\rturiilor isto-
rice, a unei tradi]ii niciodat\ între-
rupte, a asem\n\rii limbii, datinilor
[i obiceiurilor, c\ ea î[i trage origi-
nea de la coloniile romane aduse
la începutul secolului al doilea de
c\tre împ\ratul Traian, în nenu-
m\rate rânduri, în Dacia, cu un
num\r foarte mare de solda]i ve-
terani, ca s\ apere provincia…”

(D. Prodan, Din istoria 
form\rii na]iunii române, 1984)

11
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Modulul I
Potrivit acestei teorii, poporul român [i limba român\ s-au for-

mat în sudul Dun\rii, în centrul sau vestul Peninsulei Balcanice, de
unde au trecut în stânga fluviului, iar de aici ar fi p\truns în
Transilvania prin secolele IX-XIII.

Teoria roeslerian\ a fost demontat\ cu dovezi arheologice [i epi-
grafice ale prezen]ei dacilor sub st\pânirea roman\ [i ale r\mânerii
popula]iei daco-romane în fosta provincie. Începând cu B. P. Hasdeu,
[tiin]a istoric\ româneasc\ [i str\in\ a adus argumente [i dovezi
incontestabile privind latinitatea [i continuitatea românilor.

11.. Analizând textul lec]iei, rezolva]i, în grupe de 4-5 elevi, urm\toarele
sarcini:
a) Defini]i atitudinea personalit\]ilor secolului al XVIII-lea fa]\ de

romanitatea românilor.
b) Explica]i condi]iile care determin\ apari]ia teoriei lui Sulzer [i con-

tinuarea acesteia de c\tre Roesler.
c) Comenta]i argumentele folosite de speciali[tii care sus]in c\

aceast\ teorie este un fals [tiin]ific.
22.. Utilizând materialul documentar, identifica]i [i comenta]i:

a) Dou\ aspecte referitoare la vechimea românilor din Transilvania
exprimate în Supplex Libellus Valachorum.

b) Trei argumente ale teoriei roesleriene.
33.. Folosind [i alte materiale, realiza]i o dezbatere pe tema „Continuitatea

românilor în spa]iul carpato-dun\rean.”

ACTIVITATE INDEPENDENT|

EEMMIIGGRRAARREE – p\r\sirea ]\rii de
origine pentru a se stabili într-o
alt\ ]ar\.
IIMMIIGGRRAARREE – deplasarea [i sta-
bilirea într-o ]ar\ str\in\.
IIMMIIGGRRAA}}IIOONNIISSMM – curent în
istoriografie care se opune ideii
continuit\]ii de locuire a poporu-
lui român în spa]iul fostei
provincii Dacia, de la formarea
sa [i pân\ ast\zi.
SSUUPPPPLLEEXX – cerere, plângere, pe-
ti]ie.

Glosar

AAssppeeccttee  ssuuss]]iinnuuttee  ddee    tteeoorriiaa  rrooeesslleerriiaann\\

RRoommaanniizzaarreeaa  DDaacciieeii..  „Avem motive s\ credem c\ elementul dacic supus
s-a ]inut departe de contactul cu civiliza]ia roman\ [i [i-a men]inut du[m\nia
fa]\ de Roma. Romanizarea Daciei a fost îns\ diferit\ de cea a altor provincii
cucerite de armata Romei. (…) În Dacia îns\ a fost creat\ o adev\rat\ ]ar\
de colonizare dintr-un teritoriu slab locuit [i înconjurat de o popula]ie
du[m\noas\, în care îns\ romanitatea nu [i-a înfipt r\d\cini atât de adânci,
nesprijinindu-se pe bazele sigure ale unei na]ionalit\]i cucerite [i din punct de
vedere spiritual.”

DDiissccoonnttiinnuuiittaatteeaa  rroommaanniitt\\]]iiii..  „Cei care sus]in men]inerea unei popula]ii
romanice în Dacia se împart în dou\ categorii. Unii sus]in p\rerea c\ provin-
cialii romani s-au refugiat în mun]i pentru a-[i p\stra acolo libertatea [i via]a,
al]ii (…) consider\ c\ ei au r\mas netulbura]i în v\i [i câmpii în vechile lor
case [i a[ez\ri. (…) A doua p\rere î[i g\se[te respingerea în c\utarea zadar-
nic\ a presupusei continuit\]i a ora[elor [i popula]iei Daciei în toate monu-
mentele literare ale vecinilor.”

MMiiggrraa]]iiaa  vvllaahhiilloorr  llaa  nnoorrdd  ddee  DDuunn\\rree..  „Invadarea [i ocuparea Valahiei a fost
lini[tit\ [i imperceptibil\, începutul ei, care trebuie s\ fi fost înc\ în perioada
domina]iei cumane, neputând fi precizat. (…) Prin ipoteza migr\rii treptate
spre nord a valahilor din Moesia se poate explica împrejurarea surprinz\toare
c\ popula]ia valah\ se întâlne[te în nord de Dun\re numai dup\ începutul
veacului al XIII-lea, devenind apoi din ce în ce mai numeroas\, pân\ ce vor
umple în mare m\sur\ ]ara numit\ Valahia [i apoi ]\rile din jur…”

(R. Roesler, Romanische Studien, 1871)

22

Oamenii din }ara Oa[ului se îmbr\cau
[i în secolul trecut a[a cum o f\cuser\

cu sute de ani în urm\ str\mo[ii lor
(fotografie de Ioni]\ G. Andron, 1938)

„Cum [i-ar putea cineva m\car
închipui c\ ungurii [i cu nem]ii,
a[ezându-se într-o ]ar\ cu totul
pustie, s\ nu fi dat ei numele înal]ilor
s\i mun]i care le închideau orizontul,
râurilor sale celor mari cu cursul lung
[i cotit, [i s\ a[tepte s\ vin\ românii
care s\ îi înve]e pe dân[ii cum s\ le
numeasc\? Ar fi deci dup\ firea
lucrurilor c\, dac\ ungurii [i nem]ii ar
fi fost cei dintâi locuitori ai Daciei, s\
se g\seasc\ m\car numele celor
mai însemna]i mun]i [i celor mai
mari ape de obâr[ie ungureasc\ sau
german\. Le g\sim dimpotriv\ ro-
mâne[ti sau dace.”

(A.D. Xenopol, Teoria lui Roesler)

33
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Dup\ felul în care istoricii au c\utat s\ prezinte evolu]ia roma-
nit\]ii de la nordul Dun\rii [i din Carpa]i, s-au conturat dou\ opinii
diferite cu privire la formarea românilor ca popor: continuitatea lor
în Dacia [i imigrarea târzie din sudul Dun\rii.

Servind anumite interese politice, unii istorici au elaborat teorii
proprii, pseudo-[tiin]ifice, potrivit c\rora românii nu s-ar fi format în
]ara lor de ast\zi. Astfel, un caz evident de inconsecven]\ îl repre-
zint\ Szamaskösy Istvan, care, într-o lucrare din 1593, sus]inea c\
românii sunt urma[ii coloni[tilor romani. Dup\ domnia lui Mihai
Viteazul [i-a schimbat radical p\rerea, afirmând c\ românii nu pot
fi urma[ii coloni[tilor romani, deoarece ace[tia au fost muta]i la
sudul Dun\rii în vremea împ\ratului Gallienus. El a fost comb\tut
de c\rturarii sa[i L. Toppeltinus [i J. Tröster, ultimul autor al unei
lucr\ri despre Dacia în care [i-a afirmat convingerea c\ „românii de
azi ce tr\iesc în }ara Româneasc\, Moldova [i mun]ii Transilvaniei
nu sunt decât urma[ii legiunilor romane”, prin urmare „cei mai vechi
locuitori ai acestei ]\ri”. Mai târziu, Benkö Iozsef, în cartea Transil-
vania, sive magnus Transilvaniae Principatus (1778), ar\ta c\ la
abandonarea provinciei traiane „mul]i romani împreun\ cu dacii
indigeni au r\mas pe loc.”

A[a cum am ar\tat, odat\ cu mi[carea de emancipare a româ-
nilor transilv\neni din secolul al XVIII-lea a fost lansat\ [i „teoria imi-
gra]ionist\” dezvoltat\ de Franz Sulzer în lucrarea Geschichte 
des transalpinischen Daciens (1781), la care vor adera [i istoricii
I.C. Eder, Bolla Marton [i I. Ch. Engel. Ace[tia identificau absen]a
surselor scrise asupra românilor în mileniul marilor migra]ii cu
absen]a îns\[i a românilor. În replic\, înv\]atul sas Michael
Lebrecht scria chiar în timpul r\scoalei lui Horea (1784) c\ românii,
ca urma[i ai romanilor, sunt „cei mai vechi locuitori ai acestei regiuni”.
În 1787, istoricul englez E. Gibbon, autor al unei celebre istorii a
Imperiului Roman, ar\ta c\ în Dacia, dup\ retragerea aurelian\, a
r\mas „o parte însemnat\ din locuitorii ei, care mai mare groaz\
aveau de migrare decât de st\pânitorul got”. De la ace[ti locuitori
vor deprinde migratorii „agricultura [i pl\cerile lumii civilizate.”

Netemeinicia afirma]iilor lui Sulzer a fost reliefat\ [i de repre-
zentan]ii {colii Ardelene (S. Micu, Gh. {incai, P. Maior, I. Budai-De-
leanu), dar [i de marele slavist Paul Ioseph Schafarik, care sus]inea
(1844) c\ „valahii de la nord [i de la sud de fluviu au to]i aceea[i
origine” evoluând din „amestecul tracilor [i geto-dacilor cu romanii”.

Dup\ realizarea dualismului austro-ungar (1867), Robert Roesler
redacteaz\ Dacien und Romänen (1868) [i Romanische Studien
(1871), unde reia, pe baza informa]iilor timpului s\u, toate tezele
formulate timp de un secol în sensul contest\rii permanen]ei
românilor în vatra lor str\mo[easc\. R\spunsul avea s\ vin\ din
partea lui A.D. Xenopol, reprezentant de seam\ al istoriografiei ro-
mâne[ti, în lucrarea Teoria lui Roesler (1884). 

Modulul I

DDEESSCC||LLEECCAATT – termen folosit
mai ales de cronicari în leg\tur\
cu întemeierea statelor medievale
române[ti. (A desc\leca – A se
a[eza statornic într-un loc.)
OOBBÂÂRR{{IIEE – locul din care se tra-
ge cineva (familie, neam).

Glosar

„I-a trecut cuiva prin minte s\
nege sau s\ conteste continuitatea
poporului francez în Galia, a celui
spaniol [i portughez în Peninsula
Iberic\ ori a celui italian în Italia? A
admis oare vreun istoric c\ galo-
romanii [i-au p\r\sit locuin]ele
plecând din Galia peste Alpi sau
peste Pirinei, pentru a se întoarce
mai târziu, dup\ secole, înd\r\t
acas\? Sau c\ spaniolii au trecut
strâmtoarea Gibraltar, în Africa,
pentru a reveni, dup\ sute de ani,
în vechiul teritoriu? Simpla formu-
lare a unor asemenea întreb\ri
arat\ lipsa lor de temei.”

(C.C. Giurescu, 
Formarea poporului român 

[i a limbii române, 1973)

11

}\ran român (reproducere din lucrarea
lui J. Tröster, 1666)
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Modulul I
O adev\rat\ monografie a subiectului tratat, lucrarea abordeaz\

argumentele contestatoare ale istoricului german [i le r\spunde
apelând la toate sursele fundamentale, precum [i la comentariile
autorilor credita]i [tiin]ific de-a lungul timpurilor. În leg\tur\ cu ches-
tiunea p\r\sirii Daciei, Xenopol a emis un principiu conving\tor:
„Popoarele nomade se str\mut\ înaintea unei n\v\liri, cele a[ezate
r\mân lipite de teritoriul lor [i n\v\lirea trece peste ele.” În acela[i
sens este comb\tut\ [i teoria golirii de popula]ie a Daciei la
retragerea aurelian\. În finalul lucr\rii atrage aten]ia analiza despre
rolul tradi]iilor popoarelor în ce prive[te obâr[ia acestora, cu referiri
la a[a-zisul „desc\lecat”, evocat în legendele românilor.

Dac\ la început A.D. Xenopol [i D. Onciul, sus]inând continui-
tatea daco-roman\, se bazau pe argumente de ordin logic, mai
târziu investiga]iile [tiin]ifice conduse de marii no[tri istorici, cât [i
de lingvi[ti (N. Iorga, V. Pârvan, C. Daicoviciu, Gh. I. Br\tianu, 
Al. Rosetti, C.C. Giurescu [i al]ii), al\turi de cercetarea arheolo-
gic\, au f\cut progrese remarcabile. Aceste investiga]ii se vor fina-
liza prin dovezile concrete, din ce în ce mai numeroase, care
infirm\ teoria imigra]ionist\. Pe aceea[i pozi]ie s-au situat [i un
num\r important de istorici str\ini (Th. Mommsen, I. Jung, C. Patsch,
L. Homo, Paul Mackendrick, care consider\ c\ românii sunt
urma[ii daco-romanilor [i c\ s-au format ca popor în Dacia Traian\.

În operele cronicarilor medie-
vali [i în cele ale istoricilor mo-
derni, românii sunt considera]i
cei mai vechi locuitori ai spa]iu-
lui carpato-dun\reano-pontic.

Servind interesele politice ale
monarhiei habsburgice [i, ul-
terior, ale statului dualist, unii
intelectuali ajung la formula-
rea teoriei imigra]ioniste.

Teoria imigra]ionist\ a fost re-
luat\ de Robert Roesler, fiind
comb\tut\ cu argumente [tiin-
]ifice de numero[i istorici ro-
mâni [i str\ini.

PRO MEMORIA!

„Cercet\rile arheologice confirm\ de altfel prezen]a popula]iei daco-
romane pe vechiul teritoriu al provinciei. La Sarmizegetusa, amfiteatrul [i
alte cl\diri publice sunt folosite ca locuin]e de o popula]ie nevoia[\ înc\ cel
pu]in un secol dup\ p\r\sire; urme asem\n\toare au fost identificate [i la
Napoca, Porolissum, Apulum, precum [i în numeroase a[ez\ri de tip rural.
(…) O astfel de a[ezare a fost s\pat\ la Bratei (Media[), dând la lumin\ cel
mai mare cimitir cunoscut în Dacia, cca 500 de morminte din secolele IV-V.
(…) Descoperiri asem\n\toare au fost f\cute [i în alte regiuni ale Daciei.”

(Vlad Georgescu, Istoria românilor, 1992)

33

„Drama istoriei române[ti este c\ aceasta se g\se[te confruntat\ cu isto-
ria maghiar\. (…) Drama celor dou\ istorii este c\ ele î[i revendic\ acela[i
spa]iu originar, Transilvania. Maghiarii sunt cuceritorii bazinului carpatic la
sfâr[itul secolului al IX-lea. (…) Istoriografia român\ nu contest\ a[ezarea
aici a maghiarilor, dar se ridic\ împotriva tezei maghiare dup\ care Dacia
fusese abandonat\ de Aurelian [i deci maghiarii ar fi primii ocupan]i ai
Transilvaniei.”                                     (C. Durandin, Istoria românilor, 1998)

44

„Într-o epoc\ în care izvoarele
istorice se ocup\ de st\pânii
locurilor, de c\petenii [i de clasele
conduc\toare, este foarte firesc ca
popula]ia aservit\ s\ fie ignorat\.
M\car c\ aceasta era mai nume-
roas\ [i precis mai evoluat\, în
unele regiuni cel pu]in, decât no-
mazii care au n\v\lit peste ea [i o
exploatau.”

(Gh. I. Br\tianu, O enigm\ [i
un miracol istoric, poporul român,

ed. în limba român\ 1940)

22

11.. Analiza]i textul lec]iei [i r\spunde]i la întreb\ri: a) De ce Mihai Viteazul
a influen]at ideile lui Szamoskösy referitoare la romanitatea românilor?
b) Ce interese politice au determinat apari]ia teoriei imigra]ioniste?

22.. Studiind documentele, argumenta]i: a) De ce este negat\ autohtonia
românilor? b) În afara argumentelor arheologice, mai pot exista [i alte
argumente? c) Comenta]i p\rerea lui Gh. I. Br\tianu referitoare la
absen]a izvoarelor scrise despre români în mileniul migra]iilor.

ACTIVITATE INDEPENDENT|

Ulpia Traiana Sarmizegetusa –
amfiteatrul, cazarma gladiatorilor,

templul zei]ei Nemesis 
[i templul Dianei [i al lui Silvanus

(vedere aerian\)
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*Gh. I. Br\tianu 
despre Marea Neagr\

STUDIU DE CAZ 

Preocup\rile lui Gh. I. Br\tianu pentru arealul pontic au fost
încununate, în ultima perioad\ a vie]ii, de redactarea amplei mono-
grafii Marea Neagr\. De la origini pân\ la cucerirea otoman\.
Importanta lucrare scoate în eviden]\ vastitatea cuno[tin]elor,
capacitatea de a reliefa fenomenele esen]iale, precum [i largul ori-
zont istoric al marelui medievist.

De fapt, interesul istoricului român pentru aceast\ zon\ geogra-
fic\ s-a manifestat odat\ cu preg\tirea lucr\rii de doctorat, cer-
cet\rile din arhivele genoveze fiind orientate spre istoria comer]ului
Genovei la gurile Dun\rii (sec. XI-XV). Mai târziu, revine asupra
unor aspecte tratate tangen]ial, publicând studii referitoare la
Vicina [i Cetatea Alb\, prezen]a vene]ienilor în Marea Neagr\ [i
activitatea comercial\ a genovezilor în Moldova secolului al XV-lea.

A urmat, apoi, un al doilea moment important, sus]inerea la Uni-
versitatea Bucure[ti a cursului intitulat „Chestiunea M\rii Negre”,
pe parcursul a doi ani universitari (1941-1943), un demers de
anvergur\ în care prezint\ istoria spa]iului pontic din cele mai vechi
timpuri pân\ în epoca contemporan\. 

La aceasta, se adaug\ vizita f\cut\ în Crimeea (1942), care i-a
permis un contact direct cu vestigiile medievale ale coloniilor ita-
liene de la Caffa, Mangop, Soldaia [i vechiul Solhat, facilitându-i
în]elegerea unor probleme asupra c\rora se oprise în decursul
studiilor sale. Aici s-a ar\tat interesat de cunoa[terea peisajului, a
exponatelor din micile muzee or\[ene[ti [i îndeosebi a monumen-
telor p\strate de la bizantini, genovezi [i t\tari.

Forma definitiv\ a sintezei despre Marea Neagr\ – de fapt, a
primei p\r]i a cursului pe care îl ]inuse la Universitate – a fost ela-
borat\ de Br\tianu dup\ îndep\rtarea din înv\]\mânt [i înainte de
arestare (1950), pentru ca tip\rirea ei, în limba în care a fost defini-
tivat\, franceza, s\ se realizeze postum (München, 1969). În tra-
ducere în limba român\, lucrarea avea s\ fie publicat\ abia peste
aproape dou\ decenii (1988).

Lucrarea este structurat\ în patru „c\r]i” [i prezint\ evolu]ia
istoric\ a spa]iului limitrof M\rii Negre, într-o succesiune cronolo-
gic\ fireasc\, de la epoca preistoric\ pân\ la cucerirea otoman\ în
secolul al XV-lea. Autorul trece prin istoria bizantin\ pân\ la dom-
niile Comnenilor, marile migra]ii din stepele nord-pontice [i apari]ia
turcilor selgiucizi în Anatolia, apoi se ocup\ de expansiunea comer-
cial\ a ora[elor italiene, perioad\ în care Marea Neagr\ devine o
adev\rat\ plac\ turnant\ a comer]ului interna]ional, urmat\ de
expansiunea otoman\, cu impunerea  monopolului turc asupra în-
tregului bazin pontic. 

„Este vorba într-adev\r de o
mare aproape închis\, care nu
comunic\ cu Mediterana decât prin
îngusta ie[ire a Strâmtorilor; cu
toate acestea, datorit\ marilor fluvii
care se vars\ în ea din adâncurile
stepei sau din masivele Europei
Centrale, datorit\ re]elei multiple a
drumurilor continentale ce ajung în
porturile ei, ea merit\, tot atât de
mult ca [i alte m\ri, (…) numele de
plac\ turnant\ a marelui trafic [i a
schimburilor interna]ionale.”

(Gh. I. Br\tianu, Marea Neagr\)

11

GGhh..  II..  BBrr\\ttiiaannuu  
ddeesspprree  ddeessttiinnuull  lluuccrr\\rriiii  ssaallee

„Deocamdat\ ar fi o foarte
mare satisfac]ie pentru mine s\
[tiu acest manuscris, redactat în
condi]ii amintind ambian]a în care
a fost scris\ Cartea Minunilor a
ilustrului Marco Polo (…), ajuns s\
dep\[easc\ multiplele bariere ridi-
cate actualmente între R\s\rit [i
Apus [i s\-mi aduc modesta con-
tribu]ie la progresul cercet\rii
istorice. A[ dori m\car s\ amin-
teasc\ celor preocupa]i de destinul
Europei faptul c\ aceasta trebuie
considerat\ în totalitatea ei [i c\
spiritul, în ciuda piedicilor, r\zbate
totu[i unde dore[te.”

22

Marea Neagr\ în atlasul genovezului
Battista Agrese (1542)
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În toat\ aceast\ desf\[urare [i-au g\sit locul [i marile perso-
nalit\]i, de la Darius I la Mahomed al II-lea, care vor influen]a isto-
ria arealului pontic.

Legat de spa]iul românesc, marele istoric subliniaz\ rolul impor-
tant pe care Marea Neagr\ l-a avut asupra acestuia. Al\turi de
Carpa]i [i Dun\re, ea a constituit una din permanen]ele geografice
ale românilor, iar de comer]ul pontic este legat\ ascensiunea
politic\ a celor dou\ ]\ri române[ti extracarpatice.  De asemenea,
progresele domina]iei otomane la nord de Dun\re au fost legate de
pierderea pozi]iilor române[ti la mare în favoarea turcilor –
Dobrogea (1417), Chilia [i Cetatea Alb\ (1484), înfiin]area raialei
Bender în Moldova (1538) – la fel cum mai târziu, în epoca mo-
dern\, cucerirea libert\]ii are drept etape revenirea românilor la
mare: 1829 – înl\turarea monopolului economic otoman; 1856 – re-
venirea gurilor Dun\rii la Moldova; 1878 – independen]a [i reve-
nirea Dobrogei între hotarele României.

În demersul s\u, Gh. I. Br\tianu nu s-a bazat doar pe literatura
de specialitate, ci a folosit informa]ii extrase din cele mai diverse
surse, la care a ad\ugat rezultatul cercet\rilor arheologice, numis-
matice [i epigrafice. „Marea Neagr\” î[i g\se[te în felul acesta un
loc de seam\ în rândul marilor sinteze elaborate de elita [tiin]ific\
româneasc\ în perioada interbelic\.

GGhheeoorrgghhee  II..  BBrr\\ttiiaannuu  ((11889988--11995533))

S-a n\scut la Ruginoasa (Ia[i)
fiind fiul lui Ion I.C. Br\tianu, [ef
PNL [i prim-ministru cu rol im-
portant în întregirea de stat a 
României (1918). Era nepotul lui
Ion C. Br\tianu, revolu]ionar de
la 1848, fondator al PNL [i prim-mi-
nistru al României în timpul
r\zboiului de independen]\.

Dup\ absolvirea Universit\]ii din
Ia[i, se înscrie la Universitatea
Sorbona din Paris, unde î[i sus]i-
ne doctoratul cu teza „Recherches
sur le commerce génois dans la
mer Noire au XIIIe siècle” (1929).
Lucrarea avea s\-l impun\ rapid
lumii savante europene. În urma
Congresului interna]ional de [tiin-
]e istorice de la Zürich (1938) este
îndemnat s\ lanseze proiectul
unei noi istorii medievale euro-
pene, dar ac]iunea va fi z\d\rni-
cit\ de izbucnirea r\zboiului.

A fost profesor universitar de
istorie la Ia[i (1924-1940) [i 
Bucure[ti (1940-1943) [i membru
al Academiei Române. Îndep\rtat
de la catedr\ (1947), este arestat
în 1950 [i încarcerat în închisoarea
de la Sighet, unde moare în 1953.

Principalele sale lucr\ri:
O enigm\ [i un miracol istoric:

Poporul român (1937) Originile
[i formarea unit\]ii române[ti
(1943) Tradi]ia istoric\ despre
întemeierea statelor române[ti
(1945) Marea Neagr\. De la
origini pân\ la cucerirea otoman\
(München, 1969) Sfatul dom-
nesc [i adunarea st\rilor în Prin-
cipatele Române (Evry, 1977).

„Cucerirea otoman\ i-a închis [traficului M\rii Negre] accesul la comer]ul
european în a doua jum\tate a secolului al XV-lea: Constantinopolul, cuce-
rit în 1453, Trapezuntul în 1461, Caffa în 1475, Chilia [i Cetatea Alb\ în
1484, sunt de acum înainte porturi controlate de Imperiul turcesc, care le
exploateaz\ resursele în folosul s\u exclusiv, a[a cum Imperiul bizantin
f\cea în perioada apogeului puterii sale.”

(Gh. I. Br\tianu, Marea Neagr\)

33

„Valen]ele sintezei lui Gheorghe Br\tianu îi confer\ incontestabil atribu-
tul de oper\ capital\ a istoriografiei române[ti [i chiar mondiale [i constitu-
ie o chez\[ie c\ î[i va men]ine nimbul perenit\]ii. Ceea ce exprima marele
istoric într-o prelegere din anii r\zboiului, cu toate c\ viza alte aspecte, con-
cord\ nespus de bine cu destinul monumentalei sale lucr\ri despre arealul
pontic: «Numai ce se înal]\ cu trud\, prin jertf\, cu nenum\rate greut\]i, are
un în]eles [i un rost de durat\».”

(Victor Spinei, în studiul introductiv al edi]iei în limba român\, 1988)

44

ACTIVITATE INDEPENDENT|

11.. Citi]i cu aten]ie documentele [i identifica]i: a) c\ile comer]ului din
Marea Neagr\; b) condi]iile de via]\ [i sursa prosperit\]ii ora[elor din
zon\; c) originea etnic\ a locuitorilor.

22.. Stabili]i consecin]ele ofensivei otomane pentru comer]ul Europei.
33.. Comenta]i, organizându-v\ în grupe de 4-5 elevi, opinia lui Gh. Br\tianu

cu privire la destinul lucr\rilor sale (documentele 2 [i 4).
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Modulul I

CCIIVVIILLIIZZAA}}IIIILLEE  AAMMEERRIINNDDIIEENNEE

Dac\ existen]a unor civiliza]ii îndep\rtate era doar b\nuit\, ca în
cazul celor din Asia [i Africa, în momentul descoperirii [i cuceririi
Americilor europenii vor veni în contact cu civiliza]ii total necunos-
cute [i profund diferite de a lor. Va fi o experien]\ care va trezi în
rândul lor motive de uimire [i admira]ie sau, dimpotriv\, dispre] [i
comportament inuman.

Sosit în insulele Antile (1492), Cristofor Columb era întâmpinat de
o popula]ie primitiv\, dar pa[nic\ [i binevoitoare. Spaniolii erau sa-
tisf\cu]i de ideea inferiorit\]ii oamenilor care nu au avut [ansa de a
se na[te în Europa cre[tin\. Ei n-au fost impresiona]i nici de popu-
la]iile de maia[i, care tr\iau înc\ în epoca pietrei [lefuite, chiar dac\
imperiul lor, în plin\ dec\dere, oferea spre admira]ie construc]ii
extraordinare realizate în perioada sa de glorie. Aceast\ atitudine se
va schimba radical la contactul cu Imperiul aztec în Mexic, cât [i cu
cel inca[ în Peru, care vor dezmin]i ideea de civiliza]ie inferioar\.

Aztecii î[i formaser\ un imperiu cu capitala la Tenochtitlan, a
c\rui societate era dominat\ de preo]i [i r\zboinici. Preo]ii, foarte
numero[i, utilizau un calendar complex, ocupându-se cu obser-
va]iile astronomice, educa]ia tinerilor [i îngrijirea bolnavilor. De
asemenea, la marile s\rb\tori ei erau cei care practicau sacrificiile
umane în temple. Me[teri neîntrecu]i în arta ]esutului, a prelucr\rii
aurului [i a construc]iilor, dar [i evolua]i spiritual, aztecii foloseau o
scriere pictografic\ [i fabricau un fel de hârtie din fibr\ de agave,
alc\tuind adev\rate c\r]i. Tezaurul de cuno[tin]e reprezentat de
aceste c\r]i va fi, îns\, distrus de ignoran]a [i fanatismul civilizator
al cuceritorului spaniol.

În drumul lor, oamenii lui Hernando Cortés, conduc\torul expe-
di]iei care i-a înfrânt pe azteci [i a cucerit Mexicul (1519–1521),
întâlneau cet\]i mari [i frumoase, privind cu admira]ie temple
imense în form\ de piramid\ cu trepte (teocalli), iar odat\ ajun[i în
capitala imperiului, mai mare [i mai frumoas\ decât a oric\rui ora[
din Europa, îi vor admira splendoarea. Aici, desigur, o puternic\
impresie avea s\ le-o produc\ întâlnirea cu Moctezuma, împ\ratul
aztecilor, care venise într-o litier\ acoperit\ cu aur lustruit [i cizelat,
îmbr\cat cu o mantie foarte fin lucrat\, având în picioare sandale
cu t\lpi de aur. Desigur, obiceiul sacrifiicilor umane practicat în tem-
ple trebuie s\ fi stârnit indignarea spaniolilor, dar, la rândul lor,
ace[tia se f\ceau vinova]i de arderile pe rug, care erau la ordinea
zilei în Spania.

escoperitori de noi spa]ii 
[i culturi (secolele XV–XIX)
D

„To]i umbl\ goi, a[a cum s-au
n\scut, la fel [i femeile, [i una din-
tre acestea era destul de tân\r\. {i
to]i cei pe care i-am v\zut erau
foarte tineri, încât nu observai pe
niciunul care s\ aib\ mai mult de
30 de ani, [i sunt to]i bine f\cu]i,
frumo[i la trup [i la chip. Au p\rul
gros, aproape ca firele din coada
cailor, scurt [i c\zând în ochi, afar\
de câte un smoc pe care-l arunc\
pe spate, [i îl las\ lung, f\r\ s\-l
taie niciodat\. (…) Unii î[i vopsesc
fa]a, al]ii corpul întreg sau numai
ochii, sau numai nasul.

Nu poart\ arme [i nici nu le
cunosc: le ar\tai s\biile [i, apucân-
du-le de partea t\i[ului, din negli-
jen]\ se t\iau. Nu au niciun fel de
fier (metal). Suli]ele lor sunt ni[te
pr\jini f\r\ fier; câteva dintre ele
poart\ în vârf un dinte de pe[te [i
altele un corp dur de orice natur\.
În general, sunt înal]i, cu mi[c\ri
gra]ioase [i sunt bine f\cu]i.”

(Jurnalul de bord 
al lui Cristofor Columb)

11

CCOONNQQUUIISSTTAADDOORRII — aventurieri
[i nobili spanioli care au cucerit
America Central\ [i de Sud în
secolul al XVI-lea.
LLIITTIIEERR|| — un fel de pat sau
scaun purtat pe cai sau de oa-
meni, folosit ca mijloc de depla-
sare (lectic\).

Glosar

Primul contact al lui Cristofor Columb
cu indienii, reprezentat de un pictor 
din secolele urm\toare
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Inca[ii se considerau „fiii Soarelui”, iar regele era privit ca întru-
chiparea acestuia pe P\mânt. Imperiul se întindea de-a lungul
coastei Oceanului Pacific, pe platoul înalt al Anzilor, m\surând 
4 000 km de la Nord la Sud, având o organizare deosebit de evolu-
at\. Numero[i func]ionari vegheau asupra sistemului [i a între]ine-
rii drumurilor. Admira]ia spaniolilor fa]\ de calitatea acestora a fost
deplin\, ei afirmând c\: „nici Carol al V-lea, cu toat\ bog\]ia [i pu-
terea lui, nu ar fi putut construi altele mai bune”. În sfâr[it, modul
cum sunt construite ora[ele, fortifica]iile [i terasele pentru agricul-
tur\ face dovada unor cuno[tin]e remarcabile în domeniul con-
struc]iilor [i al agriculturii. Cuzco, capitala imperiului, era com-
parat\ de spanioli cu Roma pentru caracterul monumental al pala-
telor, templelor [i mormintelor decorate cu basoreliefuri, pl\ci de
aur [i argint. Totu[i, inca[ii erau întrecu]i de azteci, c\ci ace[tia
cuno[teau scrierea.

La câ]iva ani dup\ c\derea Mexicului, Francisco Pizzaro, ade-
menit de bog\]iile imperiului Marelui Inca, pornea din Panama
(1531) în marea aventur\. El îi va supune pe inca[i în numai trei
ani, cucerind Cuzco (1533), [i va întemeia Noua Castilie, cu capi-
tala la Lima.

Sosirea europenilor în America avea s\ le aduc\ amerindienilor
un [ir de boli (variol\, rujeol\, tuberculoz\, tifos [i pojar) pân\ atunci,
se pare, necunoscute în Lumea Nou\, care vor face adev\rate ra-
vagii în rândul popula]iei indigene. Pe de alt\ parte, pe lâng\ obi-
ceiul fumatului [i cultivarea unor plante noi, necunoscute de ei
(porumb, cartof, fasole, tomate), europenii vor contacta [i ei boli pe
care nu le [tiau, precum sifilisul, care în mai pu]in de un deceniu va
cuprinde vechiul continent.

11.. Analizând textul lec]iei, rezol-
va]i urm\toarele sarcini:
a) Explica]i atitudinea spanio-

lilor care se considerau su-
periori amerindienilor.

b) Identifica]i aspecte care au
stârnit admira]ia sau oroarea
spaniolilor.

c) Indica]i domeniul în care in-
ca[ii erau întrecu]i de azteci.

22.. Parcurgând documentele, sta-
bili]i grupul de popula]ie (civi-
liza]ie) la care se refer\.

33.. Pornind de la documentul 3,
construi]i argumente referitoare
la:
a) Rapida cucerire a teritoriilor

locuite de azteci [i de inca[i.
b) Mijloacele cuceririi.

ACTIVITATE INDEPENDENT|

„... s\ fi v\zut palatele unde ne-au g\zduit! Erau înalte [i temeinic durate
din piatr\ de soi, lemn de cedru [i al]i copaci dulce-mirositori, cu înc\peri
mari [i cur]i închise care erau o binecuvântare pentru ochi [i toate
împodobite cu v\luri din bumbac. Dup\ ce am v\zut bine toate acestea 
ne-am dus în livad\ [i gr\din\, ce erau amândou\ negr\it de frumoase ca
s\ te ui]i [i s\ te plimbi prin ele [i nu m\ s\turam s\ tot privesc la copacii cei
mult feluri]i, la aleile de trandafiri, la pomii roditori [i florile ce nu cre[teau
decât la ei acolo.”

(Bernal Diaz del Castillo, Adev\rata istorie a cuceririi Noii Spanii, 1635)

22

„Al]i conquistadores s-au pornit în expedi]ii de descoperire [i de cucerire.
Parcurgând în toate direc]iile noul continent, ei întemeiaz\ ora[e sau
instaleaz\ misiuni. Rapiditatea cuceririi se explic\ prin superioritatea tehnicii
de care dispun spaniolii. Numai prezen]a tunurilor [i a pu[tilor este sufi-
cient\ pentru a însp\imânta [i descuraja pe indigeni.”

(S. Berstein, P. Milza, Istoria Europei, III)

33

~mp\ratul Moctezuma primindu-l 
pe Cortes (fragment dintr-o pictur\

mexican\ de Juan Ortega, 1885)

Impresionanta tehnic\ a inca[ilor de a
construi, folosind blocuri mari de piatr\
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Explor\rile portughezilor vor releva Europei existen]a regatelor din
sudul Saharei, bogata civiliza]ie a Indiei, uimitoarea Chin\ a dinastiei
Ming, precum [i Japonia [ogunilor, aflat\ în plin\ anarhie politic\.

În drumul lor spre India, lusitanii au înfiin]at o serie de baze
navale [i comerciale, ini]iind un schimb prosper cu popula]iile rive-
rane. Denumirile date ]inuturilor de pe coasta de vest a Africii —
Coasta de Filde[, Coasta de Aur, Coasta Sclavilor — reliefau natu-
ra comer]ului practicat. Descoperirea statului Benin (1470) [i, ulterior,
a regatului Congo (1482) a produs impresii puternice europenilor
prin bog\]ia acestora, puterea conduc\torilor lor [i palatele m\re]e
în care ei locuiau. Atras spre cre[tinism, suveranul din Congo se va
converti împreun\ cu familia sa, iar sub domnia fiului s\u Alfonso I
(1506–1545) o mare parte a popula]iei trece la catolicism, formân-
du-se o Biseric\ congolez\. Ocolind sudul Africii [i navigând spre
nord, Vasco da Gama (1497) a descoperit gura fluviului Zambezi,
unde întâlne[te cor\biile arabilor. De[i circulau zvonuri despre
imperii legendare [i misterioase mine de aur, europenii nu s-au
aventurat decât rar în interiorul continentului, care r\mânea doar o
cale de tranzit în drumul spre mirodeniile Orientului.

Ajun[i pe ]\rmurile Malabarului, portughezii vor lua contact cu
dou\ puternice state ce dominau interiorul subcontinentului indian.
La sud, statul hindus Vijayanagar, a c\rui capital\, o imens\
aglomerare urban\, dep\[ind 500 000 de locuitori, va stârni uimi-
rea primilor soli ai Portugaliei. La nord se constituia o putere infinit
superioar\ celei hinduse, dar de tradi]ie musulman\, Imperiul
Marilor Moguli. Era mai mult decât evident pentru micul popor lusi-
tan c\ o competi]ie cu aceste imperii era sortit\ e[ecului.

În ]ara Dragonului vor fi la început bine primi]i de chinezi (1520),
care se vor dovedi curtenitori, corec]i [i dornici de a stabili contacte
cu str\inii. Dar, folosind obi[nuitele lor metode, ocupând un sector
de coast\ [i construind fortifica]ii, portughezii vor produce
nemul]umiri, vor fi ataca]i [i arunca]i în mare. Renun]ând la vio-
len]\, ei vor ob]ine în cele din urm\ Macao (1557), în sudul Chinei.
Mult mai bine vor fi îns\ primi]i în Japonia (1542), legendara
„Zipangu” a lui Marco Polo, unde vor introduce armele de foc.

Prin urmare, noii veni]i, odat\ ajun[i pe ]\rmurile asiatice, aveau
s\ constate existen]a unor state puternice, a c\ror civiliza]ie str\-
veche era uneori superioar\ celei europene (India, China,
Japonia). Devenind con[tien]i, cel pu]in pentru moment, c\ orice
încercare de cucerire teritorial\ era riscant\ sau chiar sortit\ e[e-
cului, europenii s-au mul]umit doar cu avantajele rela]iilor econo-
mice oferite de conduc\torii locali.

Din punct de vedere religios, ei au întâlnit în hinduism, budism
[i confucianism religii mai vechi decât cre[tinismul, având un mare
num\r de adep]i. Aceasta nu a împiedicat îns\ apari]ia misionarilor
europeni. 

Modulul I

„Negustorii debarcau cu m\rfu-
rile lor în apropierea a[ez\rilor ome-
ne[ti [i, în sunet de tobe, le în[irau
pe p\mânt, apoi se retr\geau la
cor\bii. Negrii, care auzeau sem-
nalul [i care îi [i supravegheau pe
negustorii ce coborau pe uscat, ve-
neau, vedeau m\rfurile [i, dac\ le
convenea ceva, puneau în locul ce-
lei pe care o luau o mic\ gr\m\joar\
de praf de aur sau o bucat\ de
filde[. Apoi se retr\geau ei [i înain-
tau negustorii. (…) Acest cadril se
repeta de câteva ori, pân\ când am-
bele p\r]i se declarau mul]umite.”

(S. Goldenberg, S. Belu, Epoca
marilor descoperiri geografice, 1971)

11

Plângerile regelui din Congo,
Alfonso I, adresate regelui Portu-
galiei: „Cerem Alte]ei Voastre fa-
voarea de a nu crede r\ul pe care
îl spun despre noi cei care nu au
alt interes decât comer]ul lor [i
vânzarea celor dobândite pe ne-
drept, cei care ruineaz\, prin co-
mer]ul lor cu sclavi, regatul nostru
[i comunitatea cre[tin\ stabilit\
aici de câ]iva ani de zile. Avem
obliga]ia s\ p\str\m acest bun
pre]ios – credin]a. Numai c\ lucrul
nu este cu putin]\ decât cu greu
aici, unde m\rfurile europene
exercit\ o fascina]ie atât de mare
asupra oamenilor simpli [i a igno-
ran]ilor, încât ace[tia renun]\ la
Dumnezeu pentru a le dobândi.”

(G. Balandier, Via]a de toate
zilele în regatul Congo)

22

Caravele portugheze în Marea Oman
(detaliu de pe un covor de Ispahan,
sec. XVI)
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Înso]it de câ]iva colaboratori, cel mai cunoscut misionar,
Francisc Xavier, ajunge în Japonia, unde în]elege necesitatea de a
înv\]a limba, de a cunoa[te filosofia japonez\ [i de a se conforma
obiceiurilor ]\rii. Atrac]ia japonezilor pentru nout\]ile civiliza]iei
europene, precum [i f\râmi]area feudal\ determin\ numeroase
convertiri. Seniorii locali (daimio) î[i manifest\ independen]a ale-
gând cre[tinismul, pe care-l impun apoi supu[ilor.

Mateo Ricci ajunge în China, unde r\mâne pân\ la moarte
(1610). El va face un studiu aprofundat al limbii [i civiliza]iei chi-
neze, ajungând s\ aprecieze înv\]\tura lui Confucius, care i se
pare mai apropiat\ de cre[tinism decât celelalte curente religioase:
taoism [i budism. De asemenea, se dedic\ unui apostolat intelec-
tual, r\spândind [tiin]ele occidentale, astronomia [i matematica. În
India, Roberto de Nobili va petrece o jum\tate de secol. Înva]\
limba localnicilor [i adopt\ stilul de via]\ al brahmanilor.

Activit\]i misionare s-au desf\[urat [i în Indochina, Tibet [i
Coreea, cu acelea[i rezultate benefice pentru cunoa[terea de
c\tre europeni a culturilor locale, dar, sub aspect religios, misio-
narismul poate fi considerat o reu[it\ în America [i Filipine.

11.. Citi]i documentele 1 [i 2 [i explica]i:
a) Natura comer]ului practicat de negustori.
b) Cauza ruin\rii regatului congolez. Comenta]i faptele supu[ilor re-

gelui din Congo.
22.. Pornind de la documentul 3, stabili]i:

a) Cine controla comer]ul în Oceanul Indian?
b) De ce crede]i c\ ora[ul Kwa a ajuns ruin\?
c) Ce credin]\ aveau cei mai mul]i dintre locuitorii s\i? Ce am\nunt ne

dezv\luie aceast\ situa]ie?
33.. Analizând documentul 4, identifica]i evenimentele care au motivat

schimbarea radical\ a gândirii europenilor.

ACTIVITATE INDEPENDENT|

LLUUSSIITTAANNII — veche popula]ie
iberic\, str\mo[ii portughezilor.
TTRROOCC — schimb de produse în
natur\, f\r\ a se utiliza moneda.

Glosar

„Prin]ul Henric a f\cut din
Sagres un centru de cartografiere,
de naviga]ie [i de construire a
cor\biilor. (…) El a cerut marina-
rilor s\i s\-[i ]in\ cu grij\ jurnalele
de bord [i h\r]ile. (…) La Sagres
veneau navigatori, c\l\tori [i sa-
van]i de peste tot, fiecare ad\u-
gând câte o frântur\ de date. (…)
Al\turi de evrei, existau musulmani
[i arabi, italieni din Genova [i
Vene]ia, germani [i scandinavi [i,
cum explor\rile progresau, membri
ai unor triburi de pe coasta de vest
a Africii.

La Sagres [i în apropierea por-
tului Layos, experimentele de con-
struire a navelor au realizat un nou
tip de vas f\r\ de care expedi]iile de
explorare ale Prin]ului Henric [i
marile aventuri pe mare din urm\-
torul secol nu ar fi fost posibile.
Caravela era un vas special desti-
nat s\-i aduc\ pe exploratori înapoi.
(…) În 1460, în momentul mor]ii
Prin]ului Henric la Sagres, desco-
perirea coastei africane de vest
abia începuse, dar începuse bine.”

(Daniel J. Boorstin,
Descoperitorii, 1983)

55
„Pe coastele Africii de sud-est, pe cursul superior al fluviului Zambezi, por-

tughezii au g\sit (…) un comer] mai întins [i mai bogat decât în orice parte a
lumii. Au v\zut acolo ora[e mari ca, de pild\, Sopala, Kilwa, Zanzibar,
Mombasa, Malindi, unde aveau loc schimburi active cu negustori ardai, indi-
eni, chinezi [i indonezieni. (…) Iar în interior era ora[ul Kwa. Azi nu se poate
ajunge la Kwa decât traversând desi[uri încâlcite care-i acoper\ ruinele.
Acolo se ridicau un palat, case de piatr\ foarte frumoase [i [apte moschei.”

(R. Luraghi, Europenii caut\ Eldorado, 1971)

33

„În anul 1490, un european poate avea o idee satisf\c\toare despre
Europa [i despre ]\rile ce înconjoar\ Mediterana. El are, în plus, câteva
no]iuni vagi despre restul Africii [i despre Asia, no]iuni ce nu pot fi îns\
adunate într-un întreg coerent. De asemenea, el afirm\ c\ p\mântul este
neîndoielnic rotund, îns\ nu-i cunoa[te bine dimensiunile. Apoi, în cei treizeci
de ani care urmeaz\, totul se schimb\.”

(Eugenio Garin, Omul Rena[terii, 1998)

44

Sosirea europenilor în Japonia 
(paravan japonez, sfâr[itul sec. XVI)

Modulul I
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Dup\ o perioad\ în care a fost sfâ[iat\ de r\zboaie, secolul al
XVIII-lea readucea Europei interesul pentru explor\rile maritime.
Acestea nu se f\ceau îns\ ca în epoca marilor descoperiri, când se
pleca în c\utarea aurului [i a mirodeniilor. Acum se organizau
adev\rate expedi]ii [tiin]ifice, la bordul navelor aflându-se savan]i
de diferite specialit\]i (astronomi, naturali[ti, cartografi, desenatori
etc.), iar zona cea mai intens cercetat\ era Oceanul Pacific.

Danezul V. Bering, aflat în serviciul Rusiei, descoper\ strâm-
toarea dintre Asia [i America de Nord care-i poart\ numele (1728),
iar francezul Louis de Bougainville conduce prima expedi]ie cu ca-
racter [tiin]ific. S-au f\cut observa]ii meteorologice, cercet\ri etno-
grafice, s-au alc\tuit colec]ii botanice [i zoologice. Cel mai mare
navigator al epocii devine James Cook, care în urma a trei c\l\torii
ne ofer\ prima hart\ precis\ a Oceanului Pacific. Trece de câteva
ori Cercul Polar în c\utarea presupusului continent sudic (Terra
Australis Incognita), fiind oprit de câmpuri uria[e de ghea]\. Este
omorât de b\[tina[i în insulele Hawaii (1779). Urmeaz\ francezul
La Pérouse, care prin cercet\rile sale (1785–1788) completeaz\
opera lui Cook, iar la aproape o jum\tate de secol, expedi]ia rus\
condus\ de Bellinghausen [i Lazarev (1819–1821) a dovedit exis-
ten]a continentului sudic, Antarctica. Se realizeaz\ astfel, spre
sfâr[itul secolului al XVIII-lea, cunoa[terea deplin\ a oceanelor [i
m\rilor Terrei.

Secolul urm\tor avea s\ deschid\ oamenilor de [tiin]\ perspec-
tiva studierii unor vaste regiuni, mai pu]in cunoscute, din interiorul
marilor continente. Adesea, în explorarea acestor teritorii,
adev\rate „pete albe” pe harta P\mântului, ac]iunea guvernelor
era precedat\ de ini]iative individuale care subliniau înc\ o dat\
marele dinamism european.

În Asia, ru[ii au organizat explor\ri în zonele periferice ale Im-
periului ]arist, situate între Mun]ii Urali, fluviul Enisei [i lacul Baikal
(Kastren [i Kropotkin), sau în De[ertul Gobi [i Mongolia (N. Prje-
valski). China este str\b\tut\ de englezul Junghusband [i de ger-
manul Richtoffen, iar britanicii, c\utând s\ împiedice penetrarea
rus\ spre India, [i-au intensificat cercet\rile în Iran, Afganistan [i
Pakistan. G. Everest va realiza m\sur\tori topografice în Mun]ii
Himalaya, cel mai înalt pisc primind numele s\u (1856).

Întinsele spa]ii ale Americii de Nord sunt str\b\tute de expedi]ia
englez\ condus\ de Lewis [i Clark, care, trecând peste Missouri [i
Mun]ii Stânco[i, ajunge la Oceanul Pacific (1805). D. Tompson
str\bate teritoriul de la Golful Hudson la Oceanul Pacific, iar John
Frémont exploreaz\ Vestul Îndep\rtat, descoperind [i stabilind contu-
rul uria[ei depresiuni numit\ Marele Bazin. Alaska este cercetat\ de
H.T. Allen [i G. Dowson, iar dup\ descoperirea aurului (1896) cre[te
importan]a acestui teritoriu, a c\rui explorare se dezvolt\ tot mai mult.

„Am str\b\tut
oceanul sudic la lati-
tudini mari [i într-un
chip încât am dovedit
f\r\ putin]\ de t\gad\ imposibili-
tatea existen]ei în acele locuri a vre-
unui continent, care, chiar dac\ va fi
cumva descoperit, nu se poate afla
decât în apropiere de pol, în locuri
inaccesibile naviga]iei. (…) Riscul
pe care îl implic\ naviga]ia în aces-
te m\ri neexplorate [i acoperite de
ghea]\, în c\utarea continentului,
este atât de mare, încât pot afirma
cu curaj c\ niciun om nu va îndr\z-
ni vreodat\ s\ p\trund\ spre sud
mai departe decât am izbutit eu.
P\mânturile care s-ar putea afla la
sud nu vor fi niciodat\ explorate…”

(C\l\toriile C\pitanului Cook)

11

„Furnicile [i ]ân]arii ne d\deau
mai mult de furc\ decât umezeala
[i lipsa de hran\. Oricât au fost de
mari lipsurile la care am fost expu[i
în timpul expedi]iei noastre prin
Cordilieri, drumul pe ap\ de la
Mandavaca la Esmeralda ni s-a
p\rut întotdeauna partea cea mai
grea a [ederii noastre în America.”

(Al. von Humboldt, 
De la Orinoco la Amazon)

22

Humboldt [i înso]itorii s\i în jungla sud-american\

Modulul I
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În ce prive[te America de Sud, se remarc\ marea c\l\torie a
savantului german Humboldt în zona fluviilor Amazon [i Orinoco,
precum [i a francezului F. Castelneau în podi[ul Mato Grosso.
Extremitatea sudic\ (}ara de Foc) a fost cercetat\ de Iuliu Popper
[i Emil Racovi]\ (sudul Patagoniei), ambii exploratori fiind de ori-
gine român\.

În Africa, multe dintre explor\rile franceze sau engleze aveau, la
început, drept scop aflarea izvoarelor Nilului. Se fac cercet\ri la
sud de lacul Ciad, de-a lungul fluviului Niger, fiind culese date pre-
]ioase referitoare la ]inuturile str\b\tute [i la cultura popula]iilor
întâlnite. Cei mai cunoscu]i exploratori ai continentului negru au
fost englezul D. Livingstone [i americanul H. Stanley.

Continentul sudic beneficiaz\ de expedi]ia condus\ de James
Ross (1840), care descoper\ }ara Victoria [i vulcanii Erebus [i
Terror. O jum\tate de secol mai târziu, nava „Antarctica”, condus\
de Henric Bull, debarc\ primul om pe continentul alb (1894–1895),
iar vasul „Belgica”, la bordul c\ruia se afla [i naturalistul român
Emil Racovi]\, realiza prima iernare antarctic\, la latitudini mari.

Marile descoperiri geografice
le-au demonstrat europenilor c\
nu reprezint\ singura civiliza]ie.

Ideea europenilor c\ civiliza]ia
lor este superioar\ a fost con-
trazis\ în bun\ m\sur\ la con-
tactul cu noile civiliza]ii (indian\,
chinez\, aztec\ [i inca[\).

Marile explor\ri oceanice [i
continentale de mai târziu au
înl\turat ultimele „pete albe”
de pe harta Terrei.

PRO MEMORIA!

„Dup\ urechelni]e veneau, ca importan]\ [i num\r, furnicile albe, a c\ror
putere de distrugere este pur [i simplu însp\imânt\toare. Cuiere, rogojini,
ve[minte, stof\, într-un cuvânt tot ce aveam, p\rea c\ dispare; m\ temeam
s\ nu-mi devoreze [i cortul, în timpul somnului. Pân\ atunci, semin]ia
aceasta nu fusese motiv de nelini[te; în alte p\r]i furnicile negre [i ro[ii ne
absorbiser\ aten]ia.”

(H.M. Stanley, C\l\torie prin Africa – 1871, Paris, 1874)

44

11.. Explica]i afirma]ia: „Secolul al XVIII-lea readuce Europei interesul pen-
tru explor\rile maritime”.

22.. Rememorând explor\rile men]ionate în textul lec]iei, identifica]i „petele
albe” care au fost înl\turate de pe harta P\mântului în secolele XV-XIX.

33.. Analizând documentul 1, comenta]i cel pu]in trei afirma]ii f\cute de
James Cook, stabilind dac\ a avut dreptate sau nu.

44.. Pornind de la celelalte documente, stabili]i câteva din nepl\cerile
îndurate de exploratori. Referi]i-v\ [i la alte fapte [i situa]ii pe care le
cunoa[te]i din lecturile voastre anterioare.

55.. Comenta]i documentul 3 [i stabili]i zonele str\b\tute de Livingstone.

„Din a doua categorie – cea a c\l\torului care este om de [tiin]\ – face
parte britanicul Livingstone, c\ruia îi dator\m descoperirea cursului fluviului
Zambezi [i a lacurilor Nyassa [i Tanganyika. Provenind dintr-o familie
s\rac\, dup\ ce a studiat medicina, teologia, latina [i greaca, exercitând
totodat\ meseria de muncitor torc\tor, în 1849 el apuc\ drumul Africii ecua-
toriale pentru a-i îngriji [i a-i converti la cre[tinism pe indigeni. G\sit de
Stanley în octombrie 1871, dup\ ce i se pierduse urma, Livingstone va muri
doi ani mai târziu în inima continentului negru.”

(S. Berstein, P. Milza, Istoria Europei, IV)

33

ACTIVITATE INDEPENDENT|

CCAARRTTOOGGRRAAFF – specialist în întoc-
mirea h\r]ilor.
PPOORRTTUULLAANN – hart\ folosit\ în
naviga]ie în sec. XIII–XVI pe care
erau reprezentate am\nun]it
detaliile care interesau naviga]ia.
TTOOPPOOGGRRAAFFIIEE – [tiin]\ ce se
ocup\ cu m\surarea [i reprezen-
tarea grafic\ a unei por]iuni din
scoar]a terestr\.

Glosar

Expedi]ia lui La Pérouse 
în Insula Pa[telui (1786)

Debarcarea lui J. Cartier în Canada
(fragment dintr-un portulan, 1547)
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*Civiliza]ia româneasc\
v\zut\ de c\l\tori str\ini

STUDIU DE CAZ 

Spa]iul românesc, aflat între Orient [i Occident, era str\b\tut 
în Evul Mediu de majoritatea drumurilor care treceau spre
Constantinopol. În trecere prin }\rile Române sau cu misiuni pre-
cis determinate, c\l\torii str\ini ne-au l\sat informa]ii pre]ioase
care acoper\ o arie larg\ (date geografice [i etnografice, aspectul
ora[elor [i al Cur]ii domne[ti, ceremonii [i tradi]ii) din care se pot
desprinde imagini ale lumii medievale române[ti, mai ales în
condi]iile în care sursele autohtone sunt insuficiente.

În func]ie de interesele care îi aduc în lumea româneasc\,
c\l\torii str\ini pot fi clasifica]i în câteva categorii: erudi]i, unii din-
tre ei reputa]i înv\]a]i ca Ibn Battuta, Antonio Bonfini, Sebastian
Münster, Georg Reicherstorffer, Enea Silvio Piccolomini, Jacques
Bongars, Marco Bandini, Paul de Alep, Evlia Celebi, Anton Maria
Del Chiaro, Franco Sivori, ale c\ror texte s-au impus ca izvoare
pre]ioase cu privire la istoria poporului român; captivi sau c\l\tori
f\r\ voie, c\rora împrejur\ri potrivnice le-au deturnat radical cursul
vie]ii. Între ace[tia sunt de amintit cavalerul cruciat Johan Schilt-
berger, participant la lupta de la Nicopole (1396), unde ajunge pri-
zonierul lui Baiazid I, pentru ca dup\ dezastrul acestuia de la
Ankara (1402) s\-l înso]easc\ pe noul s\u st\pân, Timurlenk, în
Asia. Dup\ mul]i ani de robie se întoarce prin p\r]ile noastre (1420)
asemenea unui b\trân drume], obosit, în drum spre cas\. Destine
asem\n\toare vor împ\rt\[i Giovanni Maria Angiolello [i Diego
Galan. Primul, ca prizonier al lui Mohamed al II-lea, pe care l-a
înso]it în mai multe expedi]ii, între care [i cea din Moldova împotri-
va lui {tefan cel Mare, finalizat\ cu lupta de la Valea Alb\ (1476),
iar al doilea ca rob în tab\ra lui Sinan Pa[a, urm\re[te expedi]ia
acestuia în Muntenia, inclusiv lupta de la C\lug\reni (1595); aven-
turieri sau c\l\tori prin voca]ie, de felul unor Pierre Lescalopier,
William Lithgow [i Nicolo Barsi, care [i-au tr\it via]a într-o continu\
perindare prin lume. O ultim\ categorie o reprezint\ misionarii,
trimi[i ai Bisericii Romane pentru convertirea lumii ortodoxe, care,
prin rapoartele trimise c\tre Sfântul Scaun, au scris pagini de
foarte mare interes pentru istoria noastr\. Dintre ace[tia merit\ a fi
amintit Marco Bandini, episcop de Marianopol.

DDeessccrriieerrii  aallee  oorraa[[uulluuii BBuuccuurree[[ttii

„Zidurile acestui ora[ sunt din
trunchiuri mari de copac înfipte în
p\mânt, unul lâng\ altul, [i legate
între ele prin grinzi de-a curmezi[ul,
prinse de acele trunchiuri cu ni[te
pene lungi [i groase de lemn; ora-
[ul e podit cu trunchiuri de copaci.”

(Pierre Lescalopier, 
C\l\torie în }ara Româneasc\ 

[i Transilvania, 1574)

„Acest ora[ Bucure[ti este
foarte mare [i se spune c\, acum
mul]i ani, cuprindea cam [ase mii
de case. Are patruzeci de biserici
[i m\n\stiri [i vestitul râu Dâmbo-
vi]a care curge prin mijlocul s\u.
Noi ne-am dus apoi la Curte, care
este o cl\dire de mari propor]ii [i
este înconjurat\ de ziduri înalte de
lemn. (…) Este o cl\dire uimitor de
armonioas\ [i care încânt\ privirile
[i este mai mândr\ [i mai vast\
decât curtea de la Târgovi[te.”

(Paul de Alep, C\l\toria 
patriarhului Macarie, 1652-1659)

„Ora[ul acesta se compune în
total din dou\sprezece mii de case,
acoperite cu stuf sau [indril\, majo-
ritatea fiind joase [i înc\p\toare.
Sunt pu]ine înc\peri zidite din
piatr\, deoarece ghiaurii de aici r\s-
culându-se la fiecare [apte-opt ani,
t\tarii [i osmanlâii dau foc acestui
ora[ [i tot în acel an î[i fac case
joase [i utile. În cele vreo mie de
dughene joase stau numai fete fru-
moase, care vând m\rfurile din
pr\v\lie. Sub dughene au pivni]e,
unde ei ]in diferite feluri de vinuri.”
(Evlia Celebi, Descrierea ora[ului

Bucure[ti, în C\l\tori str\ini
despre }\rile Române, VI) 

11

Vedere din Bucure[ti 
(acuarel\ de Amedeo Preziosi, 1869)
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Odat\ cu sl\birea puterii otomane asupra Principatelor,
începând din primele decenii ale secolului al XIX-lea se produc
schimb\ri semnificative [i în rândul c\l\torilor. Apar acum elemente
mai statornice (pedagogi, medici [i c\rturari), veni]i pe lâng\ famili-
ile domne[ti [i ale marilor boieri sau pentru a-[i încerca norocul în
acele p\r]i de lume (Raichevich, J.M. Lejeunne, R. Kunish [i
Vaillant); o alt\ categorie o reprezint\ oamenii de [tiin]\ (fiziologul
Spallanzani, geologul austriac Hacquet, înv\]atul englez Robert
Ker Porter, geograful George Lejean, slavistul Adolphe d’Avril),
care exploreaz\ }\rile Române în scopuri profesionale, precum [i
arti[ti plastici (L. Dupré, T. Valerio, M. Bouquet), care vor surprinde
chipurile oamenilor [i farmecul naturii.

Este vremea în care începuturile modernit\]ii se fac sim]ite pe
deplin. Dasc\lii greci care se ocupau de educa]ia vl\starelor boie-
re[ti sunt înlocui]i treptat cu institutori francezi, germani [i austrieci,
iar limba francez\ se vorbe[te în saloane sau este folosit\ în cele
dintâi reprezenta]ii teatrale atât la Ia[i, cât [i la Bucure[ti. În preajma
Unirii Principatelor (1859), c\l\torii occidentali vor constata intensifi-
carea procesului de deschidere fa]\ de civiliza]ia [i cultura occiden-
tal\. Costumul european, jobenul, mobilele comandate la Paris sau
Viena vor înlocui treptat anteriul, [alvarii, fesurile [i sofalele, iar la
baluri vor ajunge s\ fie la mod\ cadrilul, valsul [i poloneza.

11.. Parcurge]i textul lec]iei [i identifica]i: a) criteriile ce pot fi folosite în
clasificarea c\l\torilor str\ini; b) felul informa]iilor transmise de ace[tia
[i utilitatea lor; c) modul cum s-au resim]it efectele modernit\]ii.

22.. Determina]i, folosind diversele documente, [i comenta]i, în grupe de 
4-5 elevi;
a) asem\n\ri [i deosebiri dintre Bucure[ti [i alte a[ez\ri reprezenta-
tive; b) diferen]e între ora[ele transilvane [i târgurile moldo-muntene;
c) bog\]iile naturale [i asem\n\ri referitoare la habitat [i popula]ie.

33.. Folosind documentele care înso]esc textul lec]iei, realiza]i un eseu refe-
ritor la civiliza]ia medieval\ româneasc\ în viziunea c\l\torilor str\ini.

DDeessccrriieerrii  aallee  oorraa[[eelloorr  SSiibbiiuu  [[ii  TTâârrggoovvii[[ttee

„Sibiul, ora[ preavestit, care î[i trage numele de la râul Cibin, e înt\rit cu
dou\ rânduri de ziduri [i înconjurat cu [an]uri foarte adânci [i de jur-împre-
jur cu iazuri [i canale nu pu]ine, r\spândite pe o suprafa]\ mare.”

(G. Reicherstorffer, Chorographia Transilvaniei)

„Târgovi[tea este un ora[ nu prea mare, a[ezat în [es [i înconjurat de
ziduri. Castelul din acel ora[, în care locuie[te domnul ]\rii, e împrejmuit cu
pari de stejar foarte gro[i. Locuitorii tr\iesc dup\ legea ortodox\ [i se
îmbrac\ în haine lungi, purtând pe cap c\ciuli asemenea celor croate. Limba
lor e pu]in deosebit\ de limba noastr\ italian\. Ei î[i zic în limba lor romani,
spunând c\ au venit din vremuri str\vechi, de la Roma…”

(Francesco della Valle, secretarul lui 
Aloisio Gritti, c\l\tor prin Muntenia în anii 1532–1534)

22

DDeessccrriieerrii  aallee  llooccuurriilloorr

TTrraannssiillvvaanniiaa
„În interior, povârni[urile mun-

]ilor se înal]\ lin chiar pân\ la vârf,
ceea ce face ca ]ara s\ fie ar\toas\
[i pl\cut\ ochilor [i p\mântul s\ fie
cel mai bine rânduit, în compune-
rea sa, din Europa. (…) {i pe jum\-
tate din dealuri sau pe poalele lor
sunt numai vii [i sate nesfâr[ite, iar
spre în\l]imile înconjur\toare cele
mai dep\rtate se afl\ numai p\[uni
pentru vaci, oi, capre [i cai [i desi-
[uri de p\duri. (…) Aici am g\sit
pretutindeni o popula]ie foarte înda-
toritoare [i prietenoas\ [i am auzit
oamenii de rând vorbind adeseori
latine[te…”

(William Lithgow, 
Descrierea c\l\toriei prin
Transilvania [i Moldova)

}}aarraa  RRoommâânneeaasscc\\
„Casele din aceast\ ]ar\ (…)

sunt cl\dite din lemn, din bârne [i
din scânduri. Acoperi[ul este în
dou\ ape [i înalt, pentru ca z\pada
s\ nu r\mân\ pe el. În\untrul ca-
selor sunt scaune de jur împrejur [i
o mas\ sprijinit\ la mijloc de un
picior ca în casele europenilor… În
fiecare cas\ este un cuptor care
are pe dinafar\ un horn de lut… În
timpul iernii, casele sunt mai calde
decât b\ile.”

(Paul de Alep, C\l\toria 
patriarhului Macarie)

33

ACTIVITATE INDEPENDENT|

Tân\r\ valah\ din Muscel, 
stamp\ de Bouquet (sec. XIX)
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Modulul I

Apari]ia statului român modern [i înl\turarea domina]iei oto-
mane, înso]ite de un constant progres economic, au contribuit la
deschiderea României spre lume. Interesul pentru c\l\torie [i
aventur\ i-a determinat pe unii români s\ porneasc\ spre melea-
guri mai pu]in cunoscute, în timp ce al]ii au preferat descoperirea
propriei ]\ri.

CC||LL||TTOORRII  ÎÎNN  }}AARR||

Deplas\rile interioare, determinate de cristalizarea con[tiin]ei
na]ionale, au fost inaugurate de poetul Grigore Alexandrescu,
autorul unui Memorial de c\l\torie (1842). Înso]it de I. Ghica,
viitorul bei de Samos, Alexandrescu viziteaz\ m\n\stirile din
Oltenia, prilej de inspira]ie pentru o serie de poezii prin care evo-
carea unor personaje istorice, ca [i elogiul adus ruinelor, în special
celor de la Târgovi[te, se impun  ca o tem\ frecvent\ în literatura
vremii. 

Mun]ii Moldovei au atras prin frumuse]ea lor, înc\ de timpuriu,
aten]ia scriitorilor no[tri. Alecu Russo, descoperitorul Miori]ei,
c\l\tore[te prin Mun]ii Neam]ului [i redacteaz\ Piatra teiului
(1840). Rodul aceleia[i c\l\torii este pentru Vasile Alecsandri 
O plimbare în mun]i (1842), iar pentru Calistrat Hoga[ descope-
rirea mun]ilor a constituit, peste  alte câteva decenii,  cea mai mare
satisfac]ie a vie]ii, dedicându-[i acestora întreaga oper\, reunit\
postum în volumul Pe drumuri de munte.

Între c\l\torii de voca]ie trebuie aminti]i Alexandru Pelimon,
Cezar Bolliac, precum [i Gheorghe Sion ori Dimitrie Bolintineanu.

Primul drume]ea prin ]ar\ de pl\cere, din dorin]a de a cunoa[te
oamenii, locurile [i obiceiurile lor. Cartea sa Impresiuni de c\l\torie
în România (1858) reprezint\ primul mare reportaj de c\l\torie
dedicat spa]iului na]ional. C. Bolliac, revolu]ionarul de la 1848, este
organizatorul unei  excursii în Mun]ii Bucegi (1843), la care par-
ticip\ {t. Golescu, N. Kretzulescu [i N. B\lcescu, excursie care a
devenit un moment de referin]\ în istoria drume]iilor montane
române[ti. Obligat la surghiun, dup\ evenimentele de la 1848,
când revine în ]ar\ se va ocupa doar de excursii cu caracter arhe-
ologic. Timp de 18 ani (1858–1876) a f\cut c\l\torii prin toat\ ]ara,
rezultatul fiind numeroase studii [i recomand\ri, dar [i colectarea
unui adev\rat tezaur arheologic, numismatic [i etnografic. 

\l\tori români 
acas\ [i în lume

C
„… ardeam de pl\cere ca s\

r\suflu aerul cel curat de la mun]i
[i câmpie; ca s\ es, în timpul verei,
cel pu]in pentru patru, cinci s\p-
t\mâni din aceast\ atmosfer\
n\bu[itoare [i nesuferit\ a capi-
talei…”

(Al. Pelimon, Impresiuni 
de c\l\torie în România, 1858)

11

„M\rturisesc c\ din toate locu-
rile ce v\zui în Moldova, cele care
m\ interesau mai mult erau acelea
unde se trecuse, înainte, o fapt\
str\lucit\.”

(D. Bolintineanu, 
C\l\torii în Moldova, 1859)

22

„Orice c\l\torie, afar\ de cea
pe jos, e dup\ mine o c\l\torie pe
picioare str\ine; a avea la îndemâ-
n\ cupeaua unui tren, roatele unei
tr\suri sau picioarele unui cal în-
seamn\ a merge [ezând [i a ve-
dea numai ceea ce ]i se d\, nu
îns\ [i tot ce ai voi. Iat\ pentru ce
eu [i tân\rul meu tovar\[ de
c\l\torie ne hot\râr\m a merge pe
jos peste mun]i…”
(C. Hoga[, Pe drumuri de munte)

33

Cetatea Neam]ului (sec. XIV–XV),
unul dintre locurile unde s-au petrecut
odinioar\ „fapte str\lucite”, atrage 
[i ast\zi numero[i vizitatori 
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Modulul I
Gh. Sion întreprinde c\l\torii în Basarabia [i Bucovina, publi-

cându-[i observa]iile în Suvenire de c\l\torie în Basarabia meridio-
nal\ (1857) [i Noti]e despre Bucovina (1882), iar D. Bolintineanu
este autorul unei C\l\torii în Moldova (1859).

Peste câteva decenii, Alexandru Vlahu]\ reia cunoscuta atitu-
dine romantic\ a literaturii de c\l\torii, cultivat\ de înainta[ii s\i, [i
public\ România pitoreasc\ (1901), rezultat al peregrin\rilor sale
prin ]ar\. Autorul str\bate sate [i ora[e, fiind atent la peisajul natu-
ral [i etnografic, la atitudinile ]\ranilor, precum [i la tezaurul variat
creat de ace[tia de-a lungul veacurilor.

Tot în rândul c\l\torilor romantici porni]i în c\utarea marilor ves-
tigii ale istoriei noastre s-au num\rat [i unii din pictorii vremii 
(Gh. Tattarescu, Theodor Aman, N. Grigorescu [i I. Andreescu), a
c\ror munc\ s-a concretizat în restaur\ri ori în picturi biserice[ti, în
peisaje [i portrete de gen; al\turi de aceste nume de „c\l\tori”
merit\ a fi men]ionate cel al chimistului Alfred Bernath, al botanistu-
lui Dimitrie Grecescu sau cel al istoricului Grigore Tocilescu, cel care
ini]iaz\ cercet\rile asupra monumentului triumfal de la Adamclisi.

În final, sunt de amintit romanticii întârzia]i, precum Emil Gâr-
leanu cu Priveli[ti din ]ar\, Nicolae Iorga cu Drumuri [i ora[e din
România, Valea Teleajenului [i Sate [i m\n\stiri din România sau
chiar, mai aproape de zilele noastre, Geo Bogza, care, prin Cartea
Oltului (1945), vibreaz\ asemenea lui B\lcescu sau Alecu Russo la
imaginea fermec\toare a peisajului românesc.

ACTIVITATE INDEPENDENT|

11.. Folosindu-v\ cuno[tin]ele acumulate în orele de literatur\ român\,
rezolva]i urm\toarele sarcini, împ\r]indu-v\ în grupe de 4-5 elevi:
a) Men]iona]i câteva poezii scrise de Grigore Alexandrescu la diferitele

obiective vizitate.
b) Evoca]i atmosfera „ruinelor” din locurile vizitate, citând versuri din

poeziile respective.
c) Indica]i evenimentele istorice evocate de poet. De ce crede]i c\ s-a

oprit asupra lor?
22.. Comparând sursele 1 [i 5, identifica]i câteva aspecte legate de rolul

mun]ilor în via]a românilor.
33.. Analizând sursa 6, enumera]i câteva detalii din desf\[urarea excursiei

din 1843. Compara]i o astfel de excursie cu cele care se organizeaz\
ast\zi.

„Multe soiuri de peisaje am
v\zut prin deosebite ]\ri, dar rareori
am întâlnit acea frumuse]\ m\rea]\
[i s\lbatic\, prin care se deosebesc
mun]ii Moldovei. Acolo p\mântul,
codrii, stâncele, pâraiele sunt înc\
în starea primitiv\ a naturii [i nic\ieri
nu se v\de[te mâna omului cu pre-
facerile ei uricioase [i prozaice. La
munte, omul este mai simplu, via]a
lui este mai în lini[te, n\ravurile sunt
mai nevinovate.”

(V. Alecsandri, 
O plimbare în mun]i)

55

EEvvooccaarreeaa  uunneeii  eexxccuurrssiiii  
îînn  MMuunn]]iiii  BBuucceeggii  ((11884433))

„Urcu[ul a început din Sinaia, pe
poteca din spatele m\n\stirii zidite
de Mihai Cantacuzino (1695), cu
opriri în Poiana La Sfâr[itul Lumii
(azi cota 1400) [i a continuat pân\
la platou. (…) Drume]ii au dormit
noaptea «la stâna cea mai de sus»,
spre a putea s\ vad\ «a doua zi
ivirea soarelui». A fost o expedi]ie
organizat\, cu doroban]i, pl\ie[i [i
servitori trimi[i din vreme ca s\
preg\teasc\ culcu[uri din crengi de
brad, s\ adune lemne pentru foc [i
s\ taie mieii pentru frigare. Ace[tia
au dus cu ei [i «un ochean mare al
d-lui Kretzulescu».”

(V. Borda, C\l\tori [i
exploratori români, 1985)

66

MMoottiivveellee  cc\\ll\\ttoorriieeii

„Descoperirea ]\rii natale ]ine, desigur, de cristalizarea con[tiin]ei
na]ionale. Scriitorii pleac\ prin ]ar\ pentru a aduna material folcloric ca
Alecsandri, pentru cercet\ri arheologice ca Bolliac, pentru a cânta fru-
muse]ile naturii [i ruinele istorice în\l]\toare ca Gr. Alexandrescu, Alecu
Russo sau Al. Vlahu]\, uneori pur [i simplu pentru a se distra.”

(M. Popa, C\l\toriile epocii romantice, 1972)

44

Ion Andreescu, La munca câmpului
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AAVVEENNTTUURRAA  CC||LL||TTOORRIIEEII

F\r\ a face studii am\nun]ite asupra locurilor str\b\tute, nu-
mero[i c\l\tori români au adus contribu]ii importante la cunoa[-
terea mai exact\ a P\mântului. Astfel, pentru secolul al XVIII-lea,
Dimitrie Cantemir, care [i-a petrecut o perioad\ de timp la Istanbul,
a întocmit „Planul Constantinopolului” [i harta Moldovei (Descriptio
Moldaviae), prin care [i-a demonstrat calit\]ile de bun cartograf.
Apoi, în timpul [ederii în Rusia, a participat la expedi]ia lui Petru I
împotriva Persiei (1722), prilej pentru cercetarea cu aten]ie a ]\rilor
[i popoarelor caucaziene.

Mai târziu, Ioan Xantus, participant la Revolu]ia de la 1848 din
Transilvania, pleac\ în America de Nord unde se remarc\ în cerce-
tarea preriei, a Mun]ilor Stânco[i [i a Californiei. A descoperit
izvoarele fluviului Arkansas [i numeroase insule de-a lungul coas-
tei californiene, iar colec]iile sale faunistice [i botanice au îmbog\]it
muzeele americane. C\l\torind în Asia (1868), prin India, Indone-
zia, China [i Japonia, alc\tuie[te o mare colec]ie etnografic\,
expus\ mai târziu în cadrul expozi]iei Universale de la Viena
(1872). Ilarie Mitrea, originar din zona Sibiului, este primul român
care c\l\tore[te în Australia (1865), iar în anul urm\tor în Mexic,
unde, ca medic ofi]er, înso]e[te corpul expedi]ionar austriac trimis
în sprijinul lui Maximilian, împ\rat al Mexicului. Aici, atras de ve-
chea civiliza]ie maya, a f\cut investiga]ii la Palenque [i a realizat
colec]ii de ceramic\, ]es\turi [i arme amerindiene. Trecând apoi,
ca „ofi]er de s\n\tate”, în serviciul Olandei, a plecat pentru urm\torii 
25 de ani în Indiile Olandeze (Indonezia). Pasionat cercet\tor [i
colec]ionar, el a contribuit la sporirea exponatelor muzeelor din
Viena [i Bucure[ti (Sala p\s\rilor din Muzeul „Gr. Antipa”).

Inginerul bucure[tean Iuliu Popper, de[i c\l\tore[te în Asia [i
America de Nord, este cunoscut mai ales pentru cercet\rile pe care
le face sub auspiciile guvernului argentinian în }ara de Foc (1886).
Aici exploreaz\ mai multe regiuni aurifere, dar face [i observa]ii cu
caracter etnografic [i geografic, numele de râuri [i de mun]i date

de Popper (Rio Ureche, Rio Rosetti, Monte
Lahovary) reg\sindu-se [i ast\zi în atlasele
argentiniene. 

Ardeleanul Samuel Feni[el, naturalist [i c\l\-
tor pasionat de arheologie, [i-a început activi-
tatea ca asistent al profesorului Gr. Tocilescu pe
[antierul de la Adamclisi (1891). Un an mai târziu
a plecat în insula Noua Guinee (Indonezia), unde
alc\tuie[te colec]ii bogate de fluturi, insecte [i
p\s\ri, dar [i de obiecte de art\ papua[\, aflate
ast\zi în patrimoniul muzeelor de [tiin]ele naturii
din Budapesta, Viena [i Berlin.

Modulul I

DD..  CCaanntteemmiirr  îînn  CCaauuccaazz  ((11772222))

„O informa]ie de mare pre]
pentru geografie o constituie ve-
derea panoramic\ a versantului
caucazian dinspre Marea Caspic\.
Una dintre însemn\rile care înso-
]e[te aceast\ vedere panoramic\
are o importan]\ deosebit\, întru-
cât, cu o linie punctat\ tras\ pe
sub vârfurile cele mai înalte,
Cantemir traseaz\ linia z\pezilor
permanente de pe acest masiv de
mun]i, problem\ care a început s\
intre în preocup\rile geografilor
abia peste 150 de ani.”

(V. Hilt, I. Popovici, Cum au
cunoscut oamenii P\mântul, 1967)

11

PPooppppeerr  [[ii  iinnddiieenniiii  ddiinn  ttrriibbuull  OOnnaass

„Indianul Onas este nobil, cu
inima larg\, nu fumeaz\, nu bea,
nu calc\ legile naturii; este infinit
mai bun decât alte fiin]e civilizate.
Ace[ti oameni au un intelect puter-
nic [i dovedesc sentimente [i uma-
nitarism. Îi iart\ pe du[mani, au
afec]iune familial\ [i sunt îndu-
rera]i pentru rudele moarte. Ona[ii
sunt acuza]i c\ sunt r\i, dar aceas-
ta nu este adev\rat.”

(V. Borda, C\l\tori 
[i exploratori români, 1985)

22

Dimitrie Cantemir, un priceput cartograf: 
harta Moldovei întocmit\ la începutul sec. XVIII
(Dup\ Documente cartografice, în Atlas istoric, EDP, 1971)

22Cyan 22Yellow 22Magenta 22Black



2233PPooppooaarree  [[ii  ssppaa]]iiii  iissttoorriiccee

Continentul african s-a bucurat [i el de aten]ia a numero[i
c\l\tori români. Dimitrie Ghica-Com\ne[ti [i fiul s\u Nicolae au
întreprins o c\l\torie în ]ara somalilor (Somalia), zon\ mai pu]in
cunoscut\ a Africii, iar Albert Ghica a ajuns pân\ în mijlocul Mun-
]ilor Atlas (Maroc). George [i Dimitrie Strat au cercetat regiunea
Nigerului din Dahomey pân\ în Guineea, iar Sever Pleniceanu 
parcurge fluviul Zair cu pirogile [i str\bate pe jos p\durea ecuato-
rial\ locuit\ de pigmei pân\ în valea Nilului în Sudan (Radjaf,
1899). Parcurge în felul acesta peste 3 000 km, fiind primul român
[i unul dintre primii europeni care a ajuns în regiunile ecuatoriale
locuite de pigmei. Ion Catina a c\l\torit prin Africa de Sud,
Rhodesia (Zimbabwe) [i Mozambic, navigând pe fluviile Limpopo
[i Zambezi (1900–1905).

Zonele polare au fost vizitate de Bazil Assan, primul român care
a ajuns în Arctica (1896) [i tot primul care a realizat o c\l\torie 
în jurul lumii (1897–1898). A fost urmat de Constantin Dum-
brav\, care face cercet\ri asupra eschimo[ilor în Groenlanda
(1927–1931). 

Unul dintre cei mai originali c\l\tori români a fost Mihai Tican-
Rumano, care [i-a descris peripe]iile prin America de Sud (1908),
ori prin Africa Central\ [i de Vest (1923–1924) în numeroasele 
sale c\r]i.

11.. Pornind de la textul lec]iei [i documentele care îl înso]esc, rezolva]i
urm\toarele sarcini de lucru:
a) Indica]i priorit\]i române[ti în domeniul c\l\toriilor.
b) Explica]i de ce unele „colec]ii” ale exploratorilor români au ajuns în
muzeele din Budapesta, Viena [i Berlin.
c) Men]iona]i un domeniu al explor\rilor geografice în care D. Cante-

mir a fost un precursor.
22.. Analizând documentul 2, comenta]i tr\s\turile morale ale b\[tina[ilor

[i interesul lui Popper pentru ocrotirea lor.
33.. Pornind de la documentul 3, identifica]i aspecte nepl\cute pentru c\l\-

torul european în Africa. Cunoa[te]i [i altele? Comenta]i-le!

AAUUSSPPIICCIIII — patronaj, protec]ie.
PPIIGGMMEEII — popula]ie din Africa
Ecuatorial\, bazinul fluviului Zair,
cu în\l]imea medie sub 1,5 m.
PPIIRROOGG|| — ambarca]iune rudi-
mentar\, lung\ [i îngust\, con-
struit\ prin scobirea sau cioplirea
unui trunchi de copac.

Glosar

„Dup\ cum am mai spus, albii stau închi[i prin casele lor, dup\ ora zece
de diminea]\. Geamurile ferestrelor sunt vopsite cu albastru [i negru [i, ca
[i când aceast\ precau]iune n-ar ajunge, ele sunt mascate cu cearceafuri [i
draperii, ca s\ apere pe locuitori de c\ldura [i lumina prea tare.

…Ceea ce e ciudat este c\, în schimb, noaptea e frig [i umezeal\. Nu
se poate dormi cu ferestrele deschise, c\ci ar p\trunde un aer saturat de
ap\. Bineîn]eles, e foarte nepl\cut pentru ventila]ie s\ fii silit s\ ]ii tot-
deauna ferestrele închise ermetic: ziua din pricina c\ldurii, iar noaptea din
cauza umidit\]ii.”

(M. Tican-Rumano, Peste m\ri [i ]\ri)

33

ACTIVITATE INDEPENDENT|

~n ultimele decenii ale secolului XIX,
pictorii români care au studiat [i au

lucrat în alte ]\ri, cu prec\dere în
Fran]a, au fost anima]i [i de dorin]a
de a cunoa[te [i în]elege noi spa]ii

geografice [i umane:
Theodor Aman, Strad\ din Spa (Belgia);

N. Grigorescu, Breton\ lucrând
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EEXXPPLLOORRAATTOORRII  RROOMMÂÂNNII

Exploratorii sunt cei care, prin observa]iile pre]ioase f\cute [i
datele [tiin]ifice adunate, au întregit mereu tezaurul cuno[tin]elor
despre P\mânt. Printre adev\ra]ii cercet\tori [i descoperitori se
cuvine s\-i men]ionam [i pe românii Nicolae Milescu Sp\tarul,
Gregoriu {tef\nescu [i Emil Racovi]\. 

Nicolae Milescu (1636–1708), recomandat de patriarhul
Ierusalimului pentru însu[irile alese [i cuno[tin]ele sale [tiin]ifice [i
lingvistice bogate, este cel care, la solicitarea ]arului Aleksei Mihai-
lovici (tat\l lui Petru I), va conduce o ambasad\ rus\ în China.
Scopul urm\rit era stabilirea de rela]ii diplomatice [i comerciale cu
China, cercetarea zonelor mai pu]in cunoscute ale Siberiei [i g\-
sirea unui drum eficient pentru comer]ul dintre cele dou\ imperii. 

Marea c\l\torie a început la Moscova (1675), traverseaz\
Siberia folosind cursurile fluviilor Obi [i Enisei, apoi pe Angara
ajunge la marele lac Baikal, c\ruia Milescu îi face o descriere
am\nun]it\, fiind unul dintre primii s\i exploratori. Continuând dru-
mul de-a lungul fluviului Selenga, solia ajunge la hotarele Chinei,
unde a fost întâmpinat\ de o delega]ie a împ\ratului cu care
porne[te spre Pekin (Beijing). Aici, dup\ o [edere de peste 3 luni,
timp în care s-au purtat discu]ii interminabile cu mandarinii împ\ra-
tului f\r\ un rezultat practic, Milescu se întoarce pe acela[i drum la
Moscova, unde ajunge dup\ mai bine de 3 ani de la plecare. 

De[i solia condus\ de înv\]atul moldovean nu a înregistrat rezul-
tate deosebite în domeniul politic, ea a contribuit, în schimb, la cu-
noa[terea unor întinse teritorii din Siberia [i China. Observa]iile di-
recte [i însemn\rile atente cuprinse în lucr\rile sale, Jurnal de c\l\-
torie în China [i Descrierea Chinei, ajunse pân\ la noi în mai multe
copii manuscrise, au contribuit la l\rgirea orizontului geografic al seco-
lului al XVIII-lea, fiind folosite de numero[i c\l\tori în secolul urm\tor. 

Gregoriu {tef\nescu (1838–1911), geolog [i paleontolog de
prestigiu interna]ional, a sporit prin activitatea sa colec]iile de roci
[i fosile ale Muzeului de Istorie Natural\ din Bucure[ti. Tot el a des-
coperit [i scheletul lui Dinotherium gigantissimum, singurul exem-
plar mai complet din aceast\ specie de proboscidian cunoscut
pân\ ast\zi în lume. 

Participarea la congresele interna]ionale de la Washington
(1891), Petersburg (1898) [i Mexico (1906) au fost tot atâtea prile-
juri pentru c\l\torii de cercetare [i explorare [tiin]ific\. Astfel, str\-
bate peste 1 000 km în America de Nord, descriind numeroase zone
geografice (Marile Lacuri, Cascada Niagara, Marele Canion [i fluviul
Colorado, precum [i pitorescul Parc Na]ional Yellowstone), iar în
Asia str\bate Mun]ii Ural, Siberia [i Mun]ii Caucaz. Materialele
bogate adunate, pe care le-a prelucrat cu pricepere [i talent, au
contribuit la cunoa[terea mai exact\ a meleagurilor str\b\tute. 

Emil Racovi]\ (1867–1947) a fost unul dintre cei mai însemna]i
exploratori români, participând ca naturalist la cea mai important\
expedi]ie antarctic\ de la sfâr[itul secolului al XIX-lea (1897–1899).

Modulul I

MMAANNDDAARRIINN — înalt func]ionar
de stat din China medieval\.
SSPPEEOOLLOOGGIIEE — [tiin]\ care stu-
diaz\ formarea pe[terilor [i via]a
din interiorul lor.
UULLUUSS — form\ de organizare
politic\ a popula]iei mongole.

Glosar

„Baikalul se poate numi mare,
din pricin\ c\ din el iese râul
Angara, care, m\rindu-se cu alte
gârle [i râuri, cu râul Ienisei împre-
un\ ajunge în oceanul cel mare.
Poate fi numit mare (…) [i din
cauz\ c\ are o mare lungime [i
l\]ime. Poate s\ i se spun\ îns\ [i
lac, pentru c\ apa lui este bun\ de
b\ut [i nu este s\rat\.”

(N. Milescu, 
Jurnal de c\l\torie în China)

11

„Zidul începe la marea de r\-
s\rit [i înconjoar\ toate ulusurile
Imperiului chinezesc pe o lungime
neîntrerupt\ de 1 500 de verste 
(1 000 mile). El urc\ peste stânci [i
mun]i înal]i [i coboar\ prin v\i
adânci [i înguste. Zidul este cl\dit
din bolovani mari de granit necio-
plit la temelie, deasupra c\rora s-a
zidit c\r\mida. 

Când chinezii vorbesc despre
el, spun c\, atunci când a fost cl\-
dit, în mun]i n-a mai r\mas piatr\,
în pustiuri n-a mai r\mas nisip, în
m\ri ap\, iar în p\duri copaci.” 

(N. Milescu, 
Jurnal de c\l\torie în China)

22
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„Întunericul continuu nu are efect r\u numai asupra sufletului, e v\t\-
m\tor [i pentru trup. Fe]ele îng\lbenir\, suflarea se îngreun\, mi[c\rile cele
mai simple pricinuiau b\t\i de inim\. Ca umbre ne târam în neîntreruptul
întuneric, prin n\molul de om\t ce viscolul cl\dea pe puntea cor\biei.”

„Iar afar\, în veci, urgie. Prin înaltele catarguri vântul [uiera n\prasnic, din
timp în timp, turbând, le zguduia pân\-n ]â]ân\ [i lemnul înghe]at trosnea, dând
sunete ascu]ite. Frânghiile împov\rate de ghea]\ se zb\teau nebune în vijelie
[i vuiau nesuferit [i f\r\ preget, izbite de sonorele scânduri ale vasului.”

„Iar gerul se l\s\ din ce în ce mai mare. Puterea lui sleia mercurul în ter-
mometrele noastre, [i când sc\dea sub minus 40° [i vântul înceta, ca sleit [i
el de frigul urgiei. Nimic nu mai urnea acum pe vasta câmpie a banchizei.
Cerul senin, întunecos [i vân\t p\rea, cu stelele
sale, o bolt\ de o]el b\tut\ în cuie de aur, [i în
v\zduhul nemi[cat, alb\ [i rece sta luna, [i
sleite p\reau razele sale de argint.”

„T\cerea a cuprins acum cerul [i banchiza;
natura întreag\ pare împietrit\ în etern\
nemi[care. Iar tu, pierdut aici, te sim]i cuprins
de spaim\ f\r\ margini, nu îndr\zne[ti s\ te
mi[ti în aceast\ nemi[care, nu cutezi s\ strigi
în astfel de t\cere [i inima ]i se strânge în des-
perare crunt\, c\ci vezi c\ totul e mort [i
rece…”                                   

(E. Racovi]\, Spre Polul Sud)

2255PPooppooaarree  [[ii  ssppaa]]iiii  iissttoorriiccee

Modulul I

C\l\toriile românilor prin ]ar\
au fost determinate de cristali-
zarea con[tiin]ei na]ionale.

C\l\torii [i exploratorii români
au adus contribu]ii importante
la cunoa[terea mai exact\ a
unor zone ale planetei noastre.

E. Racovi]\ este nu numai un
cunoscut explorator al Polului
Sud, ci [i întemeietorul bio-
speologiei [i al primului institut
de speologie din lume.

PRO MEMORIA!

11.. Folosind textul lec]iei [i documentele care îl înso]esc, rezolva]i
urm\toarele sarcini, lucrând în grupe de 4-5 elevi: 
a) Reconstitui]i, pe hart\, drumul urmat de sp\tarul Nicolae Milescu. 
b) De ce crede]i c\ a folosit cursurile de ap\ ale Siberiei? 
c) Identifica]i valoarea informativ\ a scrierilor sp\tarului Milescu.

22.. Analizând documentul 4, comenta]i comportamentul exploratorilor în
timpul „nop]ii polare”: a) reac]iile organismului uman; b) starea psihic\
[i condi]iile de via]\.

33.. Folosind [i alte materiale, realiza]i o dezbatere cu tema: „Contribu]ii
române[ti la cunoa[terea P\mântului”.

„Jurnalul de c\l\torie în China
reprezint\ prima scriere cu con]inut
etnografic despre Siberia din se-
colul al XVII-lea, fiind apreciat\ ca
una dintre cele mai pre]ioase lu-
cr\ri de acest gen. În aceast\
lucrare se întâlnesc informa]ii pre]i-
oase despre numeroase popoare
întâlnite în timpul c\l\toriei prin
Siberia (calmuci, karagan]i, kir-
ghizi, mongoli, ostiaci, t\tari etc.),
despre râurile care br\zdeaz\
regiunile str\b\tute, despre fauna
[i flora acestor ]inuturi. Aprecierile
f\cute de N. Milescu asupra posi-
bilit\]ilor de valorificare a p\durilor
întâlnite [i despre valoarea eco-
nomic\ a diferitelor specii de ani-
male din unele regiuni, ca: samurul
din Siberia de Nord, focele din
Baikal etc., au stârnit un interes
deosebit.”

„Descrierea Chinei reprezint\ o
informare exact\ [i foarte complet\
pentru acea vreme asupra împ\-
r\]iei [i poporului chinez, fiind una
din primele c\r]i din literatura geo-
grafic\ universal\ care vorbe[te pe
larg despre China, atât de pu]in cu-
noscut\ în acea vreme.”

(V. Hilt, I. Popovici, Cum au
cunoscut oamenii P\mântul)

33
Ajuns\ în apropierea continentului sudic (}ara Graham), nava
„Belgica” a fost imobilizat\ de ghe]uri pentru urm\toarele 13 luni.
Se realiza astfel prima iernare în apele antarctice la latitudini mari
(71°31’). În tot acest timp, membrii expedi]iei au f\cut observa]ii
astronomice, magnetice [i meteorologice, precum [i studii asupra
p\s\rilor [i focilor de pe banchiz\. 

Materialul biologic colectat de Racovi]\, cuprinzând forme de
plante [i animale înc\ necunoscute, a fost repartizat spre cercetare
mai multor zeci de speciali[ti din alte ]\ri, care au elaborat lucr\ri
[tiin]ifice sub directa sa îndrumare. De asemenea, aventura an-
tarctic\ s-a finalizat printr-un [ir de conferin]e pe care savantul
român le-a ]inut la Anvers, Bruxelles, Liège, Paris [i Bucure[ti.

ACTIVITATE INDEPENDENT|

Vasul „Belgica” 
prins între ghe]uri, 
în noaptea polar\

44
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