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Culegerea de fa  arat  înc  odat  – dac  mai era nevoie! – c  investigarea 
necontenit  a arhivelor i bibliotecilor, din ar  i din str in tate, în privin a 
c l torilor str ini care ne-au str b tut meleagurile, nu trebuie în nici un caz 
abandonat . 

i de ast  dat  ne vom întâlni în paginile selectate cu surprize dintre cele mai 
diferite. Voi începe, în chip oarecum neconven ional – f r  a ine seam  de 
cronologie! – cu un text otoman târziu, din 1791–1792, rela ia de c l torie a 
ambasadorului otoman la curtea din Viena, Ebubekir Râtib Efendi. Afl m de aici 
printre altele, nu f r  mirare, c  diplomatul otoman a avut la Sibiu convorbiri 
tainice „amicale”, la vreme de noapte, cu frunta ii românilor transilv neni. i este 
foarte plauzibil  p rerea editorului traducerii, Nagy Pienaru, c  ace tia f ceau parte 
din grupul celor ce au întocmit faimosul „Supplex Libellus Valachorum”, 
document înaintat cur ii imperiale din Viena în 1791. 

Din aceea i categorie a rela iilor inedite, acum scoase la lumin , sunt i 
însemn rile de c l torie ale lui Veit Marchthaler, databile în r stimpul 1591–1595. 
Autorul, provenit dintr-o familie patrician  din Ulm, a petrecut circa dou  decenii 
în Ungaria i Transilvania, de unde a trecut i în ara Româneasc  spre a sonda 
pia a de acolo, în contul negustorului i bancherului Lazarus Henckel, al c rui om 
de încredere era. Domnul Virgil Ciocîltan, care a prezentat i editat în limba 
român  acest text, l-a prelucrat anterior într-o comunicare special . Astfel, a sesizat 
i a „pus în vedet ” afirma ia de maxim interes a lui Marchthaler, potrivit c reia 

galere înc rcate cu m rfuri turce ti urcau pe Dun re pân  la Severin, de unde erau 
desc rcate i transportate „prin Caransebe , Lugoj i Or tie” în Transilvania. Mai 
mult, la Caransebe  exista „un mare depozit de m rfuri turce ti”. Iar aceast  
m rturie v de te limpede cum, în a doua jum tate a secolului al XVI-lea, era spart 
monopolul comercial al ora elor s se ti Bra ov i Sibiu1. 

În seria veche a C l torilor, în volumul al III-lea, figura i Giorgio Tomasi, 
personaj care pentru câ iva ani, la finele veacului al XVI-lea (1596–1599), a fost 
secretar personal al principelui Sigismund Báthory. El era prezent cu un fragment 
dintr-o lucrare istoric , publicat  la Vene ia în 1621. De ast  dat , mul umit  
str daniei domnului Drago  Ungureanu i a doi colaboratori ai s i, avem în fa  
traducerea integral  a unei alte lucr ri a lui Tomasi, La Battorea, tip rit  în 1609, 
din care, din p cate, nici un exemplar nu se g se te la noi în ar . Dincolo de tonul 

1 Virgil Ciocîltan, Veit Marchthaler: însemn ri despre realit i comerciale din Ardeal i ara 
Româneasc  în a doua jum tate a secolului XVI, comunicare rostit  în ziua de 24 martie 2014, în 
cadrul programului „Europa Central , rile române i Marea Neagr ”, la Institutul de Istorie „Nicolae 
Iorga” din Bucure ti. 
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encomiastic, interesul scrierii acesteia rezid  mai cu seam  în descrierea 
am nun it  a împrejur rilor primei abdic ri a principelui Sigismund Báthory.  

Exist  un grup de c l tori, de fapt misionari, în genere bine reprezenta i în 
seria veche, cum este de pild  Petru Bogdan Bakši . Totu i, dat fiind c  vizitele i 
„vizita iile” acestuia la nord de Dun re au fost foarte numeroase s-au g sit mereu 
texte necunoscute, care îmbog esc sensibil lista rela iilor subscrise de el. Dator m 
descoperirile i identific rile mai noi lui Bonaventura Morariu, Francisc Pall i 
tân rului cercet tor Alexandru Ciocîltan. De cel mai mare interes sunt rela iile lui 
Bakši  din ultima perioad , adic  din anii 1656, 1663, 1667 i 1670, traduse de cel 
din urm  cercet tor, care ajut  substan ial la reconstituirea istoriei catolicismului 
din ara Româneasc  în aceast  epoc .  

În chip întâmpl tor, dar cât se poate de binevenit, în acest volum avem la 
dispozi ie un num r consistent de m rturii cu privire la Banat. Astfel, l sându-l la o 
parte pe Veit Marchthaler, deosebit de pre ioas  este coresponden a iezuit  din 
r stimpul 1613–1619. Desprind din aceasta afirma iile unor localnici din satul 
Sec eni – nu departe de Oravi a – , care se declarau „coborâtori din anticii 
romani”, iar când erau întreba i „din ce ar  sunt” r spundeau „Io-s de la Roma”. 
Pe de alt  parte, vorbirea lor o numeau f r  nici o ezitare „limba româneasc ” 
(lingua romagnasca). 

Urmeaz  la rând descrierea Timi oarei din anul 1663, datorat  lui Henryk 
Ottendorf, membru al soliei austriece trimise la Belgrad în vederea încheierii 
tratatului de pace cu Imperiul otoman. Pe lâng  numeroasele am nunte deosebit de 
sugestive cu privire la înf i area ora ului sub st pânirea otoman , merit  a 
semnala aici o reflec ie culeas  de pe buzele locuitorilor turci, dup  care se putea 
spune c  – din pricina rodniciei excep ionale a locului i a faptului c  era foarte 
populat – „cine a luat Buda n-a ob inut decât un ora , cine îns  a luat Timi oara a 
ob inut o ar  întreag ”. Cât de atent a privit în jur Ottendorf o dovede te i faptul 
c  a vizitat i a comparat bisericile catolic  i otodox , despre cea din urm  notând 
chiar c  „de i nu este atât de mare ca i cea catolic , ea este bine construit  i 
împodobit  cu multe culori i picturi”.  

Jurnalul generalului conte Federico Veterani a fost studiat i tradus în 
române te, de c tre Maria M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, care a fost unul dintre 
editorii seriei vechi a C l torilor str ini. Nu putem ti cauza pentru care acest 
jurnal nu i-a g sit locul în vreunul din ultimele volume ale acelei serii. Oricum, 
Banatul a fost zona principal  a opera iunilor militare conduse de Veterani în anul 
1688. Aici el a ocupat, pentru „a asigura grani ele Transilvaniei”, localit ile 
Berzovia i Caransebe . Iar apoi s-a îndreptat spre Or ova, care a fost cucerit  i 
garnizoana otoman  m cel rit . i Veterani face urm toarea observa ie cu caracter 
strategic: chiar dac  Or ova este o localitate „neînsemnat ” – nici m car „bine 
a ezat ”, întrucât era „dominat  de mun i” – , în schimb „trec toarea Or ovei” are 
o mare însemn tate pentru „st pânirea Dun rii”, ea fiind „cheia Transilvaniei,
Ungariei, rii Române ti, Serbiei i Bulgariei”.  În ansamblu, jurnalul generalului 
Veterani este unul dintre izvoarele de c petenie pentru refluxul domina iei otomane 
în sud-estul Europei la sfâr itul veacului al XVII-lea. 
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Trecând mai departe, voi consemna existen a în acest volum a dou  texte 
capitale din secolul al XVIII-lea cu privire la Banat, rod al investiga iilor 
st ruitoare ale domnului Costin Fene an, care le-a i t lm cit i editat într-un mod 
exemplar. Este vorba mai întâi de relatarea lui Johann Kaspar Steube, care a 
petrecut nou  ani în Banat (1772–1781), dup  ce mai înainte a hoin rit prin ora ele 
olandeze i a z bovit ase ani în Italia. Originar din Gotha, el a fost un autodidact, 
care a ajuns „vorbitor de român , suedez  i italian ”. Lucrarea lui Drume ii i 
destine, din 1791 – din care sunt extrase i reproduse fragmentele de mai jos – , 
întocmit  mai ales pe temeiul propriei sale experien e, a fost cunoscut  i apreciat  
de Goethe. De interes special pentru noi este descrierea am nun it  a românilor, cu 
obiceiurile i tradi iile lor. Ace tia erau în Banat locuitorii „de departe cei mai 
numero i”, cu remarca potrivit c reia „ei sunt urma ii coloni tilor romani a eza i în 
Banat în timpul domniei lui Traian”. 

În fine, textul lui Johann Jakob Ehrler încheie seria m rturiilor despre Banat. 
Avem de-a face cu o lucrare extrem de bine documentat , în spiritul administra iei 
imperiale habsburgice, databil  în intervalul 1771–1774. În timpul ederii lui în 
Banat, Ehrler, care a f cut parte din aceast  administra ie, a venit deseori în contact 
cu românii. „Am petrecut multe sute de nop i în casele lor”, ne spune el. De aceea, 
cunoscându-i bine, poate afirma c  „românii sunt foarte îndatoritori, dac  li se arat  
câtu i de pu in  bun voin ”. i deci critic  f r  ezitare atitudinea str inilor veni i 
în ar , care „manifest  un dispre  atât de mare fa  de acest popor”. Ceea ce a f cut 
ca pân  la urm  „bun tatea de suflet a românului” s  se mic oreze mult, „încât mai 
arat  doar pu in  încredere unor astfel de musafiri”. Ehrler d  dovad  astfel c  a 
înv at s  vad , s  observe, ceea ce presupune un exerci iu de renun are la orgoliu, 
la complexul de superioritate al st pânului fa  de supu i. 

Ar fi inutil s  insist în a prezenta i restul textelor din acest volum. Fiecare în 
parte suscit  un interes special. Ceea ce mi se pare, îns , demn de subliniat este c , 
v zut în ansamblu, pe baza tuturor m rturiilor, spa iul de la nordul Dun rii de Jos 
nu apare nicicând ca un spa iu închis, impermeabil. Datorit  c l torilor str ini – 
ambasadori, negustori, misionari, militari etc. – acesta a fost într-un contact 
neîntrerupt cu lumea exterioar , îng duind înainte de toate tranzitul m rfurilor i al 
informa iilor. i receptând mereu modelele, modele i alte înnoiri, sosite din cele 
patru z ri. 

  tefan Andreescu 
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