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Prezența călătorilor străini pe teritoriul nostru este atestat din Antichitate, înce-
pând cu secolele al XVIII-lea și al XIX-lea, aceste succesiuni ale călătorilor devin tot 
mai frecvente, iar motivele sunt variate, de la dorința de a cunoaște istoria și populația 
românească, până la cucerirea resurselor și piețelor românești. Acești călători străini 
au alternat, din aproape toate țările și clasele sociale. Efectul lor asupra românilor a 
fost enorm, au transmis mai departe nu doar tradițiile, cunoștințele, ci și moravurile 
și conduitele sociale esențiale, iar scrierile și celelalte informații existente despre ro-
mâni și țările românești, au fost transmise mai departe, devenind resurse importante 
ale istoriei noastre. Pentru un străin, obiceiurile altui străin, îi vor fi  străine, dar acest 
lucru nu-l va împiedica să le înțeleagă. Prin urmare, călătorii străini din această peri-
oadă pășesc pe pământul românesc din diferite condiții sau interese, trecând în evi-
dență locurile pe care le-au vizitat, oamenii pe care i-au întâlnit, obiceiurile, tradițiile 
etc. Pentru acești străini, poporul român este o adevărată enigmă ce trebuie dezlegată, 
uneori fi ind înțeleasă doar cu ajutorul localnicilor. Pentru călători, cea mai interesantă 
observație pe care o aduc în vedere sunt bogățiile teritoriului, cât și diferențele dintre 
clasele sociale. Călătorul Thomas Thornton spunea despre meleagurile românești că 
„un călător nu se familiarizează ușor nici cu obiceiurile, nici cu graiurile localnicilor; 
prin urmare, el ajunge să capete numai o imagine distantă”.1

Acești călători sau perindat din mai multe clase sociale, cei mai mulți aparținând 
aristocrației, chiar preocupări profesionale distincte, astfel, de la nobili, la diplomați și 

1 Dan A. Lăzărescu, Imaginea României prin călători, vol. II (1789-1821), București: Editura 
Sport-Turism, 1985, p. 52.
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chiar simpli negustori, artizani, artiști, cărturari, ce au poposit pe teritoriul românesc 
pentru o anumită perioadă de timp. Dintre aceștia prea puțini s-au instalat defi nitiv, 
de cele mai multe ori călătorii străini veneau pentru misiunile lor și plecau de cum 
terminau, fi e pentru un timp scurt, fi e pentru o perioadă mai îndelungată. Călătorii 
care preferau să se instaleze pe pământul românesc, puteau să devină cetățeni străini 
(armeni, evrei, greci, bulgari, până și moldoveni) care locuiau pe teritoriul românesc 
și erau numiți supuși sau „sudiți”,2 și erau sub protecția consulatului străin. Din punct 
de vedere al naționalității, călătorii străini se numără din rândurile francezilor, engle-
zilor, germanilor, austriecilor și rușilor, cât și într-un număr mai mic din țările vecine. 
Din Statele Unite ale Americii, primii călători sunt atestați abia la 1840 și 1841.3 

Nu au lipsit nici preoții, misionarii, care au adus învățături poporului român, ser-
vind biserica ortodoxă, catolică sau credințele protestante. Perioada 1843-1851, călă-
torii străini au început să se diversifi ce (social, religios, profesional ș.a.m.d.), de la oa-
meni cu rang important, diplomați, militari, medici etc., la simplii literați, profesori,4 
geografi  și geologi, fi ind și de nații diferite (francezi, englezi, germani, ruși, polonezi, 
elvețieni), toți având aceleași motive de a vizita Țările Române. Cele mai intense pre-
zențe în Țările Române sunt ale militarilor, fapt datorat Revoluției de la 1848. Perioada 
1852-1856, cei mai mulți călători străini au fost militari și corespondenți de război, da-
torându-se în special campaniilor de ocupație militară rusă și otomano-austriacă.5

Datoria profesională a călătorilor6 este diversă, astfel, călătorii străini, au datoria 
mai mult sau mai puțin serioasă de a aduna informații despre teritoriul românesc, des-
pre oameni, tradiții, sau o fac din simpla plăcere personală sau a plictiselii. Când țara 
și oamenii nu mai au niciun farmec pentru călător, scrisul devine o rutină, care alungă 

2 Ca și principale privilegii, cetățenii străini dețineau privilegii economice, juridice, fi scale, 
vamale, privilegii și imunități personale. Iar în Moldova, cetățenii străini, plăteau impozite 
care priveau averea (fumăritul, rusumaturi, cotăritul, ocăritul, vădrăritul, goștina etc.); Stela 
Mărieș, Supușii străini din Moldova în perioada 1781-1862, Iași: Editura Universitatea „Al. I. 
Cuza”, 1985, pp. 40-41, 43-45. 

3 Paul Cernovodeanu, Călători străini despre țările române în secolul al XIX-lea, Serie nouă, vol. 
I, 1801-1821, București: Editura Academiei Române, 2004, pp. 9, 14-15; Idem, Călători străini 
despre țările române în secolul al XIX-lea, Serie nouă, vol. V (1847-1851), București: Editura 
Academiei Române, 2009, pp. 7-8.

4 Călătorii poloni ocupă cel mai însemnat loc în relațiile dintre cele două țări, cei mai mulți 
poloni fi ind înalte personalități politice sau intelectuali ai secolului, având diferite relații 
inseminate cu aristocrația românească; vezi, P.P. Panaitescu, Călători poloni în Țările Române, 
Academia Română. Studii și Cercetări, XVII, București: Cultura Națională, 1930, pp. 3, 4.

5 Idem, Călători străini despre țările române în secolul al XIX-lea, Serie nouă, vol. VI (1852-1856), 
București: Editura Academiei Române, 2010, p. 8.

6 Idem, Călători străini despre țările române în secolul al XIX-lea, Serie nouă, vol. I (1801-1821), 
București: Editura Academiei Române, 2004, p. 31; Simona Vărzaru, Prin Țările Române. 
Călători străini din secolul al XIX-lea, București: Editura Sport-Turism, 1984, p. 19; Ileana 
Căzan, Irina Gavrilă (coordonatori), Societatea românească între modern și exotic, văzută de călă-
tori străini (1800-1847), București: Editura Oscar Print, 2006, p. 20.
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plictisul. Toate aceste informații sunt scrise sub forma unor jurnale personale, jurnale 
de război, de campanie, scrisori trimise unei persoane infl uente sau familiei, rapoarte 
diplomatice, note, cronici ș.a.m.d. O redare a vizitei de plăcere a călătorului va cuprin-
de curiozități și povești cât mai interesante, iar un raport ofi cial va cuprinde o serie de 
relatări la fel de ofi ciale, păstrând conduitele timpului și a rangului. Cel mai frecvent 
titlu literar este „Jurnal de călătorie”, în care străinul își notează ideile, părerile de pe 
parcursul călătoriei sau a vizitei. Astfel de voiajuri apar în articolele, eseurile, foiletoa-
nele străine, imediat după întoarcerea acasă a călătorului străin. S. Vărzaru scria des-
pre o istorie a românilor, respectiv o istorie a civilizației prin intermediul călătorilor, 
astfel: „dacă N. Iorga demonstra că este posibilă o istorie a românilor prin mărturiile 
de epocă ale călătorilor străini, noi încercăm să dovedim, pe baza acelorași mărturii, 
nu mai puțin legitimă este și o istorie a civilizației românești”.7 Peregrinii călătoreau8 
terestru, prin intermediul căruței de poștă, poștalionul, pentru oamenii de rând, iar 
pentru clasele sociale mai înstărite cu trăsuri9 sau calești, care aparțineau persoanei 
sau erau închiriate. Ca act de călătorie, ținând loc pașaportului, călătorul trebuia să de-
țină podorojna, fi ind eliberată de postelnicia de la București și Iași, având de la poliție 
înscris de eliberare a actului. În capitalele de județe, podorojna, este eliberată de către 
ispravnici. După 1834, se călătorea pe Dunăre cu compania vaselor cu aburi. Rutele te-
restre erau variate, străbătând fâșii lungi de la un oraș la altul, chiar adeseori deveneau 
periculoase datorită tâlharilor și a accidentelor neprevăzute.

Cu deceniul patru10 acești călători străini de diferite etnii veniți dinspre Occident și 
diferite părți ale continentului european, s-au perindat spre Țările Române, mânați de 
diferite interese, fi e ele personale sau politice, unii rămânând pe acest teritoriu, alții lă-
sând în urmă doar impresii11 aducând importante atribuții societății românești. Ca de 

7 S. Vărzaru, op.cit., p. 7.
8 P. Cernovodeanu, op.cit., pp. 15-16; Ibidem, vol. IV (1841-1846), București: Editura Academiei 

Române, 2007, p. 413.
9 Numărul trăsurilor, după calculele lui G. Potra, au ajuns la 18.000, a cailor la 70.000, iar birja 

la 400, în George Potra, Bucureștii la mijlocul secolului XIX. Impresiile germanului W. Derblich, 
București: Tipografi a Ziarului Universul, 1941, p. 3.

10 P. Cernovodeanu, Călători străini despre țările române în secolul al XIX-lea, Serie nouă, vol. III 
(1831-1840), București: Editura Academiei Române, 2006, pp. 8-9, 20.

11 Mulți călători străini au adus importante atribuții prin prezentarea principatelor române cât 
mai fi del, ca de exemplu pictorii sau pasionații de arte (care schițează și descriu în deta-
lii impresionante observațiile pe parcursul călătoriei), cei mai fi deli fi ind francezii (Charles 
Doussault, Auguste Raff et, Theodore Valério, Michel Bouquet, Jean Etienne Liotard etc.), 
din deceniul patru, care au redat scene populare din viața românilor (picturi, stampe, schi-
țe), natura pustie sau bogată a teritoriul românesc, precum: curți boierești, hanuri, hore la 
cârciumă, băieți cu colinda, vechi morminte, vestimentația etc. Nicolae Iorga, Istoria româ-
nilor prin călători, București: Editura Eminescu, 1981, pp. 603-604; George Oprescu, Țările ro-
mâne văzute de artiști franceză (sec. XVIII și XIX), București: Editura Cultura Națională, 1926, 
p. 7; Pentru mai multe informații despre pictorii francezi ce au călătorit prin Principate, de 
consultat Ioan C. Băcilă, Pictori francezi prin țara noastră, Sibiu: Editura „Asociațiunii”, 1923.
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exemplu, francezii au fost cei mai critici cu românii și obiceiurile lor, însă germanicii, 
mai analitici, observând și partea practică, pozitivă a lucrurilor, cât și partea nefavo-
rabilă, în ce privește modernizarea românilor. Cuplul Nicéphore – Niepce – Daguerre 
captează, deceniul al treilea al secolului XIX-lea, prin lentila camerei obscure12 teme 
românești, la fel o face și Carol Popp de Szathmáry, captând peste 800 de vederi ale 
orașului București, din a doua jumătate a secolului al XIX-lea.13

Subiectul de față a fost studiat încă de timpuriu14 cel mai interesat de subiect a fost 
Nicolae Iorga, „Istoria românilor prin călători”, dar și alții precum Al Sadi-Ionescu, 
„Bibliografi a călătorilor străini în ținuturile românești” (1916), P.P. Panaitescu, 
„Călători poloni în Țările Române” (1930), Paul Cernovodeanu, „Societatea româneas-
că văzută de călători străini” (1972) și lista continuă până în prezent, adăugându-se 
jurnale, scrisori inedite, referințe asupra temei, precum C. Bacalbașa, „Bucureștii de 
altădată” (1928), Nicolae Iorga, „Istoria Bucureștilor” (1939) și multe alte referințe des-
pre orașe și tradițiile, obiceiurile românilor. Scrierile lăsate despre țările noastre pot fi  
găsite la diferiți călători străini, persoane care doar au fost în trecere, precum L. Allier 
de Hauteroche (1805), Al. De Moriolles (1809), J.M. Tancoigne (1809), B. Bacheville 
(1817), Marcellus (1820), la persoane diplomate: Charles Reinhard (1806), Porter, 
Boscowich, Sulzer, Raicevich, Wilkinson și la călătorii care au lăsat monografi i, A. 
Lagarde (1813), Francois Recordon (1815), nu lipsesc acei documentariști care au venit 
în Țările Române spre a cerceta științifi c țările, construind adevărate enciclopedii, cu 
lux de amănunte (climă, relief, demografi e etc.), precum Domenico Sestini și Lazzaro 
Spallanzani. Aceste enciclopedii, au apărut la începutul secolului al XIX-lea, împreună 
cu diferite ghiduri, pliante, îndrumare, îndreptare etc., toate servind acestui scop de a 
informa călătorul străin asupra Țările Române și a locuitorilor de pe aceste meleaguri. 
Aceste impresii notate și la scurt timp după întoarcerea acasă, erau publicate, deve-
nind adevărate ghiduri turistice, cu tabele meteorologice, distanțe măsurate, dicționar 
de termeni uzuali, având unele și gravuri, fi ind apoi preluate de artiști. Nu lipsesc 
scriitorii, sculptorii, artiștii care lasă impresii și mărturii despre Țările Românești, și cu 
toate că sunt de natură să dezamăgească cititorul sau nu, aceste descrieri sau imagini 
ale pictorilor, lasă informații valoroase pentru istorie. Aceste relatări pozitive sau ne-

12 Fotografi a care a apărut în perioada jumătății secolului, a înlocuit treptat desenul și acua-
rela. Această tehnică a redat noilor artiști o nouă ocupație și viziunea spre o nouă epocă a 
documentării. Cea mai răspândită metodă publicitară, cu un succes mai mare ca și ziarele, 
erau cartoanele pe care se lipeau fotografi i și pe spatele cărora se imprima numele, adresa și 
decorațiile primite ale maestrului fotograf; Adrian-Silvan Ionescu, Artă și document. Arta do-
cumentaristă în România secolului al XIX-lea, București: Editura Meridiane, 1990, p. 161; Idem, 
„Arta grafi cii publicitare a cartoanelor de fotografi e din secolul al XIX-lea”, Revista Muzeelor 
și Monumentelor, 6, 1988, pp. 73-87; Idem, „Reclame, distracții și senzații în presa românească 
în secolul al XIX-lea”, Revista de Istorie Socială II-III, Iași: Fundația Culturală Română, 1999, 
pp. 91-129.

13 S. Vărzaru, op.cit., p. 29.
14 Ibidem, pp. 5-6. 
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gative apar în funcție de durata vizitei a călătorului străin, astfel, dacă călătorul rămâ-
nea pe o perioada mai lungă, relatările lui devin pozitive, iar dacă străinul doar este în 
trecere, relatările devin negative și neînțelese.15

În acest context al artiștilor, apar: Mary Adelaide Walker, William Ritt er, Vicenzo 
Vannutt elli, Ulysse de Marsillac, Angelo de Gubernatis, Roberto Fava, René Paillot.16 
Artiștii din prima jumătate a secolului al XIX-lea au străbătut neîncetat plaiurile româ-
nești spre a găsi teme diferite pentru a le reda în diferite aspecte. Artiștii francezi, ce au 
străbătut Principatele, au abordat diferite variante ale genului creator, precum peisaje, 
arhitectură, portrete etc, sunt: Louis Dupré, Denis Auguste-Marie Raff et (grafi cian), 
Théodore Valerio (documentarist), Dieudonné Auguste Lancelot (litograf), J. Rey, ar-
tiști germani – care s-au axat pe latura etnografi că: Fedor von Karaczay, Franz Jaschke, 
Franz Neuhauser, August von Heniksten, Leopold Wüllner, Franz Xavier Knapp, și 
pot fi  găsiți cu detaliile referitoare asupra Țărilor Românești în lucrarea lui Adrian-
Silvan Ionescu, intitulată „Artă și document. Arta documentaristă în România secolu-
lui al XIX-lea”.17

Tot în lucrarea sa, Adrian-Silvan Ionescu, se ocupă de călătorii britanici18, mențio-
nând scăderea vizitelor în Principate în primele două decenii, și reluându-și activita-
tea după Revoluția de la 1848: William Macmichael, Adam Neale, John Paget, Robert 
Walsh (primii sunt de profesie medici, ultimul fi ind și reverand), Edward Daniel 
Clarke (profesor), James Edward Alexander, Charles Cilville Frankland (ultimii fi ind 
militari), James Henry Skeene (descris ca fi ind gentleman). Cele mai multe referiri 
asupra românilor, apărute în presa străină, s-a datorat grevelor și a războaielor din 
Țările Române, scriindu-se diferite articole, comentarii redactate, atât despre deme-
rsul acestor lupte, cât și despre români, în general. Ca de exemplu, revista spaniolă 
„L’Illustracion espagnola y americana” (nr. 16/1877) s-a referit într-un articol asupra 
confl ictelor armate din Balcani, perioada 1877-1878, ziarul „Le Messager d’Athènes”, 
Paris, menționează intrarea României în război, iar ziarul „La Guerra d’Oriente” 
(1876-1878), publică diferite episoade din luptele românești. De cele mai multe ori in-
formațiile sunt redate cu infl uențe negative asupra românilor, dar necontenit apare 
vitejia, dorința de libertate și patriotismul românului, văzută de străini ca un exemplu 
bun pentru ei.19 

Pentru o vizualizare a călătorilor, ce au tranzitat acest spațiu, este important de 
știut și câteva date biografi ce, pentru a cunoaște mai bine persoanele care au transpus 
în scrierile lor, date despre viața și moravurile românilor. Unul dintre acești călători a 

15 Adrian-Silvan Ionescu, Artă și document. Arta documentaristă în România secolului al XIX-lea 
București: Editura Meridiane, 1990, pp. 24-25.

16 P. Cernovodeanu, Călători străini despre țările române în secolul al XIX-lea, Serie nouă, vol. I 
(1801-1821), București: Editura Academiei Române, 2004, p. 39; S. Vărzaru, op.cit., pp. 17-20.

17 A.-S. Ionescu, op.cit., pp. 89-127, 130-159.
18 Ibidem, pp. 25, 44-45.
19 S. Vărzaru, op.cit., pp. 13-14.
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fost William Wilkinson (m. 1822), un Consul britanic care a vizitat Țara Românească 
iar, reprezentările sale au fost în general pozitive. Datorită funcției sale acesta, cerce-
tează resursele țării și posibilitatea de promovare, datorită cunoștințelor sale în dome-
niul comerțului. An Account of the Princialities of Wallachia and Moldavia with various po-
litical observations relating to them, carte ce a fost tipărită la Londra în 1820, iar în aceas-
tă monografi e, care este prima carte în limba engleză ce face referire la Principatele 
Române, aduce referiri la istoria Principatelor, limba vorbită, precum și a moravurilor 
societății, vorbind totodată și despre agricultură, dar și de infl uența Marilor Puteri 
asupra românilor.20 

François Recordon (1795-1844), datorită tatălui său, care a făcut avere în Țara 
Românească, se decide să vină și el aici, ajungând la București la 1815 și va sta până 
la 1821, plecând o dată cu revoluția. Scrierea sa se intitulează „Lett eres sur la Valachie 
ou observations sur cett e province et ses habitants ećrites de 1815 à 1821 avec la réla-
tions des dernièrs evénements qui y ont eu lieu”. Recordon se concentrează asupra 
situației economice, sociale și culturale din Țara Românească unde, ia apărarea țărani-
lor, criticând aspru abuzurile boierimii, pe care îi consideră ca fi ind leneși și trăind în 
lux, comparativ cu țăranii ce trăiesc în mizerie, săraci și plini de taxe, greu de achitat. 
Relatările sale sunt scrise sub formă de scrisori, iar părerile generale, asupra români-
lor, sunt pozitive.21 

Batt hyány Vince (1772-1828), a fost un mare nobil maghiar, ce a avut func-
ții de conducere, precum cea de consilier aulic, comite de Hont, sau vicecomite de 
Esztergom. Este un mare intelectual pasionat de călătorii și va străbate Transilvania 
și Țara Românească, publicând mai multe volume cu privire la însemnările sale de 
călătorie. „Des ungerische Kúistenland”, Pesta, 1805; „Reise nach Konstantinopol 
in Briefen vomherrn Grafen Yinzenz Bátt hyany”, 1810, la Pests, în Editura Conrad 
Adolph Hartleben; „Reise durch einen Thed Ungarns, Stebenbiirgens, der Moldau 
und Bucovina inz Jahr” 1805, Pests, Conrad Adolph Hartleben, 1811, precum și două 
discursuri publicate: „Rede auf der Tod des Barons Kray von Topolya” (1804) și „Rede 
bei Aufstellung des von Franz dem Ersten dem Asnderken Joseph II gewidmeten 
Monumentes” (Pests, 1807). În scrierile sale, Batt hyány Vince, descrie Bucureștiul, vor-
bește despre resursele naturale din Transilvania, Bucovina și Moldova, despre crește-
rea animalelor, dar și despre agricultură. Totodată, aduce referiri despre exploatarea 
sării și prelucrarea metalelor. Bineînțeles, acesta este pentru monarhia habsburgică și 
este antifanariot, fi ind de la sine înțeles, datorită naționalității sale dar, mai remarcă și 
lipsa interesului exploatării agriculturii, față de potențialul ce l-ar putea avea.22 

Dascăl și publicist francez, Jean Alexandre Vaillant (1804-1886), în monografi a sa 
„La Roumanie ou historie, langue, litérature, ortographie, statistique des peuples, de la 

20 P. Cernovodeanu, op.cit., p. 38; Ibidem, vol. VI (1852-1856), București: Editura Academiei 
Române, 2010, pp. 607-608.

21 Ibidem, p. 659.
22 Ibidem, pp. 88-89.
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langue d’or Ardialines, valaques ét moldaves résumes sous le nom de Romans” (1844), 
prin care a avut o contribuție importantă; este vorba de favorizarea Principatelor, în 
ochii Marilor Puteri, pregătind în acest fel, în mod favorabil, terenul pentru unirea 
Principatelor Române. Este un critic la adresa sistemului corupt, precum și împotriva 
boierimii însă, are o părere pozitivă asupra celorlalte categorii sociale. Are o mare im-
portanță și cu privire la relatarea moravurilor societății românești, descrierea orașului 
București, precum și al Iașului, totodată având și un mare respect pentru ospitalitatea 
românilor.23 

Joseph Rohrer (1769-1828), s-a născut la Viena. A fost mai întâi contabil, în adminis-
trația de la Viena apoi, intră în rândul forțelor de poliție devenind comisar la Lemberg 
(1800), ca mai apoi să devină profesor de Statistică la Lemberg (1808) și ulterior la 
Olmútz . A avut o activitate publicistică deosebit de importantă, scriind de-a lungul 
vieții foarte multe cărți de specialitate. În „Bruchstuck einer Reise in die Marmaroscher 
Gespannschaft” la 1809, precum și „Bemerkungen auf einer Reise von der túrkischen 
Gränze uber die Bukowina, durch Ost und Westgehzien, Schlesien und Mdhren nach 
Wien” (1802), descrie călătoriile sale din Principate, a moravurilor boierilor moldoveni 
precum și date statistice despre populația din Bucovina, aducând referiri pozitive, cu 
privire la ospitalitatea și politețea românilor.24

Diplomatul francez Armand Charles, conte de Guilleminot (1774-1840), a avut o 
carieră militară, a făcut parte din statul major al generalului Dumounez, ulterior din 
cel al lui Pichegru. Din 1799 pană în 1801 a fost aghiotantul lui Moreau. A mai fost și 
inginer la Arsenalul armatei. Astfel, datorită experienței sale militare a fost delegat în 
Țara Românească în anul 1807, pentru a menține condițiile armistițiului dintre ruși și 
turci, iar memoriile sale, „Les Principautés Roumaines au début du XIX-a siècle dans 
les récits des offi  ciers français Guilleminot et Thomassin”, aduce referiri dure la adresa 
turcilor cu privire la faptul că, nu pot gestiona corect cele două Principate, comparativ 
cu resursele pe care le dețin.25

Thomas Thornton (m. 1814) a fost un alt călător ce a scris despre Principate, 
iar lucrarea sa „The Present State of Turkey, or a Description of the Political, Civil 
and Religious Constitution, the Government and Laws of the Ott oman Empire, the 
Finance, the Military and Naval Establishements, the State of Learning, and the Liberal 
and Mechanical Arts. The Manners and Domestic Economy of the Turks and Others 
Subjects of the Grand Signor &. Together with the Geographical, Political and Civil 
State of the Principalities of Moldova and Wallachia from Observations Made During 
a Residence of Fifteen Years in Constantinople and the Turkish Provinces”, London, 
1807. Acesta a fost bine văzut în societate, datorită fratelui său mai mic, Edward. De tâ-
năr s-a dedicat comerțului, urmare a acestui scop, Thornton a făcut mai multe călătorii 

23 Ibidem, pp. 26-29.
24 Ibidem, pp. 152-153.
25 Ibidem, p. 361.
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în Orient, îndeplinind, pentru o scurtă perioadă de timp, funcția de Consul britanic la 
Odessa. În cartea sa, a transpus, urmare a documentării, critici la adresa administrării 
locale din Principate, privind cu simpatie țărănimea și criticând dur boierimea.26 

Totodată, un alt consul, ce a vizitat țările românești, a fost consulul prusac 
Neigebauer, care a criticat dur Rusia, având un respect deosebit pentru țăranii români, 
pentru tot poporul român, cărora le-a găsit atribute frumoase.27 

Adam Neale (m. 1832), a fost un medic militar, de origine scoțiană, ce a studiat 
la Universitatea din Edinburg, devenind, ulterior, medic al ducelui Edward de Kent, 
al treilea fi u al regelui George al III-lea. A ajuns in Principate, ca urmare a expediții-
lor sale în drum spre Constantinopol, oferind servicii medicale, inclusiv nepotului lui 
Alexandru Moruzi. Călătoriile sale le-a consemnat în cartea sa Travels through some 
parts of Germany, Poland, Moldavia and Turkey, unde descrierile sale, din Moldova, sunt 
despre moravurile locuitorilor întâlniți pe aceste meleaguri.28 

Felice Caronni (1747/1748?-1815) a fost un arheolog și numismat italian, care s-a 
făcut remarcat datorită cercetărilor ruinelor din Cartagina și a stat 20 de ani în Ungaria 
în slujba Contelui maghiar Viczay-Hèderváry-Mihály. La 1790, vizitează Transilvania, 
apoi la 1809 se reîntoarce, împreună cu arhiducele Maximilian. Informațiile despre că-
lătoriile sale se regăsesc în lucrarea „Dacia Mie Osservazioni locali, nazzonali, regio-
nali, antiquarie sui Malachi specialmente e Zingari transilvani, la mtrabile analogia 
della lingua valacca coll’italiana, la nessuna della zingara colle altre conosciute, con 
un rapporto su le miniere piu ricche di quel Principato”, Milano, 1812, dedicata conte-
lui Eszterhazy Mihaly, șambelanul arhiducelui Renter, în care descrie moravurile ro-
mânești, într-un mod negativ, luând partea nobilimii maghiare.29 Christine Reinhard, 
a fost soția consulului general al Franței Charles Frédéric Reinhard, ce și-a însemnat 
călătoriile sale prin mai multe scrisori, trimise mamei sale, privind țările românești, în 
care descrie moravurile și viața locuitorilor de aici, comparând cu luxul pe care aceasta 
l-a avut în Hamburg.30 

Feodor Káracsay (1787-1859), un croat cu o carieră militară, moștenită din gene-
rație în generație, a devenit ofi țer de husari în 1805, remarcându-se în bătălia de la 
Pirna, apoi se remarcă pe lângă arhiducele Maximilian, urcând treptat în grade, ajun-
gând în fi nal colonel și comandant al pieței Mantua. În călătoriile sale, din principa-
te, descrie în ampla sa lucrare „Bevtraege zur Europaeischen Laenderskunde. Die 
Moldau Wallachey, Bessaerabien und Bukowina. Neuste Darstellung of this Länden, 
nebst Küpfern, verschiedene Trachten desselben vorstellend”, Viena, 1818, obiectivi-
tatea asupra locuitorilor acestui tărâm. Cu toate că, scopul vizitelor sale a fost unul 
militar acesta, oferă foarte multe date statistice privitoare la societatea românească, 

26 Ibidem, pp. 369-370.
27 Ibidem, pp. 23-25.
28 Ibidem, p. 172.
29 Ibidem, p. 484.
30 Ibidem, pp. 242, 999.
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viața economică, drumuri, poștă, populație, moravuri și obiceiurile poporului român. 
Edward Daniel Clarke (1769-1822), a fost un mineralog și colecționar de antichități, fa-
milia sa fi ind, din generație în generație, cărturari. A urmat studiile la Jesus College, din 
Cambridge, însă a preferat să aleagă călătoriile, decât luxul aristocrației, luând astfel 
drumul Italiei în 1792, apoi Palestina, Egipt, Țara Galilor, Scoția, în acest fel mărin-
du-și colecția de minerale. Ulterior, va vizita și Norvegia și Suedia, Rusia, ajungând la 
București în 1802. Călătoriile sale se regăsesc în „Călătorii în diferite țări ale Europei, 
Asia și Africa”, în volumul 6, din care partea I, în 2 volume, intitulată Rusia, Tartar și 
Turcia, a apărut în 1810 și 1812, oferind o serie de informații privitoare la Principatele 
românești.31 

Friedrich Schmidt (1799-?) a fost fi ul scriitorului și pastorului Frederich Traugott t 
Schmidt (1742-1813), a studiat teologia cu toate că nu i-a plăcut, mutându-se astfel la 
Berlin, apoi la Paris, trăind de pe urma scrierilor literare, revenind ulterior în Prusia. 
La 1803, ajunge la Iași devenind profesorul fi ilor lui Alexandru Moruzzi, predând: 
franceza, istoria, geografi a și aritmetica. În scrierile sale, o scrisoare datată la 16/28 fe-
bruarie 1804 în (publicată în 1804 în revista „Neue Berlinische Monatsschrift”), relatea-
ză obiceiurile și moravurile boierimii române.32 Publicistul grec germanizat Kosmeli, 
a călătorit în țările române în 1819, având o cultură impresionantă, călătorind de-a 
lungul timpului, în Anglia, de mai multe ori în Rusia și bineînțeles, în principate. 
Impresiile sale despre români le-a transpus în lucrarea „Harmlose Bemerkungen auf 
einer Reise über Petersburg, Moskau, Kiew nach Jassy”. Berlin. 1822, în care descrie 
orașul Iași, în timpul ciumei, remarcând atmosfera sumbră în care se afl au locuitorii, 
totodată făcând și o descriere a boierimii.33 

Contele Alexandre Nicolas Léonard Charles Marie de Moriolles (1760-1845) a fost 
căpitan de cavalerie, în timpul domniei lui Ludovic al XVI-lea, a emigrat din Franța 
o dată cu începerea revoluției. A stat o perioadă, tot în cadrul armatei, în Italia, 
apoi a emigrat în Germania și Polonia, devenind ulterior preceptor al fi ului țarului 
Constantin al Rusiei, ocazie cu care a vizitat Moldova. Memoriile sale, cu privire la 
spațiul românesc, se regăsesc în opera sa Prose er poésies, unde descrie moravurile și 
portul românilor din timpul asediului rusesc asupra Brăilei.34 

Despre diplomatul danez Clausewitz , din prima jumătate a secolului al XIX-lea, 
nu sunt date biografi ce. Se cunoaște faptul că acesta a fost consilier la Constantinopol 
și și-a însemnat memoriile de călătorie din Transilvania și Țara Românească în revista 
daneză „Nordisk Tidskntt  for Historie Literatur of Konst”, vol. II, Copenhaga, 1828, fi -
ind publicată fără nume de autor și descoperită la aproape un secol de la publicare. În 
memoriile sale, aduce în atenția publicului, atmosfera din Țara Românească, după re-

31 Ibidem, pp. 49-52.
32 Ibidem, p. 167.
33 Ibidem, p. 784.
34 Ibidem, p. 469.
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voluția de la 1821 și face o descriere a Curții domnitorului.35 Ofi țerul rus, Gustav Adolf 
Ramsay (1794-1859), a participat la Campania din Franța din 1814, devenind în 1815 
comandant al batalionului de tiralisori fi nlandezi iar, în 1828 devine locotenent-colo-
nel al regimentului de infanterie Ufi nski. Memoriile sale de călătorie, se regăsesc în 
jurnalul său „Journal borjad den 3 mars 1829 via antradet if redar till der under un 
emot turkama pagaebde falt tagvarande stora activa armén”, în care acordă o atenție 
deosebită vestimentației românilor precum și aspectului orașelor. Totodată, face o re-
marcă privind asemănarea dintre limba română și cea latină și italiana modernă.36 

Ernst Christoph Döbel (1805-?), fi ul unui țăran, născut la Berterode, a fost un mare 
pasionat al călătoriilor. Pleacă de acasă la vârsta de 14 ani, învățând meseria de care-
taș, mai apoi devine calfă în Cumbach. Urmare a califi cării sale își începe șirul călăto-
riilor, pentru a se perfecționa profesional. Dorește să vadă Imperiul Habsburgic, de 
care rămâne dezamăgit. În călătoriile sale trece prin Banat și Transilvania, apoi Țara 
Românească și Moldova. Nu rămâne să lucreze în niciuna din aceste zone și pleacă 
la Constantinopol unde, nu reușește să se angajeze la atelierele imperiale, plecând 
astfel spre Smirna și Alexandria. Cu toate că, își deschide un atelier, dorința sa de a 
călători îl face să își închidă atelierul și pleacă pe Muntele Sinai și apoi vizitează pi-
ramidele. Relatările sale cu privire la spațiul românesc, se regăsesc în „Wanderungen 
in Morgenlande”, tiparită la Berterode in 1863, în care descrie societatea românească, 
văzută prin ochii unui simplu călător.37

Despre consulul Charles Lagau nu se găsesc date biografi ce. Se știe că a fost con-
sulul Franței la Iași în 1826. Acesta, prin notele sale diplomatice a oferit informații 
deosebite cu privire la spațiul românesc oferind note statistice, prin raportul său 
„Mémoires et documents sur la Turqui”, prin care aduce o serie de critici la adresa bo-
ierimii, totodată oferind o serie de informații privind resursele naturale ale Moldovei, 
criticând faptul că, nu există o guvernare stabilă ce să utilizeze resursele în scopul 
țării.38 Nici despre Theodor König, nu se cunosc foarte multe date însă, se presupune 
că a ajuns în Principate o dată cu Revoluția pașoptistă. Acesta a călătorit în Ungaria 
și Austria, Țara Românească și Serbia. Remarcile sale la adresa poporului român sunt 
critice, locuitorii acestor meleaguri nelăsându-i o impresie bună, comparând societa-
tea românească cu cea germană, considerând că românii ar trebui să fi e preluați de 
Rusia pentru o reformă dură.39

Profesorul de literatură germană, franceză și italiană. Paul Körnbach a vizitat spa-
țiul românesc poposind la Iași, despre care a scris în „Studii despre limba și literatura 

35 P. Cernovodeanu, Călători străini despre țările române în secolul al XIX-lea, Serie nouă, vol. II 
(1822-1830), București: Editura Academiei Române, 2005, p. 95.

36 Ibidem, p. 387.
37 Ibidem, pp. 446-447.
38 Ibidem, p. 327.
39 P. Cernovodeanu, Călători străini despre țările române în secolul al XIX-lea, Serie nouă, vol. V 

(1847-1851), București: Editura Academiei Române, 2009, p. 460.
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daco-romană (moldo-valahă)”. Despre Paul Körnbach nu se cunosc foarte multe in-
formații nici scopul staționării sale în spațiul românesc.40 Diplomatul francez Adolphe 
E. Billecocq (1800-1874), a fost catalogat de Vasile Alecsandri ca fi ind un francez, cu 
inima pe jumătate română. Cariera sa a început ca delegat francez la Berlin, apoi secre-
tar al aceleiași legații, apoi la Viena, Madrid și Londra, precum și la Constantinopol. 
Tot ca diplomat a poposit și în Principate, devenind un mare apărător al românilor. 
Descrierea sa despre români se regăsește în jurnalul său, unde aduce remarci poziti-
ve cu privire la ospitalitatea și bunăvoința locuitorilor de pe aceste meleaguri, regă-
sindu-se în lucrările „La Principauté de Valachie sous la Hospodar Bibesko par B.A. 
Ancient diplomatique dans le Levant” (Bruxelles 1847); „Le noste prigioni”, vol. I-II 
(Paris 1849 și 1850); „Album Moldo-Valaque, ou guide politique et pitt oresque à tra-
vers les Principautés du Danube” (Paris 1848).41 

Călătorul austriac Adolf Schmidl a descris Principatele prin citarea altor autori, 
împreună cu propria sa experiență, prin care acesta descrie o mulțime de date despre 
teritoriile românești, în lucrarea sa Reisehandbuch durch das Königreich Ungarn mit den 
Nebenländern und Dalmatien nach Serbien, Bukarest und Constantinopel, Viena 1835, în care 
dorea să creeze un ghid de călătorie ca urmare a înfi ințării de navigație de la Viena.42

Un alt admirator al românilor a fost diplomatul francez Hippolyte Félix Desprez 
(1819-?), care a recenzat cartea lui Vaillant. A fost o persoană dornică de a se afi rma 
astfel acesta, își începe cariera ca și arhivar, promovând până la funcția de prim-secre-
tar apoi, ambasador la Congresul de la Berlin și, ulterior ambasador pe lângă Sfântul 
Scaun. A militat pentru eliberarea națională și a publicat mai multe articole, în acest 
sens, precum Reuve des Deux Mondes sau La Reuve Indépendente. Va deveni diplomatul 
Franței la București astfel, va relata din călătoriile sale despre moravurile românilor și 
va scrie despre țiganii de aici în L’Artiste, despre care este impresionat. Apoi, va scrie 
Moldo-Valachie et le mouvement roumain (1848), în care descrie viața politică din Țara 
Românească și Moldova.43

Medicul și fi losoful Ernst Anton Quitz mann (1809-1879) a fost fi ul unui învățător. 
Acesta și-a început cariera prin tratarea săracilor ca mai apoi să-și deschidă propriul 
cabinet medical, la Heidelberg și apoi la München, ulterior devine doctor în armata ba-
vareză. Călătoriile sale din Germania de Nord, Austria, Turcia, Țările Române, Grecia, 
Italia și Elveția, le-a publicat sub formă de scrisori în „Deutsche Briefe über den Orient 
și Reisebriefe aus Ungarn, dem Banat, Siebenbürgen den Donaufürstenthumern, der 
Europãischen Türkei und Griechenland(1850).44 Doctorul Heinrich Zucker (m. 1848), a 

40 Ibidem, p. 536. 
41 Ibidem, p. 37.
42 P. Cernovodeanu, Călători străini despre țările române în secolul al XIX-lea, Serie nouă, vol. III 

(1831-1840), București: Editura Academiei Române, 2006, pp. 243-244.
43 Idem, Călători străini despre țările române în secolul al XIX-lea, Serie nouă, vol. IV (1841-1846), 

București: Editura Academiei Române, 2007, pp. 650-651.
44 Ibidem, p. 541. 
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vizitat țările românești fi ind un bun observator, echidistant. Scrie despre Basarabia în 
broșura „Bessaerabien, Bemerkungen und Gedanken, bei Gelenheit eines mehrjähri-
gen Aufenthaltesin in diesem Lande”, fi ind o lucrare de 86 de pagini, tipărită în 1834. 
Medicul german a fost și directorul școlii de meserii, înfi ințată în 1835 de către Ghica, 
fi ind foarte apreciat pentru munca ce a depus-o, fi ind un adevărat profesionist.45

Baronul Ludwig von Stürmer, a călătorit prin Țările Române în 1816, străbătând 
Ungaria, Banat, Țara Românească, Constantinopol, pentru a-și vedea tatăl, ce se afl a la 
Constantinopol. A avut parte de o educație specială, studiind matematica. În lucrarea 
sa „Skizzen einer Reise nach Constantinopel des Freyherrn L v Stuümer, in den letz -
ten Monaten des Jahres” 1816, a descris, cu lux de amănunte, Bucureștiul, moravurile 
și viața locuitorilor, însă nu o apreciază corect, poate din cauză ca nu a poposit prea 
mult, fi ind doar în trecere.46

Diplomatul francez Auguste Marie Balthasard Charles Pelletier conte de Lagarde 
(1780-?), a emigrat după începerea revoluției franceze. A făcut parte din armata prinți-
lor și a luptat împotriva revoluționarilor. În 1797 se reîntoarce în Franța unde, devine 
aghiotant al generalului d’Autichamp însă, în 1806 va părăsi Franța, pentru Rusia și 
astfel va ajunge să lupte împotriva lui Napoleon. Astfel, va deveni general maior în 
1814. După capitularea lui Napoleon se reîntoarce în Franța și devine în 1815 mare-
șal. A părăsit armata, pentru a se dedica diplomației, fapt ce îi va deschide drumul 
călătoriilor spre Țara Românească și Transilvania. În seria sa de scrisori, publicate sub 
titlul „Voyage de Moscou à Vienne, par Ktow, Odessa, Constantinople, Bucharest et 
Hermanstadt”, Pans, Treutt el et Wiirtz  libraires, l’Imprimene de Crapelet, 1824, 2 + 
440 p., în care sunt relatate informații cu privire la orașele București și Sibiu, precum și 
date despre situația economică, fi nanciară și demografi că a Țării Românești.47

Aurélie de Soubiran Ghica (1820-1904), soția fi ului domnitorului Grigore al 
IV-lea Ghica, Grigore Ghica, s-a născut la Caen în 1820, primind o educație foarte 
bună. Datorită pasiunii sale pentru artă aceasta, v-a intra în contact cu scriitori ce-
lebri precum: Honoré de Balzac sau Alexandre Dumas, ajungând la București în 1848. 
Descrierea românilor o va reda în lucrarea sa „La Valachie moderne” (1850, Paris), 
prezentând moravurile, religia și cultura noastră. A mai scris și „Lett eres d’un pen-
seur des bords du Danube” și „La Valachie devant l’Europe”. După moartea soțului, 
Aurélie de Soubiran Ghica devine doamna de companie a Elenei Cuza, rămânând însă 
strâns legată de cercurile literare. Până la moarte își va păstra titlul de prințesă și se va 
ocupa de manifestări literare.48

Medicul sas Andreas Wolf, a transpus în lucrările sale foarte multe informații, cu 
privire la viața românească a secolului al XIX-lea. Cartea sa este formată din două 

45 Nicolae Iorga, Neamul Românesc, București: Editura Librăriei Socecu & Co, 1905, p. 191; P. 
Cernovodeanu, op.cit., vol. IV (1841-1846), p. 224, Idem, op.cit., vol. V (1847-1851), p. 129.

46 Idem, op.cit., vol. I (1801-1821), pp. 698-699.
47 Ibidem, p. 561.
48 Idem, op.cit., vol. V (1847-1851), p. 149.



214

volume, „Beiträge zu einer statistisch – historischen Beschreibung des Fūrstenthums 
Moldau”, pe care a scris-o la Sibiu, după ce petrecuse multă vreme în Moldova. 
Călătoria în Moldova a făcut-o în 1870, la București în 1784, apoi în campania imperi-
alilor împotriva Moldovei, la fi nalul anului 1782. A fost medicul Mitropolitului Leon, 
a lui Iacov și al domniței Sultana Sturza, fi ica lui Constantin Moruzzi, acesta descriind 
poporul ca fi ind incult, dar mai descrie și sistemul juridic, conducerea precum și veni-
turile și cheltuielile țării.49

Englezul sir Robert Ker Porter (1777-1842), născut la Durham, Anglia, se va muta 
la Edinburg și apoi la Londra. Va studia arta, frecventând cercurile literare ale vre-
mii. Datorită picturilor sale, cu teme religioase, va deveni pictor scenograf la „Lyceum 
Theater”, din Londra. Devine faimos cu ajutorul lucrărilor sale precum șcenele de răz-
boi pictate pe tablouri uriașe (Azincourt, Alexandria etc),. Va fi  invitat la curtea țarului 
Alexandru I al Rusiei, însă va fugi în Finlanda, datorită relației amoroase cu prințesa 
Șcerbatova. Din Finlanda va ajunge în Suedia iar, regele Gustav IV îi va oferi titlul de 
cavaler. La 1808 va publica „Travelling Sketches in Russia and Sweden”, apoi cu oca-
zia altor călătorii, va publica „Lett ers from Portugal and Spain” (1809). Însă, în 1811 se 
reîntoarce în Rusia și se căsătorește cu prințesa Șcerbatova, dar o dată cu campaniile 
lui Napoleon, va părăsi din nou Rusia. La 1813 este numit cancelar al prințului de 
Wales, iar în 1822 ca urmare a altor călătorii, va publica „Travels in Georgia, Persia, 
Armenia, Ancient Baylonia, etc., during the years 1817-1820”. În 1826 devine consul în 
Venezuela și comandor al ordinului Hanovra. Despre Țările Române va scrie în notițe-
le sale din 1820, precizând înapoierea acestora, din punct de vedere politic, economic 
și social, cauzate de dominația otomană, văzând în Rusia un protector și un salvator. 
De asemenea, scrie și despre moravurile celor două țări românești.50

Contele Alexandre (Andrault) de Langeron (1763-1831), a fost un emigrant francez 
ce s-a stabilit în Rusia, ca urmare a revoluției franceze. A intrat în cadrul armatei în 
1790 devenind general. A participat la campaniile împotriva imperiului Otoman, din 
1790-1791; 1806-1812; 1828-1829. A fost un bun observator, descriind evenimentele mi-
litare la care luat parte precum și moravurile, orașele și drumurile din țările românești. 
Critică dominația fanariotă, dar critică și boierimea care asupreau țăranii, menționând 
și corupția care exista.51

Roger de Damas (1765-1823), a fost ofi țer în armata rusă, născut în Franța. Acesta 
a luat parte la cucerirea Oceakovului, a călătorit la Iași și la Giurgiu și a preluat co-
mandamentul unui regiment, ce a luptat la Chilia împotriva turcilor. Călătoriile sa și 
impresiile despre țările române se regăsesc în lucrarea „Mémories du conte Roger de 
Damas”, scrisă la Paris, în 1912.52 Publicistul italian Roberto Fava, ce scria de la Parma, 
era un aprig susținător al cauzei românilor, un fi loromân, ce a publicat mai multe ar-

49 Ibidem, pp. 108-111.
50 Idem, op.cit., vol. I (1801-1821), pp. 800-801.
51 Ibidem, pp. 558, 999.
52 Andrei Pippidi, Revista de Istorie, tomul 41, nr. 7, 1988, pp. 684, 693.
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ticole în favoarea și pentru apărarea Memorandumului, urmare a admirației sale pen-
tru poporul român, a și venit în țările române pentru a le vizita scriind „Amintiri din 
Țările Române. Note dintr-o călătorie în Transilvania și București”.53

Vasile Ivanovici Kelsiev (1835-1872), a studiat la Facultatea de Limbi Orientale, la 
Petersburg ceea ce, i-a permis să meargă la Londra pentru emigranții politici. Va co-
labora cu revista Koloko. În anii 1862-1865, a colaborat cu fratele său și cu Sadik-pașa, 
un emigrant polon, pentru organizarea unui centru revoluționar la Tulcea. A fost o fi re 
rebelă, iar scrierile sale au fost sub forma unor pamfl ete. Despre români, se regăsesc în 
scrierile sale, în volumul Galicina și Moldavia, care au fost scrisorile sale de drum din 
anii 1866-1867.54

Léon Hugonnet (1842-?), originar din Dôle (Juna), publicist, devine redactorul prin-
cipal al ziarului La France. Ca și creații artistice, se pot nota și volumele sale „La crise 
algérienne et la démocratie” (1869); „En Egypte: le Caire, Alexandrie, les Pyramides” 
(1883); „La Grèce nouvelle” (1883); „La Turqie inconnue” (1885). Despre România scrie 
în „Six mois en Roumanie” (Paris, 1875), prin care descrie orașul, și nu înțelege moda 
franțuzească, fi ind interesat mai mult de tradițiile și dansul specifi c românesc.55 

Diplomatul francez Adrien Louis Cochellet (1788-1858), a fost consulul general al 
Franței în Țara Românească și Moldova, între anii 1834-1835. A fost un diplomat de 
carieră, consul al Franței și la Lisabona. Impresiile sale despre români se regăsesc în 
„Itinéraire des Principautés de Valachie et Moldavie. Extrait d’un Journal de voya-
ge fait en 1834-1835” (Paris, 1835), prin care critică bunăstarea boierimii, în compa-
rație cu sărăcia în care trebuia să stea țăranul român.56 „Ulysse de Marsillac” (1821-
1877) a fost un publicist și scriitor francez, născut la Montpellier și a avut o activita-
te intensă în Țara Românească. A scris mai multe opere literare precum „Leçons de 
litt érature”(1859); „La voix de la Roumanie, bulletin politique, scientifi que, litt éraire 
et commercial” (1861-1866); „L’intruction publique Roumanie” (1864); „Le Moniteur 
roumain” (1868-1870); „Guide du voyageru à Bucarest” (1869); „Histoire de l’armée 
roumaine” (1871); „Études sur la Roumanie” (1871), fi ind profesor de limbă franceză 
la Sf. Sava începând cu 1854, la catedra Facultății de Filosofi e și Litere.57

James William Ozanne, a fost membrul unei vechi familii englezești și a fost parte 
din corpul de corespondență de la Paris în anii 1882-1912, timp în care a fost la condu-
cerea ziarului „Daily Telegraph”. S-a remarcat prin faptul că a fost primul președinte 
al Asociației Presei Anglo-Americane de la Paris, în perioada 1907-1908, precum și 

53 Emilia Rațiu, Revista de Istorie, tomul 28, nr. 12, 1975, pp. 18-19.
54 Gheorghe G. Bezviconi, Călători ruși în Moldova și Muntenia, București: Institutul de Istorie 

Națională din 1947, p. 412.
55 D. Popovici, Revista de Istorie, tomul 38, nr. 9, 1985, p. 907; N. Iorga, Istoria românilor prin călă-

tori, vol. IV, București: Editura Casei Școalelor, 1929, p. 126.
56 P. Cernovodeanu, op.cit., vol. III (1831-1840), pp. 899-900. 
57 Marin Popescu-Spineni, Contribuțiuni la istoria învățământului superior. Facultatea de Filosofi e 

și Litere din București de la început până în prezent: istoric, bio-bibliografi e, programe, regulamente, 
statistici, diagrame, București: Editura Cultura Națională, 1928, pp. 13, 19, 88.
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prin faptul că a fost în relații foarte bune cu diplomații de la Paris. Între 1870-1873 a 
fost consulul britanic la București, ceea ce a făcut să intre în contact cu societatea noas-
tră iar, poate cea mai elocventă scriere a sa, în acest sens, a fost volumul „Trei ani în 
România”, scrisă la Londra în 1878, în care observațiile sale au fost echidistante, ară-
tând o simpatie pentru poporul român.58 

Adolphe Laurent Joanne (1813-1881), născut la Dijon, a fost un literat, geograf și 
călător. După ce a plecat de la Paris, la vârsta de 14 ani, va urma cursurile universitare 
și va deveni în 1836 avocat, însă negăsindu-și vocația în acest domeniu, va părăsi baro-
ul după trei ani și se va dedica în întregime literaturii și jurnalismului. Astfel, în 1837 
va publica Journal des tribunaux, 1838 Droit, 1841 National, iar în anul 1843 va înfi ința 
„L’Illustration”. De-a lungul vieții va face mai multe călătorii în Elveția și statele ger-
mane, pe care le va publica în Itinerarii. În 1846 va vizita Țara Românească dar, timpul 
nefavorabil l-a făcut să nu aibă un contact prelungit cu românii, astfel impresiile sale 
de călătorie sunt un amestec de idei personale, împreună cu cele ale scriitorilor fran-
cezi, precum Vaillant.59 

Edward King (1848-1896), s-a născut în Middelfi eld, Massachussett s, fi ind un co-
respondent al ziarului american „The Boston Morning Journal”, începând cu anul 
1870, fapt ce i-a permis să benefi cieze de mai multe călătorii în Europa și Balcani și a 
publicat, în mai 1878, în revista Lippincott ’s Magazine of Popular Literature and Science, 
articolul „In Rumanian Land”, ca urmare a călătoriei sale din 1877, prin care a admi-
rat vitejia românilor în lupta pentru independență.60 Marie Verge (1851-1940), a fost 
o tânără guvernantă, ce a venit în România, pentru educația a trei fete, păstrându-și 
impresiile sale de călătorie, într-un jurnal, ce a fost datat la 1875, petrecând trei ani în 
Bârlad. Din Moldova, va pleca în Polonia, apoi se va reîntoarce în Franța, în calitate 
de institutoare. A avut păreri, mai mult negative cu privire la mica boierime însă, a 
simpatizat țăranul român.61

Istoricul și eseistul francez, Auguste de Gérando (1819-1849), a provenit dintr-o fa-
milie de latifundiari și a fost membrul Academiei Maghiare. Se va căsători cu Emma 
Teleki de Szék, intrând astfel în contact cu lumea maghiară, fapt ceea ce îi va da ocazia 
de a vizita Transilvania, interesându-se, în acest fel, de românii și maghiarii de aici. A 
reușit să stabilească o legătură diplomatică între Ungaria și Franța, ca urmare a impli-
cării directe din 1848. A publicat două cărți referitoare la Transilvania și anume: Essai 
historique sur l’origine des Hongrois (1844); La Transylvanie et se habitants, scrisă în două 
volume, urmat de articolul „La Révue Indépéndante”. În scrierile sale, acesta admiră 
poporul maghiar, nefi ind un lucru greu de înțeles, datorită căsătoriei sale cu Emma, 
descriind totodată și poporul român căruia îi găsește atribute frumoase.62

58 James William Ozanne, Trei ani în România, București: Editura Humanitas, 2015, p. 3.
59 P. Cernovodeanu, op.cit., vol. V (1847-1851), p. 17.
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62 Auguste de Gérando, Transilvania și locuitorii săi, vol. I, Cluj-Napoca: Editura Casa Cărții de 
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Constatăm, de la început, că se pot extrage, din confruntarea succesivelor imagini 
consemnate de călătorii străini, referitoare la poporul român, o serie de elemente stă-
ruitoare, alte serii de elemente conjuncturale, notații subiective, frecvent discordante, 
și, mai cu seamă, numeroase și, uneori, surprinzătoare reticențe, datorate propriei lor 
mentalități. În aproape fi ecare din aceste imagini se proiectează asupra poporului ro-
mân lumini și umbre. Surprinderea unor aspecte despre imaginea străinilor despre 
obiceiurile și moravurile românești în veacul al XIX, coincid cu o incursiune profundă 
în istoria socială a spațiului nostru. Observațiile și mărturiile autorilor de călătorii sunt 
maniere în care aceștia au înțeles și apreciat moravurile oamenilor locului. Lectura 
acestor observații este interesantă, căci evidențiază, cum anume se confi gurează, privit 
«din afară», spațiul social și cultural românesc.
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Moravurile românești din secolul al XIX-lea
în literatura călătorilor străini 

Rezumat: În secolul al XIX-lea numărul călătorilor străini, care au călătorit în Țările Române, a fost tot 
mai mare. Unii călători veneau din interese personale, alții pe motive politice, diplomatice sau științifi ce. 
Aceștia rămâneau printre locuitorii Țărilor române, un timp mai scurt sau mai îndelungat. Felul în care 
aceștia au perceput moravurile, obiceiurile, datinile românești a depins de propria lor mentalitate. În 
perioada 1843-1851, călătorii străini au început să se diversifi ce social, religios, profesional: diplomați, 
militari, medici, literați, profesori, geografi , geologi. Din punct de vedere al naționalității, călătorii străini 
erau francezi, englezi, germani, ruși, polonezi. Din Statele Unite ale Americii, primii călători au fost atestați 
abia la 1840 și 1841. Nu au lipsit nici misionarii, care au servit Biserica Ortodoxă, Catolică sau credințele 
protestante. Mărturiile despre teritoriile românești au fost scrise în jurnale personale, jurnale de război, 
amintiri de campanie, scrisori trimise unei persoane infl uente sau familiei, rapoarte diplomatice, note, 
cronici ș.a. Mijloacele de călătorie au fost diferite, în funcție de statutul social al călătorilor străini: cei 
înstăriți călătoreau cu trăsuri personale sau închiriate, cei de condiție modestă cu poștalionul. Călătorii 
străini, veniți din medii nobiliare sau burgheze, au fost critici cu obiceiurile și mentalitățile românești, 
considerându-le mult prea infl uențate, de spiritul oriental.

Cuvinte cheie: Țările Române, mentalități, moravuri, călători străini, jurnale, memorii. 

Les mœurs roumains du XIXème siècle
dans la littérature des voyageurs étrangers

Résumé : Au XIXe siècle, le nombre de voyageurs étrangers qui ont voyagé dans les pays roumains, 
a été de plus en plus. Certains voyageurs venaient d’intérêts personnels, d’autres de raisons politiques, 
diplomatiques ou scientifi ques. Ils sont restés parmi les habitants des terres roumaines, un temps plus 
ou moins long. La manière dont ils percevaient la morale et les coutumes, roumaines dépendait de 
leur propre mentalité. En 1843-1851, les voyageurs étrangers ont commencé à se diversifi er sociale-
ment, religieusement et professionnellement: diplomates, militaires, médecins, lettrés, enseignants, 
géographes, géologues. Du point de vue de la nationalité, les voyageurs étrangers étaient français, 
anglais, allemands, russes et polonais. Les premiers voyageurs aux États-Unis n’ont été attestés qu’en 
1840 et 1841. Les missionnaires ne manquaient pas, qui ont servi la religion orthodoxe, catholique ou 
protestante. Des témoignages sur les territoires roumains ont été écrits dans des journaux personnels, 
des journaux de guerre, des souvenirs de campagne, des lettres envoyées à une personne infl uente 
ou à une famille, des rapports diplomatiques, des notes, des chroniques etc. Les moyens de transport 
étaient différents selon le statut social des voyageurs étrangers: les plus riches voyageaient avec des 
chariots personnelles ou louées, ceux de condition modeste avec le chariot postal. Les voyageurs 
étrangers, de noble condition ou bourgeois, ont critiqué les coutumes et les mentalités roumaines, en 
les considérant trop infl uencés par l’esprit oriental.

Mots-clés : Pays Roumains, mentalités, mœurs, voyageurs étrangers, journaux, mémoires.

 


