
Romanitatea românilor 
în viziunea istoricilor 

Romanitatea este elementul esen]ial al identit\]ii lingvistice [i culturale a
poporului român. Asemenea altor popoare ale Europei – italieni, francezi,
spanioli, portughezi – românii vorbesc o limb\ romanic\, format\ pe baza
latinei vorbite în Imperiul Roman. Procesul de romanizare lingvistic\ [i cultural\
din secolele II–III d.H., când o mare parte a teritoriului României de azi era
cuprins în provinciile romane Moesia [i Dacia, a avut o mare intensitate, astfel
c\ limba latin\ a p\truns foarte repede nu numai în zonele urbane, ci [i la sate,
în via]a comunit\]ilor de agricultori [i de p\stori care ocupau cea mai mare
parte a teritoriului. 

Un mic num\r de cuvinte (mai pu]in de 200) din limba traco-dac\ s-au
transmis, formând substratul limbii române. Este interesant îns\ de observat c\
multe dintre aceste cuvinte desemneaz\ elemente fundamentale ale civiliza]iei –
de exemplu vatr\, copil, mo[, a mo[teni – dar se declin\ sau se conjug\ aidoma
cuvintelor de origine latin\: brânz\ ca osânz\, a mo[teni ca a fi, mo[ie ca [i
câmpie. Gramatica latin\ reprezint\ structura fundamental\ a limbii române:
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Lupa capitolina

1. DDacia —— pprovincie rroman\

Pe dacii din ]inuturile de dincolo de
Dun\re, care au o întindere de un milion
de pa[i, i-a pref\cut în provincie Traian, în
timpul domniei sale, dup\ ce regele lor
Decebal a fost omorât. Galienus îns\ le-a
pierdut în timpul domniei sale, iar împ\-
ratul Aurelian, rechemând de acolo legiu-
nile, le-a a[ezat în Moesia [i acolo, într-o
parte a acesteia, a întemeiat Dacia Medi-
teraneea [i Dacia Ripensis.

Iordanes, Getica

IMPERIUL ROMAN ÎN PERIOADA DE MAXIMÃ EXPANSIUNE (ANUL 117)

Zid sau val
de ap\rare

Grani]ele
provinciilor

Ora[

Castru
O c e a n u s

A t l a n t i c u s
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Scene de pe Columna lui Traian:
1. Lupta de la Tapae. 2. Asaltul Sarmi-
zegetusei. 3. Sinuciderea lui Decebal. 
4. Întoarcerea dacilor la casele lor.

declin\m [i conjug\m ca în latin\, alc\tuim propozi]ii [i fraze în felul în care o
f\ceau vorbitorii de limb\ latin\. Aproximativ 80% din fondul principal de
cuvinte al limbii române, inclusiv vocabularul cre[tin de baz\, provin din latina
vorbit\. 

Formarea limbii române
Când, în secolul al III-lea d.H., împ\ratul Aurelian a fost nevoit s\ renun]e la

administrarea provinciei Dacia, idiomul latin era predominant. Acesta a
continuat s\ evolueze în contact cu provinciile latinofone de la sud de Dun\re.
Dup\ instalarea slavilor în nordul Peninsulei Balcanice, complicatele rela]ii dintre
Imperiul Bizantin – unde limba greac\ devine, din secolul al VII-lea d.H., limb\
oficial\ – [i forma]iunile politico-militare din Peninsula Balcanic\ au avut drept
consecin]\, între altele, fragmentarea comunit\]ilor locale vorbitoare de latin\
[i desp\r]irea lor de romanitatea nord-dun\rean\, astfel încât fiecare a
dezvoltat în mod diferen]iat fondul originar latin. {i în prezent, exist\ diferite
dialecte ale limbii române: dialectul daco-român, vorbit pe întregul teritoriu al
României, în Republica Moldova, precum [i în comunit\]ile române[ti din ]\rile
vecine (Ucraina, Serbia, Bulgaria, Ungaria), [i dialectele sud-dun\rene –
dialectul aromân, istro-român [i megleno-român. Diferen]e locale de mai mic\
importan]\ caracterizeaz\ diferite graiuri – oltenesc, maramure[ean,
moldovenesc etc. Pe baza graiului din Muntenia, dar cu un aport important al
operelor literare create în Moldova, se constituie, în secolul al XIX-lea, limba
român\ literar\ pe care o vorbim [i o scriem [i azi. 

Ca [i în cazul celorlalte limbi romanice, în perioada de formare a limbii
române, fondului latin i s-au ad\ugat cuvinte împrumutate din limbile
popoarelor migratoare. Avem motive s\ consider\m c\, a[a cum se întâmpl\
[i în cazul celorlalte limbi romanice, acest proces de evolu]ie este încheiat în
linii generale în secolul al VIII-lea. O influen]\ mai accentuat\ a rezultat din
contactul cu limbile slave, mai ales cu cea sud-slav\, care a devenit, în secolele
IX–X, limba liturgic\ (limba în care se slujeau liturghiile în biseric\) [i mai târziu
[i limba de cancelarie (limba în care erau redactate documentele oficiale ale
statului). Slavona a jucat pentru regiunile balcano-dun\rene un rol apropiat
de cel pe care latina l-a jucat în Occidentul medieval.

Caracterul latin al limbii vorbite pe ambele maluri ale Dun\rii [i în
interiorul arcului carpatic a fost de timpuriu recunoscut de popoarele vecine.
Neamurile germanice i-au numit w(a)lach, a[a cum îi numeau pe to]i
vorbitorii idiomurilor latine; de la acest nume deriv\ etnonimele vlah, olah
etc. La rândul lor, „vlahii” î[i spuneau probabil români, adic\ romani – nume
pe care l-au transmis din genera]ie în genera]ie, fie pentru a se desemna ca
locuitori ai ]inuturilor carpato-dun\rene, vorbitori ai aceleia[i limbi, fie pentru
a se referi la anumite categorii sociale (de exemplu, rumâni – ]\rani
dependen]i). Memoria popular\ a p\strat, de-a lungul secolelor, con[tiin]a
ascenden]ei romane a românilor – dovad\, de pild\, datinile [i tradi]iile care
îl amintesc pe „b\dica Troian” – împ\ratul Traian – în leg\tur\ cu momente
importante ale s\rb\torilor solsti]iului de iarn\ (Anul Nou). 



C\l\torii str\ini care ajung în }\rile Române în secolele XV–XVII noteaz\ c\
românii sunt urma[i ai romanilor, atât prin numele pe care [i-l dau lor în[ile,
romani, cât [i observând asem\n\rile dintre limba vorbit\ de ei [i latin\. La
rândul lor, primii umani[ti originari din ]inuturile române[ti, ca transilvanul
Nicolaus, care î[i ia numele savant de Olachus (Valahul), apoi curteni [i înv\]a]i
din }\rile Române, forma]i la [colile din Polonia (Miron Costin) sau Italia
(Stolnicul Cantacuzino), descoper\ noi argumente care confirm\, în cuvintele
cronicarului moldav, c\ „de la Râm ne tragem”. În fine, înv\]a]ii germani din
]inuturile s\se[ti (Johannes Honterus) descriu monumente [i public\ inscrip]ii
latine – surse importante pentru istoria provinciei romane Dacia.

O problem\ politic\
Atunci când, spre sfâr[itul secolului al XVII-lea [i în secolul urm\tor, primele

semne ale unei con[tiin]e na]ionale moderne apar în întreaga Europ\, pro-
blema originii popoarelor se transform\ pretutindeni din problem\ istoric\ în
problem\ politic\. Conflictul acut între „Europa imperiilor” [i „Europa na]iunilor”
se complic\ în Transilvania din cauza tensiunii între interesele domina]iei aus-
triece [i revendic\rile na]ionale maghiare, ambele în contradic]ie cu aspira]iile
de emancipare ale românilor. B\t\lia politic\ [i simbolic\ pentru întâietate în
Transilvania devine acerb\, cu atât mai mult cu cât, dup\ lupta de la Mohacs,
Principatul Transilvaniei r\m\sese ultima redut\ a Regatului Ungar, ocupând
astfel un loc deosebit de important în imaginarul politic [i istoric al na]iunii
maghiare. Pe de alt\ parte, în pofida faptului c\ românii reprezentau peste
60% din popula]ia Transilvaniei, ei continuau s\ fie considera]i „na]iune
tolerat\”. Acest statut inferior al românilor era justificat de beneficiarii lui – cele trei
na]iuni privilegiate, maghiarii, sa[ii [i secuii – prin argumente confesionale (spre
deosebire de ceilal]i locuitori ai Transilvaniei, românii erau ortodoc[i) [i prin argu-
mentul pretinsei întâiet\]i a celor trei na]iuni privilegiate pe p\mântul Transilvaniei.

Or, unirea unei p\r]i a clerului [i a românilor ortodoc[i cu Biserica Catolic\
(greco-catolicii), realizat\ de casa de Habsburg în 1699–1701, afecta ordinea
tradi]ional\ favorabil\ na]iunilor privilegiate, iar acceptarea originii romane a
românilor ar fi însemnat c\ ace[tia, departe de a fi nou veni]i, i-au precedat pe
cuceritorii maghiari în ]inuturile de dincolo de mun]i, conferind popula]iei de
origine latin\ o superioritate de civiliza]ie [i de tradi]ie greu de împ\cat cu
condi]ia lor de na]iune tolerat\. 
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2. CColoni[ti ddin ttoate pp\r]ile iimperiului

(Hadrianus) ar fi voit sã renun]e [i la
Dacia, dar amicii s\i îl împiedicar\ spunân-
du-i c\ ar fi s\ dea prad\ barbarilor o
mul]ime de cet\]eni romani, deoarece
Traianus, dup\ cucerirea Daciei, adusese
aici din toate p\r]ile imperiului o mul]ime
nenum\rat\ de coloni[ti spre a cultiva
p\mânturile [i a locui ora[ele, depopulate
de lungile r\zboaie ale lui Decebalus.

Eutropius, Istoria roman\

Stel\ funerar\ 
(C\[eiu, jud. Cluj, secolul al III-lea)

CCrree[[ttiinniissmmuull a constituit un factor esen]ial în procesul de romanizare.
Obiectele paleocre[tine, databile în secolele II–III d.H., sunt pu]in numeroase,
dar acest fapt se poate explica prin persecutarea noii religii. Îns\ dup\ ce
cre[tinismul a devenit o religie licit\, vestigiile cre[tine au devenit tot mai
numeroase. Chiar dac\ arianismul a avut un succes deosebit în rândul
popula]iilor germanice, la daco-romani, s-a dezvoltat un cre[tinism de factur\
popular\ [i de orientare niceean\. Acesta a fost probabil impulsionat de
misionari proveni]i din Dobrogea, cunoscut bastion al confesiunii niceene
înc\ din timpul împ\ratului Valens. 

46 dd.H.: Dobrogea este anexat\ pro-
vinciei romane Moesia
101–102, 1105–106: r\zboaiele daco-ro-
mane; cucerirea Daciei de c\tre romani
271: începe p\r\sirea Daciei de c\tre
romani
602: limesul dun\rean cedeaz\ [i slavii
se revars\ în Peninsula Balcanic\
secolul aal XX-llea: Imperiul Bizantin revine
la Dun\rea de Jos

CCrroonnoollooggiiee



Capitolul 1

9PPooppooaarree  [[ii  ssppaa]]iiii  iissttoorriiccee

De aceea, mul]i erudi]i, mai ales germani, din secolul al XVIII-lea s-au con-
vins ei în[i[i, [i s-au str\duit s\ dovedeasc\ întregii lumi savante [i politice a
vremii, c\ este cu neputin]\ ca românii din Transilvania s\ fie urma[ii direc]i ai
popula]iei romane [i romanizate din provincia Dacia. Unirea cu Roma d\, în
schimb, un nou imbold aspira]iei românilor pentru drepturi egale cu celelalte
na]iuni [i confesiuni cre[tine din ]inuturile transcarpatice. Început\ de episcopul
Inocen]iu Micu-Klein [i continuat\ de grupul de intelectuali din {coala Arde-
lean\ – Gheorghe {incai, Petru Maior, Samuil Micu, Ion Budai-Deleanu –, lupta
de emancipare a românilor ardeleni are drept principal\ direc]ie afirmarea
legitimit\]ii revendic\rilor popula]iei române[ti din imperiu în calitatea sa de
mo[tenitoare direct\ a Romei antice. Savan]ii din {coala Ardelean\ au dovedit
latinitatea limbii române [i a poporului român, ceea ce argumenta existen]a sa
neîntrerupt\ ca popula]ie autohton\ în Transilvania, ca [i în celelalte ]inuturi
locuite de români. Argumentele acestor revendic\ri au fost sintetizate într-un
lung memoriu, Supplex Libellus Valachorum, adresat în 1791 Cur]ii de la Viena. 

Teoria lui Roesler
Formularea categoric\ a tezei contrare – baza ideologic\ a domina]iei

maghiare asupra Transilvaniei – s-a datorat unui istoric austriac din a doua
jum\tate a secolului al XIX-lea, Robert Roesler. Folosind izvoare istorice latine
târzii [i nesigure, el a sus]inut teza extermin\rii popula]iei de origine dacic\
odat\ cu cucerirea roman\, precum [i pe cea a retragerii complete a popula]iei
romanizate din cuprinsul provinciei Dacia în secolul al III-lea d.H. Locuitorii fostei
provincii ar fi fost str\muta]i în mas\ la sud de Dun\re, unde s-ar fi format
limba român\ [i poporul român. La venirea maghiarilor în Europa, Transilvania
ar fi fost un ]inut pustiu, pe care coroana ungar\ l-ar fi anexat [i populat,
instalând apoi [i coloni[ti germani pentru a-i ap\ra grani]ele. Abia dup\ marea
cium\ din secolul al XIV-lea, ]inuturile de dincolo de Carpa]i, pustiite de
molim\, ar fi fost colonizate cu p\stori vlahi de la sud de Carpa]i [i de Dun\re. 

Teoriile roesleriene, criticate în mediile academice contemporane, au fost
preluate nu numai de alte lucr\ri savante, ci [i de manualele [colare din Ungaria
secolelor XIX–XX, alimentând imaginarul na]ionalist maghiar. În schimb, istoricii
[i lingvi[tii români din secolul al XIX-lea (M. Kog\lniceanu, A.D. Xenopol, B.P.
Hasdeu, Gr. Tocilescu) au adunat un mare num\r de dovezi referitoare atât la
vechile popula]ii getice [i dacice din spa]iul carpato-danubian, cât [i la continui-
tatea popula]iei romanizate pe teritoriul fostelor provincii Dacia [i Moesia,
demonstrând [ubrezenia multora dintre argumentele invocate de istoriografia
oficial\ maghiar\. La nivelul reprezent\rilor identitare comune, renun]area la
scrierea slavon\ (chirilic\) [i generalizarea alfabetului latin, precum [i predarea
limbii române [i a istoriei na]ionale în [colile organizate odat\ cu reformele
ini]iate de Al. I. Cuza au generalizat con[tiin]a romanit\]ii poporului român, a
limbii [i civiliza]iei acestuia.

Dup\ Marea Unire din 1918, negarea continuit\]ii române[ti în ]inuturile de
dincolo de Carpa]i [i teoretizarea pretinsei inferiorit\]i a lumii rurale române[ti
în raport cu ierarhiile nobiliare maghiare [i cu cultura aulic\ [i urban\ a acestora
au alimentat masiv resentimentele pe care le-a provocat destr\marea monar-
hiei austro-ungare [i politica revizionist\ maghiar\. În aceia[i ani, [coala istoric\

Samuil Micu, Elementa linguae 
daco-romanae sive valachicae (1780)

3. PPoporul rromân

Numele cel mai adev\rat, autentic, de
la primul desc\lecat prin Traian este
rumân sau romanus, care nume acest
popor l-a p\strat întotdeauna între dân[ii
(…) pân\ ast\zi, acela[i nume este dat
îndeob[te [i muntenilor [i moldovenilor [i
celor ce locuiesc în ]ara Transilvaniei.
Rumân este un nume schimbat în curge-
rea anilor din roman; [i ast\zi când întreb
pe cineva dac\ [tie moldovene[te spun:
[tii rumâne[te (...) Un alt nume ei în[i[i nu
au primit între dân[ii niciodat\. Str\inii
îns\ îi numesc în chip felurit.

Miron Costin, 
De neamul moldovenilor

Samuil Micu (1745–1806)
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[i lingvistic\ româneasc\ produce opere [tiin]ifice importante pentru
în]elegerea etnogenezei românilor: Începuturile vie]ii romane la gurile Dun\rii
[i Getica lui Vasile Pârvan, primele volume ale monumentalei Istorii a românilor
a lui Nicolae Iorga, Istoria limbii române de Al. Rosetti sau cartea lui Gh. I.
Br\tianu, O enigm\ [i un miracol istoric: poporul român. Pe de alt\ parte îns\,
mi[c\rile de extrem\ dreapt\ dezvolt\ – asemenea extremei drepte germane,
fascinat\ de trecutul legendar al „indo-germanilor” [i al go]ilor – un discurs
autohtonist, care supraevalua importan]a elementului dacic în contrast cu
civiliza]ia mediteraneean\, pe care o considera decadent\. 

Istoriografia comunist\
Dup\ al Doilea R\zboi Mondial, când atât Ungaria, cât [i România au

devenit state-satelit ale URSS, teoriile staliniste despre caracterul „imperialist” al
st\pânirii sclavagiste romane [i despre importan]a civilizatoare a slavilor în
istoria Europei au modificat dramatic întregul context istoriografic. În ac]iunea
sa de consolidare a puterii ob]inute în 1965, N. Ceau[escu a declan[at o mare
opera]ie de reînviere a sentimentului na]ional al românilor. În acest context, a
putut fi reevaluat\ [i contribu]ia limbii latine [i a civiliza]iei romane la crista-
lizarea civiliza]iei vechi române[ti. Numai c\, destul de repede, ideologia [i
istoriografia oficial\ au ajuns s\ fie dominate de teorii care minimalizau aportul
factorului roman, din nou denun]at ca asupritor, de ast\ dat\ în favoarea civili-
za]iei locale a geto-dacilor. Continuitatea [i unitatea acestei civiliza]ii erau obsesiv
afirmate, trecându-se sub t\cere particularit\]ile locale; diferi]i diletan]i sus]i-
neau c\ limba dac\, nu latina, reprezint\ matricea limbii române; lucr\ri oficiale
se str\duiau s\ probeze c\ românii erau deja forma]i ca popor cu mult înainte
de cucerirea roman\, deosebindu-se astfel de toate celelalte popoare romanice.

O polemic\ tot mai acerb\ cu istoricii maghiari [i bulgari traducea, în anii
1980 ai secolului trecut, tendin]a regimurilor comuniste în declin de a folosi
instrumentele na]ionalismului agresiv pentru salvarea domina]iei exercitate de
partidele comuniste. În aceast\ disput\, arheologia a dobândit un loc tot mai
important, cu atât mai mult cu cât sursele istorice scrise pentru secolele IV–X sunt
aproape absente. Din p\cate, elementele de cultur\ material\ nu pot r\spunde
prin ele însele unor întreb\ri referitoare la originea etnic\ ori la limba vorbit\
de purt\torii lor, astfel încât pot fi invocate ca argument de ambele p\r]i.

Privind retrospectiv, putem constata c\ afirmarea romanit\]ii românilor a
dep\[it mereu cadrul strict [tiin]ific, în m\sura în care a reprezentat [i un semn
al asum\rii unei identit\]i europene, în vreme ce absolutizarea tradi]iei traco-ge-
tice a reflectat mai degrab\ tendin]a contrar\, de închidere într-o identitate
istoric\ izolat\ [i autarhic\. În condi]iile actuale, când România, ca [i statele
vecine, Ungaria [i Bulgaria, fac parte din Uniunea European\, argumentul
întâiet\]ii istorice nu mai are valoare politic\, iar reconstituirea trecutului nu
mai are consecin]e pentru drepturile inalienabile ale cet\]enilor [i comunit\]ilor
acestei regiuni. Romanitatea românilor nu mai are a fi demonstrat\ [i cu atât
mai pu]in contestat\; poate fi acum recunoscut\ ca fapt istoric cert. Dezba-
terea [tiin]ific\ poate astfel progresa spre o mai bun\ în]elegere a c\ilor [i
etapelor concrete prin care identitatea româneasc\ s-a cristalizat [i s-a transmis
din genera]ie în genera]ie.

Vasile Pârvan (1882–1927), membru al
Academiei Române. Este autorul primei

hãrþi arheologice a României.

1. Explica]i modific\rile etnice [i lingvistice
provocate de a[ezarea slavilor în nordul
Peninsulei Balcanice.

2. Alc\tui]i, cu ajutorul dic]ionarelor, o list\
de cuvinte române[ti de diferite origini:
geto-dac\, latin\, slavon\, maghiar\,
german\, turc\. Exist\ cuvinte pe care
nu le mai folosi]i în limbajul cotidian?
Formula]i câteva cauze [i compara]i r\s-
punsurile date. 

3. Sus]ine]i, prin informa]iile oferite de sursele
citate, afirma]ia: „de la Râm ne tragem”.

4. Realiza]i un eseu de o pagin\ în care s\
argumenta]i de ce, odat\ cu secolul al
XVIII-lea, problema originii popoarelor
se transform\ într-o problem\ politic\.

Exerci]ii

Romaanizaarre – proces de preluare selectiv\
a tr\s\turilor culturale romane (limb\, port,
tradi]ii) de c\tre popula]ia autohton\
cucerit\ de romani.
Prrotoccrronism – curent de idei preocupat s\
pun\ `n valoare prioritatea unor idei, teme
etc.

Dicþionar
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1. Organiza]i în dou\ grupe, comenta]i
dou\ motive ale neg\rii continuit\]ii ro-
mâne[ti în ]inuturile intracarpatice în
secolul al XIX-lea [i în secolul al XX-lea.

2. Evalua]i, pe baza cuno[tin]elor de istorie,
filosofie, sociologie, politologie, valoarea
identit\]ii istorice în contextul nou, al
integr\rii europene.

3. Citi]i [i analiza]i critic sursele 1, 2 [i 3.
referitoare la caracterul romaniz\rii
Daciei:
a. identifica]i deosebirile referitoare la
procesul istoric al romaniz\rii;
b. analiza]i validitatea argumentelor for-
mulate;
c. evalua]i temeiul [tiin]ific al concluziilor.

4. Alc\tui]i planul unui proiect intitulat
„Surse narative [i surse arheologice
referitoare la continuitatea românilor în
spa]iul intracarpatic”.

Exerci]ii

Despre ccaracterul rromaniz\rii DDaciei

1. PPozi]ia llui RR. RRoesler ((1871)
Dacia era provincie imperial\ în frunte cu un legat de rang pretorian la început,

apoi, din vremea lui Marcus Aurelius, cu rang consular. }ara, care [i-a pierdut cea
mai bunã [i cea mai mare parte a puterii sale demografice de-a lungul unui r\zboi
îndârjit [i sângeros, care a durat mai mul]i ani, ca [i prin emigrare, primi o nou\
popula]ie prin coloni[tii romani care s-au rev\rsat aici din toate provinciile
Imperiului Roman, dar în mare m\sur\ din Italia de Jos.

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. Romanitatea Daciei
a fost îns\ diferit\ de cea a altor provincii cucerite de armata Romei. În Italia de
Sus, Gallia, Spania, Britannia, Pannonia etc., a fost produsul unei fericite dezna]io-
naliz\ri a unei popula]ii numeroase preexistente, care a continuat s\ reprezinte
majoritatea, a atragerii acestei popula]ii la un alt mod de a gândi [i de a vorbi, a
amestecului unei p\r]i a sângelui roman imigrat cu cel local iberic, celtic [i alte
neamuri. În Dacia îns\ a fost creat\ o adev\rat\ ]ar\ de colonizare dintr-un teri-
toriu 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 spiritual. De aici [i u[urin]a cu care mai târziu a putut s\ fie
îndep\rtat\ [i a disp\rut, f\r\ a l\sa atât de multe urme ca în Britannia sau în
Noricum, fiind [tears\ ca o simpl\ poleial\.

Robert Roesler, Studii române[ti. Cercet\ri asupra istoriei vechi a României

2. RR\spunsul llui XXenopol ((1884)
Roesler pare deci a primi de adev\rate spusele lui Eutropiu, care zice c\ „Dacia

pierduse prin lungul r\zboi împotriva romanilor popora]iunea sa b\rb\teasc\”. (…)
Dar\, chiar dac\ am lua ca atare spusele lui Eutropiu, nu arat\ el oare prin
cuvintele sale c\ femeile [i copiii dacilor nu suferir\ cu to]ii soarta p\rin]ilor? Apoi
aceast\ nou\ genera]ie nu era ea îndestul\toare pentru a reconstitui în ]ar\ o
baz\ na]ional\ pe care s\ se poat\ hultui (altoi) elementul roman? De aceea [i
inscrip]iunile g\site atât în Dacia, cât [i aiurea ne dovedesc cu prisosin]\ fiin]area
poporului dac dup\ cucerire, precum [i romanizarea lui. Trebuie amintit c\ poporul
roman în]elegea a lipi de imperiul s\u provinciile cucerite într-un cu totul alt chip
de cum au f\cut-o în timpurile mai noi ungurii sau nem]ii. Departe de a alc\tui o
cast\ desp\r]it\ de poporul cucerit, romanii se legau cu el prin c\s\torii, îi înles-
neau intrarea în cet\]enia roman\ [i, cu toate c\ îl întrebuin]au la toate lucr\rile,
îl f\ceau s\ se bucure de toate foloasele.

A.D. Xenopol, Teoria lui Roesler. 
Studii asupra st\ruin]ei românilor în Dacia Traian\

3. RR\spunsul llui OOnciul ((1885)
(…) Pe baza indiciilor istorice, noi nu putem sus]ine romanizarea acestei ]\ri

decât în partea apusean\ a Ardealului cu Banatul timi[an [i Oltenia, pe care
teritoriu se m\rginise colonizarea roman\. În Moldova [i Valahia r\s\ritean\, precum
[i în regiunea dintre Tisa superioar\ [i Ardeal, lipsea aceast\ temelie; aici nomen-
clatura topografic\ a r\mas sub domina]ia roman\ curat dac\, ca [i popula]ia (…)
[i, dup\ p\r\sirea provinciei, dacii din ]ar\ sus]in ostilit\]i cu Imperiul Roman. Acest
element ostil, în cea mai mare parte, nu se poate privi ca romanizat.

Dimitrie Onciul, Scrieri istorice

A.D. Xenopol (1847–1920) membru 
corespondent al Academiei Franceze.

Unul dintre creatorii ºcolii istoriografice
româneºti, adept al curentului criticist în

scrierea istoriei; creator al unei teorii
originale în filosofia istoriei
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Gheorghe I. Br\tianu – omul [i opera 

Gheorghe I. Br\tianu (1898–1953) a fost cel mai important reprezentant al
noii [coli istoriografice române[ti din perioada interbelicã. Format la [coala lui
Nicolae Iorga, dar deschis noilor curente istoriografice din anii 1930–1940, el s-a
afirmat de timpuriu ca un eminent specialist în istoria universal\, cu deosebire
a Evului Mediu [i Rena[terii. 

În opera [tiin]ific\ a lui Gh. I. Br\tianu, cercet\rile consacrate Evului Mediu
românesc în rela]ia sa cu Europa [i cu lumea sunt analizate ca parte integrant\
a istoriei universale [i au în centrul lor dimensiunea maritim\ a Lumii Vechi, cu
tot ce comport\ aceasta ca evolu]ii economico-sociale, circula]ie a bunurilor,
oamenilor [i ideilor. Interesul pentru spa]iul istoric al M\rii Negre este prezent
în opera lui Br\tianu înc\ din anii studiilor sale de doctorat, încununate de o
tez\ consacrat\ prezen]ei negustorilor genovezi în acest spa]iu („Cercet\ri
privitoare la comer]ul genovez în Marea Neagr\ în secolul al XIII-lea”, Paris,
1929) [i precedat\ de volumul de documente pân\ atunci inedite, Acte ale
notarilor genovezi de la Pera [i Caffa (ap\rut în versiune francez\ la Bucure[ti,
în 1927). A continuat s\ cerceteze aceste probleme de-a lungul întregii sale
cariere, iar în anii r\zboiului s-a decis s\-i consacre o ampl\ sintez\ din cele mai
vechi timpuri pân\ în pragul epocii contemporane. A început prin a preda un
str\lucit curs universitar consacrat acestor probleme, dar activitatea sa didac-
tic\ a fost brutal întrerupt\ în 1948, când Br\tianu este alungat de autorit\]ile
comuniste de la catedr\, ca [i de la direc]ia Institutului de Istorie Universal\, [i
când, fiindu-i impus arestul la domiciliu, nu mai are dreptul s\ frecventeze nici
m\car bibliotecile publice din Bucure[ti [i este lipsit de orice mijloace de subzis-
ten]\. În aceste condi]ii, pe care le înfrunt\ cu un deosebit curaj, istoricul se
consacr\ redact\rii monografiei Marea Neagr\. De la origini pân\ la cucerirea
otoman\.

Br\tianu nu [i-a putut  vedea publicat\ opera. F\r\ alt\ vin\ decât aceea de
a fi descendent al marii familii a Br\tienilor [i de a fi luptat ca voluntar pe
frontul de Est, el este arestat în noaptea de 5/6 mai 1950, împreun\ cu 83 de
fo[ti demnitari [i membri ai conducerii partidelor istorice, [i e încarcerat ca [i
ace[tia la Sighet, f\r\ nicio condamnare. Supus unui regim de exterminare, el
moare în 1953, la doar 55 de ani, existând b\nuiala c\ ar fi fost asasinat.
Familia sa izbute[te îns\ s\ se refugieze la Paris, luând acolo [i manuscrise
inedite ale marelui istoric; prin grija doamnei Maria Br\tianu, una dintre fiicele
lui Gh. I. Br\tianu, monografia apare postum, în 1969, la München, în limba
francez\, a[a cum fusese redactat\ de autor. Cu mari dificult\]i, traducerea
româneasc\ a acestei importante opere apare [i în România, în anul 1988.

*Gheorghe I. Br\tianu 
despre Marea Neagrã

1. F\r\ îndoial\, nu trebuie s\ ne a[tep-
t\m s\ afl\m în aceast\ colec]ie documente
de o mare importan]\ istoric\: e vorba de
contracte particulare [i nu de probleme
de stat. Cu toate acestea, cititorul care va
avea r\bdare s\ parcurg\ aceste texte cu
oarecare aten]ie va putea afla [i alt lucru
decât o serie de tranzac]ii particulare
lipsite de un interes general (...). Sub
aceste aspecte multiple [i diverse, se afl\
via]a intens\ a unui mare centru eco-
nomic al Orientului, la sfâr[itul secolului al
XIII-lea, care se desf\[oar\ înaintea
noastr\, cu întregul pitoresc b\l]at al
raselor împestri]ate [i cu toat\ activitatea
necontenit\ a unui trafic interna]ional. În
acest contact permanent între Europa [i
Asia, în acest permanent amestec de insti-
tu]ii [i de obiceiuri s-au format pe încetul
regulile dreptului maritim [i comercial ale
timpurilor moderne (...).

Gheorghe I. Br\tianu, Actele notarilor
genovezi de la Pera [i Caffa, 1927

A[ez\ri genoveze

Principalele direc]ii 
ale comer]ului genovez

Centre comerciale vene]iene

Schimburi comerciale

dinspre Vene]ia

spre Vene]ia

Cetatea Alb\

Maurocast ro

Constant inopol

Pera

Chersones

Sinope

Caffa

Amastr is
Trebizonda

CENTRE COMERCIALE ÎN MAREA
NEAGRÃ ÎN SECOLELE XIII–XV

STUDIU DE CAZ
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Gheorghe I. Brãtianu (1898–1953), 
istoric cu o metod\ de cercetare 

riguroasã, a susþinut respectul pentru
valorile realizate de toate popoarele

Viziunea istoriografic\ a lui Br\tianu 
Br\tianu a cercetat îndeaproape istoria românilor în rela]ie cu cea a

continentului, a Dun\rii [i a M\rii Negre, iar rezultatele acestor cercet\ri s-au
concretizat în numeroase studii [i apoi lucr\ri de amploare: O enigm\ [i un
miracol istoric: poporul român, Tradi]ia istoric\ despre întemeierea statelor
române[ti, precum [i suita de contribu]ii consacrate Adun\rilor de st\ri în
Europa [i în }\rile Române, reunite în 1996 într-un volum îngrijit de unul dintre
fidelii discipoli ai lui Br\tianu, acad. {erban Papacostea. 

Monografia pe care Gh. I. Br\tianu a consacrat-o spa]iului M\rii Negre în
Antichitate [i în Evul Mediu se situeaz\ la confluen]a acestor dou\ direc]ii de
cercetare. Volumul este un model de sintez\ care ordoneaz\ în jurul unei
probleme clar definite – locul [i rolul M\rii Negre în istoria lumii – o multitudine
de fapte [i de idei, subsumate unei viziuni înnoitoare asupra dinamicii proce-
selor istorice. Aceast\ viziune se caracterizeaz\ prin câteva tr\s\turi de o
profund\ originalitate: 

Îmbinarea dintre datele fundamentale ale mediului geografic, a c\ror per-
manen]\ se supune unor ritmuri foarte lente în timp, cu procesele istorice de
durat\, dar [i cu evenimentele proprii unei desf\[ur\ri accelerate. Sinteza debu-
teaz\ cu un capitol consacrat geografiei, solului [i climatului din spa]iul pontic,
în rela]ie cu mediul natural al Eurasiei, precum [i marilor artere de comunica]ie
care deschid acest spa]iu c\tre exterior: drumuri terestre, fluviale [i maritime. 

Trecutul v\zut ca dialog, confruntare [i interdependen]\ între marile arii
de civiliza]ie: iranian\ [i greac\ în perioada inaugurat\ de marea colonizare
greac\ [i continuat\ apoi în epocile clasic\ [i elenistic\; civiliza]ia roman\ confrun-
tat\ cu „imperiile stepei”, Bizan] [i barbari, mongoli [i italieni în secolele XII–XIV.

Capacitatea de a pune în leg\tur\ fapte [i procese istorice pe care al]i
speciali[ti le studiaz\ izolat: evolu]ia cet\]ilor grece[ti în epoca arhaic\ (secolele
VIII–VI î.H.) în leg\tur\ cu trei mari arii de civiliza]ie iranian\, cea cimerian\,
scitic\ [i persan\; rela]ia dintre istoria Orientului Îndep\rtat, cea a Imperiului
Bizantin [i evolu]ia ora[elor Europei Occidentale; t\tarii [i dezvoltarea comer-
]ului [i a economiei monetare în Occident.

Înlocuirea viziunii tradi]ionale a istoriografiei moderne, concentrat\
exclusiv asupra civiliza]iei Europei Occidentale, cu un punct de vedere mult mai
nuan]at, capabil s\ recunoasc\ pluralitatea civiliza]iilor [i contribu]iile diferite la
diversitatea crea]iei omene[ti.

Monografia consacrat\ M\rii Negre se remarc\ prin neobi[nuita-i erudi]ie,
excelenta cunoa[tere a izvoarelor – [i nu numai a celor bizantine sau
occidentale, ci [i a celor slavone [i chiar mongole –, prin st\pânirea unei vaste
bibliografii de specialitate, ca [i printr-o sensibilitate aparte fa]\ de fenomenele
ce ]in de dezvoltarea economiilor [i societ\]ilor din trecut. Ascu]itul s\u spirit
critic [i discern\mântul specialistului care izbute[te s\ organizeze sistematic [i
s\ disting\ principalele fenomene, procese [i corela]ii îl vor conduce pe Gh. I.
Br\tianu c\tre o viziune complex\ asupra trecutului [i c\tre sintez\. 

2. Noi nu suntem izola]i pe continent.
(...) Noi tr\im aici la o r\spântie de
drumuri, la o r\spântie de culturi. (...) Noi
nu putem fi desf\cu]i din întregul complex
geografic care (...) ne m\rgine[te [i hot\-
r\[te în acela[i timp destinul, între dou\
elemente care ne st\pânesc: Muntele [i
Marea.

Acest caracter de zon\ de tranzi]ie [i
de r\scruce între Europa [i Asia îl imprim\
popoarelor [i statelor stabilite pe litoralul
ei. Îndeosebi acestui factor maritim istoria
româneasc\ îi datoreaz\ faptul c\ este
altceva decât cea a ]\rilor r\mase departe
de marile drumuri comerciale [i la ad\post
de r\zboi [i care poate de aceea sunt cu
mult mai fericite în epocile de criz\ c\ci nu
atrag asupra lor aten]ia prea sus]inut\ a
diploma]ilor [i a strategilor (...).

Gheorghe I. Br\tianu, Marea Neagr\. 
De la origini pân\ la cucerirea otoman\

STUDIU DE CAZ



Marea Neagr\. De la origini pân\ la cucerirea otoman\
Corolarul acestor premise metodologice care confer\ operei lui Br\tianu

originalitate [i soliditate este teza sa, dup\ care Marea Neagr\ a reprezentat
placa turnant\, r\scrucea schimburilor, confrunt\rilor [i influen]elor reciproce
între Europa Occidental\ [i Orient.

Trebuie s\ observ\m c\ aceast\ viziune situeaz\ opera lui Gh. I. Br\tianu în
prima linie a progreselor cercet\rii istorice din anii celui de-al Doilea R\zboi
Mondial [i din cei imediat urm\tori. Tocmai în aceast\ vreme, în istoriografia
european\ se ciocnesc dou\ concep]ii referitoare la scrierea istoriei: una tradi-
]ional\, în centrul c\reia se afl\ evenimentul istoric [i care porne[te de la
premisa conform c\reia cercet\torul perseverent poate ajunge prin cunoa[terea
cât mai multor evenimente la reconstituirea fidel\ [i complet\ a trecutului, [i o
alta, influen]at\ de progresul [tiin]elor sociale – sociologia, psihologia,
economia – [i care consider\ c\ [tiin]a istoric\ nu trebuie s\ se opreasc\ la
eveniment, ci s\ caute, la originea acestuia, procesele uneori lente [i greu de
urm\rit prin care evolueaz\ societ\]ile din trecut. 

Schimburile economice, rela]iile care se statornicesc între diferite grupuri
umane, dar [i modul în care evolueaz\ felul lor de a gândi, deprinderile [i idea-
lurile reprezint\ elemente constitutive ale istoriei în egal\ m\sur\ cu r\zboaiele,
faptele monarhilor sau revoltele supu[ilor. Acest mod de a vedea studierea
trecutului este azi foarte r\spândit, dar, în anii în care Gh. I. Br\tianu î[i
concepea opera, era înc\ foarte nou [i disputat în rândurile speciali[tilor. 

Sinteza sa despre Marea Neagr\ este un model [i din acest punct de
vedere. Lucrarea lui Br\tianu este elaborat\ exact în vremea când ap\rea în
Fran]a cartea lui Fernand Braudel, Mediterana [i lumea mediteraneean\ în
epoca lui Filip al II-lea, considerat\ ca deschiz\toare de drumuri pentru noua
istoriografie. Din cauza persecu]iilor la care era supus Br\tianu [i a întreruperii
programate a oric\ror leg\turi cu mediile intelectuale ale Occidentului, autorul
român nu a avut cum s\ cunoasc\ lucrarea lui Braudel, în raport cu care propria
carte este înrudit\ ca metod\ [i complementar\ sub aspectul concluziilor. 

Demonstra]ia tezei care confer\ spa]iului pontic calitatea de plac\ turnant\
a istoriei Lumii Vechi devine o fascinant\ evocare a dialogului [i convergen]ei
civiliza]iilor care se întâlnesc în diferite epoci istorice în regiunea M\rii Negre.
Relevarea influen]elor reciproce dintre popoarele indo-iraniene, cu deosebire
scitice, [i coloni[tii purt\tori ai limbii, obiceiurilor [i culturii grece[ti în aria
cet\]ilor întemeiate de jur-împrejurul Pontului Euxin de c\tre milesieni [i dorieni
ilustreaz\ aceast\ viziune complex\, confirmat\ de altfel de cercet\rile arheo-
logice [i istorice de mai târziu. 

Pasionante sunt sec]iunile consacrate spa]iului pontic în perioada marilor
migra]ii din secolele IV–VII, pe care autorul nu le prezint\ doar ca evenimente
care distrug civiliza]ia antic\, ci [i ca factori de inovare demografic\, politic\ [i
chiar cultural\.

Lumea bizantin\ este foarte viu evocat\ în paginile c\r]ii, unde întâlnim îns\
nu doar pe basileii succesivelor dinastii sau str\lucirea imperial\ a Constantino-
polei, ci [i via]a frem\t\toare din provinciile îndep\rtate ale imperiului,
prezen]a bizantin\ la gurile Dun\rii, leg\turile cu Rusia Kievean\, cu regatele
Georgiei [i Armeniei, rela]iile cu nomazii din Asia Central\.
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3. Aceast\ carte se împarte în trei p\r]i,
fiecare reprezentând în sine o încercare de
explicare a întregului. Prima parte supune
discu]iei o istorie cvasiimobil\, aceea a
omului în raporturile sale cu mediul încon-
jur\tor; o istorie care se scurge, care se
transform\ lent, alc\tuit\ adesea din reveniri
insistente ale ciclurilor mereu reîncepute (...)

Deasupra acestei istorii împietrite se
distinge o istorie lent ritmat\, pe care a[
numi-o bucuros, dac\ expresia n-ar fi ab\-
tut\ de la sensul s\u adev\rat, o istorie
social\, o istorie a grupurilor [i a colectivi-
t\]ilor. (...) În a doua parte a c\r]ii, unde
am studiat succesiv structurile economice,
statale, societ\]ile, civiliza]iile, încercând,
în cele din urm\, s\ demonstrez cum
toate aceste for]e din adâncuri au fost
folosite în domeniul complex al r\zboiului,
c\ci r\zboiul, dup\ cum [tim, nu este un
domeniu al responsabilit\]ii pur individuale.

A treia parte este cea a istoriei tradi-
]ionale, istoria evenimen]ial\ (...) cea mai
pasionant\ dintre toate, cea mai bogat\
în adev\r omenesc [i totodat\ cea mai
primejdioas\. S\ nu avem încredere în
aceast\ istorie înc\ fierbinte, a[a cum au
sim]it-o [i au tr\it-o contemporanii ei, în
ritmul vie]ii lor. Ea este pe m\sura
mâniilor, visurilor [i iluziilor lor.

Fernand Braudel despre opera sa:
Mediterana [i lumea mediteraneean\ în

epoca lui Filip al II-lea

Cetatea Histria (zona sacr\), situatã în
Antichitate pe þãrmul Mãrii Negre

STUDIU DE CAZ



Remarcabil\ prin îndr\zneala concluziilor este [i sec]iunea referitoare la
perioada de domina]ie a t\tarilor Hoardei de Aur în spa]iul M\rii Negre.
Br\tianu evoc\ efectele benefice ale acelei Pax Mongolica, pacea instaurat\ la
jum\tatea secolului al XIII-lea dup\ dezastrele cuceririlor pustiitoare ale lui
Ginghis Han, rolul major de intermediari [i garan]i ai comer]ului cu Extremul
Orient al urma[ilor acestuia, înflorirea centrelor urbane din Crimeea, deprin-
derea cu regulile sofisticate ale contabilit\]ii [i fiscalit\]ii, datorate strânselor
rela]ii dintre imperiul t\tar [i Egipt. 

Acesta este fundalul pe care se desf\[oar\ aventura negu]\torilor italieni, vene-
]ieni, genovezi [i pisani în ]inuturile pontice [i dincolo de acestea spre r\s\rit. 

Aceast\ adev\rat\ economie global\ a acelei epoci are drept plac\ turnant\
Marea Neagr\ pân\ la jum\tatea secolului al XV-lea, când, odat\ cu cucerirea
Constantinopolei de c\tre otomani, libertatea de naviga]ie pe mare începe s\
fie tot mai stânjenit\. În acest context, arat\ Br\tianu, eforturile domnitorilor
munteni [i moldoveni de a-[i consolida puterea în Dobrogea [i la gurile Dun\rii
[i pentru a p\stra controlul asupra porturilor Chilia [i Cetatea Alb\ cap\t\ o
relevan]\ special\ [i se înscriu în orizontul strategic european. De altfel, {tefan
cel Mare transmite exact acest mesaj Senatului vene]ian, scriind c\ „porturile
Chilia [i Cetatea Alb\ sunt toat\ Moldova [i Moldova cu aceste dou\ locuri este
un zid pentru }ara Le[easc\ [i }ara Ungureasc\”. 

În pofida acestei rezisten]e, în 1484, oastea lui Baiazid al II-lea cucere[te
cele dou\ cet\]i moldovene[ti. Sultanul va trimite o scrisoare locuitorilor cet\]ii
Ragusa (Dubrovnik, azi în Croa]ia, pe coasta adriatic\), pentru a-i anun]a c\ a
luat în st\pânire „Chilia, cheie [i poart\ la toat\ ]ara Moldovei [i a Ungariei [i
a ]\rii de la Dun\re”, [i „Cetatea Alb\, care este cheie [i poart\ pentru toat\
Polonia, Rusia, Tataria [i toat\ Marea Neagr\”. Monopolul turcesc se instaureaz\
acum pentru mai bine de trei secole, absorbind c\tre Istanbul, capitala impe-
riului, toate resursele [i bunurile care d\duser\ via]\ [i str\lucire spa]iului pontic. 

Denun]ând efectele negative ale monopolului turcesc asupra M\rii Negre,
atr\gând aten]ia asupra importan]ei porturilor de la gurile Dun\rii [i Nistrului
pentru echilibrul de putere în acest spa]iu, Br\tianu nu uit\ c\ pericolul unui
monopol sovietic asupra acestui spa]iu p\rea iminent atunci când î[i concepe
el cartea. A[a cum scrie în introducerea volumului, „a[ dori m\car (ca lucrarea
de fa]\) s\ aminteasc\ 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”.

15PPooppooaarree  [[ii  ssppaa]]iiii  iissttoorriiccee

STUDIU DE CAZ

1. Identifica]i [i comenta]i realit\]ile poli-
tice care au influen]at activitatea [tiin]ific\
a lui Gheorghe I. Br\tianu.

2. Analiza]i dou\ dintre componentele vizi-
unii înnoitoare a lui Gheorghe I. Br\tianu
asupra dinamicii proceselor istorice.

3. Stabili]i cum argumenteaz\ Gheorghe I.
Br\tianu rolul M\rii Negre de plac\ tur-
nant\ între Europa Occidental\ [i Orient.

4. Compara]i, pe baza surselor, considera]iile
lui Gheorghe I. Br\tianu [i ale lui Fernand
Braudel în leg\tur\ cu istoria social\.

Exerci]ii

Pentru a ilustra modernitatea acestei
lumi care nu cunoa[te grani]e, Br\tianu
aminte[te itinerare [i biografii ale comer-
cian]ilor din Genova pe care dorin]a de
câ[tig [i spiritul aventuros îi duce pân\
departe în Orient. Notarul genovez Fede-
rico de Piazzalunga întocme[te acte în
portul armean Lajazzo în iunie 1274, pen-
tru ca în iulie s\ redacteze altele la Siwas,
în centrul Anatoliei, de unde pleac\ la
Vatiza, pe coasta de sud a M\rii Negre, [i
de acolo din nou pe mare, în Crimeea,
unde î[i scrie testamentul. Iar negustorul
Piccamiglione Piccamiglio, tot genovez,
aduce la târgul de la Lagny, în Cham-
pagne (Fran]a), ghimbir din Asia Mic\, în
vreme ce un compatriot de-al s\u vinde la
Caffa, în Crimeea, balo]i întregi de pânz\
]esut\ la Vitry, tot în Champagne. 

Cetatea Albã

Istoria altfel
Sub auspiciile Consiliului Europei, s-a

desf\[urat, în 1999–2003, Proiectul
„The Black Sea. Initiative on History”. Au
participat Bulgaria, Georgia, Moldova,
România, Federa]ia Rus\, Turcia [i
Ucraina. Între materialele finale se afl\
[i un pachet educa]ional, „Marea
Neagr\ – o istorie a interac]iunilor”;
gândit ca material auxiliar pentru elevii
de liceu, acesta cuprinde texte [i ilus-
tra]ii pentru istoria regiunii M\rii Negre
din preistorie pân\ ast\zi.
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Descoperitori de noi spa]ii [i culturi
între secolele al XV-lea ºi al XIX-lea

La sfâr[itul Evului Mediu [i la începutul epocii moderne, europenii pornesc
într-o serie de expedi]ii care au ca rezultat descoperirea de noi lumi sau de noi
itinerare c\tre zonele deja cunoscute. Descoperirile geografice sunt urmate de
luarea în st\pânire a noilor teritorii, marcând începutul politicii coloniale care
avea s\ asigure pentru câteva secole suprema]ia unora dintre puterile
occidentale asupra lumii. Pe de alt\ parte, intrarea în contact cu noi civiliza]ii a
pus problema redefinirii rela]iilor cu cel\lalt [i a generat reac]ii de adaptare,
uneori pa[nice, adesea violente, atât din partea europenilor, cât [i a celor pe
care ace[tia îi descopereau.

Printre cauzele [i condi]iile favorabile marilor descoperiri geografice de la
sfâr[itul Evului Mediu [i începutul epocii moderne se num\r\: cre[terea
demografic\ manifestat\ în Europa de la mijlocul secolului al XV-lea nevoia
de aur, pentru o economie în continu\ expansiune, [i de mirodenii, necesare în
via]a cotidian\, la un pre] mai mic terminarea Reconquistei în Portugalia [i
Spania, care elibera capacit\]ile umane [i materiale necesare, mai ales c\ în
aceste ]\ri exista o nobilime numeroas\ [i r\zboinic\, incapabil\ s\ se
reorienteze spre activit\]i comerciale [i al c\rei poten]ial a fost folosit în
cucerirea [i colonizarea noilor teritorii dorin]a afl\rii unui nou drum spre Indii,
]inutul mirodeniilor [i al aurului, în condi]iile în care drumurile tradi]ionale, prin
Golful Persic sau Marea Ro[ie, erau controlate de musulmani, iar în Europa
profiturile apar]ineau vene]ienilor, care preluau m\rfurile orientale la Alexan-
dria perfec]ion\rile de ordin tehnic, vizând navele, instrumentele de
naviga]ie, h\r]ile existen]a unor marinari experimenta]i, capabili s\ se avânte
în m\ri deschise [i necunoscute, în condi]iile în care circulau diferite pove[ti
despre mon[tri de dincolo de grani]ele lumii cunoscute sau despre fenomene
naturale însp\imânt\toare existen]a unor capitaluri în stare s\ sus]in\
material întreprinderea c\l\toriilor costisitoare, de sus]inere din partea puterii
politice [i a bisericii inten]ia de a converti la cre[tinism s\lbaticii p\gâni.

Marile descoperiri începute în secolul al XV-lea au profitat de cuceririle
înainte-merg\torilor, dintre care Marco Polo este cel mai cunoscut. Expedi]ii
care au completat cuno[tin]ele despre lume s-au realizat [i cu pornire din alte
spa]ii, precum cel chinez sau islamic. ~ntre ace[ti c\l\tori, o men]iune aparte
merit\ Ibn Battuta, care în secolul al XIV-lea exploreaz\ zone din Orientul Apropiat
[i Mijlociu [i traverseaz\ Sahara. Meritul europenilor este c\ au pus cap la cap
aceste cuno[tin]e izolate [i au realizat o mai complet\ cunoa[tere a P\mântului.

Descoperirile portugheze [i spaniole
Portugalia este prima putere european\ care se avânt\ în expedi]iile geo-

grafice, datorit\ încheierii mai timpurii a Reconquistei [i a centraliz\rii politice,
ca [i pozi]iei sale geografice extrem de favorabile, cu o mare lungime a ]\rmu-
rilor, a faptului c\ expansiunea sa teritorial\ era imposibil\ datorit\ vecin\t\]ii
cu Spania. Numele lui Bartolomeo Diaz, Vasco da Gama sau Alvarez Cabral
sunt legate de marile descoperiri ale secolului al XV-lea. Lipsi]i de un poten]ial 

1. Mâncam biscui]i, dar nu mai erau bis-
cui]i, ci pulberea lor, amestecat\ cu buc\]i
de vierme, pentru c\ ace[tia mâncaser\
ce era bun; (…) beam ap\ galben\,
putrezit\ de multe zile, [i mâncam ni[te
piele de bou; (…) piei foarte aspre din
pricina soarelui, ploii [i vântului. Le l\sam
vreme de patru sau cinci zile în mare [i
apoi le puneam pe j\ratic [i a[a le
mâncam [i, de asemenea, de multe ori
mâncam [i rumegu[ de lemn. {oarecii se
vindeau cu jum\tate de ducat unul [i nici
a[a nu se g\seau prea mul]i. Dar peste
toate nenorocirile, aceasta era cea mai
rea: cre[teau gingiile la unii deasupra
din]ilor atât jos, cât [i sus, încât cu nici un
chip nu mai puteau mânca. {i astfel se
pr\p\deau de acest bete[ug. Murir\ 19
oameni [i uria[ul, împreun\ cu un indian
de pe p\mântul Verzin. Dou\zeci [i cinci
sau treizeci de oameni se îmboln\vir\, pe
unii îi dureau bra]ele, pe al]ii picioarele
sau alte p\r]i, astfel c\ pu]ini r\maser\
s\n\to[i (…).

Antonio Pigafetta, 
Însemn\ri despre Lumea Nou\

Caravele (manuscris de epoc\)



demografic suficient, portughezii se mul]umesc s\ cucereasc\ puncte impor-
tante pe coastele regiunilor descoperite [i s\ le foloseasc\ în interesul rela]iilor
comerciale cu b\[tina[ii. Imperiul lor colonial era îns\ lipsit de coeren]\ terito-
rial\ [i avea s\ se pr\bu[easc\ aproape în întregime, în secolul al XVII-lea, sub
loviturile olandezilor. Ceea ce avea s\ dureze era comer]ul cu sclavi negri, pe
care portughezii îl practic\ dup\ exemplul precursorilor lor arabi, dar pe o scar\
nemaiîntâlnit\ pân\ atunci. 

Spania se angajeaz\ în expedi]iile transoceanice dup\ încheierea
Reconquistei, în 1492. ~n luna august a aceluia[i an, Cristofor Columb pleac\
spre vest, dornic s\ descopere un nou drum spre Indii. ~n 1519, portughezul
Fernando Magellan, aflat în slujba Spaniei, începe o c\l\torie care avea s\
reprezinte primul ocol al lumii. ~n Lumea Nou\, spaniolii intr\ în contact cu indi-
genii afla]i la un nivel inferior de dezvoltare tehnologic\, de[i unii, precum
maya[ii, aztecii [i inca[ii, reu[iser\ remarcabile realiz\ri în planul civiliza]iei. La
început îns\, europenii sunt interesa]i numai de aur [i, în numele cre[tinismu-
lui [i al idealului lor de civiliza]ie, ucid [i distrug tot ce li se p\rea potrivnic sau
p\gân. Imperiile aztec [i incas se pr\bu[esc în câ]iva ani sub loviturile con-
chistadorilor, care au extins st\pânirea Spaniei în America Central\ (actua-
lele Mexic [i Texas) [i în aproape întreaga Americ\ de Sud (cu excep]ia Braziliei
portugheze). 

Alte descoperiri
Celelalte puteri europene nu sunt de acord cu împ\r]irea lumii între spanioli

[i portughezi [i încearc\ s\-[i realizeze propriile imperii coloniale, dar sunt
obligate s\ caute alte drumuri spre Indii, mai ales prin nord. 

Englezii, prin genovezul Giovanni Caboto (John Cabot), exploreaz\ între
1497 [i 1498 ]\rmurile nord-estice ale Americii de Nord, ajungând în Noua
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2. UUrm\rile eeconomice aale mmarilor ddescoperiri ggeografice 

Navigând în jurul m\rii cu ajutorul busolei, Portughezul s-a înst\pânit în Golful
Persic [i par]ial în Marea Ro[ie [i pe aceast\ cale [i-a umplut cor\biile cu bog\]iile
Indiilor [i ale Arabiei, lipsindu-i pe vene]ienii [i genovezii care î[i luau m\rfurile din
Egipt [i din Siria, unde acestea erau aduse de caravanele arabilor [i ale persanilor
pentru a ni le vinde cu bucata [i la greutatea aurului.

În acela[i timp, Castilianul, punând mâna pe teritoriile noi pline de aur [i
argint, a umplut Spania [i le-a ar\tat [i cor\bierilor no[tri calea de a ocoli Africa
cu un profit mai mare.

(...) Spaniolul, care nu tr\ie[te decât de pe urma Fran]ei, fiind constrâns în mod
inevitabil s\ ia de aici grâu, pânzeturi [i postavuri, substan]e pentru vopsitorie,
hârtie, c\r]i, articole de tâmpl\rie [i în general toate produsele me[te[ug\re[ti), ne
va c\uta pân\ la cap\tul lumii aurul, argintul [i mirodeniile.

(...) Totul este mai scump în Spania decât în Italia [i în Italia decât în Fran]a,
chiar serviciile [i produsele me[te[ug\re[ti, pentru c\ ceea ce îi atrage în Spania
pe locuitorii no[tri din Auvergne [i Limousin, dup\ cum eu însumi [tiu, este faptul
c\ acolo sunt pl\ti]i pentru ceea ce fac de trei ori mai mult decât în Fran]a. Pentru
c\ Spaniolul, trufa[, bogat [i lene[, î[i vinde mai scump osteneala (...). (...) A[adar,
abunden]a aurului [i a argintului este par]ial cauza pre]ului mare al lucrurilor (...). 

Jean Bodin, R\spuns la paradoxul domnului de Malestroit

Columb întâmpinat de b\[tina[i

Mul]i c\l\tori au c\utat regatul Preo-
tului Ioan, suveran cre[tin despre care
se credea c\ ar fi fost st\pânul unui
teritoriu imens [i extraordinar de bogat,
aflat undeva dincolo de spa]iile st\pâ-
nite de musulmani. Stabilirea leg\turii
cu acest suveran cre[tin (situat mai întâi
în Asia, apoi, pe m\sur\ ce teritoriile
asiatice erau cunoscute europenilor, în
Africa) era v\zut\ de capetele încoro-
nate ale Europei [i de unii oameni ai
Bisericii drept o posibilitate de a prinde
lumea musulman\ ca într-un cle[te [i a
elimina amenin]area pe care considerau
c\ o reprezint\ Islamul.

Istoria altfel

1271: începe c\l\toria lui Marco Polo
c\tre China
1325–1354: c\l\toriile lui Ibn Battuta
1415: portughezii cuceresc Ceuta, pe
coasta nordic\ a Africii
1487: Bartolomeo Diaz ocole[te Capul
Furtunilor, numit apoi Capul Bunei Speran]e
1492: Columb pleac\ spre vest cu trei
cor\bii (3 august)
1498: Vasco da Gama ajunge în India
1500: Cabral ajunge în Brazilia
1519–1522: expedi]ia lui Magellan 

CCrroonnoollooggiiee



Sco]ie, Terra Nova, Labrador. ~ntre 1577 [i 1580, corsarul englez Francis Drake,
înnobilat de regina Elisabeta I pentru serviciile sale, pornit în expedi]ii de jaf [i
cucerire îndreptate împotriva spaniolilor, realizeaz\ o c\l\torie în jurul lumii. ~n
1610, Henry Hudson a explorat golful care îi poart\ azi numele. ~n c\utarea
unui drum prin nord-est, englezii au p\truns, spre sfâr[itul secolului al XVII-lea,
în Marea Alb\, de unde, pe uscat, au ajuns la Moscova, punând astfel bazele
unor rela]ii comerciale anglo-ruse. 

Francezii au încercat s\ participe [i ei la explorarea [i exploatarea noii lumi;
Jacques Cartier a cercetat, în 1534–1542, ]\rmurile Golfului Sfântul Luren]iu,
în speran]a g\sirii drumului de nord-vest.

Olandezii au c\utat drumuri spre nord-est, ajungând, prin Willem Barents,
între 1594 [i 1597, pân\ la Marea Kara [i Novaia Zemlia. Cu mijloacele tehnice
ale epocii, din cauza condi]iilor climaterice din apropierea regiunilor arctice, nu
au reu[it s\ ajung\ în Indii prin nord-est, dar au f\cut posibil\ explorarea
zonelor din sud. Astfel, în secolul al XVII-lea, prin expedi]iile lui Abel Tasman
(1642–1643; 1644), olandezii descoper\ Noua Oland\, Tasmania, Noua
Zeeland\. ~n toate aceste zone, aborigenii au fost deposeda]i de p\mânturile
lor, sili]i s\ se retrag\ în regiuni pu]in propice modului lor tradi]ional de via]\.
Uneori, aborigenii au primit drepturi similare albilor de-abia în secolul al XX-lea.

Ru[ii realizeaz\, la sfâr[itul secolului al XVI-lea, expedi]ii pe uscat, spre
Siberia, pe care încep s\ o cucereasc\, prin ac]iunea cazacilor, condu[i de
Ermak Timofeevici, [i a negustorilor din familia Stroganov. La mijlocul secolului
al XVII-lea, ru[ii ajungeau la Oceanul Pacific [i la Oceanul ~nghe]at de Nord [i
Marea Ohotsk. A fost începutul procesului de rusificare a diverselor triburi de
vân\tori [i culeg\tori care locuiau pe întinderile asiatice, proces accentuat [i
mai mult în anii puterii sovietice.
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Linia de `mp\r]ire 
a lumii `ntre portughezi [i spanioli
(Tratatul de la Tordesillas, 1494)

C\l\toria lui
Bartolomeu Diaz
(1487–1488)

Prima c\l\torie a 
lui Cristofor Columb
(1492–1493)

C\l\toria lui 
John Cabot 
(1494)

C\l\toria lui 
Vasco da Gama
(1497–1498)

C\l\toria lui 
Pedro Cabral
(1500–1502)

C\l\toria lui
Fernando Magellan
(1519–1522)

C\l\toria lui 
Jacques Cartier
(1534–1536)

C\l\toria lui 
Francis Drake
(1577–1580)

C\l\toria lui
Willem Barents
(1594–1597)

Zone 
neexplorate

C|L|TORIILE EUROPENE: PRINCIPALELE DIREC}II (SEC. XV–XVI)

4. Râul Irta[ este tot atât de adânc [i
de lat ca Dun\rea. Râul acesta nu este
cunoscut de geografii vechi sau noi, greci
sau latini, deoarece acest râu î[i are
izvorul în mun]ii cei stânco[i [i curge prin
locuri pustii [i de nestr\b\tut (...).

Nicolae Milescu Sp\tarul, 
Jurnal de c\l\torie în China

3. Se temeau c\ îi vom mânca sau îi vom
da unei mor]i crude, deoarece spaniolii,
pentru ca nimeni, pe drumul spre Guyana
sau chiar în Guyana s\ nu poat\ s\ vin\ s\
vorbeasc\ cu noi, convinseser\ toate
popoarele c\ suntem mânc\tori de oameni
[i canibali; dar când bie]ii b\rba]i [i femei
ne-au v\zut [i când le-am dat mâncare [i
fiec\ruia câte ceva sau altceva care era rar
sau necunoscut la ei, au început s\
priceap\ în]elepciunea [i scopul spaniolilor,
care, dup\ cum ne-au m\rturisit, le luau în
fiecare zi [i so]iile [i fiicele [i le foloseau
pentru a-[i împlini poftele. (...)

N-am v\zut niciodat\ o ]ar\ mai fru-
moas\, nici priveli[ti mai pline de via]\, coline
a[a r\s\rite ici [i colo de-a lungul v\ilor, râuri
[erpuind în deosebite bra]e (...) {i fiecare
piatr\ pe care ne opream s-o lu\m promitea
fie aur, fie argint prin înf\]i[area ei.

Sir Walter Raleigh, Jurnal, 1595

1. Pe baza sursei 3, comenta]i repro[ul pe
care Raleigh îl face spaniolilor care l-au
precedat în regiunea Guyanei.

2. Analiza]i valorile b\[tina[ilor pe care le
respect\ autorul. Care crede]i c\ sunt
motivele acestei atitudini?

3. Compara]i modul în care acest c\l\tor
descrie ]inuturile în care c\l\tore[te cu
descrierea f\cut\ de Sp\tarul Milescu
(sursa 4) regiunilor prin care a trecut.
De ce crede]i c\ Sp\tarul Milescu reg\-
se[te ]inutul natal în peisajele noi?

Recconquistaa – termen prin care istoricii
desemneaz\ recucerirea de c\tre cre[tini a
teritoriilor pe care arabii le ocupaser\ în
Spania (secolele VIII–XV); se încheie în
1492, prin recucerirea Granadei.

Dicþionar



~ntre c\l\toriile organizate de ru[i trebuie plasat\ [i cea a sp\tarului Nicolae
Milescu, trimis în 1675 de c\tre ]arul Alexei Mihailovici spre China. Observa]iile
pe care le-a f\cut despre natura [i locuitorii din Siberia, Mongolia, China,
consemnate în lucrarea sa Jurnal de c\l\torie în China, s-au dovedit extrem de
valoroase pentru l\rgirea orizontului geografic în secolul al XVII-lea. 

Expedi]iile europene continu\; în ultima treime a secolului al XVIII-lea,
James Cook reu[e[te, prin mai multe expedi]ii care l-au dus în jurul lumii, s\
completeze cuno[tin]ele acumulate, mai ales în ceea ce prive[te regiunile
sudice, dar [i relativ la coastele nord-vestice ale Americii de Nord, Alaska [i
Strâmtoarea Bering. 

Epoca modern\
Descoperirile geografice din epoca modern\ au dus nu doar la l\rgirea

orizonturilor geografice, ci [i la importante schimb\ri în mentalit\]ile oamenilor.
Europenii au început s\ prind\ gustul c\l\toriei, iar întreaga optic\ asupra
acesteia s-a schimbat radical. Dac\ în preajma [i la începutul anilor 1700,
europenii erau înc\ foarte ata[a]i de stabilitate, inclusiv la nivelul elitelor, pe
parcursul aceluia[i secol percep]iile spa]iale se modific\ radical, Diderot
ajungând pân\ în Rusia, iar Voltaire c\l\torind aproape în întreaga Europ\.
C\l\toria devine o modalitate de cunoa[tere [tiin]ific\, ofer\ noi spa]ii de
instalare a misiunilor religioase, iar în secolul al XIX-lea cap\t\ importante
valen]e educative. Un c\l\tor francez din prima treime a secolului al XIX-lea
considera c\l\toria „complementul indispensabil al oric\rei educa]ii cât de cât
elevate”, pentru c\ aceasta face realit\]ile [i evenimentele la care particip\ direct
c\l\torul „mai u[or de în]eles [i de apreciat decât toate teoriile sofisticate [i
dic]ionarele lipsite de culoare, r\spândite în lume de miile de guri ale tiparului”.

În secolul al XIX-lea [i la începutul secolului al XX-lea, expedi]iile maritime
continu\, dar, în general, ceea ce se urm\re[te acum este explorarea zonelor
din interiorul continentelor descoperite în zorii epocii moderne. 

Este ini]iat\ cercetarea Africii, în care interesele pur [tiin]ifice, de
cartografiere [i inventariere a florei [i faunei, se îmbinau cu dorin]a convertirii
popula]iei locale [i mai ales cu cea de cucerire, colonizare [i exploatare a noilor
teritorii. Ilustrativ este exemplul exploratorului sco]ian David Livingstone, care,
plecat ca medic [i misionar în Africa, organizeaz\ mai multe expedi]ii prin care
str\bate Africa central\ de la est la vest [i înapoi, descoper\ Cascada Victoria
[i numeroase cursuri de ap\, cerceteaz\ lacurile Nyassa [i Tanganyika etc.
Henry Stanley, plecat în Africa pe urmele lui Livingstone, despre care nu se mai
[tia nimic, cerceteaz\ al\turi de acesta o serie de regiuni, particip\ apoi la alte
expedi]ii, identificând unul dintre izvoarele Nilului, dar se implic\ [i în politica
regatului belgian de realizare a imperiului colonial african. 

Spre sfâr[itul secolului, la expedi]iile africane particip\ [i români, precum
Dimitrie [i Nicolae Ghica-Com\ne[ti, care cerceteaz\ Peninsula Somalia în
1895–1896. George [i Dimitrie Strat, al\turi de Nicolae Rosetti, fac în 1897 o
c\l\torie în Dahomey [i Gabon.

În aceea[i perioad\, românii se implic\ [i în expedi]ii [tiin]ifice organizate în
alte regiuni ale lumii. Inginerul român Iuliu Popper a c\l\torit în Extremul
Orient, prin Siberia, a ajuns în Alaska, Mexic [i Cuba. Cele mai importante
dintre expedi]iile sale sunt cele din sudul Argentinei, în }ara de Foc, unde
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Emil Racovi]\ (1868–1947), 
biolog, speolog ºi explorator român

1581: începe expedi]ia lui Ermak
Timofeevici in Siberia
1642–1643: prima expedi]ie a lui Abel
Tasman
1675–1678: c\l\toria în China a lui
Nicolae Milescu Sp\tarul
1728: Vitus Bering descoper\ strâm-
toarea care desparte Asia de America
1768–1779: expedi]iile lui James Cook
1849–1873: David Livingstone explorea-
z\ Africa, fiind primul european care a
traversat acest continent de la vest la est
1886: Iuliu Popper începe expedi]ia în
}ara de Foc
1897: începe expedi]ia antarctic\ bel-
gian\ la care a participat [i Emil Racovi]\
1909: Robert Peary atinge Polul Nord
1911: decembrie, Roald Amundsen
ajunge la Polul Sud
1912: ianuarie, Robert Scott atinge
Polul Sud, corectând estim\rile lui
Amundsen. Pe drumul de întoarcere,
to]i membrii expedi]iei î[i pierd via]a

CCrroonnoollooggiiee



exploreaz\ teritoriul ac]ionând, în acela[i timp, în favoarea protej\rii
b\[tina[ilor. Spre sfâr[itul secolului, naturalistul român Emil Racovi]\ particip\
la expedi]ia vasului Belgica în Antarctica, prima organizat\ în scopuri pur
[tiin]ifice [i prima care a iernat la o latitudine atât de sudic\ (71°31’). Racovi]\
realizeaz\ cercet\ri complexe asupra florei [i faunei din America de Sud [i din
Antarctica, realizând un studiu aprofundat asupra balenelor, pinguinilor [i a
altor specii din aceast\ zon\. 

La începutul secolului al XX-lea, sunt atin[i cei doi poli ai P\mântului. Cu
toate c\ expedi]iile au continuat [i chiar [i azi mai exist\ zone unde omul sau
cel pu]in cel pornit din lumea „civilizat\”, înc\ nu a ajuns (unele regiuni ale
junglei amazoniene, de exemplu), Terra nu mai are mari secrete. R\mâne ca
oamenii s\ fie în stare s\ conserve ceea ce au descoperit, s\ nu mai distrug\
natura printr-o exploatare ira]ional\, s\ nu ri[te astfel distrugerea propriei
civiliza]ii.

Contactele cu alte culturi au dus, în cele din urm\, la definirea antropo-
logiei, [tiin]\ care î[i propune s\ studieze diversitatea uman\. Pe baza
observa]iilor f\cute de antropologi, [i-a f\cut loc treptat, în con[tiin]a occiden-
talilor, ideea despre necesitatea conserv\rii diversit\]ii culturale, despre dreptul
fiec\rei culturi la existen]\. „Cel\lalt” nu mai trebuie „civilizat”, redus la
standardele europene, cum s-a întâmplat adesea în istorie, ci poate [i trebuie
s\ î[i conserve specificul propriu, în beneficiul întregii umanit\]i.

Consecin]ele marilor descoperiri geografice

Completarea cuno[tin]elor geografice [i [tiin]ifice despre lume.
Descoperirea unor noi continente [i a unor teritorii din Lumea Veche pân\
atunci necunoscute europenilor.
Formarea imperiilor coloniale.
Descoperirea de noi surse de metale pre]ioase (minele de argint de la
Potosi, controlul european asupra aurului sudanez), care permit expan-
siunea economic\ a Europei.
Schimbul de plante [i animale între Lumea Veche [i Lumea Nou\:
europenii introduc în America o serie de culturi, precum grâul, vi]a-de-vie,
animale, precum calul, vitele mari; aduc de acolo cartoful, porumbul,
ro[iile, fasolea, ardeii, tutunul, curcanul etc.; din Asia p\trund pe scar\
mai larg\ orezul [i bumbacul, acesta din urm\ introdus în colonii.
Unificarea microbian\ a lumii: europenii declan[eaz\ un genocid în rândul
popula]iei autohtone din America [i prin bolile care pentru ei nu mai erau
mortale, precum gripa [i variola, dar fa]\ de care cei din Lumea Nou\ nu
aveau imunitate; se estimeaz\ c\ datorit\ [ocului microbian au disp\rut,
în primele secole, între 70 [i 90% din popula]ia indigen\; europenii au
adus din America sifilisul.
Noi rute comerciale, care uneau Europa, Africa, America, pe de o parte,
[i Europa cu Asia, pe de alta; nego]ul cu sclavi negri din Africa reprezint\
o component\ important\ a acestui comer] interna]ional; centrul
economic al lumii se deplaseaz\ din Mediterana [i Marea Nordului în
Atlantic, implicând declinul unor foste puteri comerciale, precum ora[ele
italiene, [i conducând la ridicarea altora, precum Olanda [i Anglia.
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Negustori de sclavi (gravur\, 1826)

ILARIE MMITREA 
(1842–1904)

S-a n\scut la R\[inari, lâng\ Sibiu, într-o
familie de oieri veni]i din }ara Mo]ilor.
Dup\ ce a absolvit Facultatea de Medicin\
din Viena, a plecat în Germania, unde s-a
angajat medic pe o nav\ care f\cea cursa
Hamburg-Brisbane. Este primul român
care a ajuns în Australia (fapt confirmat
de un certificat emis la Brisbane, la 14
august 1865, cu aprecieri asupra compor-
t\rii sale ca medic în timpul c\l\toriei).

În anul 1866, se angajeaz\ ca medic
militar în corpul expedi]ionar austro-
mexican; s-a apropiat de revolu]ionarii
mexicani condu[i de Benito Huarez. De
aceea, i s-a interzis practicarea medicinei.
A studiat cu mare interes oamenii, locurile
[i natura din Lumea Nou\. 

Apoi s-a angajat ca medic în armata
olandez\ [i a plecat în Indonezia (pe
atunci colonie olandez\ sub numele de
Indiile Olandeze), unde a r\mas mai mul]i
ani (1870–1903). Aici a explorat regiuni
pu]in cunoscute ale arhipelagului indo-
nezian, precum [i Noua Guinee, adunând
materiale etnografice, mineralogice, fau-
nistice, floristice.



Cre[terea afluxului de metal pre]ios; are loc a[a-numita „revolu]ie a
pre]urilor” (cre[tere constant\ [i ireversibil\ a pre]urilor, înregistrat\ în
Europa de la începutul secolului al XVI-lea), care s-a propagat, prin
circuitele comerciale din porturile unde intrau metalele pre]ioase, în
întreaga Europ\. „Revolu]ia pre]urilor” contribuie, al\turi de al]i factori
economici [i sociali, la declan[area crizelor care vor marca trecerea c\tre
societatea modern\. Aceste crize de la începutul secolului al XVI-lea sunt
legate de importante transform\ri sociale, soldate cu pauperizarea unor
importante mase de oameni [i cu ini]ierea, în consecin]\, a unor solu]ii
de asistare a s\racilor, dublate de m\suri coercitive dure la adresa claselor
populare (cer[etoria, vagabondajul, refuzul muncii, în general, încep s\
fie considerate delicte [i s\ fie pedepsite în consecin]\).
Se pun bazele unific\rii economice a lumii, în ceea ce Wallerstein [i
Braudel au numit „economia univers” a epocii moderne.
Se ini]iaz\ contacte între culturi care nu se cuno[teau sau care aveau
no]iuni vagi una despre cealalt\; la nivelul imaginarului, europenii trebuie
s\ redefineasc\ în permanen]\ imaginea celuilalt, în care v\d uneori
barbarul feroce, iar alteori „bunul s\lbatic”. De partea cealalt\, indigenii
v\d în europeni cuceritori f\r\ scrupule, care le-au adus sclavia, bolile,
exploatarea; foarte pu]ini v\d un aspect pozitiv rezultat din convertirea la
cre[tinism. Cele dou\ imagini, concurente, dar [i complementare, stau [i
ast\zi la baza multor conflicte [i probleme care trebuie rezolvate.
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1. Argumenta]i interesul manifestat de europeni pentru c\l\torii [i descoperiri
geografice. Pentru a v\ sus]ine p\rerea, folosi]i [i cuno[tin]ele de geografie,
psihologie, filosofie, religie. 

2. Explica]i de ce aceste c\l\torii devin o preocupare dup\ jum\tatea secolului al
XV-lea [i nu mai devreme.

3. Formula]i atuurile pe care le aveau Portugalia [i Spania [i care le-au permis s\ de-
]in\ ini]iativa c\l\toriilor. Crede]i c\ }\rile Române puteau sus]ine astfel de proiecte? 

4. Pe o hart\ a lumii, marca]i „]intele” c\l\toriilor din secolele XVI–XVIII. Compara]i
imaginea ob]inut\ cu o hart\ a imperiilor coloniale din secolul al XIX-lea. Cum
explica]i faptul c\ Portugalia [i Spania nu [i-au men]inut imperiile coloniale?

5. Pe baza consecin]elor marilor c\l\torii, evalua]i importan]a schimburilor de
bunuri [i valori dintre regiunile descoperite [i europeni. Compara]i p\rerea
voastr\ cu cea formulat\ de sursa 2.

6. Sunte]i de acord cu afirma]ia „la nivelul imaginarului, europenii trebuie s\ redefi-
neasc\ în permanen]\ imaginea celuilalt, în care v\d uneori barbarul feroce, iar
alteori «bunul s\lbatic». De partea cealalt\, indigenii v\d în europeni cuceritori
f\r\ scrupule, care le-au adus sclavia, bolile, exploatarea; foarte pu]ini v\d un
aspect pozitiv rezultat din convertirea la cre[tinism. Cele dou\ imagini,
concurente, dar [i complementare, stau [i ast\zi la baza multor conflicte [i pro-
bleme care trebuie rezolvate”? Formula]i r\spunsul folosind cuno[tin]ele despre
istoria secolelor XIX–XX.

Exerci]ii

Antoine Augustin Parmentier (1737–1813),
agronom ºi farmacist, a generalizat 

cultura cartofului în Franþa

5. Va trebui s\ dorim ca [i cultura [i
consumul cartofului (...), s\ nu se mai lase
a[teptate [i s\ devin\ o obi[nuin]\. Car-
toful este unul din produsele cele mai avan-
tajoase [i mai u[or de cultivat, un aliment
dintre cele mai s\n\toase [i hr\nitoare [i
care poate duce mari beneficii chiar [i în
condi]iile scumpetei cerealelor.  (...)

Abatele Terray, 
Cultivarea cartofului, 1773

6. Porumbul este poate cea mai impor-
tant\ plant\ care ar putea fi introdus\ în
cultura agricol\ într-o ]ar\ al c\rei climat îl
avantajeaz\. Recolta sa este mult mai
sigur\ decât produc]ia de grâu, iar culti-
varea porumbului în ceea ce prive[te hrana
popula]iei este cu atât mai important\ cu
cât necesitatea consumului popula]iei
unei ]\ri variaz\ mult în func]ie de culti-
varea sau nu a acestei culturi...

Arthur Young, 
C\l\torii în Fran]a, 1787–1789

1. De ce crede]i c\ a fost necesar mult timp
pentru ca europenii s\ accepte [i s\
foloseasc\ noile plante?

2. Cunoa[te]i alte bunuri (produse sau idei)
provenite din alte regiuni [i fa]\ de care
europenii sau românii au fost, la început,
foarte re]inu]i? Cum explica]i aceast\
atitudine?
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Biserica episcopalã 
de la Curtea de Argeº (secolul al XVI-lea)

CClaasiccism – curent artistic [i literar ap\rut în
Fran]a în secolului al XVII-lea; era imitat\
arta Antichit\]ii greco-romane, considerat\
model de furmuse]e [i armonie; ideal
estetic [i de societate al veacului al XVII-lea
francez [i european, definit prin repectul
regulii, m\surii [i al principiilor. 
CCon[[tiin]]\ eeurroppeaan\ – con[tiin]a aparte-
nen]ei la cultura [i la civiliza]ia Europei. 
CCosmoppolitism – doctrin\, opinie specific\
secolului al XVIII-lea, care trimite la ideea
de acceptare a diversit\]ii. 
Eurroppoccentrrism – doctrin\ care pune în
miezul preocup\rilor de orice natur\ cul-
tura [i civiliza]ia Europei. 
lIuminism – concep]ie cultural\ [i politic\
din veacul al XVIII-lea, caracterizat\ prin
respingerea autorit\]ii [i fanatismului în
numele accept\rii diversit\]ii, progresului [i
ra]iunii. 
Romaantism – mi[care artistic\ [i literar\
care a ap\rut în Europa secolului al XIX-lea,
caracterizat\ prin respingerea ra]ionalismu-
lui epocii Luminilor [i a clasicismului.

Dicþionar

Despre c\l\torie [i c\l\tori 
Gustul pentru c\l\torie a fost stimulat deopotriv\ de Rena[tere [i de marile

descoperiri geografice. Pe atunci, c\l\torii voiau s\ exploreze noi spa]ii sau s\
reg\seasc\ antichit\]i demult disp\rute. Relat\rile lor, ca [i întreaga literatur\ ce
s-a dezvoltat în jurul acestora, c\ci exotismul noilor lumi invita [i la c\l\torii ima-
ginare ori la explorarea unor ]inuturi utopice, au determinat în timp conturarea
unei adev\rate con[tiin]e europene. Veacul al XVII-lea îns\ nu a fost unul al
c\l\toriilor, ci, dimpotriv\, al imobilismului, c\rturarii europeni fiind mai degrab\
interesa]i s\ consolideze identitatea cultural\ a b\trânului continent. Dar aceast\
con[tiin]\ europocentrist\ nu a st\ruit decât pân\ c\tre sfâr[itul secolului al
XVII-lea [i începutul celui urm\tor, când reap\rea interesul pentru c\l\torie. O
c\l\torie care l\rgea perspectiva [i care, mai ales, relativiza ceea ce p\rea pân\
atunci o eviden]\: Europa nu era singura, unica expresie cultural\ veritabil\, ci
avea alternative. A[adar, nu mai erau explorate lumi necunoscute sau utopice,
ci mai degrab\ diferen]ele ori particularit\]ile celor cunoscute. Era vorba de o
c\l\torie de informare în profunzime, c\ci filosofii ilumini[ti se str\duiau s\
g\seasc\ modele, sugestii pentru explicarea societ\]ii timpului lor. Mai târziu,
c\l\toria romantic\ de la sfâr[itul veacului al XVIII-lea [i din prima parte a celui
urm\tor dobândea o nou\ caracteristic\. Relat\rile sau literatura peregrinilor
din epoc\, atente la diferen]ele [i particularit\]ile deja remarcate de iluminismul
european, se ata[au sentimental de anumite civiliza]ii, culturi, locuri sau oameni. 

A[adar, c\l\toria putea fi una de explorare a noilor spa]ii sau civiliza]ii, de
documentare atent\ a lumii mai pu]in cunoscute, de apropiere afectiv\ de
locurile uitate [i redescoperite. C\l\toria putea fi [i una imaginar\ sau imagi-
nat\, strict literar\. Aici lumea [i lumile puteau fi infinite, c\ci nu trebuiau
b\tute drumurile mereu pândite de primejdii, ci numai l\sat gândul s\ zboare
prin universuri utopice, inexistente, formal stabilite fie dincolo de oceane,
al\turi de b\[tina[ii din America, fie dincolo de spa]ii, al\turi de extratere[tri. 

*C\l\tori str\ini despre civiliza]ia din
spa]iul românesc în Evul Mediu 
ºi la începuturile epocii moderne

1. În linii mari, relat\rile c\l\torilor str\ini credem c\ parcurg patru faze. În
prima, umani[tii descoper\ romanitatea românilor. (...) În a doua faz\, din secolul
al XVII-lea mai ales (...), sunt v\zute de îndat\ obiceiurile, care au un caracter
solemn sau sunt marcate de prestigiul tradi]iei. (...) În a treia faz\ (...), cei care
str\bat teritoriul român în acest r\stimp sunt intelectuali care împ\rt\[esc idealuri
ale secolului Luminilor, acelea care întrevedeau o umanitate eliberat\ de asuprire
[i ignoran]\. (...) Genera]ia urm\toare de c\l\tori [i c\rturari str\ini va pleda, în
general, cauza român\, întrucât va identifica, pe lâng\ prestigiul tradi]iei, capaci-
t\]i ce îndrept\]esc întregul popor la o via]\ demn\. 

Alexandru Du]u, Modele, imagini, priveli[ti



Cine erau c\l\torii? O specie aparte de oameni, iscoditori, neobosi]i, teme-
rari. Erau c\rturari care c\l\toreau pentru simplul motiv c\ voiau s\ în]eleag\
mai bine lumea, exploratori de voca]ie, diploma]i, militari sau prela]i în misiune,
exila]i ori fugari, jurnali[ti interesa]i de tot felul de exotisme, suferinzi reali sau
închipui]i sperând c\-[i vor g\si leacul, tineri la studii ori în c\utarea unei cariere
sau pur [i simplu a aventurii. Tuturor le dator\m admirabile impresii de c\l\torie,
istorii [i jurnale obiective sau subiective, memorabile pagini de literatur\, rapoarte
consistente diplomatice, militare ori [tiin]ifice, care ne ajut\ ast\zi s\ în]elegem
mai bine mentalit\]ile cu care porneau la drum [i prejudec\]ile afi[ate în tim-
pul peregrin\rilor prin lumile descoperite, explorate, imaginate.

C\l\tori str\ini în Principatele Române
C\l\torii care b\teau drumurile Orientului sau pe cele ale b\trânului conti-

nent european au inclus în itinerarele lor [i Principatele Române. Primii au
ap\rut pe la sfâr[itul veacului al XIV-lea, dar cele mai multe date le avem de
prin secolul al XVI-lea. Atunci, umani[tii descopereau în Moldova, Transilvania
[i }ara Româneasc\ un neam care se tr\gea din vechii coloni[ti ai Romei impe-
riale din Dacia. Latinitatea limbii românilor, a[a cum o sesizau c\l\torii europeni
prin ]inuturile carpatice sau de la Dun\rea de Jos, era în fapt o expresie a
redescoperirii unei Antichit\]i glorioase. Întâlnim astfel de idei, pe lâng\ cele
referitoare la p\mântul românesc, la cultura, la moravurile, la practicile socio-
politice ale autohtonilor, în lucrarea De situ Transilvaniae, Moldaviae et
Transalpinae (1549), pe care o dator\m umanistului [i diplomatului din Dalma]ia,
Anton Verancsics, primat al Ungariei, sau în memorialul aventurilor [i c\l\tori-
ilor `ntreprinse de genovezul Franco Sivori al\turi de domnitorul Petru Cercel.

În veacul al XVII-lea, c\l\torii au accentuat ideea latinit\]ii limbii române [i
a originii comune romane a moldovenilor, transilv\nenilor [i valahilor. Au f\cut-o
pe rând, în rapoartele lor de misiune, prela]ii catolici Nicolo Barsi, Marco
Bandinus sau pastorul german Conrad Jacob Hildebrandt, precum [i c\l\torii
din Insulele Britanice, literatul William Lithgow (The Totall Discourse of the Rare
Adventures..., 1632) ori naturalistul Edward Brown (A Brief Account of Some
Travels in Hungaria, Servia, Bulgaria..., 1673).

Veacul al XVIII-lea a reprezentat un moment aparte în istoria c\l\toriilor prin
Principatele Române. Era epoca în care peregrinii secolului Luminilor nu c\utau
numai excentrice antichit\]i [i moravuri, ci se str\duiau s\ în]eleag\ [i s\-[i
explice diferen]ele, particularit\]ile locale, pornind de la modul specific al
românilor de a se defini pe ei în[i[i. Iar jurnalele [i relat\rile lor de c\l\torie erau
pline de astfel de detalii. Astfel, un gânditor politic de marc\, Jeremy Bentham,
în trecere prin }ara Româneasc\ pe la 1786, era impresionat de faptul c\ g\sea
la Bucure[ti un teatru italian [i câ]iva discipoli ai lui Helvetius. Al]i englezi, pre-
cum doctorul James Dallaway [i profesorul de botanic\ de la Oxford, John
Sibthorp, care str\b\teau Transilvania [i Valahia prin 1794, sesizau în via]a
românilor, fie în momentele solemne, fie în cele cotidiene, mentalit\]i ce
duceau cu gândul la str\vechea civiliza]ie roman\. 
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Boier din }ara Româneascã 
(gravurã din secolul al XVIII-lea)

2. ÎÎnf\]i[area rromânilor 

Felul îmbr\c\min]ii b\rba]ilor este fru-
mos [i impun\tor, cu haina lung\ întoc-
mai ca a polonilor, ungurilor [i turcilor,
totu[i mai aleas\. Pe cap poart\ ni[te
p\l\rii alla schiavona, cum de altfel poart\
[i polonii [i ungurii. C\l\resc foarte bine
pe cai frumo[i, turce[ti [i ar\be[ti, c\ci cei
din ]ar\ sunt buni mai degrab\ pentru
r\zboi, pentru tr\sur\ [i pentru c\ru]e,
decât pentru a fi întrebuin]a]i la ora[.
B\rba]ii sunt de statur\ falnic\, mai
curând decât altfel [i poart\ b\rbi lungi.
Femeile se îmbrac\ aproape toate dup\
moda turceasc\, cu rochii lungi, fuste, iar
pe cap poart\ ni[te n\frame de bumbac
foarte albe, încât par a fi turbane turce[ti,
care le stau foarte bine; sunt femei cu
pielea alb\, frumoas\ [i fermec\toare la
vorb\.

Franco Sivori, Memorial de c\l\torie



În fine, în perioada romantic\, o bun\ parte dintre occidentalii ce treceau
prin Principate descriau atent marile momente ale istoriei românilor, evocau
latinitatea [i continuitatea cultural\ a autohtonilor, insistând asupra perspec-
tivelor economice [i politice pe care le aveau aceste ]\ri din Europa Oriental\.
Nu lipseau nici nota]iile de pitoresc sau de exotic atât ale peisajului, cât [i ale
obiceiurilor culturale, politice [i sociale ale românilor. A[a f\cea c\rturarul [i
publicistul francez Saint-Marc Girardin, ce str\b\tea în 1836 }ara Româneasc\
[i-[i f\cea cunoscute impresiile sale de c\l\torie în Journal des Débats, sau con-
sulul Étienne-Adolphe Billecocq care, împreun\ cu arti[tii Charles Doussault [i
Michel Bouquet, publicau la Paris un frumos Album moldo-valah în 1848. 

Principatele Române au început s\ fie numite, atât de str\ini, cât [i de autoh-
toni, „Belgia Orientului", aluzie la statutul de neutralitatate interna]ional\ pe
care-l doreau oamenii politici de la Bucure[ti [i Ia[i pentru noul stat. Mai 
târziu, acest stereotip va fi asociat [i României. El amintea de modelul
constitu]ional belgian, preluat în parte de elita politic\ româneasc\ la 1866. În
acela[i timp, se referea la perspectivele economice care se deschideau
României în a doua parte a veacului al XIX-lea, sugerând c\ tân\rul stat de la
Dun\rea de Jos ar putea cunoa[te, din acest unghi de vedere, destinul Belgiei
de la mijlocul veacului, care [i-a fructificat magistral astfel de oportunit\]i. Sunt
idei care se reg\sesc în relat\rile c\l\torului francez Léon Hugonnet (Six mois
en Roumanie, 1875) sau ale c\rturarului belgian Émile de Laveleye (En
Roumanie. Souvenirs de voyage, 1886). 
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STUDIU DE CAZ

M\n\stirea Radu Vod\ din Bucureºti
(secolul al XVIII-lea, acuarel\ de Preziosi)

3. OOrient [[i OOccident

Bucure[tiul este un ora[ important, cu
aproape 90 000 de locuitori; este, în ge-
neral, un ora[ al luxului [i al pl\cerilor!
Numele s\u vine de la cuvântul românesc
„bucurie”. Ca [i Napoli, tot un ora[ al
volupt\]ii, Bucure[tiul este a[ezat în preaj-
ma unor vulcani; cutremurele de p\mânt
din ultimii ani i-au f\cut pe locuitorii s\i 
s\-[i construiasc\ doar case cu un singur
etaj; astfel popula]ia este r\spândit\ pe
un spa]iu foarte mare. Prin cartiere (maha-
lale) nu sunt pu]ine familiile, chiar [i cele
modeste, care ocup\ singure câte o cas\.
Fiecare are gr\dina proprie [i (...), chiar
f\r\ s\ p\r\sim ora[ul, putem g\si în\un-
trul zidurilor una dintre cele mai pitore[ti
[i agreabile promenade ce se poate face
în Europa.

Bucure[tiul aminte[te foarte mult de
Madrid [i aceast\ afinitate între cele dou\
capitale se explic\ prin aceea c\ trecerea
turcilor, în primul caz, respectiv a arabilor,
în cel de-al doilea, a l\sat la fiecare pas un
num\r de obiceiuri, costume, chiar monu-
mente orientale.

Hippolyte Desprez, citat în Album
Moldo-Valaque, ou guide politique et 
pittoresque à travers les Principautés

du Danube, Paris, 1848

4. FFirea rromânilor

Muntenii sunt prin firea lor oameni nestatornici, îndr\gind norocul, [i mai
degrab\ se las\ pe tânjal\ f\r\ a se îngriji s\ deprind\ un me[te[ug sau s\ prac-
tice vreo art\. Popula]ia mijlocie [i ]\ranii se îndeletnicesc cu munca câmpului, iar
boierii cu slujba la curte, cu c\l\ritul, cu întreceri ost\[e[ti [i cu vân\toarea. 

Muntenii obi[nuiesc mult s\ fac\ mese mari, cu mult\ mâncare [i b\utur\ [i la
banchetele lor e mult\ muzic\ dup\ obiceiul lor, mai curând barbar\ decât alt-
minteri. Mânc\rile lor sunt alese [i bine g\tite; cu toate acestea principele obi[nuia
s\ m\nânce totdeauna feluri g\tite italiene[te [i ]inea în acest scop servitori ital-
ieni [i francezi foarte iscusi]i.  

Muntenii sunt foarte aten]i la lucruri m\runte; cred în visuri [i în prevestiri; nu
se îngrijesc prea mult de con[tiin]a lor, deoarece tr\iesc mai mult dup\ legea firii
decât dup\ religie. {i ca oameni lipsi]i de [tiin]\ de carte [i care 
n-au cine s\-i înve]e cum trebuie s\ tr\iasc\ cre[tine[te, ei nu socot drept p\cat
multe lucruri grave sau se prefac [i consider\ c\ nu le [tiu. În schimb, sunt foarte
grijulii cu posturile mici [i mari, astfel c\ s-ar l\sa mai bine s\ moar\ decât s\
calce o zi de post, chiar dac\ ar fi sili]i la acest lucru [i de foame, [i de boli
necru]\toare. 

Franco Sivori, Memorial de c\l\torie
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Franco Sivori
Franco Sivori a tr\it în a doua parte a veacului al XVI-lea. Era fiul lui

Benedetto, un negustor din Genova. Tân\rul Sivori lua drumul Messinei în anii
1570 pentru a se ini]ia în tainele nego]ului, iar dup\ 1581 îl afl\m al\turi de
viitorul domn al }\rii Române[ti, Petru Cercel, în drum spre Constantinopol.
Familia lui Sivori chiar l-a creditat pe Petru, care a ob]inut tronul valah în 1583.
Dup\ numai doi ani, Petru Cercel era nevoit s\ p\r\seasc\ Valahia, dar în acest
r\stimp, genovezul r\t\citor a avut r\gazul s\ cunoasc\ ]ara st\pânului s\u. Au
urmat apoi ani lungi de exil, care l-au dus pe Petru, dar [i pe înso]itorul s\u,
Franco, la Viena, la Roma, la Vene]ia. În 1589, cei doi se despart, Petru Cercel
îndreptându-se din nou spre Constantinopol. 

Prin 1588, Franco Sivori a început s\ redacteze un memorial în care consem-
na sârguincios aventurile [i c\l\toriile sale al\turi de Petru Cercel. Ini]ial, textul
a fost destinat unor eventuali sprijinitori ai principelui valah pribeag. Ulterior,
dup\ moartea lui Petru (1590), memorialul a fost amplificat [i probabil trebuia
încredin]at tiparului. Îns\ nu a avut nici aceast\ soart\. De-abia în veacul al 
XX-lea, mul]umit\ str\daniei unor reputa]i istorici români, paginile scrise de
Franco Sivori au ie[it din Arhivele Vaticanului [i au fost aduse sub ochii no[tri. 

Albumul moldo-valah 
În august-septembrie 1848, ap\rea în jurnalul „L'Illustration” un însemnat

grupaj referitor la Principatele Române. Ne referim la Albumul moldo-valah, al
c\rui text, redactat în 1847 de diplomatul francez Étienne-Adolphe Billecocq,
era înso]it de numeroase ilustra]ii ce purtau amprenta arti[tilor Michel Bouquet
[i Charles Doussault. 

Dar cine erau protagoni[tii acestui moment? Étienne-Adolphe Billecocq era un
diplomat cu experien]\, care condusese misiuni diplomatice în Suedia [i Imperiul
Otoman, fiind numit apoi consul general la Bucure[ti în 1839. Michel Bouquet
se remarcase de-a lungul timpului ca un specialist al picturii pe por]elan. În
1843, el publica la Paris o colec]ie de gravuri intitulat\ Vues et costumes pit-
toresques de la Valachie, realizate pe parcursul c\l\toriei sale în Principatele
Române în 1840. Charles Doussault z\bovise [i el ceva vreme în }ara Româneasc\
[i Moldova, înso]indu-l pe prin]ul Albert al Prusiei în vizita sa prin Principate (1843). 

Diplomatul francez credea c\ Rusia („Noul Goliat”, cum o numea în text)
practica un fals protectorat asupra Moldovei [i }\rii Române[ti, el fiind convins
c\ acestea vor sfâr[i prin a fi anexate, a[a cum se întâmplase [i cu Polonia. De
aceea, sugera puterilor occidentale s\ reflecteze serios la situa]ia politic\ a
Principatelor Române, care reprezentau, cel pu]in în opinia sa, cheia echilibru-
lui european [i una dintre condi]iile de baz\ ale men]inerii integrit\]ii Imperiului
Otoman. Pentru a justifica aceast\ reflec]ie, diplomatul francez contura o imag-
ine a românilor ce avea trei dimensiuni. Întâi era vorba de tradi]ia istoric\, leg-
endar\, care trimitea la originea latin\ a românilor, la momentele eroice ale
Evului de Mijloc, apoi de specificitatea ortodox\ a spiritualit\]ii autohtone [i, în
fine, de profilul civiliza]iei Principatelor din acele vremuri, marcat de amestecul
cultural dintre Orient [i Occident. 

Uli]\ din Bucure[ti în 1841
(desen de Charles Doussault)

1. Analiza]i comparativ cauzele [i con-
secin]ele c\l\toriilor din secolul al XVI-lea
în spa]iul extraeuropean [i în cel româ-
nesc. Explica]i asem\n\rile [i deosebirile
constatate.

2. Împreun\ cu un coleg, comenta]i caracte-
risticile c\l\toriilor din secolul al XVIII–lea
în spa]iul extraeuropean [i în cel româ-
nesc. 

3. Cine sunt „c\l\torii”? Scrie]i „portretul
robot” al unui c\l\tor din secolul al 
XVII-lea. Verifica]i dac\ acest portret i se
potrive[te lui Franco Sivori.

4. Ce valori apreciaz\ la români Franco
Sivori? Ce defecte constat\? Crede]i c\
aceste aprecieri sunt influen]ate de fap-
tul c\ textul era destinat unor eventuali
sprijinitori ai principelui Petru Cercel?
Pentru a v\ formula r\spunsurile, folosi]i
[i sursele 2 [i 4.

5. Analiza]i critic relat\rile c\l\torilor str\ini
în }\rile Române. Ave]i în vedere [i urm\-
toarele aspecte: pentru ce sau pentru
cine a c\l\torit, pentru ce sau pentru cine
a scris, la cât timp de la încheierea c\l\-
toriei a scris, dac\ doar relateaz\ sau/[i
interpreteaz\ cele v\zute.

Exerci]ii
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Nicolae Milescu Sp\tarul (1636–1708),
mare erudit numit de contemporanii sãi

„moldoveanul filosof”

1. Ora[ul Beijing are în partea de
miaz\zi dou\ ziduri de o construc]ie puter-
nic\ [i se poveste[te c\ pe aceste ziduri
pot alerga f\r\ nicio piedic\ 12 c\l\re]i,
atât sunt de late, c\ci între ziduri au
turnat p\mânt de l-au b\t\torit (...)

Noaptea, în ora[ul Beijing vegheaz\
str\ji pe ziduri [i pe uli]e, iar ziua str\juiesc
în fa]a por]ilor eunuci, care adun\ taxele
de la to]i aceia care intr\ în ora[, îns\ de
la str\ini nu iau nimic. (...)

În ora[ul Beijing pu]ine sunt uli]ele care
s\ nu fi fost a[ternute cu piatr\, iar pe
uli]e se afl\ s\pate fântâni [i de amân-
dou\ p\r]ile sunt s\pate [an]uri mari în-
dreptate spre râuri [i lacuri. {i când plou\,
prin aceste [an]uri se scurge apa de pe
uli]e [i ulicioare, iar din cur]i apa de ploaie
se scurge în uli]e tot prin ni[te tuburi.

Niculae Milescu Sp\tarul,
Jurnal de c\l\torie în China

Marile descoperiri geografice [i interna]ionalizarea (la nivelul epocii,
evident) a schimburilor economice [i a rela]iilor politice [i diplomatice au
contribuit la modificarea percep]iilor asupra unui tip anume de deplasare
spa]ial\, c\l\toria. Omul medieval, chiar atunci când era obligat s\
c\l\toreasc\, imagina structuri de sociabilitate care s\ le înlocuiasc\ pe cele
similare din comunitatea stabil\, de care era obligat pentru o vreme s\ se
despart\ (caravanele de negustori, pelerinajele, companiile de tineri ucenici,
care se deplasau în cadrul form\rii lor profesionale între diferite centre de
produc]ie etc.). Str\inii, prin extensie c\l\torii, aveau dreptul de a se bucura de
ospitalitatea celor pe care îi întâlneau în drumul lor, dar cel mai adesea erau
privi]i cu team\ [i neîncredere. Începând de prin secolul al XVIII-lea, percep]ia
asupra c\l\toriei se modific\. Oamenii str\bat distan]e mult mai semnificative
decât în secolele anterioare [i nu doar pentru a face comer] sau pentru a se
duce la r\zboi. Încep s\ se contureze c\l\toria [tiin]ific\, cea educativ-instruc-
tiv\, de studii, de pl\cere (ca modalitate de petrecere a timpului liber) sau din
simpl\ curiozitate. 

Chiar dac\ aceste evolu]ii sunt mai pu]in semnificative în spa]iul nostru,
românii nu se situeaz\ în afara curentului general european. Ei c\l\toresc mai
pu]in nu numai pentru c\ apar]in unui tip de civiliza]ie rural\ [i tradi]ional\,
mult mai ata[at\ de stabilitate [i imobilism, ci [i din ra]iuni politice, proprii
acestui spa]iu. Domina]ia otoman\ a limitat semnificativ posibilit\]ile de
mi[care ale boierimii autohtone dincolo de grani]ele ]\rii. C\l\tori [i literatur\
de c\l\torie au existat îns\ [i în }\rile Române.

Nicolae Milescu Spãtarul
{irul lor este inaugurat de c\l\toriile înv\]atului moldovean Nicolae Milescu

Sp\tarul, la sfâr[itul secolului al XVII-lea. Jurnal de c\l\torie în China [i
Descrierea Chinei sunt rezultatul observa]iilor f\cute de Nicolae Milescu pe
parcursul c\l\toriei sale în China, între anii 1675 [i 1678. Acesta conducea o
solie a ]arului Rusiei, a c\rei misiune era legat\ de sondarea posibilit\]ilor de
stabilire de contacte comerciale, mai cu seam\, dar nu numai, între Rusia [i
China. Boierul moldovean fusese îns\rcinat îns\ [i cu observarea [i descrierea
atent\ a teritoriilor prin care urma s\ treac\ [i a popula]iilor cu care avea s\
intre în contact. Atât lucr\rile, cât [i autorul lor au fost cunoscu]i [i aprecia]i în
Europa, nu doar la vremea respectiv\, ci [i mult timp dup\ aceea. Nicolae
Milescu face figur\ de erudit al vremii sale. Mare boier moldovean, el î[i f\cuse
studiile la Ia[i, la Constantinopol [i posibil la Padova. Cuno[tea greaca veche [i
modern\, slavona, turca, araba [i latina. C\l\toria în China nu este singura sa
experien]\ de acest gen, dar este cu siguran]\ cea mai spectaculoas\. Nicolae
Milescu Sp\tarul a c\l\torit în Europa [i în Rusia, fie datorit\ diverselor îns\r-
cin\ri diplomatice pe care le-a primit, fie urmând în exil pe domnul care îi
conferise dreg\toria de mare sp\tar. 

C\l\tori români acas\ [i `n lume



C\l\tori `n secolele XVII–XVIII
În }ara Româneasc\, sfâr[itul secolului al XVII-lea [i începutul secolului al

XVIII-lea au fost marcate de personalitatea lui Constantin Cantacuzino Stolnicul.
{colit la Târgovi[te, Constantinopol, Padova, Constantin Cantacuzino cuno[tea
slavona, greaca [i latina. El a ocupat mai multe dreg\torii, între care pe cea de
secretar al cancelariei externe a lui Constantin Brâncoveanu, participând activ
la via]a [i la intrigile politice muntene, de unde i se va trage [i sfâr[itul. Ca [i
prietenul s\u moldovean Nicolae Milescu, a f\cut c\l\torii de studii, a îndeplinit
misiuni oficiale sau a fost obligat, în câteva rânduri, s\ ia calea exilului. Între
1665 [i 1670 întreprinde marea c\l\torie spre Orientul Mijlociu, continuat\ cu
]\rile din sudul, apusul [i centrul Europei, în urma c\reia ne las\ întâiul jurnal
de c\l\torie redactat de un c\rturar român direct în limba matern\ (include [i
perioada studiilor la Padova). Din lungile drumuri pe care s-a preumblat, aduce
în ]ar\ numeroase c\r]i, care, împreun\ cu cele de acas\, vor alc\tui celebra
bibliotec\ a stolnicului de la M\rgineni. În afara jurnalului de c\l\torie, a scris o
Istorie a }\rii Române[ti [i a alc\tuit o Schi]\ geografic\ a preaîn\l]atei ]\ri a
Ungrovlahiei, în fapt prima hart\ a }\rii Române[ti, tip\rit\ la Padova în 1700. 

Dimitrie Cantemir, la rândul s\u, este cunoscut pentru importante lucr\ri
cartografice asupra Mun]ilor Caucaz (înso]ind expedi]ia ]arului Petru I împo-
triva Persiei, în 1722) [i a ora[ului Constantinopol.

În timpul domniilor fanariote, din ra]iuni de securitate politic\ [i militar\,
otomanii au limitat drastic libertatea de mi[care a românilor. În plus, secolul al
XVIII-lea fanariot a fost o epoc\ zbuciumat\ [i traumatizant\, în care
deplas\rile oamenilor sunt mai mult pribegiri [i b\jeniri din fa]a armatelor sub
diferite steaguri [i prea pu]in c\l\torii în adev\ratul în]eles al cuvântului. Din
ultima parte a secolului al XVIII-lea dateaz\ un jurnal anonim de c\l\torie,
C\l\toria agricol\ a boierului român Romani prin diferite p\r]i ale Europei,
publicat\ între 1775 [i 1780, într-o traducere german\ la Nürnberg. Cu studii
la Istanbul [i probabil în câteva ora[e europene, boierul oltean autor al
jurnalului a c\l\torit ini]ial, din ra]iuni economice, în Polonia [i în statele
germane, iar apoi ca pribeag, dup\ ce fusese prizonier la turci, în Anglia, Italia,
Spania, Portugalia, Olanda [i ora[ele germane. Nu este un c\l\tor din stirpea
erudi]ilor s\i înainta[i, dar prive[te cu aten]ie domeniile care îl intereseaz\,
agricultura [i meteorologia, î[i descrie propriile aventuri (pe mare mai ales) [i e
capabil s\ vad\ partea de agrement a c\l\toriei, s\ admire ceea ce este frumos
[i s\ se întristeze în fa]a a ceea ce este urât.
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}ara Româneasc\ 
în 1700 

(hart\ 
întocmit\ de 

Constantin Cantacuzino)

GREGORIU {{TEF|NESCU 
(1836–1911)

Specialist în geologie [i mineralogie,
Gregoriu {tef\nescu a participat, ca repre-
zentant al României, la numeroase con-
grese geologice interna]ionale, care i-au
oferit ocazia de a c\l\tori. Dintre nume-
roasele sale conferin]e, dou\, ]inute în
1892, au fost despre Niagara [i despre
râul Potomac. Acestea sunt rezultatul cer-
cet\rilor pe care le-a întreprins savantul ro-
mân cu prilejul Congresului geologic inter-
na]ional din SUA. Crezul savantului este
exprimat în urm\toarele cuvinte: „în [tiin-
]\, mai cu seam\, numai datoria sau remu-
nerarea nu sunt îndestul\toare, trebuie
pasiunea lucrului, f\r\ pasiune [i f\r\ dra-
goste nu se face mare lucru”.

BAZIL AASSAN 
(1860–1918)

Comerciant [i inginer, a întreprins, în
1896, un periplu în regiunile polare nordi-
ce [i, în 1898, o foarte ambi]ioas\ c\l\to-
rie în jurul P\mântului, prima de o aseme-
nea anvergur\ întreprins\ de un român.
Cele dou\ conferin]e ale sale, „C\l\torie în
regiunile polare nordice” (1897) [i „C\l\-
torie împrejurul P\mântului” (1899), s-au
bucurat de un foarte mare succes, fiind
apreciate de însu[i regele Carol I.

NICOLAE GGHICA–COM|NE{TI 
(1875–1921)

Descendent al familiei Ghicule[tilor,
pasionat de aventura vân\torii, a între-
prins o expedi]ie în Africa (22 octombrie
1895–22 februarie 1896), aducând cu
sine, în afar\ de minunate trofee de
vân\toare, o serie de informa]ii [tiin]ifice
[i de preciz\ri cartografice. 



Un nou model social
Odat\ cu revenirea la domniile p\mântene [i cu instalarea treptat\ a

climatului de efervescen]\ novatoare, care va caracteriza întreg secolul al 
XIX-lea, c\l\toria se înscrie în noi paradigme. C\l\toria [i tipul de document în
al c\rui pretext se constituie, jurnalul de c\l\torie, cap\t\ valen]e educative,
vehiculând [i propunând un nou model social. 

Constantin (Dinicu) Golescu este autorul unui astfel de tip de scriere
Însemnare a c\l\toriei mele (...) f\cut\ în anul 1824, 1825, 1826. Boier c\rturar
cu studii la Academia Greceasc\ din Bucure[ti, a ocupat mai multe dreg\torii
importante [i a avut preocup\ri filantropice (legate de [coal\, mai ales) [i
culturale semnificative. C\l\toriile sale nu au la origine ideea de agrement, ci
sunt dictate fie de func]iile pe care le-a îndeplinit, fie de obliga]ii familiale. A
str\b\tut Transilvania, Banatul, Ungaria, Austria, Italia, Elve]ia [i parte din
teritoriile germane. Însemnare a c\l\toriei mele este o scriere care r\spunde
multor exigen]e literare, cu o structur\ stilistic\ în mod voit complicat\, fiind
construit\ [i redactat\ ulterior pe baza notelor de voiaj ale autorului. A fost
considerat\ chiar o „mic\ utopie” expus\ sub forma unei c\l\torii într-un spa]iu
real, „dar din care se re]in numai elementele necesare form\rii unui model
utopic: societatea civilizat\ [i activ\ al c\rei exemplu Golescu îl propune
compatrio]ilor s\i”. 

C\tre jum\tatea secolului al XIX-lea, apetitul oamenilor pentru c\l\torie
cre[te semnificativ. Moda deplas\rilor mai mari sau mai mici, în func]ie de
posibilit\]ile materiale ale celor implica]i, se r\spânde[te în straturi mult mai
largi ale societ\]ii, iar motiva]iile se diversific\ pe m\sura „democratiz\rii”
constante a acestor practici. Ion Codru-Dr\gu[anu, originar dintr-o familie
]\r\neasc\ f\g\r\[ean\ [i c\l\tor împ\timit din prima jum\tate a secolului al
XIX-lea, m\rturisea într-una dintre Epistolele sale: „nu putui rezista setei de noi
experien]e (...) p\r\sii Bucure[tii cu tân\rul prin] G.G., care vrea s\-mi arate
parizieni [i franci la ei acas\”. C\l\toriile i-au fost ocazionate în general de
slujbele pe care le-a îndeplinit, dar prilejul lor a fost întotdeauna c\utat [i dorit
cu ardoare. Ion Codru-Dr\gu[anu este c\l\tor din curiozitate, „plecam s\ cerc
rotundul lumii”, cum singur m\rturise[te, din dorin]a de „a cunoa[te lumea
mare” [i de „a istorisi la întoarcere multe”. Cam în aceea[i perioad\, pentru
George Sion, „dintre pl\cerile cele mai dulci care le gust\ muritorii, amorul [i
c\l\toria sunt cele dintâi: cea dintâi gâdil\ inima, cealalt\ gâdil\ sufletul”.

La jum\tatea secolului al XIX-lea, c\l\toria înseamn\ libertate, în primul
rând de mi[care, dar [i spiritual\, imagina]ie, chiar. Pentru Vasile Alecsandri,
„Adev\ratul c\l\tor e acela care, când se porne[te la drum, î[i propune s\
mearg\ unde îl duce fantezia lui, ast\zi spre r\s\rit, mâni spre apus, ast\zi pe
mare, mâni pe uscat”. Pasiunea deplas\rilor intrase în cotidian: „provincialul
merge la Strung\, la Sl\nic (...), ie[eanul se hurduc\ în dilijans pe la Ems ori Baden
(...)” (Dimitrie Ralet). Relat\rile de c\l\torie din aceast\ perioad\ sunt, în marea
lor majoritate, texte literare, f\r\ ca descrierile s\ î[i piard\ îns\ autenticitatea
[i veridicitatea. Acestea reprezint\ observ\ri complete [i pertinente ale
geografiei, structurilor sociale [i politice, trecutului istoric, poten]ialului
economic al locurilor descrise. Între c\l\torii români de la jum\tatea secolului
al XIX-lea se num\r\ Vasile Alecsandri, Grigore Alexandrescu, Gheorghe
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În secolul al XIX-lea, calea feratã aduce
libertatea de miºcare
(gravur\ de epoc\)

IULIU PPOPPER 
(1857–1893) 

Absolvent al {colii Politehnice din
Paris, Iuliu Popper a c\l\torit în Extremul
Orient; nu i-au r\mas str\ine Siberia, Alaska
[i, „stabilit” în America de Sud, a devenit
conduc\torul unei expedi]ii argentiniene
în }ara de Foc. {i-a sintetizat concluziile
într-o bro[ur\ ap\rut\ la Buenos Aires:
}ara de Foc, via]a în extremitatea austral\
a lumii locuite. A fost membru al Societ\]ii
Geografice Argentiniene [i membru cores-
pondent al Societ\]ii Geografice Române.

Iuliu Popper a dat unor râuri din }ara
de Foc nume române[ti: Rio Rosetti, Rio
Ureche, Rio Lahovary; de asemenea, pro-
montoriul sudic al estuarului Rio Grande a
fost numit }ara Popper [i unei câmpii i-a
dat numele de Punta Sinaia.



Asachi, George Bari]iu, Nicolae B\lcescu, Dimitrie Bolintineanu, Timotei Cipariu,
Ion Eliade R\dulescu, Ion Ghica, August Treboniu Laurian, Costache Negruzzi,
Dimitrie Ralet, Alecu Russo. 

Spa]iile extraeuropene
La sfâr[itul secolului al XIX-lea, românii încep s\ c\l\toreasc\ în spa]ii

extraeuropene. Unele dintre aceste c\l\torii stau sub specia turismului de diferite
facturi, altele se înscriu mai curând în categoria explor\rilor [tiin]ifice de diverse
tipuri (geografice, geologice, speologice, naturaliste etc.). Dintre c\l\torii
exploratori ai acestei perioade îi putem aminti pe Iuliu Popper (}ara de Foc [i
Patagonia), Dimitrie [i Nicolae Ghica-Com\ne[ti, tat\ [i fiu (Somalia), Bazil
Assan (Oceanul Înghe]at [i regiunile arctice), Sever Pleniceanu (fluviul Congo),
Ion L. Catina (Africa austral\). Lor li se adaug\ oamenii de [tiin]\ ai acestei
perioade, dintre care cei mai cunoscu]i sunt Gregoriu {tef\nescu, geolog,
mineralog, profesor universitar [i membru al Academiei Române, [i Emil Racovi]\,
naturalist [i biospeolog, participant la prima expedi]ie antarctic\ organizat\ la
sfâr[itul secolului al XIX-lea de Societatea Belgian\ de Geografie.
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2. Însemnare a c\l\toriii ce am f\cut eu, Constantin Golescu, coprinz\toare
de câte ora[e am v\zut [i într-însele orice vrednic de însemnare, cum [i prin sate
sau pre drumuri orice deosebit lucru am v\zut.

A[ijderea [i deosibirea neamurilor [i a sem\n\turilor, cum [i apele, [i po[tele,
[i orice obiceiu [i fapt\ bun\ am v\zut, spre folosul na]iii mele am însemnat,
ar\tând [i urm\rile cele rele ce cunosc c\ s\ urma în patria noastr\, carele
nelipsind, hot\rât, nici noi cinste, nici norodul fericire nu putem dobândi (...).

Înfrenat de cuno[tin]a mic[orimii mele în [tiin]e [i ascult\ri întru înv\]\turi, nu
a[ fi îndr\znit niciodat\ s\ apuc condeiul. Dar cum puteam, ochi având, s\ nu v\z,
v\zând, s\ nu iau aminte, luând aminte, s\ nu aseam\n, asem\nând, s\ nu judec
binele [i s\ nu pohtesc a-l face cunoscut compatrio]ilor miei? {i cum puteam s\
nu îns\mnez cele v\zute, dac\ în toat\ c\l\toria [i în privirea lucrurilor — celea
mai multe vrednice de v\zut — întov\r\[it de mul]i oameni dintr-alte neamuri, îi
vedeam pre to]i însemnând [i culegând binele, ca s\-l fac\ cunoscut celor de un
neam cu ei?

Binele l-au înv\]at oamenii întâi unii de la al]ii, neamurile mai pre urm\ unul
de la altul, precum vedem în istorii (...). Iar ace[tia în toat\ Evropa cea luminat\
le-au rev\rsat [i aceasta, din zi în zi sporindu-le, însutit roditoare le-au f\cut. {i î[i
ferice[te noroadele prin comunica]ia binelui adunat din c\l\toriile ce fac
neamurile unile prin ]\rile altora [i publicarisindu-le prin c\r]i (...).

Spitalul nebunilor (de la Viena), pe carii n-am avut noroc s\-i v\z, c\ci nu 
mi-au dat voie dohtorul, cerându-mi destul\ iert\ciune, pricinuind c\ sunt
îmbr\cat cu haine turce[ti [i, cum m\ vor vedea, to]i s\ vor turbura atât, încât
spitalul s\ va amesteca. Pentru care adev\rat mi-au p\rut foarte r\u, dar nu c\ci
nu i-am v\zut, ci de ciud\, pentru ce numai nebunii s\ nu poat\ suferi de a vedea
turc, iar cei în]elep]i [i luminate neamuri în înv\]\turi [i în cuno[tin]a drept\]ilor
omenirii î[i pun trupurile înaintea gloan]elor turce[ti, ca întâi ei s\ le popreasc\.

Dinicu Golescu, Însemnare a c\l\toriei mele

Conacul de la Goleºti (jud. Arge[, 
secolul al XVII-lea), re[edin]a lui 

Dinicu Golescu

1. Comenta]i cauzele pentru care, între
secolele al XVI-lea [i al XIX-lea, românii
au c\l\torit mai pu]in decât contempo-
ranii lor din alte spa]ii europene.

2. În ce condi]ii [i cu ce rezultate a c\l\torit
Nicolae Milescu Sp\tarul în China?
Considera]i c\ este un c\l\tor „tipic” de
secol al XVII-lea?

3. Analiza]i descrierea f\cut\ de Sp\tarul
Milescu capitalei Chinei (sursa 1). Ce
aspecte i-au atras aten]ia [i de ce?
Crede]i c\ persoana care prive[te [i rela-
teaz\ este un moldovean educat aflat în
c\l\torie sau trimisul ]arului?

4. Dinicu Golescu era adept al ideilor
iluministe. Considera]i c\ acestea pot fi
reg\site [i în argumentarea pe care o
face în favoarea c\l\toriilor (sursa 2)?

5. Discuta]i, pe grupe, valorile pentru care
pledeaz\ c\l\torul Dinicu Golescu.

6. Evalua]i explica]ia dat\ de medicii din
Viena pentru interdic]a de a vizita un
spital. Este aceasta credibil\? Se bazeaz\
pe realit\]i istorice? Cum aprecia]i ana-
liza f\cut\ de Dinicu Golescu? La ce
mentalit\]i ale timpului s\u se refer\?

7. Argumenta]i de ce, în secolul al XIX-lea,
c\l\torii români cerceteaz\ spa]ii extra-
europene. Formula]i scopul acestor c\l\-
torii [i preciza]i consecin]ele lor. Pentru
r\spunsul vostru, folosi]i [i cuno[tin]ele
de geografie.

Exerci]ii
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Continuitatea popula]iei romanice

11.. Cei care sus]in men]inerea unei popula]ii romanice în
Dacia se împart în dou\ categorii. Unii sus]in p\rerea c\ pro-
vincialii romani s-au refugiat în mun]i pentru a-[i p\stra acolo
libertatea [i via]a, al]ii, printre care Maior [i Laurian, consi-
der\ c\ ei au r\mas netulbura]i în v\i [i câmpii, în vechile lor
case [i a[ez\ri. Împotriva primei p\reri putem ridica întreba-
rea de ce coloni[tii romani, obi[nui]i cu bunurile unei culturi
mai dezvoltate, ar fi preferat s\ îmbr\]i[eze o via]\ în s\lb\-
ticie, s\ schimbe modul de via]\ urban [i agricultura cu
p\storitul, când împ\ratul lor le asigurase în Moesia locuin]e
[i p\mânturi, în mijlocul poporului lor, în condi]iile pl\cute
ale unei existen]e obi[nuite, sub protec]ia s\biilor legiunilor
romane, unde nu trebuiau s\ p\r\seasc\ nici m\car vechiul
nume al provinciei lor? A doua p\rere î[i g\se[te respingerea
în c\utarea zadarnic\ a presupusei continuit\]i a ora[elor [i
popula]iei Daciei în toate monumentele literare ale vecinilor.

Robert Roesler, Studii române[ti. Cercet\ri asupra 
istoriei vechi a României

22.. Chiar boga]ii, când fugeau din Dacia, înc\ nu o p\r\-
seau f\r\ gândul de a se întoarce, c\ci greu se dezlipe[te
omul de ceea ce a agonisit, dovad\ mul]imea de comori
îngropate, g\site pe p\mântul vechii Dacii! Dar înc\ s\rma-
nul! El se retr\gea totdeauna în preajma locuin]ei sale, sperând
c\ se vor lini[ti vremile [i c\ va putea s\-[i revad\ a[ezarea [i
casa. (…) Timpul trecea [i o genera]ie se strângea dup\ alta
în creierii mun]ilor, încât cei n\scu]i la umbra înaltelor lor
piscuri se deprinser\ în curând a g\si aici o nou\ patrie. (…) 

A.D. Xenopol, Teoria lui Roesler. 
Studii asupra st\ruin]ei românilor în Dacia Traian\

Migrarea vlahilor la nord de Dun\re

44.. Invadarea [i ocuparea Valahiei a fost lini[tit\ [i imper-
ceptibil\, începutul ei, care trebuie s\ fi fost înc\ în perioada
domina]iei cumane, neputând fi precizat\. La fel de pu]in
men]ionat\ este [i a[ezarea vlahilor de sud pe p\mântul
Greciei, care a avut loc ca urmare a migra]iei albanezilor înce-
pând cu secolul al XII-lea. Prin ipoteza migr\rii treptate spre
nord a valahilor din Moesia se poate explica împrejurarea
surprinz\toare c\ popula]ia valah\ se întâlne[te la 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\ azi Valahia [i apoi ]\rile din jur, în timp
ce în Moesia, locul de odinioar\ al primului lor stat, au
disp\rut pân\ la nivelul unei enclave sporadice.

Robert Roesler, Studii române[ti. Cercet\ri asupra 
istoriei vechi a României

Una dintre problemele istoriografice controversate în
secolele al XIX-lea [i al XX-lea este cea a continuit\]ii
popula]iei romanice la nordul Dun\rii. Substratul politic al
acestei dezbateri este eviden]iat [i de problema „migra]iei
valahilor” din Peninsula Balcanic\ la nordul Dun\rii, dup\
secolul al XII-lea. Este un exemplu cum acelea[i informa]ii
pot fi interpretate diferit.

33.. Plecarea deosebit\ a românilor din ast\ parte a Dun\rii
c\tre agricultur\ este general cunoscut\. De dragul acesteia
ei dispre]uiesc chiar industria [i comer]ul. Aceast\ împrejura-
re este îndestul spre a ar\ta c\ agricultura a fost totdeauna
pus\ în lucrare de acest popor, fapt adeverit pe deplin prin
limb\, care posed\ un mare num\r de cuvinte de origine
latin\ din aceast\ sfer\. Astfel imigrarea românilor ca p\stori
nomazi, dup\ cum voiesc roeslerienii, nu este nimic mai
pu]in decât adev\rat\. Deprinderea statornic\ cu agricultura
cere îns\ ca poporul român trebuie s\ fi avut  în st\pânirea
sa un teritoriu, pe care s-o fi putut pune în aplicare. Cum s\
se explice deci aceasta, dac\ el ar fi venit mai târziu în ]ara
sa, când aceasta era acum ocupat\ de alte popoare, slavoni
[i unguri [.a., f\r\ ca el s-o fi cucerit, pentru a putea deveni
proprietar de p\mânt [i agricultor? (…)

Dimitrie Onciul, Scrieri istorice

Ceramic\ descoperit\ la Dridu (jud. Ialomiþa,
secolele VIII–IX)

Probleme istoriografice 
controversate
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55.. Dar chiar când acesta din urm\ ar fi avut o oarecare
vlag\, înc\ este v\dit c\ Moesia a fost expus\ unei n\v\liri
tot atât de s\lbatice ca [i aceea îndurat\ de Dacia. Mai ales
ora[ele, fiind d\râmate de barbari, locuitorii lor fugir\ pentru
a g\si o sc\pare în p\r]ile mai retrase ale împ\r\]iei, pe când
s\racii trebuir\ s\-[i ad\posteasc\ via]a lor retr\gându-se în
mun]ii care m\rgineau ]ara despre miaz\zi, Haemul sau
Balcanul.  (…) Ce nevoie ar fi împins pe valachi a trece
Dun\rea în cei dintâi ani ai fiin]\rii statului valacho-bulgar?
(…) Cum s\ ne putem închipui c\ valachii s\ fi p\r\sit ]ara
lor tocmai în momentul când, întemeind un stat neatârnat,
ei puteau s\ se bucure de toate drepturile lor, [i în ce scop? 

A.D. Xenopol, Teoria lui Roesler. Studii asupra
st\ruin]ei românilor în Dacia Traian\

66.. Admigrarea român\ din dreapta Dun\rii, care trebuie
deci s-o admitem, nu alter\ caracterul de continuitate al ele-
mentului roman în Dacia Traian\, a[a c\ se p\str\ tradi]ia
despre originea dacoromânilor din timpul domina]iei ro-
mane asupra acestei ]\ri. Partea r\mas\ în Dacia, dup\
pierderea provinciei, form\ elementul fundamental, din care
se n\scu poporul dacoromân. Adaosul primit succesiv din
dreapta Dun\rii contribui mai mult la înt\rirea numeric\ a
acestuia, decât la întemeierea lui. Pân\ în secolul al VII-lea,
când începe admigrarea de care e vorba, s-au putut p\stra
în p\r]ile muntoase ale Daciei înc\ destul element roman,
pentru ca continuitatea s\ nu fie aici nicidecum întrerupt\.
Argumentul toponimic împreun\ cu tradi]ia istoric\ pun
aceasta, cum am v\zut, afar\ de îndoial\.

Dimitrie Onciul, Scrieri istorice

77.. Aceast\ provincie se împarte între trei ,,na]iuni” ce se
deosebesc între ele prin religie, moravuri, obiceiuri [i
întrucâtva prin legi [i care locuiesc în aceast\ regiune pe
por]iuni deosebite, adic\ sa[ii, secuii [i ungurii. Printre

1. Pe baza surselor 1, 2, 3 [i a cuno[tin]elor anterioare, demon-
stra]i dac\ este adev\rat\ sau fals\ afirma]ia potrivit c\reia
poporul român s-a format din sinteza daco-roman\.

2. Compara]i considera]iile autorilor Robert Roesler, A.D. Xenopol [i
Dimitrie Onciul referitoare la migrarea vlahilor la nordul Dun\rii.

3. Verifica]i afirma]iile [i argumentele folosind [i informa]ii lega-
te de istoria Peninsulei Balcanice, organizarea ]aratului bul-
gar, evolu]ia Imperiului Bizantin, etc.

4. Evalua]i afirma]iile autorilor de mai sus [i pe baza relat\rilor
unor c\l\tori în spa]iul românesc (sursele 4 [i 5).

Exerci]ii

Vase descoperite la Sânnicolau Mare (jud. Timiº, 
secolele X–XI)

ace[tia locuiesc [i românii în[i[i, b\[tina[i ai acestor provincii,
în ni[te sate [i posesiuni retrase; neam de oameni foarte
aspru, hr\nindu-se doar din cirezi [i turme [i adesea chiar din
r\pirea ho]easc\ a vitelor [i a cailor (...).

Locuitori ai acestui p\mânt sunt [i românii, dar r\spândi]i
peste tot locul f\r\ un sediu precis (...) C\ semin]ia originar\
a acestei na]iuni a plecat din Italia arat\ clar limba lor,
numele se pare c\ l-au primit de la sarma]i [i aceast\ provin-
cie pe care o locuiesc e numit\ Flaccia de la un oarecare
cet\]ean roman Flaccus, sub conducerea c\ruia a fost adus\
colonia pentru ap\rarea Moesiilor împotriva dacilor despre
care ne spune Tacitus c\ nu au fost niciodat\ credincio[i
romanilor.

Georg Reicherstorffer, Chronographia Transilvaniei, 1550

88.. Ace[ti daci se întind [i în ziua de azi foarte departe
prin tot Illiricul din Macedonia [i Panonia de jos pân\ la Istru
[i la ]\rmul dalmatic [i locuiesc mai ales prin p\duri [i mun]i
[i se numesc vlahi sau vlasi, cu un nume al c\rui tâlc îl voi
ar\ta mai departe (...). 

Îns\ pentru ca s\ se l\mureasc\ aceast\ îndoial\ prin
argumente mai sigure [i s\ se arate hot\rât c\ valahii î[i trag
originea de la romani, voi aduce dou\ argumente, iar
judecata va fi a cititorilor, [i anume a acelora care cunosc
mai multe limbi. L\sând de o parte nenum\ratele cuvinte pe
care valahii le au întocmai [i cu acela[i în]eles ca în limba
latin\ [i în dialectele italienilor, când întreab\ ei pe cineva
dac\ [tie s\ vorbeasc\ pe limba valah\ spun: Oare [tii
române[te? Sau când întreab\ dac\ este valah, îl întreab\
dac\ este român. 

Anton Verancsics (Verantio), Descrierea 
Transilvaniei, Moldovei [i }\rii Române[ti, 1549
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Bacalaureat

VVaarriiaannttaa 2211.. SSuubbiieeccttuull aall IIII-lleeaa ((1188 ppuunnccttee))

Citi]i cu aten]ie textul de mai jos:
„Principele (Moldovei) se nume[te tot voievod, dar nu

este expus la atâtea schimb\ri primejdioase ca acela al (}\rii
Române[ti) (...). Moldovenii au aceea[i limb\, obiceiuri [i
religie ca valahii; difer\ pu]in doar la îmbr\c\minte (...). De
mai multe ori s-au îndep\rtat de regele Ungariei, adesea au
dus r\zboaie cu polonii. Se spune c\ pot s\ adune pân\ la
patruzeci de mii de oameni înarma]i [i mai mult. Limba lor
[i a celorlal]i valahi a fost odat\ roman\, ca unii care sunt
coloni romani, în timpul nostru difer\ foarte mult de ea, îns\
multe din vorbele lor pot fi în]elese de latini”.

Nicolaus Olahus, Hungaria

Pornind de la textul dat, r\spunde]i urm\toarelor cerin]e:
1. Preciza]i, pe baza textului, un argument de ordin istoric

privind latinitatea românilor.
2. Men]iona]i, pe baza textului, dou\ asem\n\ri între locui-

torii Moldovei [i ai }\rii Române[ti.
3. Numi]i un voievod al Moldovei din prima jum\tate a

secolului al XV-lea.
4. Prezenta]i un aspect al rela]iilor româno-otomane în tim-

pul domnitorului {tefan cel Mare.
5. Prezenta]i o ac]iune politic\ desf\[urat\ în cadrul pro-

cesului de întemeiere a statului medieval Moldova.

VVaarriiaannttaa 3344.. SSuubbiieeccttuull aall IIII-lleeaa ((1188 ppuunnccttee))

Citi]i cu aten]ie textul de mai jos:
„Teza autohtoniei românilor se bazeaz\ pe continuitatea

neîntrerupt\ a popula]iei, de la geto-daci la daco-romani, [i,
prin ace[tia, la români. În afara triburilor geto-dace care s-au
supus romanilor, deci n-au fost exterminate, toponimia, hi-
dronimia (...) Daciei romane, faptul c\ din provincie s-au
recrutat numeroase trupe auxiliare [i, îndeosebi, descoperirile
arheologice dovedesc prezen]a neîntrerupt\ a autohtonilor
atât în Dacia, cât [i în Moesia (...). Dup\ anul 602, în urma
mic[or\rii num\rului slavilor din nordul Dun\rii, raportul de
for]e s-a schimbat în favoarea autohtonilor (...). Dispunând
de o organizare social-politic\ mai adecvat\ împrejur\rilor
istorice, în cursul convie]uirii cu slavii, daco-romanii au reu[it
s\-i asimileze [i s\ dea na[tere românilor”.

Al. Graur, Gh. {tefan, 
Dic]ionar de istorie veche a României

Pornind de la textul dat, r\spunde]i urm\toarelor cerin]e:
1. Men]iona]i, pe baza textului, factorul care a favorizat

asimilarea slavilor de c\tre daco-romani.
2. Preciza]i, pe baza textului, dou\ argumente ale continui-

t\]ii dacilor în timpul st\pânirii romane.
3. Numi]i întemeietorul provinciei romane Dacia.
4. Prezenta]i un alt factor care a contribuit la romanizarea

daco-ge]ilor, în afara celui precizat în text.
5. Prezenta]i un fapt istoric desf\[urat în spa]iul daco-getic

în secolele VI-I î.H.

VVaarriiaannttaa 110000.. SSuubbiieeccttuull aall IIII-lleeaa ((1188 ppuunnccttee))

Redacta]i, în aproximativ o pagin\, un text cu caracter
istoric, în care s\ integra]i urm\torii termeni referitori la isto-
ria românilor: epoc\ istoric\, secolul I d.H., civiliza]ie, daco-
ge]i, romani, Dacia, etnogenez\, sintez\, Antichitate.

Not\. Se puncteaz\ [i utilizarea limbajului istoric adecvat,
respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice
[i încadrarea textului în limita de spa]iu precizat\.

VVaarriiaannttaa 8811.. SSuubbiieeccttuull aall IIIIII-lleeaa ((2222 ppuunnccttee))

Citi]i cu aten]ie textul de mai jos:
„În urma r\zboaielor câ[tigate de Traian [i a nimicirii rega-

tului dac, noua provincie, care avea de mult\ vreme rela]ii
comerciale destul de intense cu imperiul, a devenit o pro-
vincie de colonizare din toat\ lumea roman\. Exploatarea
minelor de aur din Transilvania, care au adus un sprijin

Tezaurul de obiecte liturgice din argint
de la Sucidava-Izvoarele (jud. Constan]a, secolele V–VII)
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În felul acesta, noi eram cuprin[i, ca o regiune f\r\ rost
pentru cultur\, în triunghiul care se f\cea între aceste dou\
linii de drumuri”.

Nicolae Iorga, Istoria românilor prin c\l\tori

BB.. „Aici am trecut Dun\rea. Apoi am sosit în }ara Româ-
neasc\, unde are [i voievodul de aici un ora[ care se nume[te
{i[tov (Zimnicea de azi, în vechime Podul {i[tovului). De la
{i[tov am mers la Ro[ii de Vede; dup\ aceea la Nuwestad
(probabil Pite[ti), dup\ aceea la Arge[, dup\ aceea la
Câmpulung. Acolo este piciorul sfântului Andrei însu[i. De
acolo am mers c\lare spre Bra[ov în }ara Bârsei”.

Peter Sparnau [i Ulrich von Tennstadt (1385), 
în C\l\tori str\ini în }\rile Române

Pornind de la textele date, r\spunde]i urm\toarelor
cerin]e:
1. Preciza]i, pe baza primului text, din ce cauze sunt impor-

tante relat\rile c\l\torilor str\ini despre spa]iul românesc.
2. Preciza]i, pe baza primului text, care sunt drumurile prin-

cipale care str\bat Europa de r\s\rit în secolul al XIV-lea.
3. Identifica]i, pe baza celui de-al doilea text, informa]iile

care confirm\ aprecierile f\cute de istoricul Nicolae Iorga.
4. Prezenta]i o alt\ c\l\torie, surs\ istoric\ pentru studiul

istoriei românilor.

monetar considerabil imperiului, a produs o puternic\ imi-
grare, încât chiar [i Hadrian, care se gândise la un moment
dat s\ p\r\seasc\ din motive strategice postul acesta
îndep\rtat (...), a trebuit s\ renun]e la proiect, ca s\ nu lase
în mâna barbarilor un num\r foarte mare de coloni[ti,
stabili]i acolo în timpul domniei predecesorului s\u”.

Gh. I. Br\tianu, Despre Dacia roman\

Pornind de la textul dat, r\spunde]i urm\toarelor
cerin]e:
1. Preciza]i, pe baza textului, o consecin]\ a exploat\rii mi-

nelor de aur din Transilvania pentru economia statului
roman.

2. Preciza]i, pe baza textului, decizia împ\ratului Hadrian
referitoare la provincia roman\ Dacia.

3. Preciza]i, pe baza textului, modul în care civiliza]ia ro-
man\ a ajuns în spa]iul nord-dun\rean, înaintea r\zboaie-
lor daco-romane.

4. Numi]i regele dacilor în timpul c\ruia s-au desf\[urat
r\zboaiele „câ[tigate de Traian”.

5. Prezenta]i o alt\ consecin]\ decât cele men]ionate în text
a „r\zboaielor câ[tigate de Traian” asupra civiliza]iei
daco-ge]ilor.

6. Prezenta]i un fapt istoric desf\[urat în secolele III–VIII, în
procesul etnogenezei române[ti.

Preg\tire
Citi]i cu aten]ie textele de mai jos:

AA.. „C\l\toriile în p\mântul românesc încep abia de la
sfâr[itul veacului al XIV-lea. O observa]ie preliminar\: de ce
înainte de 1389 nu-s c\l\tori cari s\ fi str\batut ]ara noastr\
[i s\ fi l\sat o descriere a acestei ]\ri? N-ar fi o pagub\
esen]ial\ dac\ n-am cunoa[te unele din scrisele c\l\torilor
din veacul al XVII-lea [i al XVIII-lea, pe când, dac\ am avea
pentru anii 1350 ori pentru o dat\ din secolul al XIII-lea
lucruri privitoare la noi, ele ar fi de un folos extraordinar, dat
fiind c\ primele documente privitoare la }ara Româneasc\
sunt abia de prin anii 1370 (...).

Erau dou\ drumuri mari c\tre r\s\rit: unul trecea la nord
de Moldova de mai târziu, prin p\r]ile Gali]iei, pornind din
Europa Central\, din p\r]ile germanice, spre a trece în stepa
ruseasc\ (...). Un alt drum, care ducea c\tre peninsula sud-
estic\ a Europei, c\tre Peninsula Balcanic\, trecea prin Ungaria,
str\b\tând-o în diagonal\. Se str\b\tea p\durea mare sâr-
beasc\ [i se mergea c\tre Adrianopol [i Constantinopol.

Biserica domneasc\ din
Curtea de Arge[

(secolul al XIV-lea)




