
O VECHE CARTE ENGLEZĂ DESPRE JĂRtLE ROMÂNE (1664) 

P.CERNOVODEANU 

O dată cu Restauraţia Stuarţilor, monarhi oare, acţionîţnd în spiritul 
doctrinei mercantiliste, au încurajat expansiunea burgheziei comercialE' 
engleze spre obţinerea unor noi pieţe de desfacere în sud-estul Europei 
şi 'În Levant, interesul opiniei publice din îndepărtatele insule britanice 
pentru această parte a continentului devine tot mai manifestat. 

Astfel, din a doua jumătate a secolului al XVII-lea, încep să fie 
tipărite la Londra - cu o frecvenţă tot mai sporită - o seamă de relaţii 
de călătorii sau lucrări dedicate imperiului otoman, dar mai ales po
poarelor creştine subjug,ate din acest colţ al Europei şi războaielor duse 
de austrieci, poloni şi veneţieni împotri,va turcilor 1. Printre asemenea pu-

blicaţii, se numără şi o broşură din 1664 - astăzi foarte rară 2 şi necu
noscută pînă în prezent istoriografiei noastre - ce descrie ţările din 

centrul şi sud-estul continentului, printre care Transilvania, MoLdova şi 

Tara Românească. Succinta broşură, numărînd doar 54 de pagini şi avînd 

formatul de 17,5X l3,5 cm, poartă următor·ul titlu : A 1 Prospect 1 of / 
Hungary 1 and 1 Transylvania. 1 With a Catalogue of the Kings of the 1 

one, and the Princes of the other ; 1 Together with an account of the 
qualities 1 of the Inhabitants, the Commodities of the Countries, 1 t'he 

chiefest Cities, Towns, and Strong - holds, 1 Rivers, and Mountains. / 
Whereunto is addod 1 An Historical N arration of the bloody Wars amongst 

1664. / As also 1 A Brief Description of Bohemia, Austria, Bavaria, Steir
mark, 1 Croatia, Dalmatia, Moravia, Silesia, Carinthia Carniola, 1 and 
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some other adjacent Countries contained in 1 a Ma:pp aff.ixed hereunto 3: 
/ In which Mapp ali the places that are in the power of the Turk, 1 bmre 
a Crescent, or half -. Moon over them ; and those in 1 the possession 
of the Christians have a Cross. 1 London. 1 Printed for WHUam Miller at 
the Gilded Acorn in St. Pauls Church - 1 yard, near the little Nortb 
Door. 16(;4 4• 
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Pe verso-ul foii de titlu figurează Hcenţa pentru imprimare, acor
ctată la 30 august 16645 de Sir Rogetr l'&trange, "suu:>rarveghertoc al iin
pnmeriilor şi Hparn1telor" (surveyor of impdinery and printtng presse8) 
nb carol al II-lea şi întemeietor al ziarului The Observator, la 1681. 

Broşura anonimă, ieşită de sub teas1curile tipografiei londoneze a lui 
William Miller, prezintă un deosebit interes nu numai fiindcă- este uita 
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dintre cele mai vechi publicaţii engleze privitoare la ţările române 6, dar 
şi prin faptul că încearcă, pe baza unor infomnaţii spkuite fără indoiail.ă 
din publicaţii germane şi mag1hiare, să înfăţişeze citeva date, mai mult 
sau mai puţin exacte, asupra Transilvani~ei, Moldovei şi Ţării R001âneşti. 
Dacă sulb raport geografic şi istori-c, inifomnaţia autorului necunoscut al 
lucrării nu se arată a fi prea bogată şi nici corespunzătoare înrtodeauna 
adevărului. în schimb datele economice enumerate - confiTIInate şi prin
tr-alte izvoare contemporane - sînt demne de a fi luarte în oonsiderare. 
ll'ratarea subiectului s-a făcut însă în mod inegal, ştirile asupra Transil
vaniei, de pâldă, pt'erent,înd un caracter mai amplu faţă de cele privind 
oelel:alte două ţări române, destul de restrînse 7. 

Redăm acum, în traducere, extrase comentate din capitolele broşurii 
eng1ez,e din 1664 referitoare la ţările noastre : 

Descrierea Transilvaniei, cu o înşirare a voievozilor şi principilor 
acesteia. 

Tran.silv,ania se mărgineşte la răsărit -.:u MoLdova, la apus cu Ungaria 
de nord, la miază-noapte cu "Rusia Neagră", o provincie a regatului po.:.. 
Ion de .care este despărţită prin munţii Carpaţi, la miază-zi cu Serbia şi 
Ţ,ara Românească. 

Şi-a luat numele de la marile păduri ce se întind între ea şi Ungaria, 
numele latint însemnînd .,Ţara de dincolo de păduri" ; de germani este 
numită "Şapte Cetăţi", de la şapte castele sau aşezări întărite, care au 
fost ridicate în vechime pentru ,apărarea hotarelor 8• 

Este înconjurată de dealuri înalte şi păduri ca / de nişte ziduri, astfel 
încît trecătorile se străbat cu greu, ca şi din pridna unor rîuri şi piDîuri 
- printre care se numără şi rSul Olt - unde se află o cetate întărită 
numită Turnul Roşu, spre a apăra trecătoarea; pt: Mureş se mai află şi 
o altă ~cetate, numită Orăştie. 

Pămîntul 'est·e foarte rodHor, (fiind cultivat) cu vii, oereale şi fructe, 
din care domnea atîta belşug (încă) din vremea romanilor, înoît împăratul 
ll'raian 9 a bătut o monedă ce avea figura lui Ceres, ţinînd într-o mînă 
un corn al abundenţei, iar într-alta patera 10 cu această înscr1pţie : .,Abun
dantia Daciae" - Bogăţia Dadei 11. In af·ară de marea bogăţie în grine 

şi vinuri minunate, (ţara posedă mai cu seamă o 1Sumedenie de cireşi, 

pruni de Damasc, gutui (şi) pepeni obi~nuiţi, cu nimic mai prejos celor 

din Italia. De asemenea ţintaură din belşug şi o mulţime de alte plante 

medicinale. 

200 



Mai sînt şi cîteva mine de aur şi argint şi mai multe de fier, aramă 
şi cupru (!) 12 şi nu puţine ocne de sare şi mine de pucioasă. Se găsesc 
.atît de multe vite, încît adesea boi mari sînt vînduţi pe un florin sau 
o jU!Illătate de coroană, de cap. Au de asemenea o rasă bună ·de cai, ce 
sînt foarte iuţi şi a căror coarne atîrnă pînă la pămînt, oa .să nu mai 
vorbim de mulţimea de animale sălbatice ce trăiesc în pădurile lor şi de 
tot felul de zburătoare (slujind) atît pentru hrană cît şi pentru desfătare" 
(a vîntătoarei - n.n.). 

După ce face un excurs destul de confuz asupra populaţiei Transil
vaniei, unde coloniştii saşi ar fi fost aduşi aici sub Carol cel Mare 13, iar 
secuH ar fi urmaşii vechilor sciţi (!) din vremea lui Atila 14, autorul ano
nim al broşurii relevă numărul ridicat al locuitorilor, capalbil să înles
nească îoormarea chiar a 90 000 de so1daţi, oastea principatului ridioîn
du-se în acea vreme la efectivul de 6000 călăreţi şi 12 000 pedestraşi. Apoi · 
continuă: "Oraşele de seamă din Transilvania întemeiate 15 de germani 
sau saşi sint : 1. Sibiu, în latineşte Hermanopolis, aşezat pe rîul Cibin, 
a'}Cl-numit după un oarecare Herman, care a fost întemeietorul său 16. Este 
ceva mai mk 1 decît Viena, (asemănăndu-i-se' prin putere şi întindere 17 ; 

este foarte întărit atît de mîna omului cît şi de natură, deoarece se află 
(aşezat) într-o regiune mlăştinoasă, aşa încît irnrtrarea 1n O['aJŞ este foarte 
îngreuiată. 2. Braşov, numit în latină Corona, de unii Brassorvia, iar de 
alţii Stephanopolis, nume ce i-a fost dat de Ştefan, regele Ungariei, care 
1-a refăcut şi înfrumuseţat 18• Este aşezat la hotarul Ţării Româneşti, 
printre munţi împăduriţi. Posedă o frumoasă bibliotecă, un fel de Univer
sitate 19 şi este cel mai însemnat emporiu sau tirg din întreaga ţară, unde 
se strînge o mulţime mare, mai cu seamă în ttmpul bîlciurilor, (akătuită) 

din turd, arabi, greci, armeni, poloni, români şi alte naţii. 3. Bistriţa 

numită de ge!TiillBini Noren. Şi-a luat n.ume1e de la rîul Bis,triţa oare curg,e 

prin mijlocul său; este o aşezare atît de plăcută şi îmbietoare, îneît nu 

vezi (acolo) niciodată noroi şi murdărie, iar dacă (totuşi) se întîmplă să 

fie, locuirtorii indiguesc pe moment rîul spre a-1 împiedica să curgă, ca 

să se reverse peste maluri şi astfel să cureţe uliţele. 4. Mediaş (numit de 

germani Meduish), aşa-numit quadi Medius Consessus, pentru că se află 

(aşezat) în mijlocul ţării 20 ; este un oraş tot aşa de curat ca şi Bistriţa. 

5. Sighişoara, sau Schesburg, care se găseşte pe coasta unui deal. 6. 

Sebeş, sau Laiz 21, ce a fost odinioară reşedinţJa saşilor, dar acum s-e află 

in decădere. Este aşezat într-{) vale foarte adîncă, bine udată de ape şi 

aceste ape (sînt) pline de peşti. 7. Cluj, numit în latină Olaudiopolis, de 
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la impăratul CLaudius al II-lea, care l..,a !lefăcut 22• La început a fost doar 
o colonie de saşi, sau germani, dar în vvemurile din urmă ungurii venind 
ca străini, au fost primiţi ca cetăţeni şi locuiesc (acum) înlpreună ou ei 23. 

Oraşul este frumos aşezat în mijlocul unei cîmpii îmbietoare, (fiind) îm
pre.jmuit de un zid măreţ şi in:frumooeţat cu clădiri mîndre. 8. Alba Iulia, 
numită a:cum Weisenberg, este aşezată pe un mic pîrîu nU!mit Oratas :M., 

de UnJde ÎŞi tra@e Şi numele (!). EJste d:ăJdită pe COasta rtln'ui• idetal În apDO
pierea :riului Mure.ş sau Murse şi domină o cîmpie cu pOIIlli fructiferi. A 
fost înainte s1caun episcopal şi reşedinţa obişnuită a prinJCipelui sau voie
vadul Transilvaniei, dar în urmă s-a aşemt aici o garnizoană de so·Ld:aţi 

unguri, .oare au luat-o în stăpînire în numele împăratului, ca rege al Un
gariei 25• 

Oraşele însemnate aparţinînd ungurilor şi locuite de eF6 sînt1 Ora
dea, adesea amintită în înltlîm:plările vremurilor din ul'imă de la năvăli:vea 
turcilor (încoace) este .aşezată la hotarul cu Ungaria. 2. Tu~da, clăJdită pe 
sau lîngă aşezarea numită de Ptolomeu Salinae 27_ din pridna bogăţiei oc
nelor de sare care se aflau acolo din belşug. 3. Ai:ud, numit de romani 
Annium, după o şosea care duce spr·e oraş, ce a :fost construită de un 

oa!lecare Annius şi şi-a luat astfel numele de la dînsul 28 ; s-au mai păstrart; 

cîteva urnne dintr-însa (= şosea). 4. Deva, oe este în:semna•tă pentru un 

soi din ·cele mai bune vinuri, cu nimic mai prejos celor de la VenU!Sium 

ilin Italia. 6. Sălaj. 7. Gilău, despre care e puţin de spus. 8. Sebeş, nu 

departe de care, la mijlocul [ntre acesta şi oraşul Orăştie, se află o cetate 

foarte inltărită străjuind o trecătoare puternkă şi îngustă, care duoe spre 

Ţara Ungurească (!) 29. 

Autorul face apoi cîteva consideraţii istorice privitoare la trecutul 

Tmnsilvaniei, cucerită de unguri în vremea regelui Ştefan I cel Sfînt şi 

enrnneră pe cei mai însemnaţi voiervozi ai provinciei, dintre care cităm 

pe Ioan de Hunedoalfa "UJn viteaz şi .ren11.111nit oornducător de o~ti şi run mare 
apărător al ţării sale împotriva turcilor", pe Ioan Zapolya, numit de Soli-

man I reg,e vasal al Ungariei, pe românul Ştefan MaiLat, fost căpitan al 

cetăţii FăgăraşuJmi, pe Ştefan Bathory, ajuns rege al Poloniei, .pe Sigis

mund Ba~hory, aliatul apoi inami·cul lui Mthai Viteazua., pe Garbriel 

Bethlen, ruvnind la coroana regatului "dac", pe cei doi Rakoczi, Giheorghe 

[ şi Gheorghe al II-lea (:în timpul acestuia din urmă înceroînidu-se desro

birea Tnimsilvarnirei de Slllib rolbia ortomană) Şi în sf·în;;~t pe Mirhail I Apaii, 
înscăunart de turd. 
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Descde~ea Moldovei 

"MoLdova se mărgineşte La răsărit cu Marea (!) 30, La apus ou Transil
IJania, La mi:ază-n·oapte cu vîul Nistru şi la miază-zi cu Ţara RomâneaScă. 
Este bogată în cereale, vin, oîmpii şi păduri ; este folosită mai mult pen
tru păşuni ,avînd nevoe de locuitori care s-o gospodărească 31 ; 1 posedă 
un număr mare de cornute şi oi, din oare trimite multe în alte ţăii. 

Pomurile sînt pline de negustori armeni, evrei, unguri şi raguzani ; ţara 
are o formă mai mult rotundă, cu diametrul de 3·0.0 mile engleze 32• Es;te 
supusă tu1:1cilor". 
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Descrierea Ţării Româneşti 

"Ţara Românească se mărgineşte la răsărit cu Moldova şi un braţ 
al Dunării, la apus cu Serbia, la miază-noapte cu Transil'Vania şi o parte 
a Moldovei, ia!I' la miază-zi rl11llmai ou Dunărlea, •Oe o desparte de Serbia 
şi Bulgaria. Lungimea sa este de 500 mile, iar lăţtmea de 120; este al
cătuită în cea mai mare parte din cîmpie (fiind o ţară) ro.di!toare, Îlmbel
şugată în vite şi cu o rasă foarte frumoasă de cai. Are cîteva mine de 
aur 33, angint şi fier, ocne de sare şi toate cele trebuincioase pentru viaţa 
omului. Voievozii ei sînt numiţi de sultan". 

NOTE 

1. Pentru perioada anilor 1660-1'700 au f.o5t identirfilca•te, cel puţin, 146 de tipărituri 
apărute în Anglia, priv1toare la suld-estul Europei şi imperiul o.toman, fată de 128 
cunoscute penttru perioaida anterioară, de aproa,pe două secole, adircă 14812-1660, 
cf. Bema Moran, Tiirklerle ilgHi ingilicze yayinlar blbliyografyasi. Onbeşinci yii
zyildan onsekizinoi yiizyrla kalar. (BibHografira publicatiilor ·engleze referitoare la 
turci, î.ncepînd din secolul al XV -lea pînă în s·ecolul al XVIII-lea.) !stambul, 1964, 
p. 1-85 şi 85-145. 

2. Păstra•tă în Biblioteca Aoademiei R.S.R., sub cota I 116 314. Acea-stă lucrar.e nu 
este menţionată de B . Moran, op. cit., şi nu figur·earză nici în masiva culegere a 
lui Szab6 Karoly, dedricată cărţilor vechi ttpărite în Ungaria şi Tr·ansilvania sau 
referitoar·e la acestea, Regi Magyar Konyvtâr (BilbUo.t.e.ca veche ma·ghirară). Vol. 2. 
(Manual al tipăriturilm apărute în limbi nemaghiare în peri•oada 1473- 1711.) 
Budapes't, 1885. 

3. Harta menţ<iona.tă nu înrs·o~eşte din neferkir·e lucrarea. Probabil a fost sustrasă 

demult drn ex.emplarul pă:str.at .în Bilbli.oteca Academiei R.S.R. 
4. "O privir-e asupra Ungariei şi TratnSilvaniei. Cu o în~rare a regilor uneia şi a 

prJ.nciphlor celeilalte, împreună ou o relatare asupra însurşirrilor locuitori:J.or, produ
selor ţărilor, celor ma·i de seamă oraşe şi cetăţi, rîuri şi munţi. La care este 
adăug<~.•tă şi o povestire ist.orrică asupra războaielor sîngeroase între arceştia şi 
turci, conti'nuată pînă în anul de fată 1654. De asemenea, şi o ·SCur.tă descriere a 
Boemiei, Austriei, Barvariei, Stiriei, Creaţiei, Dalmaţie.i , Moraviei, SUeziei, Cariu-
tiei, Carnoliei şi a altor dte.va ţări cuprinse într-o hartă adăugată }.a ac.easta; în 
·care hartă toate locurile ee se află în putere'a T11r<C1Ului au o semilună, iar cele in 
stăpînirea creş.tinilor au o cruce. Lonidra. T1pări:tă pen1ru W illiam Miller la "Chin
da .Aurită" în curtea bise11idi St. Praul, lîngă mka poartă dinspre miazănoapte. 
1664". 

5. "Lioenrs•ed to be ,printed. August 30 1664. Roger l'Estr.ange". 
6. Gea dintii idenHkată pină în prez·en.t est·e cunoscl\llta ,,The Generali Historte of 

the Turkes ... ", a istoriculrud R:ichard Knolles ( c.1550-te.1610), apărută la Lond11a 
în 1603 (Cf. B. Moran, op. cit., p. 42-43, nr. 50) care cuprinde frr.agme:n1te privi-

::>Q4 

toare la lupta poporului român sub c-onducerea lui Loan V·odă oei Viteaz al Mo-l
dovei şi Mi:hai Vi·teazul împo.triiVa dOIIDinaţiei o-tomane. O prezentare a cărţii lui 
KtnoUes în istoriogre.fi'a noarstră la Dinu A. DurrnLtrescu, Noi documente despre 
Mihai Viteazul în "Ramuri. Revis1ă de cultură", Craiova, III (1900), nr. 7 (24) 
( 15 iunie-15 iuEe), p. 4. 



7. Despre Transilvania se trateaza între pp. 33-40, ia·r de.~pre Moldov.a şi Ţara Ro

mânească în pp. 44-45. 

8. Tradi.ti.e factice lansată încă din seoolul al XV-lea de căr;turarul itaHan Aenears 
Sylvi•ns Piccolomini (devenilt papă sub numele de Pius al II-l·ea (1458-1464) !n 

Opera Geographica et Historlca, He1mstad, 1499, p. 226, a;p. * * * CliUitort 
străini despre ţările române, voi. I, Buraureşti, 1968, p. 4?1. 

9. De fapt Traian De.cirus, îmrpl!lr.at roman între 249-25>1, confund.at de autror ,cu Tfiaian 
cuceritorul Darciei. 

10. ValS de fonma unei farfuri.o·are cu fu[l)dul pl·a:t, folosit de mmani pentru Hrbaţiuni. 
11. Leg·enda monedei este grreşM descirfr.ată ,,Ablllnidan.tia Dwciae" în lore de ,,Abun-

da'Iltia Aug(us.ti)", ce f;igure•ază pe arntnninianul de argint bătut de fimpăra.tul 
. Traian Deciru:s,. cf. H. Matrtingly, Edward Syrdenrham şi C. V. SUJtherland, The Roman 
Imperial Coinage (MoneKlele imperia,le romane), V'Ol. IV, partea a· IIT:-a, London, 
1949, p. 121, 124, 129, unde fiqrtme.ază şi 0 r~prez€'Il:tare a rnonerdei (avens şi r·e
vers), în pl. 10. nr. 10. Aut.orul anonim al broŞurei engleze nu a· reuşirt să descrie 
•exact nici reversul monedei, ee înfliţuşează în re.aliita.tea o .figură feminină sdm
bolizînrl "Abundentia" (;nu Ceres!) ţinînd în amibele mîini cornUil aiburnidentei 
aplecat în jos şi nirci o pateră. 

12. Exprimare greşi.tă : Brass and Copper. 
13. Teorie eronată din vremea Renaşterii, pusă în ciflcul.atie de Sebastia:n Mtinster, 

Cosmographia ... Barsel, 1550, p. 917 şi AsiCani·O Centorio degli Hor:tensii, Com
mentarii delia guerra di TransUvania •. . , Venezia, ·1566, p. 71. (Cf. şi * * "' Cl
lători străini despre ţările române, I, rp, 507). 

14. De asemenea o plă!smuire a istoriogr.a.fi:ei medievale maghiare reda.tă în opera 
rumanistului Anton Verancsi'cs (Ibidem, I, p. 400). 

15. De fapt locuite şi de români, doar aflate sub adminb;.traţia· s.a.şHor. 

16. AfiTilllatia f·antezistă în.tîlnită Ia umanistul transi<lvan Georg ReiJohen3torffer Cho
rographia Transilvaniae ... , Vienna, 1550, p. 8, ap. Călători străini ... , I, 'p. 214. 

17. Compara tia întîlnită în Cosmographia •.. lui Seba,stia·n Miins:ter, p . 919 (ibidem, 
L p. 504). 

18. Etimologie greşi.tă. Sterphanopolis est•e de f·ap:t traducerea în l. qreacă a numelui 
ge rman CronstaJdt (Cf. Reichers·torffer, op. clt. rp. 10 ap. Călă1ori străini ... I, p. 216) 
şi nu •are nimi~ de a face cu ş.t.eJfan I cel Sfînt, regele Ungariei (1001-1038). 

19. Este vorba de colegiul înfiinta.t Ia 1 decembrie 1544 rdurpă prindpii uman~s.te de 
Ioan Hontems (1498-1549) ; despre bilbliotecă armin:teşt·e şi Reircherstorffer, Ibidem. 

20. Etimologie gr.atruită, influenţată de Chorographia lui ReioherstoDffer, p. 12. 
21. Inezaot. Laz (Laz saru Sebe sla) este un sat din oom. Să~S~Ciori, în apropierea ora

şului Sebeş. 

22. Afirmaţie gratuită oare nu se sprijină pe n ilci un temei. 
23. Prima menţiune pri'Vitoare la cara:oterul mixt al populatiei stabilit1i în ce·ntrul 

oraşului Cluj în Stavromachia lui Stephan Taurinus tipliri:tă la Viena· •irn 1519 (Of. 
Călători străini.. . I, p. 1'59). 

24. Evidentă con.fruzi·e p•enlru Ompay (AJmpoi), aflruent al Mureşului, care nu are nici 
o legătură cu ori·ginea· numelui dat ora!Şului Alba Iulia, a·tr.ilblllit d·e Taurinus a se 
datora tmpărăotesei IuUa Augusta, mama lui Maoc Aureliru (ibidem, p. 158). 

25. Informatie inexadă. Autorul trebudt să f.i fă1cut o confuzie în.tr~e AJiba-Iulia (in 
I. g.ermană We:·ssenrburg) şi oraşul de hotar, într·e pa,şamcul de Bu!da şi Unq.aria 
ocu.pa.tă de Ha.bsburgi, Sz·ekes!fehezvar (in 1. oq,ermană Stuhlwe~s:serruburg), unde se 
incoronau pe vremuri regii ma-ghiari şi oare într-adevăr se afla în zona luptelor 
ee s-au dat între tunoi şi austria.ci la 1663-1664. 

26. Adică şi cu popu1aţie wngurească pe lîngă băştinaşii r·OI!l1âni. 
27. Identifi:carea gre~Şită. Aşezare·a Salinae menţironată în Indreptarul geografic al lui 

Ptolomeu desemnează d e fapt aotua1a localita·te Oona Mureş, a.Uată la SIUid-vest de 
Turda (Cf. Clauidii p.tol.omaei Geographia ed. C. Miiller, voi. I, Paris, 1883, ITI, 8, 
4, ap. Izvoare privind Istoria României, I, Bucureşti, 1964, p. 544 şi 545). 
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28. J\Jfirm·atie gratuită n~edn.ţ·emetatli pe vreun i~vor istoric. 
29. Bwrlent~ confuzie geogr.alficli a autorului ; cet,atea despre care este vorb~ aic~ 

greu de identificat ca atare în lilpsa urnei predzări mai riguro.ase a textului, nu 
putea să se af:le decât da ' hotarul ' Transilvaniei · cu Ţara Românească. 

30 .. Desigur Marea Neagră;· dar conţinutul geogmfk a ltex·tului este confuz. 
31. Afirmati·e neîlllJterneia.tă, intiliiită la multi călătovi străini din v.·eacurile XVI

XVII, privitoare la .aşa-zisa lpsă a mUnii de luc.ru pentru qospodărirea ogoarelor, 
dezminţi,tă cu totul <le izvoareie interne. 

32. O milă engleză este egală cu 1609,31 m. 
33. Afirinaţie '· eton.aHi. De fapt se extrăgeau cantităţi infime din acest metal preţios 

din nis~pul depus la revăr·s,a:fe.a unor rîuri de munte mai insemna-te, printre care 
Oltui, •iar eXJploatarea se efedua ma iale.s cu robf ' ţrlgani, cf; .şi C. Şe11ban, Con
trlbuţll la •4tolia ineşteşugurllor din ·rara Româneascl :·• ţtganli 111dari ln sec. XVD 
2XVtll în ,,Studii", XII (1959), nr. 2, ' pp. 131"'--147. . · ,,,,·" . · 
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