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PREFA  

Recunoa terea principelui Carol de c tre puterile garante i Imperiul Otoman, 

adoptarea Constitu iei din 1866, ce a dat un impuls decisiv vie ii interne i a 

constituit dovada voin ei de schimbare, de modernizare, au fost urmate pe plan 

politic de o etap  de instabilitate guvernamental  în care în decurs de câ iva ani 

(1866–1871) la cârma rii s-au succedat zece cabinete, unele cu o durat  de un an, 

altele de câteva luni, unele ale stângii radicale, altele de orientare liberal moderat  

sau conservatoare. Tuturor acestora li s-au ad ugat sentimentele antidinastice, 

manifestate înc  din cursul anului 1869 i acutizate în anii 1870 i 1871, în 

contextul r zboiului dintre Fran a i Prusia i al rupturii survenite între domnitor i 

liberali, cauzat  în bun  parte de considerente personale, dar i de probleme 

financiare iscate de concesiunea Strousberg. Alegerile din mai 1871, care au 

legitimat guvernul Lasc r Catargiu, considerat de Titu Maiorescu „cea mai tare 

expresie a ideii conservatoare în limitele Constitu iunii din 1866”1, au inaugurat o 

perioad  de relativ  stabilitate pân  la viitoarea consultare electoral  din 1876. 

Starea de agita ie existent  la preluarea mandatului, sec tuirea finan elor statului, 

afacerea Strousberg, a c rei rezolvare fusese respins  de partea german  în forma 

avansat  de Parlamentul de la Bucure ti, au fost numai câteva din problemele ce se 

impuneau grabnic solu ionate. Pe m sur  ce lucrurile evoluau într-o direc ie 

normal  s-a instituit un climat de relativ  acalmie. De i ritmul moderniz rii i al 

înnoirilor a fost mai lent, progresele înregistrate în diferite sectoare ale economiei, 

redresarea relativ  a finan elor, continuarea lucr rilor de construc ie a c ilor ferate 

i darea în exploatare a unor linii menite a lega România de Europa denot  mersul 

ireversibil al rii spre progres. Tot acum au fost înregistarate i manifest ri clare 

de independen  fa  de puterea suzeran  prin adoptarea, în iunie 1874, a tarifului 

vamal i a noii legi a v milor i semnarea, un an mai târziu, în baza acestui act, a 

conven iilor comerciale cu Austro-Ungaria i apoi cu Rusia. De i cele dou  acte 

bilaterale i-au dovedit cu timpul limitele, iar în cazul celui cu dubla monarhie a 

fost chiar o frân  în dezvoltarea industriei române ti, ele au fost privite, la vremea 

semn rii i în contextul de atunci, adev rate reu ite ale guvernului de la Bucure ti, 

manifest ri f r  drept de apel ale neatârn rii. Redeschiderea crizei orientale a adus 

în prim-plan dorin a statelor din Europa de Sud-Est de a se constitui în na iuni de 

1 Titu Maiorescu, Istoria contemporan  a României (1866–1900), Bucure ti, 1925, p. 34.
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sine st t toare, libere i independente. Pentru lumea occidental  i central-

european , ca i pentru guvernan ii de la Bucure ti i pentru principele Carol, 

devenea tot mai clar c  un conflict între Rusia i Imperiul Otoman era iminent, iar 

România nu putea r mâne în afara lui. În acest context, Ion C. Br tianu, ce preluase 

efia guvernului din vara anului 1876, a fost îns rcinat de suveran s  se deplaseze 

la Livadia, la sfâr itul lunii septembrie, pentru discu ii de principiu privind trecerea 

armatelor ruse pe teritoriul României. Negocierile referitoare la termenii conven iei 

speciale cu Rusia au necesitat cinci luni pân  la definitivare i s-au derulat în 

intervalul noiembrie 1876–aprilie 1877.   

Prefacerile din spa iul locuit de români, relativa stabilitate guvernamental , 

disputele dintre radicali i conservatori, dar i felul în care unele evenimente 

externe au fost percepute de români i reac ia guvernan ilor i a principelui au 

trezit, cum era i firesc, interesul i curiozitatea Europei i i-au determinat pe 

occidentali s  fie prezen i în centrul evenimentelor, s  în eleag  la fa a locului 

evolu ia acestora, s  cunoasc  îndeaproape personalit i, dar i oameni simpli, s  

vad  locuri noi i, în unele cazuri, s  le revad  cu al i ochi i în alt  lumin . Cei 

mai mul i dintre c l torii str ini care au trecut sau au z bovit, un timp mai mult sau 

mai pu in îndelungat, în spa iul locuit de români în perioada 1872–1874 au 

consemnat cu meticulozitate fapte, decizii, au prezentat m suri, au sesizat i 

comentat corect atmosfera, evenimentele i urm rile lor, starea de spirit a 

locuitorilor, au criticat sau numai au consemnat obiceiuri, mod de via , cutume, au 

creionat portrete ale unor personalit i. Al ii, f r  a- i înregistra în scris opiniile i 

observa iile, ne-au l sat imagini ale locurilor vizitate, chipuri, ritualuri, 

monumente, într-un cuvânt au imortalizat via a de zi cu zi a românilor i 

comunit ilor etnice cu care au venit în contact.  

Din dorin a de a oferi un tablou complex al realit ii anilor 1872–18762, 

editorii au întocmit o baz  documentar  temeinic  i au c utat s  asigure un 

caracter cât mai complet i variat volumului de fa . În acest sens nu au precupe it 

2 Între 1872–1876 România i provinciile române ti aflate sub ocupa ie str in  au fost vizitate 
de 19 c l tori, ei completând seria peregrinilor care au stat un timp mai scurt sau mai îndelungat sau 
numai au tranzitat spa iul.  Astfel în primele dou  decenii ale secolului al XIX-lea, 42 de c l tori au 
l sat impresii despre români, în deceniul 1821–1830 num rul lor s-a ridicat la 30, între 1831–1840 
acesta a ajuns la 46, între 1841–1846 a fost de 31, între 1847–1851 num rul peregrinilor a fost de 24, 
între 1852–1856 num rul lor a fost de 46, între 1857–1861 de 28, între 1862–1866 de 19, iar între 
1867–1871 de 16. Vezi impresiile lor în C l tori str ini despre rile române în secolul al XIX-lea, 
serie nou , vol. I (1801–1822), Editura Academiei Române, Bucure ti, 2004; ibidem, vol. II (1822–
1830), Editura Academiei Române, Bucure ti, 2005; ibidem, vol. III (1831–1840), Editura Academiei 
Române, Bucure ti, 2006; ibidem, vol. IV (1841–1846), Editura Academiei Române, Bucure ti, 2007; 
ibidem, vol. V (1847–1851), Editura Academiei Române, Bucure ti, 2009; ibidem, vol. VI (1852–
1856) Editura Academiei Române, Bucure ti, 2010; ibidem, vol. VII (1857–1861), Editura Academiei 
Române, Bucure ti, 2012; ibidem, vol. VIII (1862–1866), Editura Academiei Române, Bucure ti, 
2013, ibidem, vol. IX (1867–1872), Editura Academiei Române, Bucure ti, 2015..   
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nici un efort în depistarea i prelucrarea materialului documentar, dovad  fiind 

investiga iile întreprinse atât în bibliotecile i arhivele din ar , cât i în cele din 

str in tate, dar i pe internet pentru descoperirea surselor narative i întocmirea 

datelor biografice ale c l torilor. Urmarea acestei cercet ri asidue este completarea 

informa iei cu note, însemn ri, comentarii ale unor c l tori mai pu in cunoscu i, ca 

de pild  francezii Charles Louis Stanislas de Moüy, Félix Martin, englezoaica 

Mary Adelaide Walker, germanii Bernhard Schwarz, Friedrich Ratzel i Rudolf 

Henke, elve ianul James de Chambrier, dar i ru ii M. A. Aristide, A. S. Budilovici 

i Gheorghi Ivanovici Bobrikov. 

În pofida eforturilor editorilor, pentru unii dintre c l tori a fost dificil sau 

aproape imposibil de stabilit datele biografice, cu excep ia celor oferite de ei în i i 

în debutul propriilor însemn ri de c l torie, de a oferi informa ii despre scopul 

voiajului, care de multe ori nu a fost cel men ionat în introducerea relat rilor, sau 

dac  deplasarea a fost o misiune ori a fost urmarea unui imbold propriu. De 

asemenea, notarea defectuoas  (fonetic ) a numelor proprii (sate, ora e, persoane 

etc.) a f cut dificil , uneori imposibil , identificarea acestora. Investiga iile noastre 

nu au fost întotdeuna încununate de succes nici în cazul numelui complet al unora 

dintre c l tori, ei ap rând în cuprinsul volumului numai cu ini ialele prenumelor.  

Realit ile din spa iul locuit de români, c rora peregrinii le-au dedicat tomuri 

sau numai câteva pagini, în func ie de durata ederii, de scop i de interes, de 

dorin a de a surprinde cât mai exact atmosfera i evenimentele, au f cut ca cei mai 

mul i dintre ei s  c l toreasc  în anii 1875–1876. Astfel din cei 19 c l tori, ale 

c ror însemn ri fac obiectul volumului de fa , jum tate (9) ne-au vizitat în aceast  

perioad . Marea majoritate a însemn rilor i notelor de c l torie privesc România, 

dar exist  i referiri despre teritoriile române ti aflate sub ocupa ie str in . Dac  în 

intervalul 1867–1871 str inii au fost mai pu in interesa i de realit ile din Banat i 

Transilvania, fapt reflectat în relat rile pu in numeroase, de cele mai multe ori i 

acestea succinte sau chiar expediate, în perioada 1872–1876 ei au manifestat o mult 

mai mare curiozitate fa  de aceste provincii, dovad  paginile dedicate atât de 

germani, ca de pild , Friedrich Ratzel i Bernard Schwarz, cât i de francezi 

(Jacques Élisée Reclus, Adolphe Léveque d’Avril) sau ru i (A. S. Budilovici). În 

schimb, lipsesc aproape informa iile despre Dobrogea, cu excep ia celor referitoare 

la binefacerile aduse comer ului i naviga iei de lucr rile efectuate de Comisia 

European  a Dun rii pe bra ul Sulina în vederea fluidiz rii traficului i a câtorva 

scurte referiri la unele localit i din delt .  

Al turi de impresii superficiale, informa ii disparate, scrise în grab , de 

suprafa  i f r  importan , pe lâng  cli ee preluate din lecturi anterioare, cele mai 

multe relat ri ale c l torilor constituie însemn ri i descrieri ample, de o cert  

valoare documentar , ce includ date statistice, analize referitoare la via a politic  i 

economic  a României, la starea c ilor i a mijloacelor de comunica ie, la bog iile 

subsolului i exploatarea lor, datini i obiceiuri, vestimenta ie, aspecte sociale, 
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etnice, culturale, urbanistice, de înv mânt, c rora li se adaug  considera ii despre 

importante personalit i ale epocii, despre intrigile i orgoliile acestora, dar i 

critici i sugestii i, foarte important, opinii despre schimb rile ce se prefigurau, 

despre pa ii f cu i în direc ia moderniz rii i adapt rii la modelele europene. 

De la Viena la Constantinopol, sau invers, cu misiuni politice, diplomatice 

sau din considerente de natur  personal , c l torii care au str b tut spa iul locuit de 

români proveneau în marea lor majoritate din rândurile burgheziei occidentale i 

central europene cu excep ia câtorva aristocra i, ca de pild  publicistul i istoricul 

elve ian James de Chambrier i diploma ii francezi Charles Louis Stanislas de 

Moüy i Adolphe Léveque d’Avril. Dac  elve ianul, descendent al unei familii 

nobiliare, ale c rei origini se pierd în secolul al XIV-lea, autor a cinci volume de 

c l torie i a unei vaste opere istorice, s-a deplasat la Constantinopol în vederea 

document rii pentru una din lucr rile sale (Un peu partout. Du Danube au 
Bosphore), voiajul celorlal i doi a fost determinat de considerante profesionale. 

Astfel, Charles Louis Stanislas de Moüy, urma  al unei familii nobiliare din 

Picardia, a plecat tot la Constantinopol, pentru a prelua îns rcin ri diplomatice. 

Rezident mai mult  vreme în capitala otoman , el a fost rând pe rând secretar al 

ambasadei Fran ei, îns rcinat cu afaceri i secretar al conferin ei ambasadorilor, din 

decembrie 1876, din capitala otoman . Baronul Adolphe Léveque d’Avril, 

diplomat i scriitor, una din personalit ile Fran ei al c rui destin a fost marcat de 

leg turile culturale i personale cu românii, a avut reziden a temporar  în Bucure ti 

în intervalul 1866–1876, în calitate de consul general al Fran ei.  
Profesiile c l torilor erau diverse: jurnali ti, litera i, lingvi ti, etnografi, 

geografi. Dintre ace tia men ion m pe Friedrich Ratzel, corespondent al ziarului 

german „Kölnische Zeitung”, socotit p rintele geopoliticii, participant la r zboiul 

dintre Fran a i Prusia din 1870–1871, dar i un admirator al sa ilor, pe care i-a 

înf i at într-o lumin  deosebit de favorabil ; francezii Albert Millaud, scriitor i 

jurnalist citit i comentat, nelipsit din paginile cotidienelor „La Gazette de 

Hollande”, „Le Figaro”, „Revue de poche”, „Paris-Journal”, ce provenea dintr-o 

familie înst rit , tat l s u fiind bancherul Moïse Polydore Millaud, fondatorul 

cotidianului parizian „Le petit journal”, ap rut între 1863–1944, i Jacques Élisée 

Reclus, cunoscut militant i teoretician anarhist, pedagog, geograf, precursor al 

geografiei sociale, al geopoliticii, scriitor, autorul unei vaste opere tiin ifice, care a 

vizitat regiunile miniere ale Transilvaniei în 1872, fiind interesat s  culeag  

informa ii la fa a locului despre z c mintele de aur, sare, fier; englezii William 

Beatty-Kingston i James William Ozanne, cel din urm  figur  remarcabil  a 

corpului coresponden ilor de pres  din capitala Fran ei, primul pre edinte al 

Asocia iei Presei Anglo-Americane (1907–1908) i eful biroului de la Paris al 

cotidianului londonez „Daily Telegraph” (1882–1912); rusul A. S. Budilovici, care 

timp de cinci luni (29 august 1873 – ianuarie 1874) a c l torit pentru a se 

documenta în vederea ob inerii titlului tiin ific de magistru în filologie slav ; dar 
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i ingineri, ca de pild  torinezul Edoardo Gioia, specializat în lucr ri hidraulice i 

cunoscut arhitect, francezul Félix Martin, constructor de poduri i osele, militari, 

politicieni, teologi, turi ti, dintre cei din urm  amintim pe englezoaicele Mary 

Adelaide Walker i Florence K. Berger, germanul Rudolf Henke i rusul M. A. 

Aristide.  

To i cei 19 peregrini, care fac obiectul volumului de fa , proveneau din 

Europa, cei mai mul i fiind francezi (6), urma i de englezi (4), germani (4), ru i (3) 

i câte un elve ian i un italian. În cele ce urmeaz  vom face câteva referiri la acei 

c l tori care se remarc  atât prin personalitatea lor cât i prin informa iile oferite. 

Diplomatul i scriitorul Adolphe Léveque d’Avril a fost de departe unul 

dintre str inii care au cunoscut îndeaproape i în profunzime societatea româneasc  

i pe liderii politici ai primului deceniu de domnie a lui Carol I, informa iile sale 

fiind deosebit de interesante i relevante. Intrat în Ministerul Afacerilor Str ine 

francez în 1847, ata at al misiunii franceze în Orient în 1854, cu ocazia r zboiului 

Crimeii, baronul d’Avril, c s torit cu Maria Odobescu, a fost persoana potrivit  

pentru a reprezenta Fran a în România, astfel c  în 1866 avea s  fie numit consul 

general la Bucure ti, post de inut pân  în 1876. În aceast  perioad  a fost i delegat 

al rii sale în Comisia European  a Dun rii de la Gala i i a reprezentat Fran a la 

Conferin a de la Constantinopol din 1873, unde au fost fixate tarifele naviga iei pe 

Canalul de Suez. Deplas rile impuse de posturile diplomatice au constituit tot 

atâtea prilejuri de c l torie i de observa ie asupra locurilor i oamenilor, spa iul 

balcanic fiind un loc i un subiect predilect dac  avem în vedere lucr rile dedicate 

Bulgariei, Serbiei, Greciei sau analiza întreprins  privind popoarele Europei 

orientale. Diplomatul francez a f cut scurte excursii în Banat, Transilvania, 

Muntenia, Delta Dun rii, Moldova, Bucovina, impresiile fiind încredin ate tiparului 

în 1876, sub titlul De Paris à L’Ile de Serpents, à travers la Roumanie, la Hongrie 
et les bouches de Danube. Cu acest prilej avea s  constatate c  la scurt timp dup  

plecarea din Timi oara, „elementul românesc începe s  domine”, limba român  

fiind auzit  aproape în exclusivitate, iar vinurile numite pân  atunci ungure ti, 

deveneau b n ene. La Sibiu i Bra ov influen a german  în construc iile civile i 

biserice ti era evident , casele fiind impun toare, cu numele proprietarului pe 

fa ad , iar pe str zi întâlneai foarte mul i sa i, dar i rani români asem n tori cu 

cei din sudul Carpa ilor. Deosebit de utile sunt observa iile lui d’Avril despre 

ora ele porturi Gala i i Sulina, vizitate în mai multe rânduri în calitate oficial , cât 

i cele despre unele localit i din Delta Dun rii. La Gala i, pe arterele principale, 

unele comerciale, ca Strada Mare i Strada Bra ovenilor, casele erau din piatr , cu 

etaj, parterul având „aspectul unor tabere fortificate”, altele ca Strada Domneasc  

i Mihai Bravu erau case mari, frumoase, cu gr dini i cur i largi. Ultimele erau 

locuite de delega ii Comisiei Europene a Dun rii i consulii str ini, care, remarca 

cu umor D’Avril, „cu cât ara este mai mic , cu atât catargul consular este mai înalt 

i uniforma mai str lucitoare. Statele care nu au consuli-func ionari, au agen i 
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boga i, pentru c  îi aleg dintre negustorii boga i, cre tini sau evrei”. Deosebit de 

critic a fost diplomatul francez fa  de unele manifest ri artistice, ca de pild , 

spectacolele trupei franceze, condus  de comicul Ravel, de la Palais-Royal, sau 

„carnavalul grec”, socotite „un fapt regretabil, din punct de vedere moral” i „o 

mascarad  trist ” a câtorva „palicari cu m ti”. La Tulcea i Sulina a constat 

„separarea dintre na ionalit i”, materializat  prin existen a unei biserici pentru 

fiecare etnie, de i toate erau ortodoxe i asta nu din cauza limbii, concluziona el, ci 

a na ionalit ii, fiecare dorind s - i aib  l ca ul de cult propriu. Lucr rile de 

fluidizare a circula iei la gurile Dun rii întreprinse de Comisia European  au avut 

urm ri benefice asupra evolu iei portului i ora ului Sulina. Odinioar  „o plaj  

goal  cu ni te bordeie”, ora ul a devenit „animat, chiar vesel”, cu cl diri moderne 

i magazine, „un ora  aflat la începutul s u, o viitoare Vene ie”. Portul era „plin de 

ambarca iuni mari, care alt dat  nu ar fi putut intra”, adic  „mai mari de dou zeci 

de picioare” i care î i desc rcau aici m rfurile.  

O descriere detaliat  a diferitelor etape ale lucr rilor de fluidizare a naviga iei 

la gurile Dun rii i a consecin elor benefice ale acestora o întâlnim la Félix Martin, 

care a c l torit în a doua parte a anului 1871 i începutul anului 1872. El consemna 

c  acestea au contribuit pe de o parte la diminuarea considerabil  a num rului 

naufragiilor „atât la v rsare, în rad  i chiar pe fluviu, astfel c  opera iunile 

comerciale au devenit mai sigure”, pe de alt  parte la sc derea „pre ului navlului la 

12 franci pe ton ”, în condi iile în care „totalul importurilor i exporturilor 

dep e te 600 000 tone”, ceea ce înseamn  „o economie de mai mult de apte 

milioane de franci de care comer ul profit  anual”. La acestea se ad ugau farul de 

la Sfântu Gheorghe i Sulina, linia telegrafic  de peste 200 de kilometri ce lega 

Sulina, Gala i, Tulcea i Ismail i, mai cu seam , transformarea Sulinei dintr-un 

„mic sat”, în „centru comercial populat”, cu „case i vile europene ridicate pe 

nisipuri aride”. Lucr rile de fluidizare a naviga iei au contribuit la dezvoltarea i 

prosperitatea i a altor ora e de la Dun rea de Jos, cum ar fi Gala i, Br ila, dar i 

dec derea altora, ca Ismail. Dac  în urm  cu un sfert de secol, nota inginerul 

francez, Gala ii aveau 25 000 de suflete, la începutul deceniului opt aici tr iau  

100 000 de locuitori: români, greci, italieni, ru i, germani, câ iva francezi i mul i 

evrei, iar ora ul avea „un adev rat aspect european”. De i exportul era net superior 

Gala ilor, popula ia Br ilei reprezenta numai o treime, iar dezvoltarea i 

modernizarea nu aveau nici pe departe ritmul portului vecin. Cât prive te ora ul 

Ismail, el „a r mas un ora  rusesc i n-are nimic românesc” i a dec zut dup  1856, 

când a reintrat în componen a Moldovei i apoi a României. Rusia inten ionase s -l 

transforme într-un mare ora , s  colonizeze popula ie, s  instaleze o parte din flot , 

de fapt „s  creeze în acest punct al fluviului un stabiliment militar important, 

capabil de a fi în fruntea tuturor ora elor de la Dun rea de Jos”. În compara ie cu 
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Gala i i Br ila, „dou  ora e înfloritoare care sunt un grânar pentru o parte a 

Occidentului”, Ismail era „un ora  abandonat”, conchidea inginerul francez.  

Germanul Rudolf Henke, autorul unei lucr ri dedicat  României3, s-a dovedit 

i el interesat de cele dou  porturi de la Dun rea maritim . Rezident la Gala i timp 

de aproape patru ani (1868–1871), din motive care nu ne sunt precizate i nici 

clare, el a observat cu minu iozitate toate aspectele legate de economie, comer , 

naviga ie, componen  etnic , probleme edilitar-gospod re ti ale Gala ilor i 

Br ilei. Lucrarea lui Henke cuprinde, între altele, o descriere am nun it  a celor 

dou  porturi, autorul c utând s  în eleag  schimb rile i necesitatea lor i s  

eviden ieze moderniz rile. Cele dou  ora e-port „se completeaz  unul pe cel lalt i 

nu se pot lipsi unul de cel lalt”, ele constituind împreun  „inima României”, 

deoarece „aici sunt concentrate toate arterele comerciale principale”, conchidea pe 

bun  dreptate Henke. „Dintre cele dou  porturi, Gala ii reprezint  elementul cel 

mai mult important, are mai mult comer  i circula ie, mai multe necesit i i nevoi, 

pe când Br ila reprezint  partea mai calm  a vie ii, c ci aici st pâne te mai mult  

elegan  i curtoazie, distrac ie, comoditate i lux. În timp ce la Gala i bog ia i 

bun starea se ascund în pr v lii întunecate i dup  ferestre z brelite, dup  por i i 

garduri înalte, la Br ila acestea ies la lumina zilei sub forma caselor frumoase, a 

fa adelor gola e, a promenadelor, parcurilor, bisericilor frumoase, a hotelurilor de 

bun-gust i picanterii, a adun rilor de oameni în pas cu moda i a elegan ei demne 

de a fi l udate; totul este, de asemenea, purtat la vedere, în timp ce la Gala i, 

dimpotriv , se face mai pu in caz de acestea, pentru a câ tiga mai mul i bani i, 

dup  cum adesea se întâmpl , pentru a putea fi cheltui i la Br ila. Ceea ce exist  în 

primul ora , dar nu se laud  i nici nu se discut  public despre aceasta, este cu atât 

mai strig tor în cel de-al doilea; ceea ce <la Gala i> este inut secret, iar orice 

aparen  de str lucire este ascuns , r sun  i explodeaz  în toate arterele ora ului-

frate, c ci la Gala i se tr ie te mai prost decât la Br ila, cel pu in cei care tânjesc 

dup  distrac ii, c ci cel dintâi este harnic, rezistent i mereu activ atât în ceea ce 

prive te portul, cât i în interiorul ora ului; Br ila, din contr , are aparen a unui 

conac de ar  sau al unui loc de vilegiatur  fa  de Gala i”. 

În vara anului 1874 sosea în România englezul William Beatty–Kingston a 

c rui misiune, m rturisit  de altfel de el însu i, era de a realiza o investiga ie 

privind evreii din Moldova, care acuzau abuzurile popula iei majoritare i ale 

autorit ilor. Nu se afla pentru prima dat  pe p mânt românesc, se descurca „bine 

în limba român ”, a a cum afirma, i cuno tea „personal pe politicienii afla i atunci 

la putere la Bucure ti”. Mai fusese în 1865, pentru a se documenta asupra situa iei 

3 Rudolf Henke, Rumänien. Land und Volk. In geographischer, historischer, statistischer und 
ethnographischer Beziehung, sowie Reiseerinnerungen nach dreijährigen eigenen Beobachtungen 
und mit Benutzung authentischer Quellen unter bevorzugter Berücksichtigung der gegenwärtigen 
Lage, Leipzig, Verlag von Otto Wigand, 1877.
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politice din ar , prilej de a-l cunoa te pe domnitorul Alexandru Ioan Cuza, la a 

c rui abdicare i asistase câteva luni mai târziu. i de aceast  dat  era trimisul 

aceluia i cotidian londonez, „The Daily Telegraph”. Însemn rile sale sunt deosebit 

de importante i interesante, deoarece surprind pa ii f cu i pe calea moderniz rii i 

europeniz rii i prefacerile survenite între cele dou  vizite, care i-au inspirat, a a 

cum afirma, „sentimente de entuziast  uluire i admira ie”. De altfel el î i i 

intituleaz  unul din subcapitole „un deceniu de progres”. Dac  în vremea lui Cuza 

„aveai senza ia c  p r seai lumea modern  i intrai sub o vraj  ciudat  ce întorsese 

ceasul timpului cu câteva secole în urm , transportându-te cu hainele, bagajele, 

nevoile i gusturile de secol al XIX-lea într-un teritoriu din Evul Mediu”, în 1874 

modernitatea se f cea sim it  în tot mai multe direc ii. Una dintre nout ile 

„uimitoare” era, în opinia jurnalistului englez, guvernul „stabil i puternic”, care 

„p rea s  se bucure de respectul tuturor claselor i chiar al adversarilor politici, 

animat de principii liberale i ocupându-se serios de interesele rii”.   

Înso it de consulul general al Marii Britanii la Bucure ti, Hussey Crespigny 

Vivian (1874–1876), i de consulul englez la Ia i, William Beatty-Kingston, a 

întreprins o c l torie ce a cuprins ora ele de la Dun re, Gala i, Tulcea i Sulina, din 

sudul Basarabiei (Ismail), dar mai ales din Moldova, unde s-a întâlnit cu 

reprezentan ii comunit ilor evreie ti, le-a aflat punctele de vedere, nemul umirile. 

În multe locuri „evreii ne-au spus c  în general tr iau în condi ii bune cu 

concet enii lor”, dar c  „erau exclu i de la practicarea profesiilor liberale” i 

doreau s  li se permit  s  poat  „concura la distinc ii sociale care valoreaz  mai 

mult decât banii”, deoarece, spuneau ei, „suntem pl titori de impozite i solda i”, 

dar „nu suntem cet eni, cum dorim s  fim”.  

Tot în 1874 venea în România inginerul torinez Edoardo Gioia, specializat în 

lucr ri hidraulice, invitat de oficialit ile de la Bucure ti s  studieze posibilitatea 

amenaj rii unui sistem de iriga ii în Câmpia Român . Pl cut impresionat de 

civiliza ia româneasc , atât de asem n toare cu cea italian , de originea latin  

comun , de bog ii, Gioia era convins c  ara prezenta oportunit i deosebite pentru 

investitorii din peninsul . În opinia sa, pentru rezolvarea problemelor existente în 

societatea româneasc  exista o mare deschidere i disponibilitate din partea 

autorit ilor. Referindu-se la una dintre acestea, i anume la situa ia evreilor, el 

nota c  „a intrat pe un drum bun care ne indic  o rezolvare just , mai ales c  în nici 

un secol nu a existat intoleran  în România”, iar „israeli ii omagiaz  spiritul de 

echitate i bun voin a domnului”. 

Cât prive te m surile restrictive de care se plâng evreii, ele sunt generate de 

„activitatea lor prea ap s toare. Modul în care israeli ii încearc  s - i manifeste 

patriotismul fa  de români, ca i coreligionarii lor din Fran a, Anglia, Italia, 

Germania i dorin a evident  a României de a fi considerat  al turi de rile 

civilizate, unde exercitarea drepturilor civile i politice nu este legat  de credin ele 
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religioase, ne face s  ne gândim c  va veni o zi în care aceast  problem  va fi 

rezolvat , chiar de stat, la fel cum au fost rezolvate i alte chestiuni, probabil cu 

aceea i unanimitate”. Cine poate pune la îndoial  acest lucru atâta vreme cât „ne 

amintim c  românii i-au emancipat pe igani i c  nu le-a lipsit energia pentru a 

rezolva dificila chestiune a emancip rii ranilor. Guvernul provizoriu al rii 

Române ti în 1848 nu a introdus din proprie ini iativ  în programul s u 

emanciparea israeli ilor?”, se întreba retoric Gioia. 
Cei trei petrecu i la post (1870–1873) i-au prilejuit i englezului James 

William Ozanne contactul cu societatea româneasc  de la începutul deceniului opt. 

Sosit la Bucure ti în toamna anului 1870, în calitate de tân r diplomat, acreditat pe 

lâng  reprezentan a britanic , viitorul jurnalist de renume, devenit ef i 

corespondent al biroului de pres  de la Paris al aceluia i cotidian londonez care 

avea s -l trimit  în 1874 în România pe William Beatty-Kingston, „The Daily 

Telegraph”, a fost martor ocular al tumultoaselor evenimente ale anului 1871, a 

observat schimb rile produse în structura social , afirmând c  la ora  „clasa de 

mijloc” era alc tuit  în marea ei majoritate din str ini, „ i anume: francezi, englezi 

i evrei, ace tia din urm  de origine polonez , austriac  sau spaniol ”, dar exista i 

„un mic segment al popula iei autohtone”, în componen a c ruia îi includea pe 

„medici, avoca i, ofi eri de carier , func ionari publici”. El sus ine, pe bun  

dreptate, c  ranul român merit  „pre uirea noastr ”, deoarece întruchipeaz  

„imaginea b rb iei” i este „mo tenitorul glorioaselor tradi ii”, iar inima sa „a 

r mas curajoas  i vesel ” în pofida încerc rilor i asupririlor la care a fost supus 

de-a lungul veacurilor. În însemn rile publicate dup  încheierea misiunii în 

România, în 1878 sub impulsul conflictului ruso-otoman, Ozanne se dovede te 

adept fidel al politicii britanice, potrivit c reia Imperiul Otoman era garant al 

ap r rii intereselor engleze în Mediterana r s ritean  i se opunea oric ror 

modific ri.  

Dintre c l torii ru i men ion m pe colonelului Gheorghi Ivanovici Bobrikov 

i pe M. A. Aristide, prezen i în România în vara anului 1876, pe fondul acutiz rii 

crizei orientale i a manifest rilor tot mai evidente privind iminen a unui conflict 

ruso-otoman. Nu cunoa tem misiunea lui Aristide, dar putem presupune c  scopul 

c l toriei declarat de el, i anume de a- i cunoa te rudele din Efes i Smirna, nu 

corespunde întru totul adev rului, devreme ce tot el m rturisea c  s-a decis s  fie 

precaut, s  nu scrie „vreo scrisoare sau vreo însemnare în nici o situa ie”, s  evite 

s  aib  „un rol activ” i s  fie „un spectator pasiv”. Cel mai probabil voiajul î i are 

explica ia în dorin a oficialit ilor de la Petersburg i a arului de a avea informa ii 

cât mai exacte despre starea de spirit a popula iei cre tine din teritoriile europene 

ale Imperiului Otoman. În schimb, Gheorghi Ivanovici Bobrikov, personaj influent 

din anturajul arului i familiei acestuia, militar de carier , frate cu generalul i 

politicianul rus Nicolai Ivanovici Bobrikov, guvernatorul general al Finlandei 
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(1898–1904), venise cu o misiune clar . Nu era pentru prima dat  în România. În 

1874 participase la manevrele militare care au avut loc la Buz u, fiind, a a cum 

m rturisea, „primul dintre ofi erii ru i, sosi i în ara Româneasc  în calitate de 

invita i ai prin ului”. De aceast  dat  venise în calitate de „plenipoten iar militar, 

reprezentând comandamentul suprem” al armatei ruse i, împreun  cu al i ofi eri 

ru i, a avut sarcina de mare r spundere de a culege informa ii despre adâncimea 

Dun rii, curen ii ei, posibile puncte de traversare, locuri pentru amplasarea 

trupelor, posibilitatea de a procura material lemnos i hran  i de a forma o re ea de 

informatori. Din decembrie 1876 i pân  la declan area ostilit ilor, el a fost 

îns rcinat de marele duce Nicolae s  discute cu oficialit ile de la Bucure ti detalii 

privind trecerea trupelor ruse prin România. În cele peste ase luni petrecute în 

capital  a cunoscut persoane influente din lumea politic  româneasc , dar i din 

armat , ca de pild  premierul Ion C. Br tianu, cu care a avut „o rela ie de prietenie 

foarte aproapiat ”, generalii Ioan Emanoil Florescu i Alexandru Cernat, coloneii 

Gheorghe Sl niceanu, eful Statului Major al armatei române, i tefan F lcoianu. 

Însemn rile lui Bobrikov sunt interesante prin informa iile oferite privind rela iile 

cu autorit ile române în vederea preg tirii trecerii trupelor ruse pe teritoriul 

României, cu diferi i oameni politici i conduc tori militari, dar i audien ele la 

principele Carol, felul cum decurgeau acestea, natura discu iilor.  

De asemenea, merit  amintite însemn rile despre Transilvania ale ilustrului 

geograf, pedagog, militant i teoretician anarhist, precursor al geografiei sociale, al 

geopoliticii, francezul Jacques Élisée Reclus, care în 1872 a efectuat o c l torie 

timp de mai multe luni în regiunile miniere, începând cu salinele de la Praid i 

Turda, valea Arie ului i Rimetea cu z c mintele de plumb, mercur, galen , 

sp l toriile i minele de la Ro ia Montan , uzina metalurgic  construit  la Deva.  

Un alt peregrin celebru prin spa iul transilvan a fost germanul Friedrich 

Ratzel, cel care a pus bazele geopoliticii. Interesat de comunit ile germane din 

diferite ri din Europa, Ratzel a str b tut satele din interiorul arcului carpatic la 

pu in  vreme dup  sfâr itul conflictului dintre Fran a i Prusia, la care de altfel 

participase efectiv. Naturalist de forma ie, el a fost interesat de z c mintele de 

c rbune din Valea Jiului, dar i de cele de fier de la Ghelari, Teliuc, Rusca 

Montan , Rusca.  

Nu putem încheia scurta noastr  prezentare f r  a men iona i al i peregrini 

care au str b tut spa iul locuit de români i au inut ca drumul i impresiile lor s  

fie cunoscute i altora, cum este cazul britanicelor Mary Adelaide Walker i 

Florence K. Berger, al etnografului i lingvistului rus A. S. Budilovici, al 

istoricului i publicistului elve ian James de Chambrier, al literatului i 

diplomatului Charles Louis Stanislas de Moüy, al teologului protestant Bernard 

Schwarz, c l tor pasionat, interesat de oameni i locuri noi. Opiniile, constat rile, 

observa iile acestora i ale altor peregrini cuprin i în volum sunt deosebit de 
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interesante privind realit ile din societatea româneasc  în preajma izbucnirii 

conflictului ruso-otoman. 

Critice, laudative sau neutre, datele i informa iile oferite de c l torii str ini 

vin s  completeze tabloul atmosferei din România în anii ce au precedat 

proclamarea independen ei, eviden ieaz  ac iunile menite a consolida domnia, 

unele tensiuni interne, dar i pa ii decisivi pe calea moderniz rii. De asemenea, 

unele note i comentarii pun în lumin  nou  sau accentueaz  ezit rile, e ecurile, 

dar i reu itele clasei politice, cât i felul în care naratorul se situeaz  fa  de cele 

consemnate. 
 

Daniela Bu  
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