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Hochgeehrter Herr!

Ihr geehrtes Schreiben erhielt ich und wirkt es wie Balsam
auf ein tief fiihlendes Gemiith, wenn man die Verdienste
seines
geliebten Vaters auch in der Perne anerkannt und gewiird
igt
sieht; es gereicht mir zur grăssten Freude, dass seinem Name
und seinem Verdienste fiir die Geschichtsforschung des romanischen Landes und der Trajan'schen Epoche durch Sie, hochgeehrter Her, alldort ein bleibendes Andenken gesichert und
somit
ein unsterblicher Denkstein gesetzt, werden soll, wofiir ich
Ihnen
im Voraus meinen innigsten Dank ausspreche,
Mein Vater Joachim Friedrich Heinrich Francke war der
ălteste Sohp des Kirchenraths Friedrich Wilhelm Gustav Francke
zu Boitir mit Filiale Witzin bei Biitzow in Meklenburg,
geboren
am 20. Juni 1793. Der Âlteste unter vier Bridern, genoss
er

mit

seinem

zwei

Jahre

jiingeren

Bruder

Friedrich

(spăter Pro-

fessor in Rostok) allein den Unterricht und die Vorbildung
seines
Vaters und kamen beide Briider,
am 8. October 1807 nach
Giistrov, zum Onkel Superintendent Francke ins Haus, um
das
Gymnasium zu besuchen.
Heinrich ward in die Secunda, und
Friedrich in die Tertia, gesetzt. Mein Vater besuchte die Giistrov
er
Schule am 18. Mărz 1812 zum letzten Mal und bezog
am 13.
April 1812 die Universităt in Rostok, studierte vorerst Theolog
ie,
ward am 2. November examinirt und zum Genuss des herzogl.
Konvikt zugelassen, bestand am 3. November 1812
noch ein
Examen beim Professor Beck in der Logik, folgte sodann
dem
Aufruf zur allgemeinen Bewafinung fir die Befreiung des
Vaterlandes und trat am 8. Mai 1813 als freiwilliger Jâger
ein, focht,
mit Auszeichnung gegen die Franzosen, und! gegen die
Dânen;
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und wurde bei Bahlen am
silbernen

26. April 1814 mit der Meklenburger

Milităr-Verdienst-Medaille

1814 seinen Abschied

dekorirt
; nahm

am

28.

vom Korps, bezog am. 17. October

wieder die Universităt in Rostok,

Juli

dess.J.

verliess dieselbe aber um Ostern

1815, um wieder fir's Vaterland einzutreten, zog aber, nach der
Schlacht bei Belle Alliance, zu Michaelis nach Halle, um Philologie
und Geschichte, — seine Lieblingsstudien — zu studieren.
„Hierauf ward derselbe: Hauslehrer bei den Kinder des
Professors Nasse in Halle, woselbst er in năheren Beziehungen
mit den dortigen Professoren stand, und nach Beendigung
seiner Studien im Herbst 1817 in Dr. Prof. Plamanu's Lehranstalt, (Friedrich Werder'sches Gymnasium) nach Berlin berufen,
verliess am 7. Mărz 1820 aus politischen Riicksichten
das Gymnasium, und Berlin am 1.. April 1821, und folgte einem Rufe
Fellenberg's

nach

Hotwyl

als Lehrer

an

dessen

mag ihm

die Stellung. nicht zugesagt haben,

kiindigte

am 1. April 1822,

liess sich

Institut,

denn

mein

von Fellenberg

doch

Vater

nachher

zum Bleiben bestimmen und verliess erst am 3. Juni 1823
diese Stelle definitiv und ging am 10. August 18293 nach Lenzburg, wo er auf dem dortigen Schlosse Stellung fand. Hier

„hatte er Musse seinen Arnold von Brescia zu schreiben, welches
Werk

im Jahre 1825 zu Ziirich herausgegebeu ward.
Am. Neujahr 1826 trat mein Vater seine Stellung als
ordentlicher Lehrer am Gymnasium zu Wismar, seiner Heimath an.
Hier

war

es,

wo

mein

lieber

Vater

trotz

der

Berufspflichten seine freie Zeit, und die Schulferien
gabe

seiner geschichtlichen

Werke

verwendeţe,

doch

schweren

zur Heraussein

sonst

so krăftiger Korper konnte scichen Anforderungen nicht widerstehen und er erlag. Er starb im 52. Lebensjahre am 19. September 1844 înmitten - seines Schaffens, ohne sein begonnenes
Werk: „Der Băotische Bund,“ das mit seiner anderen Arbeit.:
„Fur Geschichte der Republil: Theben“ einen Band. bilden sollte,
zu vollenden.
Von Begeisterung und Wissensdurst getrieben, hat er als
Student fast ganz Deutschland zu Fuss und zweimal die Schweiz
bereist, und machte im Jahre 1818 von Berlin aus eine Fussreise durch Sachsen, die Lausitz, B5hmen, Măhren, Oesterreich
nach Ungarn bis in die unteren Theissgegenden und auf Umwegen

.
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nach

Berlin zuriick.

Uberhaupt

war sein kurzes,

ein rastloses Streben nach der Wissenschaft,
fiir das

Edle

und

Schâne,

fir hohe

Ideale

bewegtes

Leben

voll Begeisterung

und

erhabene

Poesie

und strebte er nur darmnach, dass es ihm gelingen mâchte,
fir

die Nachwelt

einen

unsterblichen

Namen

sich

zu verschaften ;

schrieb mehrere
Bedeutung
der

Zeitschriften ; wie z. B. „Uber die historische
fiinfzigjăhrigen
Regierung des Grossherzogs

Friedrich

I.

Franz

von.

Meklenburg-Schwerin“

„Alterthiimer Daciens“ als Schulprogramm
schrieb er fiir „Das freimiithige Abendblatt“
Schwerin herausgegeben ward, dann fir das
Bliithen fiir Geist und Herz“ (Wismar) etc.
Ich bitte es mir zu verzeihen, dass ich
weitschweifend geworden bin, denn es war

(Wismar

1837),

fiir 1836; fernery
welches s. z. zu
Blatt: „Baltische
bis zur Frmiidung
mir ein Bediirfniss

mich aussprechen zu kânnen und verbleibe mit vollkommenster
_ Hochachtung
Wismar,

i
am

24. September

1894.
Ihr ganz ergebenster
H.

Francke,

Precuvântarea

traduce&toriului.
PPR

„Românii din Dacia traiană, cari se numesc cu predilecţiune şi cu o mândriă nobilă, „strănepoții lui Traian,“ Românii
,

descendenţii

vechilor

legionari

şi veterani

ai Romei

antice,

cari

întrun restimp de 17 veacuri au devenit un popor latin de
19
milioane, nu posed încă pănă astădi nici o îstoriă a divilui
lor
creator, a împăratului Traian de eternă 1nemoriă !
Oare nu ni-se impune nouă ca o sfântă datorinţă, a ne
îngriji, ca fie-care român să cunoască istoria, și vieaţa, celui
mai
glorios şi mai bun împărat roman, căruia poporul daco-ro
mân
are s&i mulțumească creaţiunea sa, naţională pe acest pământ
străbun ?!
|
Pre când popoarele culte: italienii, francezii, englezii, germanii etc. deja, de mult posed o întreagă literatură despre
epoca
acestui mate imperator roman: oare să nu fie sosit încă timpul,
ca şi noi românii, creaţiunea monumentală a acestui imperao
r,
să ne ocupăm cu 0 oară mai nainte de lucru, ca s& procurăm
strănepoţilor lui o descriere a vieţei şi a faptelor sale glorioase,
cari au dat primul impuls şi au pus temeiul la, naşterea natiune
i
noastre ?!
.
|
Pătruns de convingerea, că răspunsul la aceste întrebări
nu poate să fie de cât afirmativ, m'am resolvat la edarea grandiosului op, al cărui titlu Pam pus în frunţea acestei învitări,
în buna speranţă, că poporul român va apreciă însămnătatea

acestei

întreprinderi

literare,

şi nu

va hesită

a-mi

întinde

g-ne-

rosul său sprigin întru realisarea, ei.“
,
Cu aceste cuvinte am deschis învitarea mea de prenumerațiune la „Istoria Împăratului Traian şi a Contimporanilor
săi“
din 31 Ianuarie 1895, și eată, că încrederea ce am pus'o
în
generositatea compatrioților mei români nu m'a înşelat, și mul-
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țumită sprijinului acestora, mi-a succes a dă publicului cetitoriu
un 0p, care va fi de sigur un decor pântru fie-care bibliotecă
şi pe fie-care masă de salon.
În lupta de esistinţă, ce s'a încins înn timpul din urmă pe
toate

liniile vieței

si Romanităţii

noastre, am

ţinut

acestui op de potrivită şi destul de momentuoasă
varea,

conştiinţei

naţionale

publicarea,

pentru -culti-

româneşti la poporul nostru,

reamin-

tindu-i descendența lui glorioasă şi prin aceste reamintiri însuflețindu-l şi oțelindu-l în resistința lui față de atacurile, la cari
sunt espuse cele mai sfinte şi cele mai vitale odoare ale
Romanităţei sale.
|
Îmi ţin de o plăcută datorinţă a esprimă la acest loc
tuturor

acelora,

cari m'au

spriginit în aceasta întreprindere,

cea

mai adânc simţita mulţumită a mea.
Numărui lor n'a fost
tocmai. mare, dar sa recrutat din toate straturile naţiunei
noastre; ministri, metropoliţi, episcopi, advocaţi, profesori, ingineri, amploiaţi, comercianţi; dar' mai ales preoţii, învățătorii şi
„opinca“ noastră,

bătrâni, bărbaţi, juni, tineri
:
din munţi și din câmpii,
Binecuvântările preoțești, apoi număroasele gratulări şi încuragiări de la persoane distinse prin erudiţiune şi prin iubirea,
lor de neam, mi-au dovedit, că cu aceasta întreprindere am
ătins o coardă dintră cele mai vibrătoare şi că am nimerit,
punctul cel mai delicat
în inimile doioase şi atât de accesibile
pentru tot ce ţinteşte la 'nălţarea şi la gloria neamului românesc;
„că am răspuns la o dorință ferbinte şi de mult simțită, dar
abia acum esprimată cu o putere elementară;
Mai departe mă simt îndatorat, a esprimă cele mai cordiale
mulțumizi stimabilului domn Aureliu Trif, actualului colaborator
la diariul „Dreptatea“ în Timişoara, pentru îngrijirea corecturei atât cu privire la ortografie cât şi la stil.
Epistola fiiului autorului acestui op, a dlui H. Francke din
Wismar, am reprodus'o aproape în cuprinsul întreg ca un omagiu
de recunoștință faţă, de autor pentru lucrarea sa valoroasă. S5
nu

perdem

deşteptării

din

vedere,

că

Pangermanismului,

autorul

că

a

crescut

într'o

epocă

a

a, luat parte la aşanumitele

r&sboaie de eliberare, a luptat cu distingere şi totuşi — în toiul:
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entusiasmului înflăcărat, de care erau însufleţite popoarele germane în genere şi de sigur şi autorul însuși — s'a nălţat
deasupra veleităților pătimaşe ale actualități şi a scris încă,
înainte cu 60 de ani istoria celui mai bun Împărat voman, glorifi-:
cându-l cu predilecţiune şi înfocare, ceea ce face onoare autorului,
care şi-a căştigat prin aceasta dreptul de. recunoştinţă mai ales
la, noi Românii, pentru cari anume se pare că ar fi scris istoria,
Împăratului Traian”
Dacă aceasta, istoriă a, Împăratului Traian ar fi fost scrisă

de un

“Român,

contrarii

nostri

de sigur

ar fi strigat

în gura

mare, că esagerăm, că istoria, e scrisă cu patimă, cu parţialitate
şi cu intențiuni ascunse, etc. Ei bine, istoria e scrisă de un
neromân, imputările cad de sine, ear' prin simpla traducere noi
Românii

ajungem

în

posesiunea

unei

istorii

cât

se poate

de

amănunțite a Împăratului Traian şi a epocei sale.
Aceste, consideraţiuhi m'au îndemnat la traducerea opului
lui Heinr. Francke; nu am făcuto din speculă, ca să fac vre-un
căștig cu edarea traducerii; ştiu eu prea bine, că mai ales cu
literatura la. noi Românii numai a, perde bani se poate; numărul
prenumeranţilor abia ajunge pentru acoperirea speselor de tipariu,
broşurare, espediţiune; ci atâta, m'am mulțumit şi m'am apucat
de lucru, ear
mea, începută

astădi mă simt fericit,
cu oare-cari nedumeriri,

că 'mi văd și eu opera,
încoronată cu succes.

De şi nu am fost promis în învitarea de prenumerajiune,
totuşi am adaus la acest op douăspredece ilustraţiuni, dintră
cari mai ales toate scenele de lupte pe teritoriul Daciei iraiane
sunt decopiate de pe columna lui Traian din Roma.
Îmi mai rămâne -a aminti la acest loc de un incident
|
pe cât de dureros, pe atât de penibil pentru mine.
De aproape treideci de ani muncesc mereu la împlinirea
datorințelor ce mi-se impun ca Român cult şi pătruns de aspirațiuni pentru progresul nostru naţional; un şir lung de lucrări
literare, originale şi traduceri româneşti și nemţeşti, pe cari
le-am

pus

sub

ochii cetitoriului,

în: dosul

-mai

multor

fascicoli,

va, dovedi doară în de ajuns, că mi-a și succes în câtva a
"mi împlini acea datorință sfântă; am munciţ, am tăcutşi făcut,
neîntrebând nici în dreapta nici în stânga, nici pe Nan nici pe
Bran, că bine am lucraţ sşau rău; şi cu o activitate de trei
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decenii la mână, recunoscută şi distinsă de cea mai înaltă
corporaţiune de cultură românească, pot să afirm, că bine
am
făcut că n'am întrebat pe nime, ci am urmat numai şi
simplu

simţămintelor şi inspiraţiunilor mele proprie.
Tot-astfeliu am

Împăratului

Traian

purces
şi

a

|

şi cu traducerea și edarea, „Istoriei

Contimporanilor

sei“.

Am

emis

învi-

pentru-că

eu

tările de prenumeraţiune, le-am publicat, pe acestea, prin
diarele
române, și după-ce a incurs un număr de ajuns, am
început
cu tipărirea, opului, din care 4 fascicoli erau deja la mâna,
prenumeranţilor, când de-odată mă pomenesc în „Tribuna
(vechiă)
din Sibiiu 1) cu un avertisment al unui oare-care M. Mazere
din.
Bucureşti, prin care „previne“ poporul român cu niște
frase
bombastice, formulându-și după închipuirea sa pe nişte
premise
false nişte. deducţiuni tot-atât de false, și încalecând
pe Pegasus
începe a, se luptă întocmai ca Don Quichotte în contra
morilor
de vânt. Am dis premise şi deducţiuni false şi mă
voiu nisui
să şi dovedesc. „D-sa (dl Brosteanu) de sigur s'a, hotărit
să ne
pună la curent cu ultimele progrese ştientifice asupra
lui Traian,
căci numai aşa aved sens o asemenea încercare“ esclamă
, dl Mazere
cu

emfasă.

Poftim,

câte

cuvinte

atâtea

mofturi,

nu 'mi aduc a minte să fi dis sau să fi scris şi sustinu
t undeva
„0 astieliu de aserţiune. Am dis: „Frase bombast
ice“. Eată-le :
„Nu găsiă d-sa acolo autori moderni ca Dieraue
r (Beitrâge zu
„einer kritischen Geschichte Trajans. — Leipzig
1868) sau C.
De la Berge (Essai sur le regne de Traian. Paris
1877.) sau
alţii etc.“

strigă

în gura

mare

numitul

domn.

Ei bine,

scrierea,

lui Dierauer a apărut în Dr. Max Biidinger :
„Untersuchungen
zur romischen Kaisergeschichte“ şi eată ce
dice acest domn
„în precuvântarea sa: „Dieses Werk bestehi aus
Arbeiten friiherer
und gegenwărtiger Genossen der historischen
Ubungen, welche
mir seit dem Herbste 1861 an der Ziiricher
Universităt, zu leiten
obliegt. Wir bieten zunăchst der gelehrten
Beurtheilung von
den

in diesen

Ubungen,

sei es entstandenen

sei es ganz

oder

theilweise besprochenen Abhandlungen zwei
Bânde etc.“ Va să .
dică întreaga lucrare a lui Dierauer, după espresi
unea, însaşi a
lui Biidinger, nu este alt-eeva de câţ niște
eserciții (Ubungen),
cari afară de foarte puţine adausuri ale
unor cercetări mai
Ne. 230 din 13/25 Oct, 1995, pg. 921în cronzea
: Zraian- Erancke- Brosteauu,
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recente

formează o istorie prescuriată

(217 pag.)

Traian, un estras din opul lui Franck
e

a Împăratului

cu o simplă

schimbare
în gruparea
materialului.
Având
de
ajuns cu Dierauer spre a mă convinge
de aprofunditatea dlui
Mazere, m'am credut dispensat de a
'mi mai procură şi pe
De la Berge, pentru-că eu n'am bani
de aruncat în vânt, Şi
pentru-că nu mi-am propus să compun
0 istoriă a Împăratului
Traian, lăsând aceasta operă unei pene
mai destere, fie chiar
şi a — dlui Mazere.
Resping aşadară cu toată, indignărea
sufletească, mistifi-

carea

nedeamnă,

cu care

numitul

domn

a îndrăsnit

să seduc

ă
opiniunea publică defaimână întrun mod
atât de temerar pe
un autor mort, care nu se mai poate
apără, şi discreditând o
operă, despre care mai ales noi Românii
am fi mândri, dacă
pe autorul ei lam pută înșirâ în pleia
da scriitorilor români.
Întreaga procedură, detestabilă "mi doved
eşte pănă, la, evidență,
că dl Mazere la scrierea, pamiletului
său n'a avut înaintea
ochilor sei alt scop, de cât a dă, între
prinderei mele o lovitură
de moarte, sumuţând pe cetitorii vechei
„Tribuna“ a nu prenumără opul tradusde mine. Să-i fie
de bine! Pie-care om
nepreocupat
va tacsă, aceasta faptă a dlui Mazere de
necinstită,
care
tradează

demn

un

sentiment

răutăcios

şi

un

caracter

putin

de, laudă.
|
,
. „terenul literaturei române — dice
ilustrul. Dn D. C.
Ollănescu 1) — care este coşcovit de
pusderia, r&ufăcătoare, de
infuințe şi direcţiuni tendenţioase,
antisociale şi stricăcioase,
ce sau năpustit asupră-i întocmai cum
cârdurile de şoareci se
năpustesc asupra, țarinelor Și ogoarelor,
ca să le roadă semînţele
şi grânele ce promit o frumoasă recol
tă ....
|
a
Astădi aceste vechi duşmănii, crescute
de puhoiul
acelor infiltraţiuni maligne, tind a depre
ciă, și: a, ridiculisâ chiar
opera grandioasă a lui Alexandri, cărui
a nu:i găsesc de cât
simțiri banale sau uşurele și-i iau în
rîs entusiasmul patriotic,
ear din dramele și comediile lui face
material bun de aprins
focul, pentru-ca, cenușa lor să fie spulb
erată, pe vânturi. Dacă,
pre cum diceâ dl Haşdău eri, cu privi
re la Tatăl nostru al ai
Neniţescu, copiii din cl. [. se deprind
cu necredinţa în Dum——
) Analele Academiei

Române

1804-—1895

pg. 219.
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nedău şi-şi rid de părinţii lor când îşi fac semnul crucii, apoi
cu atât mai mult cultul lui Alecsandri, care pentru noi este
ca un sfânt simbol de dragoste şi de înălţare naţională, cu atât;
mai mult acest cult e batjocorit de toţi cari trudese condeiul

şi scarmănă biata, limbă românească.“
„Să nu ne facem ilusiuni, Domnilor. Răul este cu mult
mai grav de cât credeţi, căci el dărapănă silinţele şi nimicește
ori-ce îndemn spre bine. O muncă în direciiunea aceasta își

perde caracterul ei de nobleţă. Seninătatea şi înălţimea, sferelor
din cari se alimentează pentru rodnicia adevărului şi înfăptuirea,
frumosului, e menită a scădă în mod fatal, pentru a se înnecă,
în noianul gazetelor, dacă nu a se prăvăli în făgaşul acelor
publicaţiuni

corumpătoare

moralei,

gustului

și simțului

estetic,

cu cari Evreii mai ales ne inundă şi fac atâta paradă la lumina dilei. de multă vreme la noi. Talentele vor dispără, luminile ce
se aprinsăseră ici şi colo, se vor stînge, şi besna prielnică,
eschrocheriei literare se va întinde încet încet preste acest
binecuvânţat şi blajin popor . . . .*
„Acesta

este tabloul

tiist dar veridic

al literaturei noastre

adi în țeară ....
|
„E în adevăr gen parasitar, gen r&u-făcătoriu critica
atunci când fără judecată, fără criteriu, fără știință şi simţ estetic
decietează cu de la sine putere — pre cum atât de ușor şi de des
vedem că o fac netârstnicii sucitori de condeie diluic în contra,
fruntaşilor literaturei noastre — ce şi cum e bunul, adevărul
şi frumosul în artă, bine înțeles, trăgendu-și fie-care dintr înşii
spuza pe propria sa turtă. Da, în acest cas critica nu e numai.
parasitară, este funestă . . .“«
Așa e, câte cuvinte, atâtea adevăruri, şi ar fi de dorit, ca,
lumea literară română să nisuească a se curăţi de astfetiu de
gunoaie literare, cari de un timp încoaci s'au încuibat şi la noi
Românii.
|
|
Eu din parte-mi drept răsbunare ficsez pe dl N. Mazere
împreună cu nedeamna lui denunţare la acest loc, ca să se
feriască pentru alta-dată de o asemenea „prevenire a poporului
român.“

Braşov,

16/28 Martie 1897,

|

Petru Brosteanu.

Întroducerea autorului.
"Frederic August Wolf dice despre Împăratul Traian:1)
„Afară de un panegirist încărcat cu înfrumsețări retorice, nu
şi-a aflat la posteritate pe nici un laudator, preste tot pe nici
un istoriograf vrednic de faptele sale. Perdute sunt comentariile
sale proprie, scrise de dînsul după esemplul lui Juliu Cesar;
deja, de timpuriu se pare a, fi perit din mânile cetitorilor scrierile
unor istoriografi aleşi de dînsul; chiar și grecul Dio Cassius
ni-a rămas pănă în dilele noastre ca istoriograf al lui “Traian
numai întrun estras foarte superficial ; Suetoniu încheie tocmai
înaintea lui şirul biografiilor sale; alţi scriitori romani încep
istoria, împăraților urmăţori abia cu Adrian; ear” Tacit tăcă,
împedecaţ nu se ştie prin moarte sau prin abatere de la hotărirea sa de a realisă promisiunea făcută, a adauge la cele
două opere ale sale și epoca aceasta, o materie mai bogată în
variațiuni şi mai nefricoasă, și astfeliu scriind a, gustâ fericirea

de care a avut parte, câre “i permites a cugetă după plac şi a

'şi esprimâ, ceea ce cugetă. Istoria lui Traian are prin urmare
încă nevoie de prepararea unor cercetări, pentru cari însă de
atunci încă nici nu s'a adunat materialul întreg. Cu atât mai
puţin s'a nisuit cineva, ca din notatele împrăștiate s& compună
asupra, acestui guvern un ce complet; istoric.
Aceste . cuvinte: îndemnătoare deșteptară în mine încă
înainte cu dece ani hotărirea poate prea îndrăsneaţă, a dedică

carele mele

de recreaţiune“jpentru deslegarea

acelei

probleme

şi a supune în modul pre cum mai 'nainte pe Arnold din
Brescia, acuma pe M. Ulpiu Traian şi epoca lui unei cercetări
VB%. Aug. Wolf „Von einer milden Stiftung Trajans.“ Berlin 1808, pg. 13,

XVI

aprofundate. Aceasta nu s'a făcut păn' acuma, nici de cum, şi
cu atât mai puţin de un german,
pentru-că scrierile lui
Genersich şi ale lui Wilmsen sunt compilațiuni şi cărți de

cetire

pentru

copii,

fără

studiu

demonstrativ,

şi

astfeliu

le

lipsește ori-ce valoare ştientifică. Mai multe merite şi-au căştigat,
francesii şi italienii pentru epoca, Împăraţilor şi pentru istoria,
lui Traian, fără însă a consumă materialul întreg, astfeliu în cât
a mai rămas încă o spicuire bogată îndărătul lor.
În faţa, lipsei de isvoare istoria lui Traian nu se poate

presentă într'o conecsiune pragmatică, pre
lui August. Ea se aseamănă
cu un mosaie

cum doară istoria,
sfărmait, ale cărui

petricele colorate s'au sfărmat şi împrăștiat în toată lumea
prin vandalism ori prin voia întâmplărei, dintr& cari prin cerce.tări obositoare abia s'au aflat unele părți singuratice, din care
causă chiar şi la cea mai îngrijită încercare de a le împreună,
de nou compuse vor apără ca un ce nepotrivit, vor arătâ lacu-

nele

cele

complet

mai

conturbătoare

şi nici-când

de mai 'nainte.

nu vor

presentă tabloul

Cu atât este mai de regretat, că aceasta soarte a nimerit
tocmai istoria celui mai mare dintră toți împărații romani. În ce

lumină

cu totul

alta,

ni-ar

apără

dînsul

şi contimporanii

săi,

dacă am avă poesia lui Caninius despre r&sboiul dacic ; comentariile proprii ale Împăratului asupra acestui r&sboiu,
dacă am

avă

pe istoriografii lui, pe Marius. Maximus,

Fabius

Marcellinus,

Aurelius Verus şi Statius Valens, sau doară opul promis
de
Tacit, ori şi numai o biografie de Suetoniu, Sparţian, sau
de
un alt istoriograt al istoriei auguste (Historia Augusta) ?
Panegiricul lui Pliniu şi columna enigmatică au încunjuraţ

pe Traian
necugetat,

cu o aureolă,
a'l recomandă

de şi

se ştiă

nu

despre

astfeliu în cât devenise un obiceiu
ca pe un ideal de mărire princiară,
dînsul

mai

mult,

„de

cât

că

ar fi

meritat, poate numâle de ycel mai bun regent“ dacă n'ar fi
suferit
de pofta, de cucerire şi n'ar fi avut unele defecte
urite.
Nisuinţa mea, trebuiă deci îndreptată întracolo, ca
să adun

mai multe fapte complinite și să las, ca, în locul faimelor
neclare

să vorbiască ele : însele despre mărirea
numai el însuși, ci şi unii contimporani

şi dispăruţi

trebuiau

scăpaţi

din

uitare

bărbatului. Dar nu
mai puţin cunoscuţi

și aşedaţi

în lumina

Ă

lor istorică, dacă voim,

ca împăratul

compete.

.
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să apară în centrul care-i

|

|

Din aceasta causă obvin în acest op mai
multe digresiuni,
cari s'ar fi putut evită dacă aşi fi voit
să descriu numai persoana, împăratului și nu şi .pe contimpora
nii săi și stările de

atunci.

'Tot-odată

adese-ori
răsboiului

stituind
schimb

din

din

o neegalitate
dacic

causa, isvoarelor neegale,

în esecutarea,

a rămas

numai

lipsa ştirilor faptice
însă

punctul

cu atât

de

mai

vedere

o încercare

prin

amănunțit

geografic,

asemenea şi columna lui Traian.

folosite,

materiei;

sărăcăcioasă,

combinaţiuni
este

cât

sub-

măestrite ; în

descrisă,

şi

obvine

astfeliu istoria,

al

Dacia,

atât

anticităței;

de

a

Lipsa de scriitori, care ni-a ciuntit istori
a lui Traian, se completează din norocire prin înscripțiuni,
de cari de la, nici un
guvern nu sau păstrat mai multe ca de la
dînsul; însă, cât de

întunecos

vorbesc

petrile,

mai

ales

când

inscripţiunile sunt

jumătate măcinate! Chiar și o călătorie,
ce am întreprin'so
în societatea unui ardelean distins prin.
ţinuturile Tisei şi ale
Dunării de jos, mi-a procurat cu drept unel6
informajiuni, însă
puţin căştig anticuaric, astfeliu în cât şi aici
trebuiau să ajute
lucrările necomplete, adeseori opuse ale
unor archeologi mai
vechi transilvăneni,
|
Monetele ar mai avă apoi să deluc
ideze cronologia, care
devenise nu numai întortochiată prin
silinţele înv&ţaților, ci —
lipsind datele — adese-ori erâ absolut
instatoribilă. Nu se ştie
cu -positivitate timpul nici despre epoca,
. vieţii Şi nici despre
aceea a guvernărei lui Traian, fiind
sub litigiu întrebarea, că,
purtatu-s'a oare numai un răsboiu dacie
şi parthic, sau două, şi
că al doilea începutu-s'a oare la anul
107, ori 109 ori 112 ori
114 ? Nesiguritatea, resultatelor deduse
de după monete în parte
suspecte şi false, este însă mare, mai
vârtos, dacă monetele nu
se pot vedă de fapt, ci se cunosc nuraa
i după copiile şi esplicarea,

lor în opurile- scriitorilor.

|

W ism ar, în 24 Martie 1837.

Heinrich

Francke,

PARTEA PRIMĂ
re

AFACERILE ESTERNE
IMPERIULUI ROMAN SUB TRAIAN.

<fe

Neapol.
"Statua lui Tr pian. În museul din

PARTEA PRIMĂ.
Vieaţa şi r&sboaiele lui Traian.

„sta,

>

ee

ae:
Patr
lui ia
Traian,

|

Nacu. Ulpiu Traian sar fi născut, după o. versiune, în
+ Tuder, Tdi de astădi în Umbria, ceace însă este o
i Și greşeală

“A

evidentă,.

de oare-ce

aserțiunea

aceasta

se

află în contradicere cu toţi ceialalţi autori, după cari 1 locul de naştere al lui Traian este vechiul oraş Italica
în Baetica.!) Puțin înaintea olimpiadei a 144-a:

începuseră.

romanii a triinite în fie-care an pe pro- |

consulii la popoarele învinse din Iberia, cari în timpde pace
aveau să serviască de „harmostii“ sau antistii lor. Scipio -Africanul a lăsat acolo după plecarea-sa o armată, corăspundătoare
stării pacnice şi aşedă pe-.ostâşii
săi, „cari. din causa ranelor

-1) Sexti: Aurei Victoris. 'epitome cap. XIII: „Ulpius Trajanus, ex:
urbe Tudertina.* — Sexfus Aurelius . Victor de Caesaribus cap. XIII:
„namque Ulpium 'Trajanum, Italica, urbe Hispania, ortum, amplissimi
ordinis tamen atque constilari loco, - arrogatuim ..accepit et. dedit.“

Futropius XII,9: „Suceessiţ ei Ulpius Trajanus Crinitus,

in Hispania

—! «

natus

Italicae

Ea

1.

-

2 -
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deveniseră neapţi pentru serviciul militar, întrun oraș (203a. C)
pe carele el apoi, spre gloria Italiei, l'a numit Italica, şi acest
oraş este locul nătal al lui Traian; Adrian, Teodosiu celui mai
bătrânşi al lui Silius Italicus.!) Locul acestă se află în Bastica
ș. a. în partea sudică a, acestei provincie, care se numeşte

Turdetania, o miliă ispanică depărtată de Hispalis şi întrun ţinut
foarte bogat de vinuri,

„sa

de bucate

zidit Sevila vechiă:

și de masline.

Împreijurul se

numeste

Pe ruinele ei

şi astădi

„la

Talca“,2) locul însuş însă poartă numele AJcala; del Rio) pentru
că se află aședat lângă Baetis, sau Guadalquivirul de astădi.
Alţii ţin Italica pentru llipa sau Ilipa Ilia, două oraşe deosebite.

ale Iberiei vechi, dintră gari cel dintâiu se află spre apus,
celalalt spre miadănoapte de Hispolis.t)
E

ear

De şi partea cea. mai mare ţine la, Italica ca locul natal
al lui Traian, totuși cred unii a pute combină aceasta; cu cele
observate mai sus, în cât dînşii sunt de părere, că, familia lui
Traian ar fi — ce-i drept — în Italica, a casă, Traian însă sar
fi născut în Tuder; tocmai aşa, pre cum şi Nerva, erâ de origine
din Creta, dar' născut în Narnia; pre cum apoi și Adrian toţ
din Italica, se trage, dar sa născut în Roma. Ba unii merg
pănă acolo, în cât sustin, că protopărinţii lui Trâian ar descinde
din Roma și ar fi fost în Italica colonisaţi încă cu colonia lui
Scipio;5) tuturor acestora însă se opune istoriograful cel mai
însămnat

al lui Traian,

care

dechiară

TD) Cf, interpretes Îfin. Antonini pag.

VI de rebus hispanicis, cap. 38:
Eiger

ac,

Ene u

Ez01000s

ov,

î20

705%

divpuztcedos,

113.

—

că

Traian

Appiani

a fost

rom. hist, lib,

Xrocezods de Ifriptus Ermotovs îs ră Or

dotezeevor,

GOu00râs

precis,

airzQ0v

ij Emorăres

7100

Tis

uărois

TET(UTIS

zei

ze

TEOOUgUL0ATI;s

dis £loijvns EoouEvovs.

zeu

«ăzoiş 5 Zrerluv dltyv Orgeuv, ds în clor, zerejunov, Gurita 105 rorcdguczias
îs 04, îv 0 ris Irclias Ieaiuziiv îzditoe ac, mazgis ton Zoniaugă ze zat
Adoruyoă,

zăv

bortoov

Pogulois

ăpiâvrov

iv

airozgizoga

9 9xijv.

!

-

2) Reichard în Thesaurus numeşte locul -„Santiponce, ubi campus
ia Talca.“
3) Biisching Frdbeschreibune II. ad Sevilla.
3) Zilemeut notes sur Trajau tome II, page 888 din histore des empe-

reurs rom.
5) Fegewisekh

„Uber

die

fir

die Menschheit

gliicklichste

Epoche

în

der rămischen Geschichte 'spune de-a dreptul, fără a cit& vre-o dovadă,
că antecesorii lui Traian ar fi de origine din Roma, pg. 26,
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UI

TRAIAN,

,

3

spaniol și nici născut, nici imigrat în Italica,t) Greşeala
provine
probabil de acolo, că epitorhatorul lui Sext, Aurel., Victor, în loc.
de : „ex urbe Turdetana“ a scris „ex urbe Tudertina“.2)
-

|

„>

ÎI.

Numele şi dignităţile lui 'Praian.

|

Romanii, a căror formă de constituţiune s'a, cristalisat
în
„partea ei precumpănitoare din istoria neamurilor şi a, familiilo
r,
— se deosebiau prin trei- nume) ceaea-ce făceau. în timpuri
le
mai târdiie şi provincialii, în deosebi atunci când dînşii.
erau
originari diri Italia, Chiar şi Traian, a cărui patriă er
deja de
tot romanisată,€) purtă aceste trei nume, şi “se numiâ cu
prenumele (praenomen) Marcus) cu .nurhelede secs (nomen)
Ulpius,
cu numele . de familie (cognomen) 'Trajanus şi cu unele
nume
adause (agnomen) cari -Proveniau de la unele atribute proprii

sau de'la fapte

mari,

pre

cum:

Crinitus,)

Optimus,

Dacicus,

Germanicus, Parthicus. După adopţiunea lui prin Nerva
se scriă,
din pietate: M. Ulpius (Crinitus) Nerva: Trajanus Caesar
Nervae

Auguști

ă

-

1)-Dio Cass. sau încăşi mai. Bine un epitomator
Xiphilinus (ed,
Reimarus) tora. IL. pg. 1191.$ 31-32: da "Ano 6 Tociuvds,
64 oiz * Palos,
040 "Tradibras îi. — Suidae historica-ad, vec.
Italia: „ttali dicuntur indi
genae, lialiotae, qui in Italia consederunt. — Cf..
Dodoell (Eleur.) praekect.

"Cambă. $ 6, pag. 221.
a
2) Zilemout IL. 3 pg. 887.

a

-

5) duvenal, V. 127: „tanquam habeas tria, nomina,«
- €) Strado Ul. 3: „Turdetanii, în deosebi cei de
pe lângă Baetis şi-au
„însuşit cu totul obiceiuri romane, în cât rici nu
îmai ştiau limba, lor proprie.

"Cei mai mulţi au devenit latini şi au primit întră sine
pe coloniștii romani, astfel
în cât

ei înșiși

au devenit cu totul romani.

astfel de obiceiuri, se: numesc stolaţi sau togati.

Aceia cari au primit

5) pe care Eutropiu VIII. 2 nu ! citează,
"€) amintit numai de Eutropius VIII. 2. Nu cumva,
i-a fost. acest
agnomen adaus din causa obicinuitei purtări de păr
lung prin “ţinuturile
lui muntoase ? Szrado III. 3, povesteşte cel puţin despre
Lusitanii, mărginași cu Turdetania astfel: „Toți muntenii au un traiu
simplu, beau apă,
dorm pe pământ şi-şi lasă părul lung cupă modul muerilor
“, — Zeke?

doctrina numorum, pars ÎL. pag. 411: „Ei praeterea fuisse cognom
en Criniti,

perhibet, Eutropius, a majoribus uţ nos jure epinamur,
haustum. At non
sie visum Liaurentio Lydo infimi aevi graammatico, quo teste RoiviTov
ioy .
7043 Proneaots Edozer zalt dice Tip Egis as ZEQ GdS GăT0v
ayinus onovOvt.
1*
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A. Filius..

i

Ficsărea dilei, în care Traian a; fost adoptat de Nerva, e
împreunată cu multe greutăţi, deoarece unii ţin pe 18 Septembre,
alţii pe 27 sau 28 Octombre, alţii eară pe 1 Novembre de aceasta
di. Belley în tractatul său despre o monetă grecească cu inscriptia:
AIDMAPX. E. Ka. acceptează pe 18 Septembre, basându-se pe
atestatul lui Pliniu,t) care dice: O di întreită de bucurie să fie
diua, morţei lui Domițian, diua suirei pe tron a, Tui Nerva, diua
naşterei şi chiar Qiua adopţiunei lui Traian2). Se provoacă apoi
la o monetă. inprimată la Gabala în Siria, care afară de anul
epocei rap -lar numi pe Traian NEP. KAJC; TPAIANOC, fără
adaugerea titlului de AUGUSTUS. Epoca de la Gabala începe în
toamna anului 707 de la zidirea Romei; aşadară, moneta sa
bătut în toamna anul 849 u. c. Deoarece însă Traian pe monetă,
se numeşte Caesar, trebue să fie bătută încă înainţea toamnei
an. 850 u. c€., când începe anul DMP al Gabalilor. Vestea, despre
adopţiunea lui Traian, întemplată la 18 Septeribre, ajunsese

așadară

cătră finea lui Octombre la Gabala,

şi „îndată s'a şi

bătut moneta, înainte de a espiră anul raze.
>.
Este însă de dubitat, dacă; aceste conclusiuni sunt corecte ?
Espresiunea „genuit“ la Pliniu se refureşte de sigur numai la,
“ adevărăta diuă a naşterei lui Traian, care cade pe 18 Sept.
şi nu totodată şi la diua de adopţiune, căci atunci în loc de
„illum diem, îriplici gaudio laetum“- ar fi trebuit -să qică:
»duadruplici gaudio“.3) Moneta de la Gabala nu decide nici despre
diua de adopţiune, dacă prin anul epocei r. ar. p. ar ave să
dovedească, că Traian ar fi fost cel puţin încă în Sept. adoptat
şi înălţat la, xangul de Caesat, şi contradice mărturiei esprese
a, lui Victor) că Nerva de-atunci a mai trăit cu Traian numai
1 Plin. faneg. cap. 92: „nam quod cura potissimum mensem -attribuisti, quem tuus natalis exornat, qăam pulchrum nobis! quibus edicto
quibus spedtaculo celebrare continget diem illum, triplici gaudio laeturm:.
qui principem abstulit pessimuim, (Domitianum) dedit optimum, (Nervam)
- meliorem optimo genuit (Trajanum). — Szefon. Dom. cap. 17: „0ceisus
est (Domitianus) XVI. Kalend. Octobris, anno aetatis XLV. imperii XV.“

2) Aceasta din urmă ar resultă din espresiunea,
„2) Tillemontii nota, HI. ad -Nervam,
% Victor

epit,

XIL:

„hie 'Trajanum

„gennit“

in liberi locum,

„imperii cooptavit: cum quo tribus vixib mensibus.“

la Pliniu.

incue

pârtem

-

>
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.

trei luni ; şi prin urmare diua adopţiunei va, fi fost cătră finealui Octombre sau la începutul lui Novembre.!) De la- 18 Sept.
pănă la finea lui lamuarie, când a murit Nerva, nu sunt trei,
ci patru luni. Aci se mai adauge confirmarea lui Eckhel,) că
moneta, aceea de la Gabala întradevăr conţine numele „Augustus“,
e aşadară mai vechiă şi nu dovedeşte nimica.

.

B.

Tribunitia

potestas.

Deodată -cu 'celelalte numiri onorifice Nerva i-a acordat lui
Traian şi puterea . tribunică, prin care i-se dă dreptul de intercesiune, de conchiămarea senatului şi inviolabilitatea persoanei
imperiale.)
Belley- citează; încă alte trei monete tyriene, pe a căror

“parte aversă se ceteşte: „/1rAr4PX.
EE. KA. VIZAT. or. După aceste
monete

Traian

ar fi avut

al 21-a tribunat,

ceeace stă în contra»

dicere flagrantă cu socoteala generală, şi se esplică de Belley
prin presupunerea, ca, şi când Tyrienii şi-ar fi permis o abatere
de la, calendariul obicinuit. Însă, se dice, că provincialii nu puteau
să schimbe sau să decidă niinica în numerile şi în numele consulilor şi a împăraţilor, deoare-ce toate aceste emanau pururea
de la senat sau de la împăratul însuşi. Eckhel 4) din contră citează,
două monete tyriene, cari totuşi par a sprigini părerea, lui Belley,
ca şi când oraşele asiatice, sau cel puţin o parte dintr'însele
ar fi avut libertatea de a aduce tribunatele împăraţilor în consonanță cu socotirea. calendariului lor. Inscripţiunea monetelor
sună astfel: AYTOKR. KAIC. NEP. TRAIANOC. CEB. rep 44K.
(capul lui Traian cu o cunună de lauri.) „727A74PX. Bă. foc. VITA, E.
(Arabia stând în picioare, în dreapta un Kalamuş; la picioarele
ei o cămilă). Totaceastă monetă însă cu deosebirea. AUMAPX.
EN. Iom. YITAT. 6. (Cu capul lui Hercule tyriean),
Pe amândouă aceste monete aflăm însămnat tribunatul al
16-a; însă pe cea dintâiu consulatul al 5-a, ear” pe cealaltă con| sulatul al 6-lea. Moneta, cea, dintâiu ne face gveutate într'atâta,
1) De

aceasta

părere

sunt şi. Dodwell;

Noris, “Pagi şi Tillemont,

2) Eckhel pars. IL. vol. V. pg. 455.
2) Plin. paneg. 8, 6: „simul

consors Tribunitiae potestatis,
*) Eckhel L c. pg. 457.

Filius,

simul

Caesar,

mox

Tperator

et omnia. pariter e stațim factus est.“

at

6.

|
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în cât după socoteala romană

nu s6 poate împreună

tribunatul

al 16-lea cu consulatul al 5-lea. Dacă Trâian a întratîn a] 16-lea

"tribunat

în toamna 865,

la prima Ianuarie

atunci

a aceluiaşi an

deci acest. tribunat a fost fără
sa, bătut întră toamnă

el n'a, mai fost consul

deja

consul VI.

îndoială

În

anticipat,

V,

ci de

tot

casul

ear monsta,

864 şi 1-a Tanuarie 865, pe când

devefise a, G-a-oară consul.

Traian

e

|

Otinscripţiune latină, aflată lângă Aratispi (Cauche el Viejo)
„în Baetica, aminteşte. tot despre obscurul tribunat al 21-lea;
IMP: CAESARI.
DIVI. NERVAE. F. DIVO. TRAJANO.
OPTIMO. AUG. GERM. DACICO. “PARTHICO.
PONT. MAX. :
TRIB. POT. XXI. IMP. XIII. COS. VL P. P. OPTUMO. MAXUM
O.
QUE. PRINCIPI. CONSERVATORI. GENERIS. HUMANIL RESPUBLICA. ARATISPITANORUM. DECREVIT. DIVO. DEDICA
VIT. -Neputând trage la îndoială veritatea, acestei inscripţiuni,
suntem necesitaţi a admite, în contra accepțiunei de păn' acuma,

că Traian întradevăr a fost a 2i-ar0ară tribun şi a 18-a-oară,

Imperator, pre când altmintrelea, i-se numără
“tribunat şi a 12-a dignitate de Imperator.

|

|

numai

un

al 20-a
|

C. Consul,

Ma

„Traian a devenit praetor
la anul 839;1) consul însă la 844
[91 p. Chr.]2) Nerva, îl adopteaz
la.ă,
850 şi Traian se designează
„pentru al 2-lea consulat pe anul următorii 98
p. Chr. Absentână,
a întrat dînsul în -acest consulat la 1-a Ianuar
ie 851 (98).

Esistând usul,

că

noudenumitul

Augustus aveâ

îndată

pentru

„anul următoriu să primiască, earăşi un consul
at, el deelină,
aceasta demnitată sub pretecst,. că n'ar fi în stare
să o poarte
în absența sa.) A. U. C. 853 (100) devenise
el a, treia, 854 (101)
a patra, 827 (103) a cincea şi 865 (119) a şaseaoară consul.

D.

_?

Pater patriae,.
Acest titlu 4) îl declină Traian pro primo

>

nu Ți-s'ar cuveni pentru atât de
0

multe

de la sine. „Oare

şi atât de mari merite

Spartian. în Haar. cp. |.

2). Dio Cass. lib, LXVII. ş, 12,

3) Plin, paneg, cp. 56,
1) Cicero a fost cel “dintâiu,
Catilina, a căpătat acest titlu,

>

:
care după învingerea
!

sa

asupra

lui
-

-
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unele

distincţiuni

chiar

şi -numele unui „părinte

să luptăm

contra

noue,

titluii

modestiei

de

LUI TRAIAN,
onoare?

Ă

Însă Tu ai declinat

al patriei“. Ce

tale?

Cât

i

mult

de târdiu

a trebuit

am

învins!

Numele acela, pe care alţii îl luau din întâia di a guvernărei
lor, pre cum numele de Imperator şi de Caesar!) Tu Ţi-ai
denegat însuţi păn' atunci, pănă când Tu însuţi, cel mai reservat
judecătoziu al faptelor Tale, ai fost constrîns să recunoşti, că
îl meriţi. Așadară numai Tu unicul ai avut parte de gloria,
aceea, de a fi părintele patriei încă înainte de a deveni aceasta.“
Din aceste cuvinte ale lui Pliniu se poate deduce, că Traian abia
după sosirea sa la Roma (859) a primit acest titlu, fiind călătoria,
sa spre Roma descrisă încă în capitulul precedent. Inscripţiuni
şi monete

confirmă

“B

aceasta

Optimus

asertiune.

-

Princeps.

Optimus.

„ Pliniu aminteşte de titlul Optimus?) deja în panegiricul
său, pe care La ţinut în acelaşi an după sosirea, lui Traian la,
Roma. Trâian a fost .cel dintâiu, căruia i-sa dat, acest nume
onorific prin decisul solemn al senatului, căci fericitul nu distinge
„caracterul ci o însuşire,5) ear „cel mare“ ) înseamnă mai

mult -un. ce invidios de cât frumos)

„Dar apoi

nu Ţi-a votat

senatul şi poporul roman din motive pe deplin justificate conu“mele de „cel mai bun“, un nume, care cei drept este obicinuit

"și la toţi cunoscut,

însă totuşi este > nou 16) -De si aşadară fără

1) Hofta, după a cărui traducere sunt citate vorbele

de

sus ale lui

Pliniu (paneg. 20) face obserrarea, „că şi alți împ&' aţi anteriori, pre cum
Tiberiu (Suet. Tib. 67. -Tac.-an. [. 72) ar fi respins acest titlu, aiţii,
Vespasian (Suet. 12) Var fi luat mai târdiu de cât Traian, care la purtat
dejâ în al doilea an al regimului: său. Despre împăratul Pertinax se dice
(Capitolin. cp. 5): „Primus sane omnium ea, die, qua Augustus est appel„“latus, etiam patris patriae nomen recepit.i
2) Plin. paneg. cp. 2: „jam quid tam civile, ţam senatoriuni, quam

illud addituma nobis OPTIMI cognomen ?* Id. 88: „adoptavit te optimus
princeps in suum, senatus in Optimi nomen.“
3) Felix, pre cum se numi Sulla.
.
*) Numele acesta “1 dedusă Sulla lui Pompeiu.

E
Pl.

in Pomp.

Sertor 18.
9 Plin. paneg. PE „cui plus invidiae, quam pulchritudinis inest,“
6) Plin. paneg. 38.
-

18,

8
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îndoială î-s'a dat împ&iatului conumele acesta de «sigur deja la
anul 853, totuşi abia la anul 858 se află acesta întră inscripţiunile şi monetele descoperite, şi adecă la început, numai pe partea

aversă,

de regulă:

S. P. Q.R.

OPTIMO

PRINCIPI;

pe partea.

reversă apare abia, de la anul 867 şi acolo stă nuinai OPTIMUS
întră cuvintele Trajanuş şi Augustus.
i
Monetele de la al 6-lea consulat al lui Traian posed imprimare întreită. Prima specie-a lor presintă pe partea reversă,
capul lui Trajan cu o circumscripție, ear inscripția este cea
-obicinuităîn decursul consulatului al 5-lea, adecă:
.
IMP. TRAJANO.
AUG.
GER.
DAC
ş. cel. sau: IMP.
CAES. NERVAE. TRAJANO. AUG.- GER. DAC. ş. cel, ear pe
partea, aversă de regulă: 8. P. Q. R. OPTIMO. PRINCIPI. Monetele
acestui al 6-lea consulat seamănă aproape întru toate cu cele

din al 5-lea, cu unica deosebire, că în loc de COS. V. se ceteşte

COS. VI. A doua specie a acestor. monete se deosebeşte de cea, .

„dintâiu prin aceea, că, în loc de OPTIMO
PRINCIPL pe partea,
averşă, are cuvântul OPTIMO. pe partea reversă, astfel se ceteşte
TRAJANO. OPTIMO. AUG. Pe aceste monete nu mai apar notatele istorice, pre cum: Alimenta, Italiae; Aqua Trajana; Arabia adquisita ; Via jrajana ș. a., cari se aflau pe cele din consulatul
a 5-lea.
A treia specie- a acestor monete adauge pre lângă celelalte
tițulaturi încă şi Parthicus, astfel în cât, dacă nu apare pe partea
aversă, urmează de regulă, după cuvintele: Tiajano. Optimo.

Aug. -Ger. Dac.

Aceste trei

|

specii

de

monete

o

succed în 'cei 6 ani

[
de. la

începutul consulatului al 6-lea astfel una după cealăltă, în cât

monetele celei dintâiu înceată îndată după începerea celei -de a
doua, ear” monetele speciei a doua, înceată îndată, după apariţia
celor de a treia, specie. Inseripţiunile de pe peatzră, decumva nu
vor fi falsificate, cor&spund pe deplin acestei observări.
|
Pe columna, traiană, care aminteşte al 17-lea, tribunat, (866
u. 6. adecă 113 d. Chr.) încă nu apare titlul Optimus. Acestuia
„corăspund monetele greceşti :
AYT. TRAIAN. CEB. rpm. AKA. (Cu efigia lui Traian).
Este constatat, că numele Optimus nu apare nick când. pe
monumentele cari amintesc tribunatul al 1-lea şi anul guvernării

VIEAȚA ȘI RESBOAIELE

LUI TRAIAN,

|

9

-sale în decursul acestui tribunat; „din contră, sb află pe toate
monumentele, începând cu: tribunatul al 10-lea, totodată şi Optimus.
Aceasta o dovedeşte şi următoarea, inscripție :
TRAJANO. .OPTIMO. AUG. GERMANICO. DACICO. a:
TRIB. POTEST. XVIII. IMP. VII. COS. VI: ;0) apoi a doua,
inseripție..... TRAJANUS. OPTIMUS. AUG. GERM. DACICUS.....
TRIB. POT. XVIII. IMP. IL. COS, VI. 2) Apoi o monetă grecească
din Alexandria :
AYT. TPALAN. APlosos. CEB. TEPA. AAKIK. CU icoana lui Traian
şi cu o femee, care zace pe o pernă. Mai departe monete din
Laodicea, în Siria.:
AYTOKR.. NEP. TRAIANOC. ARICI. KAI CEB, THp. JAR,
(Cu icoana, lui 'Traian).
IOY4HEON. KAI AAOMKRAN.- B 3 P, (Un cap femeesc cit .

un tiirn.)

„Era, Laodicenilor

„_monetă trebue, -deci

se

începe

cu

tomna

să fie imprimată

706 u. c.,

în toamna,

„care

aceasta

867— 868, în

an cade şi tribunatul al 18-lea al lui Traian.
Dio Cassius 3) şi Zonares admit lui Traian: numele Optimus
abia după cucerirea, Armebiei” şi a. Mesopotamiei; inscriptia,
următoare însă, care sa fost pus la idele lui Ianuarie sub consulatul lui L. Vipstanus Messalla 4) şi al lui M. Pedo, şi în care
Traian se numeşte Optimus, ne dovedeşte, că dînsul. a primit
numele acesti deja pe la mijlocul lui Tanuariu 868 (115)5)
NUMINI. DOMUS. AUGUSTAE. ET. SANCTI. SILVANI.
SALUTARIS.
SACRUM.
IMP.
CARS. _NERVAE.. TRAIANI.
OPTIMI.
AUG. - GERM.
DACIC.
IMAGINES.
ARGENT.
PARASTATICAS
CUM.
.
SUIS. ORNAMENTIS. ET. REGULIS,
ET. BASIBUS. ET. CONCAMERATIONE. FERREA. C. JULIUS.
NYMPHIUS. DEC. ANNALIS. SUA. PEC. POSUIT. DONUMQUE.
D

XVII. 1.

Muratorius Pag.

231,

2. —

Iohannes

de Vita

Inscript.

Benevent

2) Gruter, pg. 190, 7, — Vedi altele num&roase inscripțiuni la Fabretti
„292—293. Eckhel a, scos, după cum reese dintr'o asemănare mai
Fă aproape, toate din Fabretti.
35) Dio Cass. LXVIIE 5. 93.

1) Petav. III. pg. 92 citează ca consuli din anul 115 pe M. Valerius
Messalla şi pe C. Popilius Carus Pedo.
5) Fabretti pg. 292.

10
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DEDIT. IN. TBMPLO. SANCIL. SILNANI. SALUTARIS, QUOD.
EST. IN. AVENTINO.. ET. PRAEDIO. SU0. DEDICAVITQUE.
IDIBUS. JANUARIS. L. VIPSTANO. MESSALLA. M. PEDONE.
COSS.
a
Va, să dică, Traian luă, deja, cu sine titlul Optimus. plecând
„spre

orient,

-

F.

„

Germanicus,

a

Ă Titlu de Germanicus, pe care peutru prima: data. la purtat
Drusus şi fiul său, şi-Lau însuşit după dînşii mai mulţi împărati.
Pliniu scrie:) „Tocmai. (înaintea, sevârșirei actului de adopțiune)
a sosit din Pannonia o cunună de lauri, pentru că deii şi-au
propus a împodobi înălţarea, unui împărat neînvins, prin o decorațiune triumfală. Cununa, aceasta a depus'o împăratul Nerva, la
poalele deului Jupiter: când el deodată devenind o figură mai mare

şi mai sublimă decât eră de comun, — Te acceptă de fiul său înaintea
“unei adunări de oameni și de dei.“ Din aceste cuvintese deduce,
că Traian însuşi ar fi eluptat aceasta, învingere, care-i procurase
în prima linie împăratului său şi totodată şi campoducelui titlul
de Germanicus. Cum însă ar fi putut glorificatorul să. retacă o

astfel de învingere, dacă aceasta, întradevăr ar fi fost căştigartă,
de Traian? Traian eră, după mărturisirea, tuturor scriitorilor,
prefectul Rinului inferior când se facuse adopţiunea, lui ; Plinins
dice, că Nerva îndată după primirea, vestei despre învingere s'a,

urcat; pe Capitol şi a adoptat pe Traian, ear din Eutropiu se ştie,
că Traian a primit vestea, despre adopțiunea sa la Colonia
(K5ln); cum ar fi putut deci aian cu armata sa să ajungă
aşa, de iute după învingerea lui din Pannonia pănă la Colonia?
Nu, învingerea; aceasta a rapoitat'o altcineva, şi 'Praian a căpătat
acest nume onorific pentru faptele sale de lângă Rin, cari — durere
— nu ne 'sunt ctinoscute în totalitatea lor, sau şi numai prin

adopțiune) după al cărei drept el erediă
pre cum

toate titlurile tatălui, '

d. e. se numiă îndată după adopţiune Optimus,

nicus, Dacicus,

Parthicus. Aceasta

părere

:) Plin. paneg,. 8.

2) Eckhel tom, II, „Yo. V. pag. 460,

Germa.

se confirmă de Plinius

- VIEAȚA
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LUI TRAIAN...

„prin afirmarea, că numele de onoare Germanicus
la, Roma lui “Traian.!)
i
GG.

î-s'a trimis de
ÎN

Dacicus.

Dacicus se numi Traian: de armată, şi de
șirea primului resbel dacic. Socotirea, timpului
etatea lui Traian la anul 101 d. Chr. când
resbel, şi la anul 108, când prin terminarea, lui
tigase numele
-Resbelul

ul

Dadic, — se pot, vedă
cu Dacii s'a început

senat după, sevârşi dovedile despre
începuse el acest
glorioasă 'și căş-

din uimătoarele cercețări.
sau în toamnă anului 100

d. Chr. pe când Traian şi M. Corn. Fronto ambii erau a treiaoază consuli, sau — ceace apare mai probabil — în primăva
ra anului următoriu 101, 2) sub al patrulea, consulat al lui
Traian
1) Plin, paneg. 9: cum Germaniae praesideret, German
ici nomenshine -

(Roma) miesum,
Lc.

LUC.
o

tocmai ca şi titula Filius,

412.

E

851, PX

Caesar, Imperator, —.Eckhel

-

98

o.

.

”

E

- CAES. IMP. COS. IL. ȚR. POT. GERM. NERVA. AUG. IV TRAJA
NO.
CAES. II. COS.
i
Ă
.
|

- După părerea, lui Eckhel n'ar esistă nume de a, Traian,
înainte de
a deveni Augustus. Nerva, 'şi reţinuse titlurile August
us și Pont. Max. şi
dreptul baterii de monete ; din causa aceasta crede
Eckhel, că monetele.

reprod
de.use
Zrisfanu
: s : comment.

hist. tom. L. pg. 288 şi de Archot ar fi

falsificate, cari. se referesc la. Traian

2. din acelaș an:
AUGUSTUS.

într:o epocă anterioară,

-

-

|

TR. p. I., IL. COS. 1. P. M. GERM.

2) Calvisii opus „Chronologic. pag. 454. — 'Tillemo
nt hist.- des. emp.
IL., troisiăme partie, pg. 899; note X. sur. Trajan.
— Mannert, res. Traj. ad
Danub. pg. 15. — Ciaconus histor. ultriusque belli
dacici a, 'Traj.. Caes. gesti,
ex simulacris, quae în ejusdem columna Romae
visuntur collecta. —
Fabretti de columna, Traj. syntagma. — Reimar
us ad. Dion. LXVIIL., 6, 45.
— Că Traian: n'a purtat; titlul Dacicus înaintea
, terminărei primului resbel
dacic, reese din următoarea numă :
î

Eckhel pg. 414.

-..

|

A) IMP. CAES. NERVA.
B) IMP. CAES. NERVA.
Vt. lit, A,

.

-P. M. TR. P. COS. [IL P.P.

Veit B.

Aceste

E

TRAIAN, AUG. GERM.
TRAIAN. AUG. GERM. P. M.

numiri se potrivese

“

-

|
aşa dară

după

dignitatea consulatului al

patrulea al lui Traian cu anii 101 sau 102, pre când
împăratul încă nu se

1
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şi cel al lui Sext. Articulejus Paetus, carele devenise pentru prima-!
„dată, consul. În acelaşi an “devenise Traian a patra-o: ară tribunus
plebis, ear' Adrian întâia:dată quaestor. . Despre --câst din urmă
se vorbeşte, că diînsul după sevârşirea afacerilor quaestoriale
numiă, Dacicus, Chiar alte două
posed aceasta, titulatură :

numi

âin „anul

următoriu

103 încă nu

A) U. C. 856, P. X. 203.

TR. P. VI, VIL. COS. 1V. DES. V.P.M.P. p. GERM. INP. TIE,
IV (SUBURANO IL. P. HORATIO MARCELLO COS.) B) IMP. CAES. NERVA. TRAIAN. AUG. GERM. P.M, TR.P. VI
IMP. III. COS. IV. DES. V.P. P.S.
Pe următoarele

numi se ceteşte mai întâiu Dacicus :

A). IMP. CAES. NERVA. TRAIAN. AUG. GERM. DACICUS. COS.
III. P. P.
B) IMP. CAES. NERVA. TRAIAN. AUG. GERN. DACICUS, P.M. TR,
P. Vil. IMP. IL. COS, III. DES. V. S.C.
Vadreltus pg. 2175 şi Woris de Epocha Syrom. pg. „au amintese încă două numi cu aceeaşi inseripție, însă în altă formă, pe” cari dînșii asigură,
că le-ar fi vă&dut.
Ă
e
|
Asupra

mod:
non

numilor

citate nai

sus se esprimă, Eckhel E. c. în următoriul

„Ex his invicte probatur, quoâ-jam
Cal. Jan.

anni

praesentis. U.

C. 856,

praestitit Fabrettus,
sed

sequentis

857

Trajanum
processisse

anni praesentie, eonjungitur Cos. 1V. Des, "'Commaode isthaec. Verum reclamant veteres omnes fastorum rom; scriptores, qui consensu unanimi
consulatum Traj. V. ânno U. C. 856, non sequenti 857 adfigunt, quae
dificultas tanta, visa est Pagio, ut. auderet adserere, vel erratum fuisse a,
"+ monetariis sealpendo perperam
Te, P. VIL. pro 'Tr, P. VI. vel numos esse
- spurios, praecipue cum non făcile alterius imperatoris plares numi adul„terini circumfe:antur. Norisius, Fabrettus, Mediobarbus numis fidem habent,
” „consulatumque differunt. Tillemontius ambiguus hderet, quem super hoc

argumento consule. Me si quis consulat, aio, differendum consulatum, noa
modo nixus autoritate numorur,
-. producam, paucis- respondendum
vocanti.. Esto,

errari

sed et argumentis. aliis, :quae antequam
-est Pagio numorum. fidem in dubium

potuisse în numo

uno, verum

sic inscripti producuntur

ires; eos vero voderes aceusate -inhumanum videatur, cum eorum probitatem tueantur Vaillantius, Fabrettus, Norisius, illustres hujus causae
vades. Quod ait, falsariorum artem sese praecipue in adulterandis Trajani
numis exercuisse, lubenter dabo, verum iis tantum qui factum aliquod ad

historiam illustrius insculptum offerunt. quorum catalogum dabo ad calcem
monetae hujus imperatoris, non autem iis qui vulgares tantum inscriptiones

et typos continent, quales sunt ii omnes, de -quibus nobis nunc
disputandi

Causa. ăi

sermo et

-
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aşa dară de sigur

a plecat 'Traian, după cum
ne dovedesc
şi număroasele
numi,?) deja în toainna an. :100, la. aimată, spre a, uigeâ pre_gătirile de răsboiu, ear” Adrian i-a urmat -în decursul anului
următoriu, pre când deja eră început răsboiul. — Aci se mai
adauge mărturia lui Iulian, 3)- care lasă pe Traian. să dică, că

dinsul a sevârşit cucerirea, Getilor în cinci ani. Al doilea, resbel
a încetat însă la anul 105;
început la
belului la
Septembre
de sigur.

cel dîntâiu trebuiă, deci

să

se fie

anul 101. Apoi mai vorbeşte pentru începutul resanul 101 şi Pliniu, care şi-a ținut panegiricul său în
al anului trecut, şi nici nu aminteşte de resbel, — ceea-ce
nu ar fi întrălăsat, dacă pe atunci resbelul ar fi fost

deja decis şi publicat oficios.
O

întrebare cronologică

că în care etate

belul?

Dacă

nu

a fost Traian

mai

la anul

puţin dificilă este aceea,
101,

a trăit dînsul-63 ani, 9 luni,

cânda

început, res-

şi 4 dile)

atunci

trebui s&-şi fie început guvernarea cu 45 -ani, 4 luni, şi nu
pră. cum se susţine,?) cu al 42-lea an. Fosta însă dinsul la
începutul guvernărei sale în anul 98 d. Chr. în al 45-lea an al
viețtei, atunci trebuiă,la, anul 101 să fi avut pe la 48 ani. Anul

naşterei sale este deci al B4-leă d. Chr,al 806-lea al Romei,
ea” diua de naştere (unii cred diua adopţiunei sale) în 18-lea, Septentbre, după

cum

1) Spartiani Hadr. III.

sar învederă
„Questuram

dintrun calendariu roman. )
gessit (Hadrianus) “Trajano quater

et Anticulejo Coss. — — Post quaesturam acta Senatus _curavit, „atque.
ad bellim dacicum familiariter prosecutus est.“
!
2) Două numi la Oeco pa. 197 şi la Mediobarbus a 149 amintesc
plecarea, di,

DIVO NERVAE TRAIANO AUG. -P. N. a. pl.
PROFECTIO AUG. GERMANIAE (GERMANICI ?) S. C,
—
—

COS;

HI. P, p,

Sub Germaniae este a se înțelege Dacia, pre cum adese-ori obvine.
A doua numă numeşte pe Traian Dacicus, adecă înving&toriul Dacilor.
0 a treia la Birag. pg. 149 îl nuraeşte victor Germaniae,
3) Juliani imp. - Caesares. Gothae. 1736 pe. 23: „eroi z9u VE uor 7

Ă toyov

70570

îv

îviavzois

etow

70

7âpre.

2) Butrop. VIIL. 3,

3) Dio

Cassius

LXVIIL.-6' dice:

”

-

.

a

|

„devrepov pâp zul 'zeovugazoorv

ăi

.

Eros

po

prev —6
:
5) Liambecius DibL. Vind. Iv. 235. — Fabrettus: de columna Traj.
pg. 270. — Cine vrea s& se desfăteze de o contusiune erudită, să compare

cu Tillemiont. -Da. cine ar și pute s8 susţină,
că în acest labirint de date
false şi păreri contradictorie ax fi allat adevărul

nedăbitabil ?

-

|
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“E. Parthicus.
|
Numele Pârthicus începe pe monete Și insecripțiuni a. u,
869, în decursul 'Tribunatului al 19-lea și al 20-lea: Pe nici o

inșcripție

probată

nu - se „află numele Parthicus

deja, înpreunai,

cu tribunatul al 18-lea. Ca dovadă: unele inscripțiuni cu tribunatul
al 1-lea.!)
1. AYT. KAICAPA. NEP. TPAIANON: APICION. CEB..
TEPM. AAK. AUMAPX. EE. Î£. VILATON. şi
2. AYI. K. TPAIANOC. APICTOC. CEB. rep. 44Kk. L. 17.
3. AYT. TOY. KAICAPOC, 'TPAIANOY, APICTOY. CEB,
PEPM. AAKIKOY. AH. EE. ÎZ. OYITAT. T0..s.
4: AYTOKR.

KAIC. NEP.

TPAIANO.

AIICTO.

CEB. TEPM. AK.

„ ANMAPĂ, E. 7. YIIATO. s.
E
5. SENATUS, POPULUSQUE. ROMANUS, IMP. CAESARI
„DIVI. NERVAE. F. NERVAE. TRAJANO. AUG. GERM. DACICO.
» PONTIF. MAXIMO. TRIB. POT. XVII: COS. VL. P. P. AD. DECLA“RANDUM.
QUANTAE.
ALTITUDINIS. MONS.
ET. LOCUS.
TANTIS. OPERIBUS. SIT. EGESTUS. (Columna lui Traian.
- Apoi unele inscripţiuni 2) din tribunatul al 18-lea pe cari
încă mai lipseşte Parthicus.
IMP. CAESAR. DIVI. NERVAE. F. NERVA. TRAJANUS.
OPTIMUS. AUG. GERM. DACICUS. PONTIFEX. MAXIMUS. TRIB.
- POT. XVIII. IMP. VIII. COS. VL. P. P.. FACIENDA. CURAVIT
.
2. IMP. CAESARI. DIVI. NERVAE. F. NERVAE. TRAJANO.
OPTIMO. AUG. GERMANICO.. DACICO. PONT. MAX. TRIB.
-POTEST. -XVIIL
IMP.- VII. COS. VL. PP.
FORTISSIMO.
PRINCIPL. $. P. Q. R.3)
3) IMP. CAESARI. DIVL NERVAE. F. TRAJANO. OPTIMO.
AUG. GERMANIC. DACICO. PONT. MAX. TR. POT. XV. -XIII.

IMP. LX. (e de sigur greşeală) COS. VI. P. P. PROVIDENTISSIMO.

PRINCIPI. SENATUS. P. Q. R. QUOD. ACCESSUM. ITALIAE.
- HOS. ETIAM, ADDITO. EX. PECUNIA. SUA. PORTU. TUTIOREM.
NAVIGANTIBUS. REDDIDERIT.
4. VII. IMP. CAESAR. DIVI NERVAE. F. NERVAE. TRAJAN.
OPTIMUS. AUG. GERM. DACICUS. PONTIFEX.
MAXIMUS.
„TRIB. POT. XVIII. IMP. VIII. COS. VI. P.P. FACIENDA. „ CURAVIT.
„_ 1) Fabretti pg, 292.
-2) Pabretti

-

pg. 993 și Gruter,

) Fabretii |. e. și Gruter.

-
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5. IMP. CAESAR. DIVI. NERVAE. F. NERVA. TRAJANUS.
“OPTIMUS. AUG. GERMANICUS. DACICUS. POMTIF.. MAX.
TRIBUNIC. POTEST. XVIIL IMP. VIL COS. VI. P. P. SACRARIA.
NUMINUM. 'VETUSTATE. DILAPSA. RESTITUIT. Aceste iinscripțiuni ar trebui după conţinutul lor să fie citate la alt loc,. ele
dovedesc însă şi aici, că numele Parthicus încă nu apartineă
tribunațului al 17-lea și al 18-lea.
Muratori pes-de chiar . o inscripțiune 5) din tribunatul. al
19-lea, căreia încă-i lipseşte predicatul Parthicus; din contră,
se află la,.Gruter ună din al 18-lea tribunat cu aceasta titulatură;
o dovadă (dice Eckhel) că Traian în toamna, 868, când întraso
în al 19-lea tribunat, încă nu se numiă Pasrthicus; sau mai bine
-dis (după părerea noastră), că dinsul tocmai pe timpul acesta
'şi căpătase. acest nunie.

„Tot aceasta dovadă se poate întări încă, şi prin monete.
O monetă frumos batută-la, Lagdicea în Siria cu anul epocei rzP
nu posed - titlul Parthicus, din contră, acesta îl aflăm pe o
monetă din acelaşi an, care. seamană tare mult cu cea diîntâiu.
Era de la Laodicea a început însă ti. c. 70; aceste monete
deci sunt bătute din toamna 868 — 869 şi dovedesc, că Traian
-în decursul acestui an a prinit numele Parthicus2). Anul acesta,
coincide aproape pe deplin. cu teibunatul al. 19-lea.
Tot aceasta, o dovedesc monete alecsandrine cu inscripţiunea,
L. L 6. din cari unele - poaită titlul Parthicus, pre când la
altele acest cuvânt lipseşte. Anul 70. începe cu:29.: August 868;
la începutul acestui au Traian încă nu aveă, acest titlu.
Pentru întâia-dată s'a, salutat Traian din partea, ostaşilor
cu titlul „Parthicus“ după cucerirea cetăților Nisibi şi Batana ;
(868) dinsul însă n'a fost mulţămit a. fi numit astfeliu numai de
"armată 5) ci senatul îi, confirmă acest, titlu de onoare după luarea
Ktesiphonei la, 869, ear d'aci nainte se aplică şi pe monumente,

2) pg. 450. 4,
.
,
2 Bokhel l. c. pg. 46,
3) Dio- Cass, LXVIIL $. 23: Reimari pg. 1138: „zi dvoudoti tă, +
adi; ză mi Niăfur cile cd zis Bermas, Iagizos.* — Norisius pg. 289. —
-

Fabretti 285. D; 288. D. 292
Ozriuov

rgosipogie,

ss, —

7ăv daiov obo zoeavuner.“
” gloriei răsboinice,

O dovadă,

paoiiă dă păilov fard 7 10ă

Dio. 6.:

i zeus fidăcus fuuntocus;

ze

2

râv. 70070

«uroă

pueddovij

că Traian. nu esageră în apreţiarea
-
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I. Caesar.
Titlulde Caesar illa dat. lui Traian Nerva îndată după.
adâpţiune- ş..a. într'o şedinţă de senat 1) care s'a ţinut în templul

lui Jupiter capitolinul.5) Erâ numsle cbicinuit al eredilor designaţi pentru tron.
o
o
|
KE.
“ Apoi urmă,

Imperator.

totodată

denumirea

de

N
Imperator în înțelesul

civil, ceea-ce la, adopiatul Traian însemnă totatâta, ca şi conregent,

ear titlurile Augustus şi Pontifex Maximus şi-le-a reservat
Nerva
sie-și, ear Traian şi-le-a însuşit abia, după urcarea sa
pe tron.)
Titlul militar de Imperator al lui: 'Traian şe înşiră în următoarea ordine:
Imp. IL. se numeşte Traian mai întâiu. în următoarea,

inscripțiune :

|

.

IMP. CAESAR. D.
NERVAE.
F. NERVA.
'TRAJANUS.
-GERMANICUS. PONT. MAX. TRIB. POT. VI.
IMP. 1. COS. W.
PP. INCHOATAM. A. D. NERVA. PATRE. SUO. PERF
ICIENDAM
CURAVITA)
”

Aicea, se află

din causa aceasta,
adecă 102—1035)

|

Imp. IL. Tr. Pot. VI şi Cos. IV împreunat, ;
trebue
.

să

fie acesta,
.

anul

de la 854—855,
-.
-

%) Dio Cass. IL, 4191: „eco ierte ruăre (va să dică, după adopţin
ne)

îv 18-0vvedoi Rulouod re cirăv dntderge —
o
2) Plin. paneg. 1.: „eodemque loci, quem
deus
ae praesens, quam caelum ac sidera insedit,«

il!e tam

manifestus
-

3) Fabretta |. c. pg. 87 ss. — Tijlemont IL, pg. 888
ss. — Po Cass.
|. 0.: „eri z0ăro citozotzoo 2ytveio 3“ va să dică,
după moartea, lui Nerva,

— Eutropius VII.

2:

Trajanus -imperator

apud

Agrippinam

in Galliis

factus est.* — Monete cu titlul Augustus la Eckhel:
o
|
A) IMP. CAES. NERVA. TRAJAN. AUG. GERM.
— P. M. P. COS,
II. P. P.
.
.
__B)

IMP.

BI, P.P. S.C.
C) IMP.
COS. III. DES.
:) Fabretti
5) Socoata

CARS.

NERVA.

TRAJAN.

AUG.

GERM.

— TR. POT. COS:

.
CARS. NERVA. TRAJAN. AUG. GERM. P.A.T
R.P.—
IL. P. p.8. €.
a
pg. 278.
a
lui Eckhel aici de .sigur e greşită: „sunt hac
notae

annorum |. C. 855 ct 856, sed quia posteriore hoc anno
T'rajanus jam fuit
imp. 1V.,
certum

-

videtur,

titulum

imp, HI,

pârtum

jam

fuisse

anno

855,

.

dU 934 —
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Imp. III. nu se află pe nici un monument. De sigur că cu
acesta a fost salutat Traian în decursul răsboiului dacic.
Imp. 1V. se află pe monete împreună cu TR, P. VI. COS.
IV. DES. V. sau şi cu TR. P. VII. COS. IV. DES.V. (855 sau
103—104.) E tot-acelaşi an, însă în diferite anotimpuri.

Inscripţiuni la Im. IV. se află mai multe.!)

|

IMP. CAESARI. DIVI. NERVAE. F. NERVAE. TRAJANO.
AUG. GERMANICO. DACICO. PONTIFICI. MAXIMO. TRIBUNIC.
POT. VIL. IMP. IV. COS. V. P. P. TRIBUS. XXXV. QUOD.
LIBERALITATE. OPTIMI.
PRINCIPIS.
COMMODA.
EARUM.

ETIAM. LOCORUM.

ADJECTIONE. AMPLIATA.

SINT.2)

Imp. V. se află cu TR, P. VIII. într'o inscripţiune pe podul

lui Traian la Alcantara?) Anul 105 - 106.
IMP. CAESAR.

DIVI. F.

DACICO. PONT. MAX.
V.PP.
|

NERV.

TRIB.

TRAJANO.

POTEST.

VIIIL

AUG.

IMP. V.

GERM.

COS,

Imp. VI. Neaflându-se tribunatele X. și XI. pe inscripţiuni,
nu suntemîn stare a eruâ la care ar aparţină Imp. VL. Abia

cu al 12-lea tribunat, 861, aflăm aceasta

demnitate de Imp. VI.

Nu cumva are împăratul să mulțămiască aceasta, demnita
te
campaniei lui Palmaîn Arabia Petraea? Traian se numiă
încă,
Imp. VL. la anul 866, pe când întră pe toamnă în- al 17-lea

tribunat al său.

Imp. VII. stă în legatură cu TR. POT. XVIII, 867. Se pare

că Traian a fost salutat de Imp. VIL pe când regele armenia
n
„ Parthamasiris își dechiarase în mod solemn supunerea sa.)

Imp. VIII. se află împreunat cu "TR. P. XVIIL5)

aut residuus adhuc fuit ab anno 854, quoniam hoc
jam annd coepit
belium Dacicum, ex quo 'Trajano accessisse titulum
verisimile est, Nam non adsentior Yabretto, ex levi causa conjicienti,
Trajanum jam anno U. C.
851 dietum Imp. Il. ex Germanica expeditione. După părerea,
mea a devenit
Trajan în Germania Imp, L. şi Imp. Th: a ţinut tithul
Imp. II. pănă la anul

102; a devenit în primul r&sboiu dacic Imp." III și Imp.
IV,

al doilea răsboiu dacie Imp. V. an. 106.
1 Muratori, pg. 449. 4.
2) Gruter pg. 246. 8,
3) Gruter pg. 162. 3.

) Dio Cass. LXVIIL. $, 19.
5) Gruter pg. 190. 7.

103, şi după

|
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IMP. CAESAR. DIVI. NERVAE. F. NERV
A. TRAJANUS,
OPTIMUS.' AUG. GERM. DACICUS. PONTIFEX
. MAXIMUS. TRIB.
POT. XVIII. IMP, VII. COS. VI. P: P. FACI
ENDA. CURAVIT.
Imp. VIII: şi Imp. IX, Amândouă aceste
titluri se pare că
le-a căpătat, Traian după, faptele” sale săvâr
şite în Armenia, şi
Mesop

otamia.

i

Chiar şi monete cu Ip. VII. VIII. VINUL.
se pare a se referă
tot la anul 868.
i
_
Imp. 'X. nu se află pe nici un monu
ment. Prin urmare
anul
acesta nu

se poate

statori.

E

Pi

Irap. XI. este împreunat cu TR. POT.
XVIII 1) însă fără Parthicus. Traian a deveniţ Parthicus
în decursul tribunatului al 19-lea, pre cum s'a, arătat mai sus,
anul 869. Traian eră aşadară, la, începutul acestui an încă Imp.
XI. O altă iniscripțiune
împreună

deja Imp.

Parthicus,2)

XI. cu TR.

P. XVIII

şi cu predicatul

IMP. CAESARI. DIVI. NERVAR.
F. NERVAE. TRAJANO.
OPTIMO. “AUG. GER. PAPTHICO.
DACICO. PONTIF. MAX.
TRIBUN. POTEST. XVIII IMP. XI
COS. VL. P. PD. D. M
FV.PPD.
|

Imp.

XII

împreună

cu TR. Pp. „XX5) Aceasta, dignitate
„împeratorică ar fi după monume
nte nedubitabile cea mai din
urmă, și probabil și-a însușit'o.
Traian după r&sboiul cel din
urmă în cântra

Arabiei.

e

Imp. XIII. cu TR. P. XIII se află
pe un monument,

pe care
lam citat mai sus şi care i-sta Tidicat
lui Traian după moartea, hui.
Pentru. comp
arare

care

a esplicat'o - acest

reproduc aici Synopsis *) lui Fabr
etti, pe
archeolog

învățat

întrun

amănunţit în opul s&u despre
columna, lui Traian.
cu deosebire în privinţa, anilor de
la zidirea Romei,
la resultatele date de noi la
acest loc. Eu țin
a ajunge aicea, la o concordanță,
perfectă.
1) Muratori,

mod

atât

de

Ea, se abate,
adese-ori de .
de imposibil

pg. 450. 4.

2) Gruter 248. 3,
3) Muratori,

res

pg. 231 4.

_

|

*) Fabretti col. Traj. pg. 282. — Apoi
se mai găsește la Mannert,
Trajani pg. 41.
.

“
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III.
Familia

lui Traian.

A. Trajanus

pater.

Traian se bucură de o familiă mai mult, vechiă
, de cât
renumită!) Tatăl său, Traian, fiul lui Ulpiu 'şi
deduceâ numele
de la 'Trajus, strămoșul familiei?) şi escelase
în diferite lupte
prin vitejia, sa, “raportând (împreună cu fiul său)
şi o învingere
asupra, Parthilor.) Pasagiul citat e unicul, care
ameninteşte de
aceasta învingere; esistă însă pe o monetă din
Antiochia un

Traian?)

ear” acest

Traian

nu

va,

fi altul de

cât Traian

tatăl,

a cărui dignitate de locoţiitoriu asupra provinciei
Siria, conform
usului, se denotă prin o monetă bătută în
residenţa provinciei.
Baterea, ei ar căd35) în anul din urmă al lui
Nero, 68 d. Chr, pre
când Traian se află după o calculaţiune, în al
14-lea an și aşadară,
puteă deja însoţi-pe tatăl său în resbel, care
pe atuncea stă sub
"comanda supremă a lui Domitius Corbulo. Număr
ul de pe monetă,
EKR, (mai corect EKP) înseamnă anul conţelegerii
întră Caesar
şi Antonius, după care socoteau Antiochienii
pe atuncea, şi de
anul 831 u. c., pre când Vespasian devenise
a opta, şi Titus
a şeasa-oară, consul,6) ear' Traian fiul treceâ
în a] 15-lea an.7)
„Dacă monetă e nefalsificată şi socoata
corectă, atunci ni-s'ar
confirmă prin amândouă pasagiul de sus
la Plinius.
1) Eutropius VIII. 2: „familia antiqua magis
, quam clara,*
2 Victoris (Sext. Aurel.) epitome cap. XIII.
: Ulpius ab avo dictus,
Trajanus a

Trajo, paterni generis auctore, vel de
nomine Trajani patris
sic appellatus.
“
3) Plin. paneg. 14: „nonne incunabula
haec tibi, Caesar, et rudimenta;
quum puer admodum Parthica, lauro
gloriam patris augeres — — 7

*) Spanhem.

diss.

IL. pg. 229.

Moneta, se află și la, Belhe

l: Trajanus
pg. 434 şi sună: IMP, PON. (Capul
lui Titu cu laurii) şi E77. TPAIANOY
,
ANTIOXBAN. ET. EKP.* Eckhel
dice : „ex anno epochac EKP certi
sumus,
numum hunc Antiochiae Syriae esse
signatum inde ab autumno U, C. 829,
ac praeterea, certi sumus, quod ex
nullo scriptore tenemus, Trajanum
tum
- Propraetore rexisse Syriam.e
5) Spanh. L. e,
5): Petaoii rationarium fengorum
tom, IIl., pg. 89.
7) Vedi mai sus,

-

|
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“Traian tatăl a. fost Patrician, Consul, și decorat cu insignii
le
de onoare ale unui tribunat.!) E întrebarea numai, că din
ce
motive şi prin cine a ajuns el la aceste dignităţi. Vespas
ian Par
fi înălțat pe dînsul, primul din tamilie, la rangul de patricia
n,
de și nu se poate citâ nici o dovadă, pentru aserțiunea
aceasta,
Apoi nu se află nici o indicaţiune chronologică despre
acest
Traian

mai

bătrân

Tot-atât de. nesigur

ca

consul,

se poate

dar

nici

constată,

chiar

că

ca Suffectus.2)

oare

căpstata

el

ornamenta, triumphalia 3) pentru faptele sale în răsboiu
l parthie
şi judaic, şi de la care împărat le-a, primit ? Ba nici atâta
nu se
poate constată prin dovedi nedubitabile, că oare
Traian, care
sa, distins în răsboiul judaic, ar fi fost tatăl împăratului.
Despre
acesta, se dice,) că la, luarea cetăței Japha, 5) dînsul
erâ, prefectul
legiunei a X-a şi a fost trimis de împăratul Vespas
ian cu 2000
pedestrași şi 1000 călăreţi în contra numitei cetăţi, carea
întărită
de la natură, a mai fost, încă scutită Şi prin un
zid îndoit,
Locuitorii apărându-se în contra, lui Traian, au fost
bătuţi şi
siliţi a, se retrage după zidul cel dintâiu al cetăței, însă
fără de
a pute opri pe Romani de a întră şi ei. Vedând aceasta
cei din
cetate, închiseră portile şi i lăsară pe nefericiţii apărători
afară
din cetate,

de

fiică

ca

nu

cumva

împreună,

cu apărătorii

să

între şi inimicul în cetate; prin aceasta, devenită, apărătorii în

starea, cea mai critică, de oare-ce și Romanii au închis
după ei |
poarta, de la. zidul cel dintâiu ; în zadar strigau ei întru
ajutoriu
pe trădătorii cei de pe zid şi i afuțiseau pe ei mai
mult, de cât
„pe: duşman, care “i si nimici pe toţi aproape 2000.
de oameni,
perdând însă Şi dînşii un număr mare de luptători.
Traian
1) Phin.

paneg.

9:

patricio

et

cornisulari

et - triumphali

Zutropius VII, 2.: „nam pater ejus primum Consul fuiţ.«
*) Nici Calvisius, nici Petavius, dar' nici Reimarus

patre.“

în Dio

—

nu-l

posed în conspectele lor, astfeliu, în cât trebue să ne
mulțumim cu asigurarea
nedecisă a lui Plinius şi Eutropius.

5) O invenţiune a lui Augustus, Dio Cassius LXII,
19 şi 23, LIV,
24, 31. — Sueton. 'Tib. 9. Aceste semne onorifice erau
un sceptru de fildeş
cu aguila romană,

apoi

o cunună

de lauri,

o hâină triumfală,

*) Flav. Josephus de bello judatco lib. IL. cap. II,

_„_*) doppe, Zânm, în testamentul

Japho, astăgi Jaffa,

vechiu și la Josephus

ete.

Japha sau
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cugetând, că cetatea sar află acuma, fără apărători şi că cei
rămași în cetate de frică și de spaimă vor încetă de a mai luptă,
şi de a se apărâ, voiâ să cedeze onoarea învingerii finale și a
„luării cetăţii în favorul împăratului Vespasian și a fiului său
- “Titu, ca cu ajutoriul acestuia să se sevârşiască supunerea, cetăţii,
abdicând astfeliu pentru persoana sa de la gloria cucerirei și lăsând'o
lui Vespasian ca un curtean,!) ce are să mulţumească înălțarea
neamului s&u graţiei stăpânului său, de la care puteâ. aşteptă

E
E

şi pentru viitoriu alte favoruri. EI trimise aşadară lui Vespasian 2)

curieri și împărtăşindu-i. cele întâmplate, "1 roagă săi trimită,
pre fliul său Titu, ca prin ajutoriul acestuia, să se săvârşiască
supunerea, cetăţei. Vespasian trimise pe Titu cu 500 călăreți şi
1000 pedestrași, pentru-că după raportul lui Traian nu cugetă
alta, de cât; că, întreprinderea cardinală erâ încă de eteptuit.
Titu îndată după sosirea sa înaintea, cetăţii î-şi projectează,
planul de operaţiune, predă lui Traian conducerea aripei stânge,
ear dînsul luă asupra sa conducerea generală şi a aripei drepte
„în special. Romanii pusără pe toate laturile scări de asalt, după
„0 luptă scurtă goniră pe Galilei de pe ziduri, peste cari sări

-

“Şi Titu cu consoţii săi, cei dintâiu în cetâte.. Însă aici se des-

voaltă încă o luptă, crâncenă și sângeroasă prin stradele înguste,
cari paş de paş trebuiră să se cuceriască, în timp ce femeile
de pe acoperişele caselor aruncau asupra, inimicilor tot ce le

|

e

eră lă mână.
cetății cu

de mare,
meritul

Până

la 3 oare p. m.a

nimicirea,

în cât

nu

luptătorilor,

mai

cruţară

ear

durat

lupta şi apărarea,

furia, Romanilor

nici

eră atât,

bătrâni, nici juni, ci -i

1) De când -noţiunea, de, monarchiă devenise realitate, s'a perdut
membrelor subordinate ale mașineriei de stat, sau se transmu
tă

pe numele monarchului. Omul cuminte abdice la aparinţă
de meritul
deja, „recunoscut, el cedâ tacite principelui şi eră
cu atât.mai sigur de

recunoştinţa
triumphalis
de atunci.

modestiei sale. Probabil că Trajan

pentru
Ie

2) Vespasian

legiunilor

-

-

cu

câteva

va, fi căpătat ornamenta

resignaţiunea sa atât de onorifică întră împrejurările
,
Ă
.
.
încă nu erâ împărat, ci s'a proclamat din partea

dile mai târdiu.

Dînsul se află adecă în Alexandria,

petrecând acolo cu vindecări miraculoase și eră cu
1. Iuliu proclamat de
împărat, ear' în 11. Iuliu se revoltară legiunile siriane,
cari împresurau
Terusalimul, şi în locul lui Vittelius salutară de împărat,
pe campoducele lor,

Tac. ist. ÎV. 8 ss, — Foseză. bell, jud. V, 2 ss, -
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cei de secsul

îi dechiarază

bărbătesc,

de

ear” 2130 au cădut în captivitate.
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ear femeile

şi copiii,

sclavi.. Au cădut 15.000 morţi,

|

|

„Cucerirea, cetăței Joppe s'a întemplat în 25 luniu an. 69
d. Chr. Identitatea persoanei acestui conducăţoriu viteaz al legiunei
a X-a cu tatăl împăratului Traian sar pută întări prin dovada,
de probabilitate, că numele- lui- Traian, ca unul ce pe atunci
tocmai de curând imigrase, pănă atunci încă nu âpăruse
în .
istoria romană. Etatea, care o ajunsese M. U. Traian pre când
fusese adoptat, de Nerva, ne lasă a presupune, că gintea ulpiană

împreună

cu

compatriotul

multe

alte familii va, fi fost adusă

său Seneca, care se bucură de mare

în Italia de
influință sub

Nero, și va fi ajuns apoi la mare vagă; cel puţin Traian păstrâ
totdeaiina, cea mai mare stimă faţă ge caracterul lui Seneca,!)
Că, Traian tatăl eră rechiămat de la pretura, Siriei

consulatul Asiei, o dovedeşte o inscripţie

în Siria.2)

aflată lângă

la pro- - -

Laodicea,

TITO. KAICAPI CEBACTO. OYECIIACIANO. YIATA. TO. 2.
AYTOKPATOPOC. OYECHACIANOY. VIOI. KAI TOI AMOI. |
„NEIKOCTPATOY. TOYTON. 4I00N. EK. TON. IAION. ANEOHREN.
„Zr A. KAOIEPOCANTOC. TOY. TPAIANOY. TOY. ANOYIIATOY.

TITO.
CAESARI. AUGUSTO. VESPASIANO. COS. VII.
IMPERATORIS VESPASIANI. F. EP POPULO NICOSTRATUS
LYCH F. NICOSTRATI. N. HUNC LAPIDEM SUIS SUMPTIBUS
- BREXIT ete. DEDICAVIT TRAJANUS PROCOS.
O-altă cetire a cuvintelor din urmă e mai completă :

KAOIEPOCANTOC.

MARKOY.- O YAHIOY. -TRAIANO7, din care reese

pănă la evidenţă, că acest Traian apartine gintei Ulpiei. Din
“Titus Cos. VII reese, că aceasta, monetă datează de la anul
832
d. c., şi adecă din jumătatea a doua a anului acestuia. Muratori .
e în- dubiu, eă oare acest numitul Proconsul Trajanus să fie .
fost tatăl sau fiul; noi ştim însă, că Traian fiul se află la anu]
832 în etate de abia, 26 ani, şi așadară erâ încă prea, tiner pentru un
Proconsulat, și că dînsul abia, la anul 844 devenise consul. Așadară,
„aceasta, inscripţiune se refereşte fără, îndoială la Traian tatăl, şi
dovedeşte, că dînsul a fost proconsul în Asia mică, Despre

1) Buchholz philosophische Untersuchungen iiber die Rămer, II. 139.

|
A

2) Bokhel 1. c. pg. 435,

e

-
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-soartea, lui mai târdie, cât şi despre faptele şi moartea lui nu
se știe nimica. La anul 853 erâ, deja mort, căci în anul acesta
și-a ţinut Pliniu pan&giricul său dicând despre dinsul: „Ear' 'Tu,
o tată Traian, şedi dacă nu într'una dintră stele, cel puţin în
nemijlocita apropiere de ele.“ 1)
Cât de mult a venerat împăratul Traian meritele tatălui
său în r&sboiul parthic, reese din unele monete,) cari dovedesc,
că el i-a adaus lui numele onorific de Parthicus.2) Este o.rătăcire,
dacă. se afirmă, că Pliniu în citatul pasagiu n'ar fi cugetat la
adevăratul tată al lui Traian, ci la, Nerva, tatăl său adoptiv. Se
pare probabil, că Traian a ridicat tatălui său în onoarea învingerilor sale parthice încă şi o statuă equestră.*)
|
"O -monetă5) presentează efigiile -lui Nerva și Traian
tatăl, privindu-se faţă în faţă şi cu inscripţiunea: DIVI NERVA
ET TRAJANUS PATER, cari ne dovedesc, că împăratul Traian a,
ordonat consacrarea atât a tatălui său adoptiv cât şi a tatălui
său adevărat. Tot aceeaşi o dovedeşte încă o altă. monetă6) cu
9 Plin. paneg. 89.

% Spanhem VII,

851.

5) Aceasta s'o fi făcut Trajan îndată după proclamarea, sa de imperator, așa dară pre când iată! său erâ deja mort. După Vaillant, numismata
imperator, roman. tom. II, pg. -121 ar fi murit Trajan tatăl deja, sub

Domitian.
2) Piz. paneg, 889: „Sed et tu, pater Te ajane (nam tu quoque, si
non sidera, proximam tamen sideribus obtines sedem) guantam percipis
voluptatem, quum ilum tribunum, illum militem tuum,: tantum imperatorem, tantum “principem. cernis? cumque eo, qui adoptavit, amicissime
contendis, pulchrius fuisse genuisse talem, an elegisse? Macte unterque
ingenti in rem publicam mexito, cui hoc tantum boni contulistis ! Licet
alteri vestrum filii virtus triumphalia, caelum alteri dederit; —“
5 Vaillant 1. c. II. 123. Alte monete cari aparțin aicia se află la
"Eekhel pg. 409;
1. DIVUS. NERV. AUG. (Un.cap neacoperit) IMP. CAES. TRAIAN.
AUG. GER. DAC. P. P. REST. (O statuă a, lui Nerva şedână pe Thensa
trasă de doi elefanţi îmbrăcaţi în panţere şi conduşi fie-care de câte un
conducătoriu. Moneta'e de aur.)
2. DIVO NERVAE. (Un cap cu rade) CONSECRATIO. (0 acuilă așădată pe fulgur, şi un altariu cu flacări. Moneta e de argint.)
8 Idem ibidem. Triumphalia- ornamenta, obtinuit - Consul, sed uţ

conjicitur, suffectus, procoosulatumque Asiae administravit, sub Domitiano
mortuus est. E regretabil, ca pasagele doveditoare nu se citează,
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portretul lui Traian tatăl şi cu circumscripţia : DIVUS. PATER.
TRAJANUS. Împrejurarea, că numele se află fără nici un adaus,
arată, -că moneta, aceasta nu se numeră la acelea, pe cari Adrian
le-a bătut în onoarea lui Traian tatălui său adoptiv, ci că dinsa,
întradevăr represintă pe tatăl împăratului Traian.
La, anul 953 tatăl lui Traian încă nu eră consacrat, pre cum
reese aceasta din pasagiul citat al panegiricului. Monetele referitoare la, consacratul tată adoptiv Nerva, se deosebesc. de cele
bătute pentru consncratul tată adevărat prin aceea, că acestora,
le lipseşte cununa de lauri, care nu competeâ unui om privat,
Că 'Traian tatăl ar fi luat parte şi la r&sboaiele de pe lângă
Rinul inferior, pre cum se afirmă aceasta cu multă cutezanţă,
însă fară dovadă 1), se poate numai presupune ca probabil.
-

B.

Pompeia

Plotina.

Soţia împăratului se numi Plotina, ear” după familiă
Pompeia. 2) Eră lăudată ca un model de virtuți femeeşti, şi se
__diceă despre dînsă î) că ar fi servit bărbatului ei de o decoare
şi spre gloria lui, şi că o vîrtute și o probitate mai mare, de cât
ale ei nu a mai fost nici când. Dacă Traian ca mare pontifice și-ar
fi ales o soţiă corăspundătoare sânţeniei acestei dignităţi, soartea,
ar fi trebuit să cadă numai pe dînsa, sau pe o persoană asemenea
ei. De la mălţarea bărbatului
cât bucuria, ei asupra acestei

ei, ea. n'a avut alte avantagii, de
înălțări; ea adoră cu statornicie

nu puterea, ci numai persoana lui ; ea a r&mas adictă bărbatului
ci cu tot aceeași iubire, ca și la începutul căsătoriei. Se laudă,
mai departe modestia, ei în privința împodobirei îmbrăcămintelor
ei, a

suitei

mici de

care

eră,

însoţită,

mersul

ei

nepretensiv.

Acesta a fost, meritul bărbatului ei, care i-a dat o astfeliu de
creștere şi astfeliu de instruare, în cât ei i-a fost destul de al
pute ascultă. Ea a urmat bărbatului ei Chiar şi în obiceiul său
1) Crewier histoire des empereurs Romains depuis Auguste
jusqu'a,
Constantin tom. 1V., pag. 165: „son fils encore jeune laccomp
agna et sur

TEuphrat et sur la Rhin.

2 G. A. Ruperti tabulae genealogicae, sive stammata nobiliss
imarum
gentium Romanarum, pg. 230. După Zristanus pg.
428 pănă la 431 ss. ea,

Sar trage din Creta. [i Reimarus în Dio, tom, IL. pg. 1123,
E Pin, paneg. 83,
-

-

-
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modest de a, umblă fără sgomot pe jos, în cât aceasta, o permiteă
genul ei de femeie.
Aceasta, fericire a căsătoriei lor se pare a se confirmă prin |
„monetele
pe. cari se află Traian cu soţia sa. Aceasta se
întâmplă pe un aureu frumos şi rar, la care Vaillant face observarea, că concordia, acestei părechi împărăteşti nici nu se puteă
transmite la, posteritate întrun mod mai sigur.!) Un alt aureu,

pe care Adrian îl dedicase părinţilor săi adoptivi, represintă pe
o lature pe împăratul, eai” pe cealaltă lature pe împărateasa, și și
aicia atrage Vaillant atenţiunea asupra, astorfeliu de imprimări,
cari obvin adese-ori, şi al căror scop vădit este a perpetuă
concotdia conjugală.?)
i
Un object speeiul de adoraţiune şi ș&rbatorit şi prin monete
a fost castitatea. morală a Plotinei. O specie din aceste monete 3)
represintă pe partea aversă portretul Plotinei. Ea poartă un feliu
de diademă, peste care părul de pe frunte est6 dat îndărăt, ear
părul celalalt e legât întro reţea, care anină în dosul ei întrun
chesut, în forma, unei chice împletite. Legenda pe aversă sună :
PLOTINA. AUG. IMP. TRAJANI. Reversul arată. spre altariul
pudicităţei cu cuvintele: ARA. PUDIC. pe sub basă, ear” legenda,
sună aicea: CARS. AUG. GERMA. DAC. COS. VL P. P4) Alta
1)

Ă

Vaillant|. e. tom. IL. pg. 125 şi Echhe/ |. c. pg. 465:

PLOTINA. AUG. IMP. TRAJANI. (hujus caput) CAES. AUG. GERNA.
DAC. COS. VI. P.P. (Vesta sedens).
Eadem adversa:
CAEŞ. AUG. GERMA.

DAC.

COS. VI. P. P. (47a dprata alfior, prae

gua sigillum Pudicitiae basi imposttuiu, în îmo:) ARA. PUDIC.
” Aceasta” monetă

-

datează de la anul 865, pre cum reese-din Trajanus

COS. VI., sau și din prima, jumătate a anului următiriu 856.
2) Vaillant tom. Il. pg. 136: DIVO. TRAJANO. AUG. PATRI. (capul
lui Traian încunurat, cu lauri).
'2) Moneta de sub lit, 1.
o
4) Vaillant ibid. In Plotinae numis signita, videtur haec ara Phdicitiae
a Virginia Romae în vico longo erecta, cui nulla, nisi spectatae pudicitiae
matrona et uni viro nupta, jus sacrificandi haberet, ad denotandam insignem
illius Augustae câstitatem, quam Plinius panegyrico sanctissimam nominat.

— Behhel mai adauge: Jam prima Romae aetaţe stetit in urbe sacellum,
et-ara 'pudicitiae tam patriţiae, quam plebejae (Liv. X., 23) cujus adhuc.
meminit Juvenalis Sat..VI., 307: „Mâura pudicitiae veterem cum praeterit aram.“
.
a

i
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_monetă 1 cu circumscripţia: CAES. AUG. GERMA. DAC. VL P. P.
arată o figură, de femeie cu. văl, ședând, şi ţinând în dreapta
un paladiu pre cum-se află în templul Vestei, ear în stânpa o
suliță în . direcţiune “transversală. Figura aceasta, represintă pe
Vesta, s'au vreo. altă vestalină îmbrobodită, spre sevârşirea jertfei,
şi personifică aici imaginăa vîrtuţei vestalice a, Plotinei. O a
treia monetă?) care seamănă foarte mult cu cea dintâiu, arată
încă icoana Vestei, sub care aici are a se înţelege Plotinaîînsaşi.
Ea poartă Suffibuluim, acel văl alb, patrunghiu larg şi lung, cu o
“margine ţinută laolaltă cu un ac, și care este purtat de vestaline
la -aducerea, jertfelor.,
Cât de bine a priceput Plotina posiţiunea bărbatului ei şi
cât de serios a tost ea resolvată a, imită modestia, şi precauțiunea
„lui, reese din purtarea-ei la prima întrare a lui Traianîn Roma,
pre când dînsa urcă alăturea cu bărbatul treptele palatului, şi
ajungând sus, se întoarse încă odată cătră poporul adunat cu
cuvintele : „Întrarea mea e astădi astfeliu, că ași voi cândva,
earaşi a mă retrage !“ Şi într adevăr a fost vieața “ei întreagă ca

„împărateasă astfeliu de nepătată în. cât, nu aveă să se teamă,
că -'şi va. încheiă, domnirea cu mai puţin -aplaus al poporului, de
cum și-a fost început'o3) Ea a şi fost, care a făcut atent pe
bărbatul ei la, stoarcerile ne-mai audite ale procuratorilor şi prin
aceasta, at procurat provinciilor o bineficere nemărginită,t)
) Vaillant 1. e. — Eckhel 1. e.
" FIDES. AUGUST. $. C. (Mulier stans d. spicas, s. canistrum.)
PLOŢINAE. AUG. TRAJANI. AUG. (Hujus caput).
. VENERI. GENETRICI. S. C. (Venus stans desursum elata,, s. extenta.)
2) Id. ibid, IL, pg. 136.

3) Dio Cassius în Trajano,

cap. 5. JTorivă

9

4 pun,

aărod, Bre npâTov

îs 70 zmaituov tăyei, îmi zods dvapaduois za 905 76: nlijdos Wezesgapetoe sine,
>, Torei
pevro” îvradda elstogoţuct, oîu xci btei3eiv fovlouar“ ac, od pe

Eeuriiv dă mons Tis dogs

Cilpuyev, dsre todeuiev îmjpogiuv oxeiv.
_9) Aurel,
Vic. epit. in FI. Juliano pg. 200: „Namgue ut ceteras
omittam, Pompeja Plotina, incredibile dictu est, quanto auxerit, gloriam
Trajani: cujus procuratores cum provincias calumniis agitarent, adeo ut
unus ex iis dicereţur locupletium quemque ita, convenire, Quare habes?
alter, Unde habes? tertius, Pone quod habes; atque inerepans, quod
laudis suae esset incuriosus, talem reddidit, ut postea exactiones improbas

detestans, fiscura lienem vocaret, quod eo crescente, artus reliqui tabescunt,

-
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Nu se ştie cu siguritate, când a primit Plotina numele
onorific de Augusta, ce se cuveniă soțiilor şi fetelor împăraţilor
romani. Se dice!) că senatul, carele acordă acest titlu prin decis,
Var fi. îmbiat

cândva

Plotinei

şi

Marcianei

surorei

lui Traian,

însă acestea lar fi declinat, pe câtă vreme Traian nu va fi
primit şi numele de pater patriae, căci pentru dînsele e de mai
mare îns&mnătate, a fi soția sau sora împăratului, de cât a se
numi Augustă sau Alteță?) Aceasta, deelinare, despre care povesteşte
Pliniu, trebue aşadară, să se fi întâmplat înainte de a țină dînsul
la anul 100 d. Chr. panegiricul său; însă deja monetele de la
99 d. Chr. numesc pe Traian „Pater Patriae“ şi astfeliu e
neesplicabil, cum s'a putut, ca femeile să fi declinat din causa,
aceasta

un

nume

de

onoare.

Fără

îndoială

e Plotina

„Augusta“

în al cincilea consulat al lui Traian, va să dică la anul 105,
aparând numele ei și „al Marcianei
pe o inscripțiune ca
AUGUŞTA.3)
E
O dovadă despre vieața conjugală fericită a, părechei
împărătești este și obiceiul Plotinei de a, însoţi pe bărbatul ei
în diferitele r&sboaie. O monetă +) cu circumscripţiunea : PLOTINA.
AUG. arată posa, Plotinei, care însoţeşte pe împăratul în răsboiul
„parthic. O altă monetă5) cu circumscripțiunea MATIDIA. AUG, DIVAE. MARCIANE. F. presintă posa Matidiei, a fiicei Varcianei,
ear dedesupt; se află cuvintele: PIETAS. AUGUST. Pe revers se
află o figură femeească stând pe-picioare, îmbrăcată cu tunică, ca
personificarea iubirei de mamă a Matidiei, cu fete mici de mâna,
dreaptă şi stânga, representând fiicele Matidiei, Julia Sabina
şi Matidia jun. Matidia erâ denumită „Augusta“ din. partea, lui
Traian pre când îl insoțiă împreună cu Plotina la Asia, ceea-ce
vrea, să dovedea:că aceasta monetă
comemorativă. Ambele
femei aduceau «cenușa, împăratului îndărăt la, Italia.6)
5) Piu.

2) Id.

paneg. 84.

ibid.

Sed

quae

cumque

hoc magis dignae 'sunt, quae
Augustae, quia- non vocantur.
3) Zillemonz histoire des

note V. p. 892. — Orez 1, 786.
*)

Vaillaut|. c. pg. 130,

5) Id. ibid.
€) Id ibid.

în

illis ratio tantam modestiam suasit,
animis

empereurs

-

nostris
etc. tom

et

sint

et

habeantur

II., notes sur Trajan,
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Relaţiunile întră Plotina şi - sora, bărbatului
erau dintră cele mai intime şi mult lăudate.
pururea pătrunsă de gândul, că dînsa erâ sora lui
se puteâ recunoaşte şi la. dînsa simplicitatea,
urbanitatea

lui, și nu

se ştiă, că ce a contribuit

|
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ei, Marciana,
Marciana erâ
Traian.) Uşor
sinceritatea, şi
mai

mult

la o

vieaţă morală: creșterea caracterului, cum a căpătat:o Plotina
de Ja bărbatul ei, ori o naştere favorisată de noroc, de care
Marciana a avut parte ?2) Cu cât mai adese se află invidia la,
femei, cu atât. mai admirabilă erâ bună înţelegerea, întră Plotina
şi Marciana, cari într'o casă şi de același rang pururea s'au
stimat reciproc, fără certe, sau iubit și a respectat una voia,
celeilalte ; căci ambele erau împreunate prin intenţiuni egale şi
prin egale principii, și 'şi aflau armonia, lor cea mai frnmoasă în
emulațiunea bărbatului şi a fratelui lor; d'aci vieaţa, lor nepre-

tensivă, şi pacea lor neconturbată.

Aa

“Creşterea intelectuală a Marcianei, căreia natura, i-a satisfăcut
avantagiul înaintea Plotinei, de a deveni mamă, şi a av& nepoți,
— a trecut la acestia, astfeliu în cât cea, dintâiu dintră nepoatele
sale, Julia Sabina, s'a aflat vrednică, a deveni socia înțeleptului
Adrian. O monetă cu legenda: PIETAS. AUG. presintă o figură,
femeiască stând înaintea unui altariu, care 'şi întinde mâna
dreaptă spre a jertii, ear în mâna, stângă ţine patela. Se susține, .
că ar representă p6 Matidia, care ca preoteasă fungează, la,
altariul mamei sale consacrate.) 0 asemenea tendință tradează,
și moneta, cu inscripțiunea, şi circumseripţiunea, :

MARCIANA. AUG. SOROR. IMP. TRAJANL. — MATIDIA,.
AUG. CAES. AUG. GERMA. DAC. COS. VI. p. P4)
Şi aceasta monetă s'a dedicat Marcianei de fiica; sa Matidia
pre când aceasta eră dăruită de Traian în decursul consulatului
său al V[lea cu titlul „Alteță.“ Matidia, apare aici şedând şi
având în mână o patelă. Pe paztea cealaltă “se ufiă posa
mamei sale,
5 Plin. paneg. 84.
2. Dacă însă Plotina a fost
asemănarea aceasta cu Marciana.

o

Pompeiană,

atunci

nu sar potrivi

4) Id. ibid. 138. Mi -s'a părut superfluu a reproduce
de la Eckhel, cari se referesc la Matidia, şi Marciana,

toate monetele

2

Va:l/ant1. €. IL. 140.

|
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Nimic nu puteâsă preîngrijiască mai mult inima, Plotinei
de nefruetitatea ei, de cât continuarea pe tron a gintei

bărbatului ei adorat. Din causa morţei.sale neașteptate şi subite
Traian

nu

încă

âdoptase

pe

nimenea

de

succesor

al său,

căci

„pe Adrian, favoritul — şi cum diceă lumea rea,!) amantul Plotinei —
nu la prea, iubit, sau cel. puţin nu Ya ţinut demn pentru aceasta
succedare. 2) Din contră, s'a interesat totdeauna pentru Adrian,
“Pa însurat, i-a căştigat, cu ocasiunea răsboiului parthic rangul
de legat;3) ia, ajutat la al doilea consulat,€) şi mijloci acum
prin o înșelăciune politică, bine plănuită, şi succedarea, lui. Se
dice, că Traian ar fi avut de gând să denumiască de succesor
al săi, nu pe Adrian, ci pe Neratiu Priscu, ceea-ce întimpină
complăcerea şi din partea amicilor săi. Astfeliu, se dice că s'ar
fi esprimat odată cătră Priscu:5) Ție-ţi recomând imperiul,
dacă soartea fatală mă va ajunge!“ Se poate că la îndemnat
esemplul lui Alesandru, a întrelăsâ denumirea unui succesor ;
1) În deosebi o afirmă aceasta prea, credulul şi morosul .Dio (Hadr.
cap. L.) care e atât de Bogat în anecdote pentru suspiţionarea moralității.
Dacă Pliniu laudă în panegiricul său castitatea şi sanctitatea Plotinei,
apoi el aici vorbeşte de morala ei de pe timpul dintâiu, şi astfeliu e de
credut, că dinsul n'ă spus neadevăr; dînsul însă "i dă predicatul „sanctissima femina“şi mai târdiu, şi de sigur nu în contra convingerei sale.
(Bpist. IX., 28.) Apoi mai sunt monetele mai târdie, cari represintă pe
Plotina ca Vestă şi la altariul pudiciţiei, — monete bătute din ordinul
bărbatului

ei,

care

2) Zutrog.
Ă
flium adoptare

astfeliu

VII, 3:
noluerât.

n'ar

fi avut

„nam cum
sSzartianus

motive

de

Trajanus
în Hadr.

a dubită

în virtutea

ei.

quamguam consobrinae
II. dice: fuit in amore

T'rajani, şi: suffragânte Sura ad amicitiam Trajani pleniorem rediit, nepte
per sororem Trajani uxore accepta; favente Plotina, Trajani leviter (ui
Marius Maximus dixit) volente. Aici încă, zace o oare-care dovadă despre
moralitatea Piotinei, a cărei simpatie pentru Adrian na fost din cele
sensuale, sau cel puţin n'a putut să-i fie invidioasă, dacă la putut căsători
cu Julia cea mult, mai tineră.
3) Sfartian Hadr. IV.: usus Plotinae quoque favore: cujus staadio
etiam legatus, expeditionis Parthicae tempora, destinatus erat.
4) Id. ibid.: secundo Consul favore Plotinae îactus, totam praesumtionem adoptionis emeruit,
%) 1d. ibid.: Frequens sane opinio' fuit, Trajano id animi fuisse, ut
“Nerotium Priscum, non Hadrianum, successorem relinqueret, multis amicis

in boc consentientibus, ut Prisco aliquando dixerit : Commendo tibi provincias, şi quid mihi fatale contingerit,
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LUI TRĂIAN,

|
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apoi i-se presupune şi intenţiunea, că dinsul ar fi vrut să se
roage de senat, ca acesta să îngrijiasca, în casul morţii sale
„pentru un principe al republicei. sau mai bine dis, să aleagă,
dintră diferiţii propuşi de dinsul, pe cel mai vrednic. !)
„Îndată după mortea împăratului, Plotina, îndemnată de
„vechia sa iubire,?) denuini pe Adrian de Caesar şi Imperator
împreună, cu- cavalerul Attianus, care erâ compatriotul şi tutor
al lui Adrian: Tata lui Dio, Apiomianus,
care comandă în
Cilicia, -unde murise Traian în Selinus, a căpătat informaţiuni
foarte esacte: mortea, lui Traian s'a retăcut câteva, dile, spre a
încunoștinţă mai înţâiu pe Adrian, carele se află. la Antiochia,
în apropiere, și comandă preste -o armată însemnată, şi spre a
se publică mai întâiu adopţiunea, sa. Scrisoarea. adresată cătră,
senat

erâ.

subscrisă

de Plotina,

ceea-ce

de alteum

nu

s'a mai

întemplat nici când$). După ce a estradat dînsa actul de adopţiune, primi Adrian încunoștințare despre aceasta în 9 August,
ear vestea, despre moartea, lui Trajan în 11 August, 117.4)
-Adriân a venerat: memoria Plotinei prin o mulţime de
monete, cari serbează curăţenia virtuţilor ei femeieşti şi consacrarea ei.5) După-ce i-a dat onorurile cele din urmă, a apărut
o monetă

comemorativă

1) Sparz. Hadr. IV.

cu inscripţiunea :
i

|

2 Dio Cass. Had. |: „te tgorziis preste
3) Ideo ibid,
”
1) Dodhoell praelect, Cambden XVII. $. 4.5. pg. 336 ss. ţine aceasta,
apucătură a Plotinei de o fabulă, de şi chiar Şi, Eutrog. VIII, 3 asigură:
creatus est princeps (Hadrianus) sine aligqua voluntate Trajani, sed operam
dante Plotina. Trajani uxore. Încă și Cedrenus pg. 249. B. mai adauge după
“cuvintele:

Sviozer

de

Toaicvos

“4dotavăv

70 „Pau Bodv

700 JErgr0dutvos

Borsa,

despre purtarea Plotinei: zeleurjoeyros Tocicvoă tzidguro îzisoljv &s dida
ao” cizoă woupeiouv mgds pw foviiy, Eve nov za ditdoyov zis Beorleias
dvopacer. Spartianus în Hadr.. 1V dice chiar, că oamenii ar fi vorbit,
că

pe Adrian

lar

fi adus

după

moartea lui Trajan şi că sar fi substituat;

cineva, care cu voce mortuară, ca: şi când ar fi venind aceasta de la
Traian, a avut să esprime voinţa, lui.cea din urmă în causa de adopțiune.
Plotina însă n'a avut trebuință de astfeliu de jocuri false pentru ajungerea,
"scopului, şi asifeliu aceste povesti, povesti rămân. Şi de ce oare să nu
fi
adoptat. într'adevăr Trajan pe Adrian în ceasul morţii sale, satisfăcân
ă poate
astieliu dorinței Plotinei, pe când dînsul erâ deja prea siab, spre a subscrie.
- 5 El a avut causă a nimici gurile rele, ceea-ce sa întâmpla
t şi. cu
- monetele referitoare - la adopţiunea, sa,
s

-
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CONSECRATIO 'şi cu un vultur cu aripile întinse, ca, simbolul nemurirei.?) Mai obicinuit e un vultur ca simbol de consacraţiunea unui principe, pre când păunul ca simbol al con-sacrărei unei principes, fiind primul un atribut; al lui Jupiter,
ear

celalalt al Junonei.

O altă monetă

a lui Adrian

cu

circum-

_ scriptiunea: DIVO. TRAJANO. PARTH. AUG. PATRI. arată pe o
lature efigia lui Trajan încununată cu lauri, ceea-ce arată con“sacrațiunea
lui, ear' pe laturea

cealaltă

icoana

Plotinei,

a cărei

consacraţiune se arată tot-odată prin aceasta. 2)
„Cetatea, Plotinopolis?) ridicată, de Trajan în onoarea soției
sale la miaqă noapte de Trajanopolis lângă Hebrus în Thracia,
încă a, conservat, pentru posteritate memoria, prudentei, generoasei şi frumoasei Plotine.4) Locul se numeşte acuma DsjisrErkene.

Cităm acuma mai multe inseripţiuni, cari poartă numele
diferiților membri ai. familiei ulpiane, fie chiar şi numai pentru
completarea celor constatate, de şi numărul acelora nu va fi
prea mare. Numele Plotinei se află pe opt inscripțiuni. Cea
dintâiu dintracestea dateazăde la anul 105 d. Chr. pre când
Traian purtă al cincilea consulat și sună :5)

PLOTINAE | IMP. CAES. NERVAE
AUGUST. | TRAIANO. AUG. GERM.
.
DACICO. PONT: MAX. TR.
POT. IX. COS. V.D.D.

MARTIA| NAE. AUG.

1) Pailant UL. 135—136.
2 Id. ibid. — Szartianus Haâr,; VI: Trajano Givino a honores, datis
ad senatum, et quidem accuratissimus, literis postulavit, cunctis volentibus
meruit, ita, ut senatus multa, quae Hadrianus non postulaverat, in honorem
Trajani sponte decerneret,.

3) Tab. Peutingeriana. — Itinerarium Ant. — Procopius. — Hierocles.
— Geogr. Rav. — Ptolem.. — Reichardi orbis terrarum antiquus cum
thesauro topographico, continente indices tabularum geographicarum topo|
graphicos, eosdem criticos.

4) Că a, fost frumoasăș aceasta, o dovedesc portretele ei în marmoră
şi pe inonete.
5) -Orelli

inscriptionum

latinarum

selectaratn

amplissima

ad illustrandam romanae antiquitatis disciplinam accomdata
inscr, 786.

etc.

collectio |

Vol.

1.
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Aceasta, inscripţiune se află la, Sarzana,!) — Ea
dovedeşte,
că — după cum am arătat mai sus — Plotină
şi Marciana..erau

deja la, anul -105 AUGUSTAE. *

a

„O altă, inscripţiune pe arcul triumfal al lui Traian
la Ancona
-din anul 115,-care apare: mai târdiu cu ocasiunea,
zidirilor sale,
conţine încă numele Plotinei şi al Marcianei, numin
d pe aceasta,

din urmă după consacraţiunea ei „divai“, de unde reese, că dinsa,
|

eră deja

“Cuvintele
DIVAE.

transmutată

de pe

întră

dei pre când

inscripțiune,

MARCIANAE.

AUG.

trăiă încă

cari o privesc

SORORI. AUG.

Plotina: PLOTINAE. AUG. CONIUGI. AUG2)

fratele ei.

pe dînsa

sună+

Celea, referitoare Ia,

|

Ca suplement,. la, inscripțiunea aceasta pot să servia
scă,
tnei monâte.?) Una cu icoana Marcianei pe partea.
reversă, şi cu
- circumscripţiunea;: DIVA. AUGUSTA. MARCIANA.
ear” pe partea

aversă circumsoripţiunea:

CONSECRATIO,

şi o thensă

aşedată, -

pe basa aceleia. Acesta
e simbo,
lul eonsacraţiunei ; dar fiind-că, pe

aceasta trăsură nu -se vede

|

statua

de ceară a Marcianei,

fiind

trăsura pe deasupra acoperită, se deduce, că pe tzăsur
a, aceasța,
s'a, transportat pănăa rug corpul adoratei decedate.

Cealaltă, monetă are cireumseripțiunea;: CONSECRATIO.
şi
„un vultur eu” aripile înţinse, care la femeile principilor
serviâ

drept. simbol de nemurire,)
|
O a, reia, monetă cu consacrăţiunea Marcianei

„cumscripțiunea: EX. SENATUS. CONSULTO.

|
poartă, cir-. |

şi arată 0 thensă

cu o figură învălită, trasă de doi elefanţi, cu condu
cătorii lor
„călare pe dinşii. Şi elfanţii, din causa marei lor „trăini
cii, încă,

se luau ca simbol de nemurire.)
Urmează

recunoscătoriu

0 inscripțiune

consacrată

Agathyrsus:

PLOTINAE,

„AUG. P. P. AGATHYRSUS. AUG, LIBS)

Ploţinei

de libertinul ei

AUG. IMP.

TRAJANI.

i

o

9 Lat. Luna nova, Sergianuna, Sargianum, Sarsina,
Serezana, Sarezana; franc: Sarsane, un - oraş în ținutul genoves
, lângă riul Macra, 'şi

trage originea de la vechia, cetate romană Luna. Mr. Bruzen
la Martiniere
dictionnaire geographique et critique.
5) Oreili Vol. IL. inscr, 792. Fadrezți Columna, Trajani pg. 29.
5). Vaillant IL. 137.
[

2 IA. ibid.

5) Id. ibia.
-€) 'Ore?li IL., 1193,

|
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O inscripţiune de pe forul Ulpian în Roma, dedicată de Adrian
părinţilor s&i adoptivi, sună: DIVO, NERVAE. TRAJANO. PARTHICO. ET. DIVAE, PLOTINAE. DIVI. TRAJANL PARTHICI,
UXORI. IMP.
CAES.
TRAJANUS.
HADRIANUS.
AUGUSTUS.
PONT. MAX. TR. P. COS. III. PARENTIBUS. SUIS.!) Sa aședat,
după cum reese din consulatul al treilea, al lui Adrian, la anul

119 d. Chr. Consoţul împăratului a fost Q. Juz. Rusticus.2)

„Apoi: EX. VALERIAES. NICES.

EX. PR. PLOT. AU.

DOL,3)
.
.
i
Mai departe: — — — — — — EQUO. PUBLICO. DECUR.
|
BRIXIAE.
A
VERONAE. TRIDENTI. — — OMEDIAE.

CUL. ORDO. BRIXIANOR.

ține

E

i

STATUAM. AURAT. EQ. ET. FUN. PUBLICO.
DECRETO.
ET. CLODIAE. Q. F. PROCILLAE.
SACERDOTI. DIVAE. PLOTINAE.
SEX. VALERIUS. POPLICOLA. PRISCILLIAN.
— FILIUS.
Aceasta inscripţiune. mutilată se află; la Brescia.) Ea, aparaicea pentru numele Claudiei Procilla, unei preotese a

„cultului Plotinei.

-

Apoi: CANTIAE. [.. F. SATUR.
„ NINAE. MATRI. COLON.
PLAMINICAE. DIVAE.
„ PLOTINAE. HIC. RE. |
FORO. SEMPRONII.
D. D. PUBLICE.
[la Rimini.] 5)
1) Orei L., 7917.
2) Petav IL, 92,
3) Orelă II., 3356. Praedia Augustorum,

Caesarum saepissime memo-

rantur în. operibus doliaribus ap., Mur. pg. 496 ss. v. 500, 25.
î) Orei IL, 3744. Vides eundem hominem pluribu
s in municipiis

decurionatu fungi potuisse.
5) Idem II. 3774. -

-
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În fine se mai âflă o peatră cu inscripţiunea,: PLOTIN
AE.
AUGUSTAE; LIBERTA SOTERIS. DN
E
De
Marciana se mai face amintire într'o inscripţiune

coloniei

Sarmiz

s'au

Zarmizegethusa,

care

i-s'a

consacrat

a

ei şi

fratelui său după aşedarea, coloniei.la anul 105
q. Chr. Aicea, se
“numeşte ea: DIVA. AUGUSTA. MARCIANA.2)
“Matidia e representată, de Adrian şi de Plotina, pe o
monetă3)
cu
cireumscripțiunea:
MATIDIAE.
AUGUSTAE. și cu posa
Matidiei. Moneta, -trebus să. fi fost bătută după-c
e 'dînsul
. se
căsătorise

cu fiica. ei mai

mare,

Julia Sabina,

|

- Pe o alta monetă cu circumscripţiunea pe partea
aversă :
MARCIANA. AUG. SOROR. IMP. TRAJANI. se află Matidia
posată_

„că

Augustă,

ședând

cu patella în mâna

apare

numai

apare.

representată ca

ca

fiică, pre

când

dinsa

dreapta,

deoare-ce

aici

pe. moneta precedentă

mamă. - Titlul de înălțare la căpătat ea

„de la Traian în al șeselea consulat (112). Partea,
reversă poartă
circumscripţiunea : CAES. AUG; GERMA. DAC.
COS. VI. P. P
|
Adrian aveă încă mai dinainte cea mai mare
veneraţiune
pentru soacră-sa,5) ear după, moarteaei mijloci
de la, senat
consacraţiunea ei. Aceasta o dovedește o monetă
6) cu circum-

scripțiunea aversă: - DIVA.

AUGUSTA.

MATIDIA.

şi- cu

posa,

Matidiei. Circumscripţiunea reversă sună : CONSE
CRATIO,, ear'
la. mijloc 'se află pe un baston un vultur cu
aripile. întinse, Apoi se mâi află la Suessa înaintea, magistratulu
i şi înaintea,
ușei bisericei la Sct. Dominicus două inscrip
țiuni referitoare la

Matidia, mamă, şi fiică.7)

a

-

Cea dintâiu sună:
MATIDIAE. AUG. FIL. DIVAE. MARCIANAE.
AUG... NEPTI.
-DIVAE. SABINAE; AUG. SORORI. IMP. ANTONI
NI. AUG. PIL.
P. P. MATERTERAE. MINTURNENSES.
-

1) Orelii IL. pag. 370,
2) Zillem Il. 888. face conclusiuni

5) VaiZlaut IL, 138.

|
asupra timpului

când

a murit,

) Idema ibid. III. 138.

i
5) Spartianus |. c. socriu suae honores
diatoriis, caeterisque ofticiis.

praecipuos

impedit lugis gla-

% Vaillant I[., 140,
1) Orellius, [. 837 crede,

că inscripțiunea a doua ar privi pe

fiică,
8*

%
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MATIDIAE. AUG. F. DIVAB. MARCIANAE. AUG. NEPTL
DIVAE. SABINAE. AUG. SORORI. IMP, ANTONINI. „AUG. PIL.
P. P. MATERTERAE. SUESSANI.
- În fine se mai află la Milano o inscripţiune referitoare
cultul” Matidiei celei bătrâne:
I. 0. M. CAESIAE
MATIDIAE.!)

Numele

Marcianei

P.

FE. MAXIMA.

a ajuns

SACERDOS,
|

la

DIVAB.

la, posteritate; şi prin orașul

numit după dînsa, Marcianopolis, care ar fi fundat de Traian.2)
Deja după doi secli de ']a fundare a devenit, Marcianopolis cel
- mai mare oraş în Thracia, 5) “sau mai: bine dis, în Moesia înferioară, şi a rămas încă şi sub bulgari metropola, imperiului
lor. Bulgarii o numiau Preslaw, ear' Turcii: Eski-Stambul. 4).
Adrian încă aparţine, la familia, lui Traian prin legăturile
de rudenie de mai 'nainte, apoi prin adopţiune şi prin căsătoria,

lui ulterioară. Neamul lui ar fi. de origine din oraşul italic Adria în
Picenum,5)

şi ar fi inmigrat în Spania. Strămoșul

s'a ridicat,

cel dintâiu

Tatăl lui
căsătorit

'din neamul său,

Adrian, Aelius Hadrianus,
cu Domiţia,

Paulina

său Maryllinus

la dignitatea de senator.

cu agnumele

din Gades,

a

fost

Afer,
fiiul

a

fost

Italieului

Aelius şi a Ulpiei, unei sorori- a lui Traian tatăl. Tatăl său
murise pre când tinărul Publius Aelius Hadrianus eră în etate
abia de dece ani, din care causă dinsul ajunsese sub tutela,
unchiului său M. Ulp. Traian și a cavalerului roman Celius
Attianus. În etate de cincispredece ani plecă Adrian la Italia, şi
eră ţinut de Traian ca, un fiiu al. său şi cu deosebire. protegiat
de Plotina. Despre adopţiunea lui s'a vorbit deja, cât; şi despre
căsătoria lui cu fiica cea mai mare a Matidiei, Iulia Sabina.
Cât de mult a curtinat Adrian pe mama sa adoptivă Plotina,
1) Orelli I., 2196. — Pabretii col. 'Traj. pag. 696. 181.
2 Amman

XXVII,

4. —

Fornadndes.. Get. ep.

a

16.

3) Zosimus IV., 10, care înțelege aci Thracia în sensul mai larg, căci
Marcianopolul erâ, în Dacia ripensis, la nordul muntelui Hâmus sau Balcan
şi se numeşte

astădi Imertje. Relchardi thesaurus

şi Charte.

- 2) Mannert Geographie der Griechen und Rămer.
5) Spart. Hadr. ].

Theil VII. pg. 138.
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atât de puţină se pare că

a fost bunaînţelegere întră dînsul şi soţia dată lui din partea
„Plotinei. El puse în posturile mai multor funcţionari cari se
arătau cătră împărăteasa, mai afabili, de cât, o permiteâ eticheta,
curţii, pe alţii, şi se esprimă, că dacă n'ar fi împărat şi-ar dimite
bucuros. soţia, lui moroasă şi neplăcută. O încungiură totdeauna
cu spioni, cari îi raportau şi despre cea mai nevinovată vorbă
a ei?) Tocmai din causa acestei purtări neîncredătoare pare a se
„esplică, de ce Sabina, pre lângă lipsade băeţi şi pre lângă absenţa,
neîntreruptă a, bărbatului și a aplicărilor nefirești ale acestuia,

nu sa simţit fericită,

ci pute ușor

să ajungă pe căi rătăcite.

1) EL îi ridicase -o basilică imposantă: Sparzianus Hadr.
VIL, per
idem tempus, in honorem Plotinae basilicam, apud
Nemausum (Nimes),
opere mirabili exstruit.
:
.
|
.
2) Spartianus |. c..Cum ad quendam scripsisset
uxor sua, quo,
voluptatibus detentus et lavacris, ad se "redire nollet,
atque hoc Hadrianus
per -jrumentarios congnovisset, -petente illo commeat
um, Hadrianus ei
lavacra, et Yoluptates exprobravit, Cui ille: num et tibi
uxor mea, quod
et mihi scripsit? Bt hoe “quidam vitiosissimum
putant; atque huic
adjungunt, quae de adultorum -amore ac nuptarum adulterii
s, - quibus Hadrianus. laborasse dicitur, asserunt ; jungentes quod
ne amicis quidem ”

servaverit fidem.
...

-
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Ulpius

|

|

|

gens.

Ă

Maryllius

Aelius Hadrianus
a
E
|

|

|

'
|

Ulpia—Aelius .
i

|

|

Ulpia

Trajus.

II
|

M. Annius

A

Veru

i

,

“

Annius

|

o

Paulina,

Verus

Sabina—Servianus

Afer—Domitia

|

T. Aelius Hadr. Antonius Pius — Annia Galeria Faustina
|

|

Julia Sabina — P. Aelius Hadrianus

Marciana,
|
Matidia IL

Ulpius Trajanus

|

Matidia II

Verus

L. Verus
| 1

y

:

L. Aelius Aurelius Commodus Antoninus. Annius Verus Lucilla,

!

s. M. Aelius Aurelius Verus Antoninus Philos — Annia Faustina IL

L, Cejonius Commodus Verus
s. L. Aelius Caesar.

-

M. Ulp. Trajanus Crinitus
cui nupta Pompeja Plotina,
|
|

ă

,

s. L. Aurelius Verus Commodus

-

i

|
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Germania

Prin distingerea sa glorioasă în răsboaiele parthice Și judaic
e
Traian a ajuns să fie favoritul armatei. În decursul unui
serviciu
de 10 ani petrecuţi întrun resbel continuu în calitate
de triburi

-

militar, avusese ocasiune a, cunoaşte obiceiurile diferit
elor popoare;

starea, țărilor şi favorurile lor, şi a se dedă uşor cu suport
area
fatigiilor . climatice. ') După fie-care răsboiu înaintă trepta
t şi

administră

pretura,

şi

consulatul.

În

calitatea

cea

din urmă,

administrând împretină cu consulul M. Aelius Glabrio, se
dice,
că prorocindu-i-se viitoriul lor, lui Traian i-ar fi prorocit
încă
atuncea, că. va fi împărat, ear lui Glabrio perire.2)
După primirea demnităţei de consul, Traian plecă în Spania,
3)
cum susţin unii temându-se de persecuţiunile tiranului Domiti
an
faţă, de toţi acei bărbaţi cari escelau prin nobila, lor purtar
e şi
erau distinși de poporul roman, probabil însă trimis
de acest,
împerat în demnitate de proconsul spre administrare
a acelei
provincie însemnate, -de oare-ce nu se poate presupune,
că un
caracter ca Traian ar fi suferit de frică, întreru
perea, unei
cariere începute cu atâta, glorie, pentru-ca urmând datinei
timpului său, să se deprindă numai cu plăceri şi cu o vieaţă.neactivă.
în sinul provinciei sale natale. O mulțime de zidiri și inscrip
ţiuni
în Spania, cari poartă numele lui Traian, dovedesc presența
și îngrijirea, sa, şi activitatea, dînsului în aceasta, provinciă. Isvoare
istorice
pentru confirmarea, acestor aserţiuni nu ne stau la disposi
ţiune.t)
1) Pin. paneg. 15.
_
|
|

?) Dio Cass, Domiz. 12: „,Tociarg dt di, 7 Oiirig, zei "Amilp Thafoto
v,
inazevonai 1616, ră cără Omusia 1Epereu pEvtodeu zei dsr
aărăv câ hiv Thefotov
diedgos, ză dă Toaiuvră î dis abrorgerogias foi; ngoeGgt
9.“ Aceste prorociri,
amintite de Dio şi favorabile pentru Traian, fatale însă
lui Glabrio, epitomatorul Xiphilinus le-a trecut :cu vederea. Aelius Glabrio
însă întradevăr

suferi mai apoi. martiriul creştinismului: „z6p 9£ d Tiafolove zâv ez

105

Tociavod âptavre, veniyogudtvra zdae bila, sc) ofa oi zolâoi,
ucid da xci motors
Eudgero, ăntxrevev
îp Și mov ue) xă dist Gow adr brogdivou Zoxty,
da
imertborre cizv, îs 10 '"Aigavdv ini ză veaviozeuuare
tvoutoutve xaitocs,
Afovra ănoxrelvaa tpar îyzace, aci ds vă udvov oidiv”
tiuudvă, di zi
"edsogobrria tă 401810 ydi0c10.*
N
3 Plin, paneg. 14.
E
-

*) Hofa Nota 3 la pag. 25 a traducerei panegiricului.
dice: „Aus
Spanien, welches Trajan nach seinem ersten Consulate verwalte
te, ward er
in den Krieg gegen die Deutschen berufen;* nu citează însă nici
un isvor:

40
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Din Spania Traian a fost rechiămat. de Domitian şi trimis
în Germania contra popoarelor barbare,!) căci astfeliu vorbeşt
e
Pliniu: „Eu sunt convins, că acel împărat, care invidiă meritel
e
“altora -chiar şi când. aveă lipsă de ajutoriul lor, dacă
tocmai
pe tine, cel mai puternic val, te-a rechiămat din Spania şi
te-a,
- trimis în r&sboaiele din Germania, — însuşi erâ descuragiaf,
şi
constrins a fost să te admire ete. — „Spania şi Germania
sunt apărate și despărțite atât prin număroasele Jor popoare
„cât şi prin un târen vast întretăiat de munţii Pirenei, Alpi
ete.

„— dar

nesoeotind

conduceai legiunile,)
luai cu Tine în sbor.

după

aceste uriașe lanţuri de munţi

— când Tu

mersul lor eră atât de repede, -in cât le
Tu nici când nu te întorceai să cauţi

vre-un car sau vre-un cal. Armăsariul

Tău nu Ți-e pentru

comoditate în mersul Tău, ce mai mult de un mijloc de mândrie
şi de podoabă, și urmau după Tine ceialălţi. Tu te serviai
de
dinsul numai atunci când în dilele de răpaus puteai să-l] alergi
pe câmpia cea mai de aproape Şi .voiai să ridici nori de pulbere
după Tine.“ Va s& dică Traian nici chiar după mazșurile cele
mai forțate și ostenitoare nu xoiâ să întrerupă eserciţiile sale
militare.

-

-

Tacitus, ne dă
popoarelor Germaniei
pe care lar fi scris
“Traian, ceea-ce reese
Cimbrii:%) Şasesute

-

cele mai complete. informaţiuni asupra,
de jos, cu: deosebire în opul său Germania,
pe timpul consulatului al doilea al lui
şi dintr'un-pasagiu unde vorbeşte despre
şi patruspredece ani a stat deja cetatea,

noastră, când pentru întăiaşi-dată sub consulii Caecilius Metellus
şi Papirius

Carbo.

se audiâ de armele cimbrice,

Num&rând d'aicea

pănă la, al doilea consulat al împăratului Traian, resultă un șir
de aproape 210 ani.“ Consulatul lui Meteilus și Carbo cade în

anu
112 l
nainte de Chr, și socotind la acesta numărul anului
98 d. Chr, în care Traian administrâ consulatul său al. doilea,

căp&tăm în tocmai suma, de 210 ani, cât; a durat deja, răsboiul

Romanilor contra Germanilor.

-

|

2 Zac. Germ. 31,

N

2 Și din pasagiul acesta se parea resultâ, că Traian a stat în Spania
în fruntea legiunilor, pe cari ei acuma, le conduces, de-acolo în Germania,

i

2) Pin. 1. 6. 14. După anul 92 p. Chr.
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Cam pe la anul acesta 98 d. Chr, pe când Tacit scriâ
„Germania“ sa, şi Traian încă purtă comanda supremă la Rhin,
sar fi întâmplat, respingerea, şi nimicirea Bructerilor, cari locuiau
împrejurul de .la, Issel pănă la Osnabriick și Miinster, prin
Chamavi, - cari locuiau împrejurul de Bertheim, şi de Angrivarii
locuitori pe lângă Aller în ţinutul Tuneburgului. 1) -„Pre lângă |
“Teucterii aflăm -mai nainte şi pe Bructerii : acuma, ar fi imigrat
Chamawverii

şi

Angrivarii,

după-ce

Bructerii

prin

coalițiunea

popoarelor învecinate au fost, goniţi. şi cu totul nimiciţi fie din
ura pentru fudulia lor, sau prin atragerea prădilor sau pentru
ori-care protecţie a, deilor faţă de-noi; caci nu ne_opriau nici
chiar de la: priveliştea, luptei: peste 60000 cădură, nu prin
puterea și arma romana, ci ceea:ce e cu mult mai grandios,
spre delectarea ochilor nostri.*
i
“Totuşi despre înfrângerea totală a, Bructerilor nu poate fi
vorba, căci mai în urmă earăşi apaz ca un popor independent în
vechile lor IScuinţe. Aceasta o adevereşte Pliniu 2) într'o scrisoare
cătră Macrinus : „Eri, la propunerea, împăratului, s'a. încuviințat;
lui Vestrieiu Spurinna din partea senatului o columnă triumfală ;
nu ca la mulți, cari nici când -n'au luat parte în luptă, n'au
vădut nici când o tabără, n'au audit nici când o trîmbiță sunând |.
„= decât numai în teatre, ci ca acelora, cari și-au căștigat acest;
“onor prin: sudoarea, lor şi prin sângele şi faptele lor. Spurinna
aședă pe regele Bructerilor în regatul său prin puterea armelor ;
el purtă, răsboiul şi umpli de spaimă un popor atât răsboinic.“
“Deci trebue. să presupunem, că; pe timpul, când Traian purtă,
încă comaida supremă la Rhin, Bructerii erau unul dintră
popoarele principale, contra, cărora erau îndreptate armele Romanilor.3) Ce-i drept, nu ei au fost aceia, cari au făcut, causă comună
cu L. Antonius Saturninus în rescoala pe care 'a sufocat'o
5

Zac,

Grim. 33,

2 Păun. epp. lib. WI. ep. 7.
5) Ueber die Verhălinisse und Wohnsitze der deuischen Vălker
zwischen dem Rhein und der Weser zur Zeit der Râmerkriege în Deutsch-

land. .O scriere polemică în contra
der Bructerer“

de Bernhard

Săkeland

scrierii

lui Ledebur „Land und Volk

ş. m. a. Minster 1835. Recensată de

-Herrman -Harless în „Zeitschrift fur Alterthumvissenschafi“
mermann. Nr. 86—87, 1836.

+ von Dr. Zim-

.
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Domitian prin Liucius Maximus!)
căci Antoniu
comandă la,
Rhinul superior; de „0are-ce însă Dio aminteşte
îndată după
rescoala, aceasta de primul consulat al lui Traian
, după a cărui
încetare acesta a plecat în Spania, se deduc
e că din causa
acestor turburări Domitian ar fi trimis pe Traia
n în Germania,
pentru restabilirea disciplinei militare.2) Acest
merit, şi-a, căştigat Traian îndată, după sosirea sa la Rhin,
unde se pare

că

staţiunea

obcinută

-a lui

eră Colognia:

„Distrusă

a, fost

disciplina în armată, pentru ca 'Tu. să fii restau
ratorul şi perfecționatorul ei,“ 3) „Cât de glorios e, că Tu prin sugrum
area, relelor
de mai 'mainte ale lenevirei, insubordinaţiei şi
ale opunerii, ai
reînviat disciplina militară decădută, și stinsă.“
€-

„- Întacea

Crassilor,

Calpurnius

şi alţii,

sau

Crassus dintro

conjurat

familie

contra

vieţei

strărechiă
bunului

a

Nerva,

carele cel dinţâiu dîntră împărații romani poate
s€ dică, că n'a
făcut nici când ceva, ce după depunerea, demnităţei
de împrat
i-ar fi puţut săi amărească vieaţa privată. Pre când
conjuraţii
încă nici nu ştiau că, împăratul Nerva. eră deja inform
at despre
propusul lor, îi învită în teatru să ocupe loc lângă
dînsul şi
dându-le

în mână

spade,

îi întrebă,

că oare

fi-vor ele destul

de

ascuţite
?5) voind prin aceasta, să le arete, că dinsul are.
CUNOştinţă despre planul lor, dar: nu se teme de dînșii.
Însă Cusperius
Aelianus, prefectul pretoriului, ajită soldaţii să
ceară de la împăratul pedeapsa de moarte a unor bărbaţi cu vadă,
ear acesta,
de şi le respinse cererea, şi le întinse spre ucider
e chiar gâtul
său desbrăcat, totuşi. nu- și-a putut ajunge scopul
de a scăpâ,
1) Suez. Dom. 8: „bellum civile motum
maniae

„

praeside,

confecit (Domitianus)

a. L. Antonio superioris Ger-

absens

felicitate

mira,

cum

ipsa.

dimicationis hora resolutus repente Rhenus transituras ad Antoni
um copias

barbarorum inhibuisset, — «
SR
2) Zi/lemont ep. Traj. pag. 242: „il ne
dans la Germanie qu'aprâs la revolte et la ruine
ne lui donne aucune part; dans la defaite de ce
%) Plu. pan. 6.
|

*) Idem ibid. 18.

|

5) Dio Nerva, 3: „deo

giatorului jocurilor turnirice,
predau

spadele.

pre

lib. III, Ann. Tar.

.

ă
fut apporemment envoyă
d'Antoine en 88, quisqu'on
rebelle. =—
,

-

ciuda evtodcu.“ Eră

înainte de a-și

lângă întrebarea, de mai sus.

-

adecă

începe

obicinuit,

că aran-

gladiatorii lipta i-seLipsius Excursu

G, ad

i

VIEAȚA

ȘI

RESBOAIELE

LUI

TRAIAN,

43

pre cei destinaţi la moarte, şi se resolvi în presimţirea, slăbi-.
ciunilor etăţei sale, “să-şi ice pre” ângă sine spre ocârmuirea
imperiului un ajutoriu, în care să poată avă deplină încredere,
și astfeliu porni îndată spre capitoliu şi-şi dechiară voința, prin.
următoarele cuvinte, esprimându-le cu voce tare spre audul
tuturora: „guod feliz faustumgue sit senatui populoque rOinano,
mihigue psi, M. Ulpium Trajanum adopto!*
.
Adrian se trimise din Moesia cui vestea, despre adoptarea,
la Traian, pe care 11 află la Colonia,!) și “i înmanuă o sorisoare
a împăratului, în carea, acesta, prin versul lui Homer:2)
" »Tioeay

Aayaoi Eu

dăxgua

0oid. BElegor:

_

îl provoacă, să-l resbune faţă de complicii conjuraţiunei.3)
Ca, imperaitor, Traian 4) a; fundat, o coloniă română în apropierea cetăţei Castra Vetera, derimată de Claudiu Civilis la anul
„69 şi care er& aşedată pe dealul principilor lângă cetatea, Xanten

de astădi) Colonia

aceasta

purtă numele Colonia, Trajana, şi

eră staționată în ea legiunea XXX-a Ulpia Victrix. Itinerariul
arată situarea, ei foarte corect, însemnând depărtarea, de la Vetera;
pănă la Colonia Trajana cu M. P. (mille passus), căci de la dealul |
principilor pănă la Xantenul de astădi sunt încă aproape -1000
de pași. Numărul XL. lângă Colonia, Trajana, de pe Tab. Peuting.
e fără, îndoieală necorect. Că sa, ţinut de corect și sa căutat
altundeva Colonia Trajană a produs numai. confusie pe toată
cum

1) Dio |. c. 'Traj. III: „oge di zis Tepuawvias Ezetvos.“ — Ph,
pan. 9, 2:
Germaniae praesideret, — Futrop, VUL, 2. — Vict, epit. XIII,
3. —

- Orosius VIL.,

12. —

used.

—

Spart.

Haar.

cap. IL.;

„Trajano a: Nerva

" adoptato (ex Moesia) ad gratulationem exercitus missus,
în Germaniam
superiorem translatuș est: ex qua festinans ad Trajanum,
at primus
nuntiaret excessum Nervae, a Serviano, Sororis viro (dui
et sumptibus,
"et aere alieno ejus proito, Trajani odium in eum movit),
diu detentus,
fractoque consulto vehiculo tardatus, pedibus, iter facienș, ejusdemq
ue Serviani beneficiartum antevenit.& — Wizz, epit. XIIL. : „hie imperium
apud Agrippinam, nobilem Galliae colonia, suscepit, habens diligentiam
în re militari ete.“
2) Lhom. IL L., 42,
ă
Î
3) Dio Cass. Nerva, III,
%) După, împărtăşirile lui Dr. Franz Fiedler în Wesel, ale
cărui studii
locale revarsă multă lumină asupra activităței lui Traian
în Germania,
5) Vedi Dr, Fiedler: Rămische Denkmale der: Gegenă
von Xanten

und Wesel, am Niederrhein und- an

in Steindruck.. Pg. 12, 60 fe, .

der Lippe. Essen 1924.

Mit 5 Tateln
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linia, călei, deoare-ce Burgihatium este hine însemnat cu 5 milliare
- depărtare de la Xantenul de astădi pănă la
ginatium, astădi o moşie ţerănească „op gen
„nord de Marienbaum pe drumul spre Kalkar şi
„situează încă corect Zeyov 4 -(30) *Ovimia pe

locul vechei BurBom“ puţin spre
Cleve. Ptolomaeus acelaşi loc, unde

pune şi *Ovezege 270 30 lungime şi 510 50' lăţime

fără diferinta

minutelor, fiind distanţa, prea mică. Tab. Peut. scrie Col. Trojana
mergându-i copistului poveasta frâncă prin cap, după carea
frâncii ar fi de origine din Troia, şi ar fi zidit Xantenul spre”
„aducerea a minte-de Xanthus

Xanten

în

cântările

din Troas.

vechi germane:

De-acolo

„Liizzele

se şi numeşte

Troja“ !)

(Troja

mică). Numele îns& se derivă din urbs sanctorum, de oare-ce
aicia se venerează mai cu seamă sânta, eana, şi -sântul Victor,

„care ar fi fost ucis. aicia împreună cu consoţii lui de la legiunea,
tiebanică. O mulțime de osăminte sfinte se păstrează încă în
catedrala, din loc. Oraşul însă s'a zidit probabil din darimăturile
Coloniei Trajane, ruinată de franciîn seclul din urmă al dominaţiunei romane. Pe locul acesta sau “aflat 0 mulţime deo
anticităţi romane. de “tot feliul, cari se pot vedă în museul
notariului Houben în Xanten.?) Inscripţiunile aflate mai 'nainte
se păstrează în partea, lor preponderantă, în museul din' Bonna,
puţine. şi în Xanten.5)- Cea mai însemnată inscripţiune. este cea,

de pe un sarcofag aflat lângă Xanten:.
DIS. MANIBUS.
“M. VETTI. SATUR NINI.- VET. LEG. XXI
P. P. F. CIVI. TRAJA
NENSI. M. ANTONIUS.
îi
HONORAT.
O altă inscripțiune, aflată lângă Xanten, aminteşte restaurarea școalei arse din Colonia Ulpia Trajana.)
|

2) Vegi indigitările în Mone:
nărdlichen Europa“

Partea

II, pg.

„Geschichte des Heidenthums im
119,

Nr, 125.

—

Franz Fiedler

1. c.

pg. 112 ff.

2) Desemnat şi descris de DI Dr. Franz Fiedler pe circa, 40 de table
cu 12 coale tecst în 40.
3) Pranz Fiedler 1. e.
4 Fighius in Hercules

i
.
Prodicius Pg. 78.
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„ Foarte. des se află cărămidi cu inscripțiunea: „LEG. XXX.
V. V* O peatră comemorativă, de la, legiunea XXX-a, se rai afă
în Xanten cu inscripţiunea :
DEO. SYLVANO.

CESSORINIUS.

AMMAUSIUS.
.
URSARIUS. LEG.
AV: 8. L.M5
VS.
XX
V.
Pe timpurile lui Ammianus Mazcellinus se pare aşadară, |
Colonia Trajana. ar fi căpătat numele „Tricesimae“ ceea-ce

|
că

„se confirmă, din citarea, celorlalte. castre2)
-

Întră

xămăşiţele cele

se numără
zidiri, din
departe

mai

importante

de la aceasta, coloniă

și „alte Burg“ cu fundamente puternice ale unei mari --cari numai o parte se vede, ear cealaltă se întinde

sub

arăturile

de

pe

partea

nordică

a Xantelui.

Nu

departe de acolo sau aflaţ multe edificări. În apropiere sa
descoperit înainte cu mai mulţi ani intr'o grădină 9 fântână
din peatză de tuf, zidită, frumos, cu o adâncime de 20 p. şi cu
3 p. diametru, cu 6 p: sub suprafaţa, pamântului, tocmai ca şi
cele mai multe morminte.)
În Nimwegen se află la casa Orăşenească,. o peatră descoperită la anul. 1698 în apropierea, acestui oraș, care încă
apartine aicea :
|
:
SEX. SECUNDO.
|
|
PAPIRIA. FELICL
-,
a
ai UL. AUGUSTALI4)
GC. V. T.T. P. JUSSIT. HE.
1) FE. Piedler|, c. tab. [. fig.7

2) Ammianus

Marcellinus XVIII,

2; unde

se

amintește

rezidirea,

castelelor rhenane, cucerite de Julian: set civitates occupatae sunt septem,
Castra Herculis, Quadriburgivm, Tricesimac, Novesium, Bonna, Antunnacum .
et Bingio.“ Compară Fiedler 1. c. pg. 103,
.

3) Fi Fiedler|. c. pg. 151 ss.

Ă

.

4 Despre Sevir Augustalis Yedi Szană, diss. de raest, ef usu numigmatur” antiguorum Pg. 666. —. Fadreiti inseript, append. XXI. pg. 1023. —
C. V. T. spune Swefius: COL, ULPIAE. TRAI. Mai este apoi citată într'o

inseripţiune de Phigius: COL. UL. TR. Vedi Hadriau. Valesius în notitia
Galliae ordine literarum digesta. s. v. Colon. Traj. pg. 150. Stegk. Zamoscius
în

Analect.

lap.

vetust.

cp.

III.

şi

IV.

—

Surita

ad

Antonini

Augisti
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Se ceteşte: Sexte Secundo. Felici. (tribu Papiria) Seviro
Augustali Coloniae Ulpias Trajanâe testamento poni. Jussit heres.
Se

pare,

că

Traian

ar

fi

avut

şi administratia

Rhinului

"Superior, şi nu numai a celui inferior.!) Aici a restabilit dînsul
disciplină militară și a combătut; ps Suevi,. cari au năvălit în
părțile numite ;decumates agri“ şi au dărimat taberele romane
d'acolo.2) - Ă
Dintrun
pasagiu al lui Tacit 9) „reese, că Romanii erau
constrînși a-și asigură în contra Germanilor posesiunile lor din
Germania prin valuri bine-întărite. Far. „decumates agri“ se

numiă acea regiune a, ţerei, carea, zăceâ în unghiul dintră Rhin

şi Dunăre şi începând de aproape de Regensburg. (Kehlheim)
se întindeâ, preste rîul Main pănă la 'Paunus, şi probabil încă
şi mai departe spre nord. “Numele şi-a căpătat de la decimul
ce

trebuiau

să plătească

Romanilor

colonistii

Gali. Marea, liniă

fortificată, romană, așa numitele „limes Romanorum“ de pe lângă
Rhin, conţineă o parte mare din Schwaben, Baden, Franken și
„ Hessen-Dârmstadt, Ş.-a., ŞI apare încă şi astădi sub numele
Teufelsmauer,4) Pfahlgraben, 5) Voliriegel, Steinmăuerle, Schnackenitinerarium pg. 55, 83. — Zeschemmacheri amnales Cliviae, Juliae, Montium,
Marchiae, Ravensbergi, Geldriae et Zutphâniae, antiquae et; modernae, lib.

I. pag. 21. ss, lib. 11. pag. 82, în nota5, editionis Just. Christoph. Dithmari,

Lips. 1721, fol. —P.E. A.
edidit, Dilthey.

disertaţiune.

Darmstadii:

încă. pe

Wiener de legione Romanorurm vicesima, secunda;
1830.

recensat în hall. allg. Lit. Zeitung

37, 39-44.

4to. Wiener

a

scris

acsasta

escelentă

când erâ, Selectan la gimnasiul din Darmstadt,
1830. Dec.

Sa,

buc, 231. Despre Traian pag.

5 -Dio |. e: »toye 9 dis Teguaviar.i — Plin, paneg. |. c:
2) Futrop. VII. 2: „urbes trans Rheâura in Germania reparavit,* —
Orosius NIL. 19, — Grotefend krit. Bibl. 1828, Nr. 8.
5) Zac. Germ. 29: „non*numeraverim. inter Germaniae, quanquam
irans Rhenum Danubiumque consederint, eos qui decunmiates agros
exercent. Levissimus quisque Gallorum et inopia audax, dubiae possessionis
solum occupavere. Mox limite acto, promotisque praesidiis, sinus imperii
et pars provinciae habentur.“
|
*) Mannert Georgr. III. pg. 280: „wo sie noch unbeschădigt ist, ragt
sie sechs' Fus$ hoch aus der Erde empor, hat sechs Fuss in der Dicke,
und nach der Verschiedenheit der Lage einen Grund von drei, von
vier,
von sechs Fuss. Sie bpesteht aus gewâhnlichem. Sandstein, aus Kalkstein,.

auch aus andern Arten,'so wie sie der benachbarte Boden liefert, und ist
mit Mărțel -fest verbunden. Selbst da, wo sie iiber Felder hinlăutt, merkt
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Pohlgraben

, Grânzwall, Heidengraben etc. Linia
de
fortificaţiune are o lungime de şeptedeci miliar
e şi se trage de la
Ptori

ng lângă Dunăre, în partea, din spre răsărit
, de Ingolstadt,
peste Altmiihl, Weissenburg, Ellingen, Gunzenhaus
en, Diinkelsbiihl,

în formă de zid; prin Hohenlohe,

peste Ocehringen, iul Kocher

şi Jaxt, marginea, ostică a comitatului Erbac
h în formă de val j
apoi în nordul rîului Main prin Wette
ran, peste Wiesbaden,
Hohe, Taunus ş_m. d. în formă de şanţu
ri cu palisade pănă, la, .
Rhetico sau Siehengebirge, vis-a-vis de
Bonna şi mai departe.
Ea se formează din ziduri înalte cu Şanțu
ri, întărite cu turnuri
tot la distanţă de câte-o jumătate de oară
; aveă însă şi întărituri
„de palisade după, șanțuri, cari se trăgeau
înaintea unor casteluri,
a căror fundaimente sunt; încă bine-conservaţe
. Fără, îndoeală, la,
completarea, acestei opere au contribuit, cei
mai mulţi campoduci
romani cari comandau la Rhin Main si
Dunăre. Se susţine, că
Drusus, Germanicus lar fi început de la, nord
spre sud,!) - Tiberiu
și Germanicus

“cel

mai

tinăr

lar

fi

continuat

peste

Taunus,

Traian Va tras peste Main, Adrian, Antoniu
Piu, Septimiu Sever,
Maximus Postumus, Aurelian şi Probus,
au condus pănă la
Dunăre şi lau reparat.?) Aceasta, fortificaţiu
ne uriaşă mergeă
însă peste staţiunile romane 3) Colonia, Agrip
ina, Gesonia, trecând
(pre lângă Bonna) preste. rîul Lahn-Ambri
catinus vicus, Aquae
Mattiacae, Uburzis, Aretaunum, Bucinobant
es, Ascapha, Ascis,
Turigoberga, Rhizinis, Augusta nova, Lauri
acum, Aquileja, și
+ Septimiaca, apoi înaintea, staţiunilor Loșodica,
Mediana, Iciniacum,
Buriciana, Alcimunnis pănă la Valentia,
aproape de Regenshurg.
Trecând împăratul pe un pod bătut de
la, Mainz peste
Rhin,a, aflat pe Alemani pe dealurile din aprop
iere şi după-ce au
dispărut acestia d'acolo a, înaintat încă
vreo 10 miliare (două
miluri georgr.) O pădure deasă, pedecile
puse în cale și anoman

doch

einige

Erhihung

des Bodens und beini Aufgraben findet

sich
der Grund, wie ich ihn beschrieben habe.“
|
5) Id. ibid.-pg. 282: „Pfahlgraben (Pohlg
raben), eine Râmerschanze,
welche aus einem Grunde von Steinen
besteht, auf welchen aufgehăufte
Erde und Rasen, mit starken verbundene
n Pfâhlen, einen Wall machen.“
"0 Sichler, Handbuch der alten Geographie,
L., pg. 182—183,
22 Buchner's Reise aut der Teufelsmauer
, Regensburg 1818. — Xnazp

romische Denkmăler des Odenwaldes. Heidelberg. 1813;
5) Reichhardis Germania, magna,

18

-
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timpul deja înaintat îl opriau în cale. Iulian se retrase îndăret,
şi restabili fortificările, ridicate cândva, de Traian.!) Prin urmare
„acestea, mau. putut să fi fost mai departe
de cât câteva miluri,
sau

cât de la, Hochst

pănă

la Mainz.

Dacă

cumva sar află

la

alt loc în vecinate: urmă, mai de aproape, ar pută să se ţină
aceasta, drept cetatea, lui Traian, la tot; casul însă nu, e Achafien-

burg2) Munimentum

'Trajani “erâ deci nu

departe de Hâchst,

la

vărsarea, rului Nidda în Main.3) Aici sau aflat. număroase anticităţi și caramidile LEG. VIII. XXIL XXX
Mai nainte se
presupuneă munimentum 'Trajani lângă 'Trenfurt, Transdorf lăngă,
Bonna, la Aschaffenburg, Darmstadt, Heddernheim.5)
.
O alta fortificaţiune

a

ridicat

'Traian

dincolo

gura, rîului Main.6)

1) Ammiani
teret; munimentum

Mavcellini
quod

lib. XXU,

cap.

în Alamannorum

I: „et cum

Soto . conditum,

de Mainz

nullus
Trajanus

la,

obsissuo

nomine voluit appellari, dudum violentius oppugnatum, tumultuario studio
reparatum est.&
_
o
- 5) Mamnert 1. c. III. transpune agrii -decumatici la Wetterau şi

dice: „Kaiser Trajan bauete seine Festung am Main in der Gegend
von
Hoâchst. Was sollte hier eine Festung machen, wenn die Grânzen auf
allen

Seiten noch in weiter

Entfernung

waren? — Nărdlich

am

Main” în

der

Wetterau befanden „Sich die decumatischen Felder, die vielleicht,
diesen
Namen nicht lange erhalten haben. Hier bauete 'Trajan seine
Festung gegen
- die Barbaren, welche von der Siidseite her unrubig zu werden
anfingen.“

—-Cf. zur Berichtigung Sickler 1. ce,

5) fizdler, schriftliche Mittheilungen.
—
Lehne in der mainzer
“Zeitung 1819 Nr. 84. Wizbelm Germ, Pg. 103. — Grotenfend
Krit. Bibl. 1818,
Nr. 76. pag. 603. — Annalen- des Verenis fir nassauische
Alterthumskunde, Fasc. 1. II,
.
a
_
%) Idem ibidem. — Pe Gallia lui Reichard sa asignat Leg.
VIII o
stațiune lângă Argentoratum Și Leg. XXII. Trajană
o staţiune lângă

|

Confluentes, apoi Leg XXX. Ulpia o stațiune lângă, Colonia,
Trajană,
5) Zamey în Act. Acad. Palat tom. III. pg. 175. — Grotenfa
nd 1. c.

1828 Nr. 8. pg. 58. — Heddernheim (lângă Framktarth
am Main?) e o colonisare a lui Adrian. Annalen des nassauischen Vereins
Hiţ 1. pg. 40-86.
Uber die Rămerstrassen am rechten Ufer des Niederr
heims vom Winter-

lager Vetera ausgehend

Miiffting..)

u..

s. w.

von

*) fiedler. schrifti,. Mittheilung. Zucks

C.

-

v.

M.

(Generallieutenant von

mainzische

Alterthimer, partea,

II, pg. 218. — Minoia, Beitrăge zur ibersichv der -rămisch-deuts
chen Geschichte, Kăn 1818. pg. 164—175. Abh. VI.
ă
.
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“ Lapodunura (Ladenburg în Pfaltz) lângă. Rhin sar fi zidit
încă pe timpul-lui Traian.!) O creaţiune principală a lui Traian în Germania a fost
însă fără îndoeală aceea de la Paden-Baden, care sa numit
Aguae şi apoi Aurelia Aquensis.2) „Pe o colină (der Rettig) la,
miadăgi de locul băilor se desgroapă de un timp încoace o
mulţime de anticitaţi; două petri cu inscripţiuni. (esplicate de
“Leichtlen)-se par a proveni de la legiunile [. şi XI. cari sub
Traian au stat, lângă Rhin. Autorul (Leichtlen) deduce de-aci, că
Traian va, fi cunoscut fântânile de cură din loc şi a aşedat
acolo o garnisoană,a cărei staţiune -va fi fost tocmai aşa
numitul -Rettig.

Nu

sufere

nici o îndoieală,

că Traian

a deschis

cetăți şi drumuri în agri decumeni, şi a pus astfeliu fundamentul
la: posesiunea durabilă romană a acestui propugnaculum imperii
Facsimilul acestei inscripţiuni se află pe una dintră tabelele la :
finea acestui op.“ 3)
:
E verosinil, că Traian şi-a încopeiat, castelele sale, de “care
„a ridicat o mulțime pe Odenwald,4) prin căi de comunicajiune.
Un drum mare a făcut dînsul5) de la Marea- „neagră pănă în
Gallia, probabil urmând cursul Dunărei, şi apoi pe de-alungul
Rhinului pănă la Mainz.) R&măşiţele acestui: drum se mai află.
şi în Schwaben.)
ÎNCA

Î) Biâischiug, Exdbeschreibung, partea VI., pg. 665: Vermuthlich ist
“ Lupedunum zu Traians Zeit, nach dem. Abzuge der Markomannen, durch
die Sequaner unn Mediomatriker angelegt worden: Das Columbarium und
das r&misehe Bad, welches man 1766 entdeckt hat u. s. w. »

2) Schriften der Gesellschaft zur Befărderuhg der Geschichtskunde
zu Freiburg in Breisgau, Erster Band, zweiter Aufsatz: „Trajan als Griinder
oder- Mitstifter von

Baden-Baden

und

die Verdienste

dieses Kaisers

um die.

Zehentlande,“ vom Archivrathe Dr. E. Inl. Leichtlen. pg. 11—53, Angezeigt
vom Prof. Ritter Wilh. Wachsmuth in der Leipziger Lit. Zeitung 1829
pg. 293.
5 Wachsmuth bc,
+) Fiedier|. c.. — Fnagp. răm, Alterthiimer des Odenvalăes:
2) Vedi capitlul: Anticităţile Daciei:
,
î) Fiedier|. 6. — A. Vict. des Caes. XIII: „simul noscendis ocius,
quae ubique e republica gerebantur admota media publici cursus.“
7) Prugger, Schriften der Acad. der Wissenschaften in Miinchen. —

Zeichtlews Schwaben unter
grands

chemins

den

Romern,

de Verpire Romain,

tom.

$. 68. ff

—

PBergier, hist. des

1. pg. 55. ss.

4
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Podul lui Traian preste Rhin lângă Mainz!) s'a dărîmat de
Adrian ca, şi acela de preste Dunăre, ori prin Sloiurile de ghiaţă.2)
Podul acesta nu la zidit Drusus, după cum cu nedrept
s'a

susținut)

a

E

|

') Zehue în Mainzer Zeitung 1819. Nr. 5, Ian. 12.

2) Fiedler |. c.
.
Ă
„5
Wersche în V6lkerb. Deutsch..pg. 29. Nota 32. — Despre drumurile

făcute de Traian în alte ţinuturi d. 6.. în Spania, vegi
capitlul: Starea,
artelor frumoase pe timpul lui Traian. Foarte multă, plăcere
ni-au procurat
împărtăşirile Dlui Di. Fiedler: „De un lung şir de -ani
a descoperit sub- scrisul în nemijlocita, împrejurime a, oraşului Xanten lângă Rhinul
inferior
pe renumitele vetre de la Vetera Castra; şi Colonia Trajâna,
din morminte
Şi ruine un număr considerabil de anticităţi romane, cari
s'au scos la
lumină sub supravegherea și conducerea, dinsului şi s'au asortat în
0 colecţiune .

bogată, care stă la disposiţiunea, fie-cărui om cult spre a 0 pută
visită,
Amici şi erudiţi în ale anticităţilor romane din toate părțile Germanie
i,

Franciei, Holandei și altor ţeri, au arătat totdeauna, cea mai
mare interesare
şi admirațiune pentru acest; Antipuarium ; căci acesta nu
conţine numai

un număr însemnat de urne și alte vase în cele mai

diferite

forme şi

specii, ci şi monete, gemme, bronzuri, lâmpe, glaje, și alte Anticagli
i, pre cum
nu se văd. nici în musee mai mari. Făcându-se desgropările
sub conducerea,

posesorului, şi fiind condus dinsul prin orientare locală, prin esperință şi

prin noroc, la tocuri bogate spre esploatare, dînsul poate
dă cea mai
sigură garanţă despre. veritatea- tuturor objectelor ve se
află în museul
lui. Nici unul âin aceste objncte nu s'a, procurat prin cumpăr
arede la alt

loc,

ci toate

sunt aflate pe locul memorabil,

unde

de

la August,

fun-

datorul castrului Vetera, și-au avut Legiunile romane
staţiunile lor sub
Drusus, Tiberius, Germanicus, Cerealis și alţi campodu
ci; de unde sau |
întreprins r&şboaiele spre subjugarea Germaniei; unde
Claudius Civilis a;
luptat pentru libertatea poporului său și a dărimatVetera; unde mai
târdiu sub Traian se ridicăo coloniă înfloritoare, care
a, esistat pănă pe
timpul invasiunilor cutropitoare ale Francilor, nimicind
dominaţiunea,
romană la Rhin. Tot ce împrejurul: orașului de: astădi,
Xanten, care pro-

babil s'a ridicat din ruinele unei colonii romane, a scăpat
de turbarea,
nimicitoare a acelor învingători şi a barbariei generaţiunilor
următoare,

a rămas în decurs de optspredece secli în sînul pământu
lui bine: păstrat
şi nedescoperit, — toate acestea, le află iubitoriul de
anticităţi adunate şi

espuse la vedere.

S'a esprimat din mai „multe

părţi

dorinţa, ca aceasta

colecţiune “să devină mai folositoare pentru. studiul Anticităţ
ii romane
prin ilustraţiuni şi descrierea, celor mai interesante, care
să fie totodată
şi o reminiscență plăcută, pentru respectivii visitatori.
Acestei dorințe a,
prevenit subscrisul în buna speranță, că va întimpin
ă o participare cât
de număroasă pentru aceasta întreprindere - costisito
are, ş. m. d. —
Descrierea, obiectel
- ilustrate
or
pe 40 tabele litografate,
a primito Di
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1

'Praian, chiămat 1) de dorinţele compatrioților săi, iubirea de . patrie învinse asupra predilecţiunei sale pentru tabăra militară
- Şi plecă spre Roma.
Reîntoareârea sa din Germânia s'a făcut înn linişte şi cu
modestia lui proprie, în tocmai aşa, ca şi când sar rentoarce
cineva; dîntro ţeară străină la, vatra, părintească, Nici un sgomot
la r&nduirea, car&lor, nici o pretensiune esagerată la încuartirare,
Împăratul se mulţumise cu acelaşi vipt, ca şi ceialali, pre
lângă ăceea suita i-a fost totdeuna ascultătoare şi iute gata
spre călătorie. Și cât de imposantă a fost diua aceea, în care

mhult așteptatul şi mult

doritul

a întrat

în

Roma!

Şi tocmai

împrejurarea,că dinsul a întrat, mergând pe jos,a fost suprinQătoare şi măreaţă,
- căci împărații ceilalţi se lăsau 'de obiceiu
a, fi conduşi

cu trasură

patru .armăsari

albi,

sau

ci pe

chiar purtaţi;

umerii

nu într'o

oamenilor,

trăsură

cu

în lectice. De o

statură naltă, Traian plână preste mulţime, și nici bătrâneţele,
nici morbul, nimica nu opri pe nimeni a-şi r&sfăţă privirea “cu

spectacolul neobicinuit. Copiii vor să1 vadă,

junii arătau

spre

dînsul, bătrânii îl admirau, chiar şi bolnavii se siliau, în contra,

ordinaţiunei medicilor, să vadă, ca şi când ar fi depins însănătoşarea, şi vieair lor de la vederea lui. Aici diceau unii, că
acuma după-ce lau vădut şi lau recăștigat, ar pute să moară,
în linişte; alţii eară, că tocmai acuma ar fi de dorit o vieaţă,
„ mai-langă. Chiar şi femeile se-bucurau după-ce vădură, că pentru
ce-feliu de principe au născut; ele cetăţeni, pentru ce feliu de
beliduce au dat -ele apărători patriei. . Aici se puteau vedă
acperişele - caselor îndesate şi încovoindu-se sub greutatea privitorilor, “şi nici nu erâ loc gol să. puni un picior; sdradele
acoperite şi numai 'o potecă. îngustă reservată, pentru dînsul ;
poporul în toate părţile cu feţe pline de bucurie şi de fericire.
Suprindă&toriu a fost pentru toţi, vădându-l cum întimpină senatul cu o sărutare, ca şi la plecarea lui; cum distinse pre fruntașii
Dr.

Franz

Fiedler,

fără îndoieală cel

Opul va deveni fântână-bogată pentru

mai

competent

prin

istoria Romanilor

scrutările lui.

la Rhin,

câ și

îndeosebi pentru istoria lui Traian.
Un tractat escelent: „Antiguarische
Mittheilungen vom -Niederrhein“ care se află în „Schriften des thiiringischsăchsischen Vereins fir Altârthumskunde“ ne arată, ce poate să aştepte

- încă ştiinţa în ramul acesta de la DI Dr. Fisdler:
5 Bupă

Pliniu paneg. 20 ss. şi Hoffa.

.
PN

.

2.
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„patricianilor prin agrăirea nominală fără ajutoriul nomenclaturei,
cum salută pre amicii săi în modul cel mai cordial. Nu scutit
de garda imperială, ci încungiurat de toate părţile, acuşi de
cei

„mai nobili ai senatului, acuși din cei ai patricianilor,
și după cum
_se înmulțiă numărul acestei, sau acelei clase, urmă
el lictorilor

săi

tăcuţi

şi liniştiţi. Nici chiar soldaţii lui nu se deosebiau în

îmbrăcăminte,

în linişte

și

în modestia,

lor, de poporul

celalalt.

Când se urcă pe capitoliu, resună, un puternic strigăt, de bucurie.
!
Toată erau pline cu altare acoperite cu dăruri de jertfe. Dorinţe
le
tuturora se împreunau în bunăstarea unuia, unicului. După aceea
plecă spre palatul său imperial însă cu o faţă şi cu o modesti
e,
par' că ar întră într'o casă privată, Mulțimea, se împrăștie
şi
fie-care se întoarce la casa sa, mângaiat şi liniştit pentru
„viitoriul patriei. Acuma, prinseră şi ei: mai multă inimă.
La
începutul acestei epoce fericite i-a succes lui Nerva să împreune
laolaltă

două

lucruri,

cari

se

păreau

diametral

opuse;

adecă:

potestatea imperială și libertatea; ear Traian încă mai ridică
dilnie moderaţiunea imperială astfeliu, că siguritatea publică nu
remase speranţă și dorinţă, ci se prefăcă în satisfacerea dorinţei

şi întro stare faptică,2)

|
o
V.
Geţii şi Dacii.

|
,

A. Țeara.După toată probabilitatea, se poate susţină, că poporaţiunea,
Thraciei şi a Dunărei-de-jos e de origine din Asia, şi a imigrat,
în Europa, dimprejurul Caucasului în nord şi spre sudul Mărei
negre?) Aceasta, ni-o indigitează, limba, numele, religiunea şi
moravurile acestei poporaţiuni. Dacii romani au fost numai un
ram al familiei getice, cari în decursul veacurilor şi-au păstrat

locuințele lor mai

întinse, sau

mai restrînse,

după cum aveau

1) Apoi s'a întâmplat aici un augur bun prin un semn
de paseri:
Sext. Aur. Victoris Epitome, cap. XIII.: „In remedium tantoru
m malorum
divinitus credebatur opportune datus; usque eo, ut advenien
s imperium
ejus pleraque mirifica, denuntiaverint. In quibus praecipuum,
cornicem e
fastigio Capitolii atticis sermonibus effatam esse: xelâs oz.“

22)

Zaciă, Agricola, cap. INI,
5) Schlizer's nordische Geschichte.

Volkergeschichten.

— Zizter's Vorhalle europăischer ”
.
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noroc sau nenoroc în r&sboaiele lor continue. Herodot!), care
probabil i-a -vădut cel dintâiu, și a adunat primele informaţiuni
despre dinșii de pe la grecii din Hellespont, numeşte pe locuitorii
acestei ţeri Geţi, şi susţine, că ar fi fost veniţi din Thracia, de
oare-ce nu se deosebesc de poporul Thraciei nici în limba nici
în obiceiurile lor.
El ne povesteşte, că Darius după trecerea, s'a preste Bosfor
pe o punte navală, și-ar fi continuat mersul prin Tracia, pănă-ce
ajunsese la isvoarele rîului 'Tearus. Calea, pănă la cele treideci
și opt isvoare, cari curgeau dintr'o peatră, eră tot atât, de depate
de la oraşul Herăum lângă Perinthus sau Heraclea, 2) unele colonii
ale Samiilor, şi de la Apolonia lângă Pontul eusin, o coloniă
renumită a Milesiilor pentru

imposantul

templu

al lui Apollo,

—

astfeliu în cât aceasta peatră cu isvoarele ei ar trebui căutată
într'o depărtare de câteva ceasuri - de la Salmydessus în
interiorul erei.) Riul Tearus se vărsă în Contadesdus, pănă *
astădi încă necunoscut. Acesta, se vărsă în Agrianus (Ergauch) care
la distanţă de câteva miluri spre sud de Adrianopol se împreună
cu Hebrus „(Mariţa). După aceea ajunsese Darius la un alt rîu,
cu numele Artiscus (Tunsa), care curgeâ prin ţeara Odryseilor
şi în tocmai ca, şi 1îul Hebrus, dar de pe partea opusă, şi luă,
direcţiunea, de la muntele Haem în .jos spre sud. Țeara, Odryseilor,
sau Thracia propriu disă, se mărginește pe partea de nord cu
muntele Haem (Balcan) ear spre ost cu muntele Rhodope, cari
ambii se desvoaltă din Scomius, centrul din mijloc şi aglomerarea,
cea, mai înaltă a munţilor întră Marea-adriatică și Marea. -neagră,
de unde se. desfac diferitele ramuri şi se întind preste ţeara
întreagă. Haemul în ost spre Marea, neagră, ; Rhodope în sud cătră
Archipelag, apoi tot în aceeaşi direcţiune muntele Cercine sau
„Bertiscus, care se întinde spre Athos; apoi Orbelus şi Scodrus
spre vest, care se ramifică într'o liniă nordică şi una sudică,

1)

ZJerodot IV, 99 ft

-2) Keichardt

axe

pe

a

sa Charte

Caucasus, Scythia, intra Imaum

von

Dacia

orientalis,

numai Heraclea, şi nu Perinthus;

Sarmatia,

tot aşa,

Şi d Anville; C. Mannert însă. nu Heraclea, ci rumui Perinthus, eâr' pe
mapa mică în Go/haischen Atlas se află, Perinthus inmediat sub Heraclea;
Sickler le consideră de unul şi acelaşi oraş.
3 Charte zum '7ten Theil der Geographie der Gtiechen und Rămer
de C. Mannert.
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cu diferite numiri. Ramul din spre nord se numește Scodrus,
ear' o parte a celui ce se trage în partea sudică se numeşte
Candavus.
”
_
După aceasta, declinare prin
rainificarea, “principală - a
muntelui Scornius se împarte ţeara întreagă întră Marea-adiatică,
şi Marea-neagră, întră Istru şi Archipelag în patru. părţi; partea
sud-ostică .se numiă Thracia, cea nord- ostică Moesia, inferioară,
cea, sud-vestică Macedonia, ear' cea, nord- vestică, Moesia, superioară,
a cărei cea mai nordică parţe - de lângă Dunăre se numi şi
Dacia, Ripensis. Litoralul Mărei-adriaţice în partea, vestică, de
Moesia

superioară

şi

de

Macedonia

se

numiă

în sensul _mai

strâns ]ilyricum, de şi altcum partea sudică a acestui litoral
cu reședințele Scodra şi Dyrrhachium se numiă de Romani şi
Epirus nova, Popoarele cari au succedat în locuirea acestor
provincie, se vor pută eruâ în decursul cerceţărilor noastre.
Înainte de a ajunge Darius la Ister, a trebuit. să treacă,
preste muntele Haem, ea după sevârşirea, trecerei a, învins asupra
Geţilor, cari sau aruncat întro luptă nesocotită. Herodot!) dice,
că ei ar fi fost Thracii cei mai vîrtoşi și mai respectaţi, şi ar fi
voit să. devină nernuritori,
B. Răsboaiele

Geţilor

sau Dacilor
Traian.:

înainte

de

Thuchidides 2) îi cunoaşte pe Geţi încă de pe când locuiau
“în părţile dintră muntele Haem şi Istru (Dunărea), întră rîul
lanta şi Marea-neagra, şi dices, despre dinşii, că ar fi. fost
învecinăţi cu Soyţii, având cu dînşii acelaşi port, şi fiind cu
toţii călăreţi și înarmaţi cu arcuri. Geţii vor fi rămas în ţinuturile
acestea, verosimil pănă pe timpul lui Filip Macedoneanul şi al
fiiului său Alexandru. Acestia, şi succesorii lor au început a năvăli
cu puterea armată asupra mai multor neamuri thracice pe cari
apoi parte i-au și învins, Filip Macedoneanul ajunse în demersul
său contra cetăților greceşti de pe lângă mare cu deosebire a
Istrianei şi în țeara Geţilor, cari la început se aliau cu Seytii
spre aperare, comună, ear apoi ajunseră la o înţelegere cu
1 Frerodot IV., o 94.
2) Zhueydites IL, 96,

.
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dinşii. 1) Geţii trecură în partea stângă a Dunărei, dar o
parte din ei rămase încă dincolo. În
locul celor
emigraţi
înaintară Kabryzii pănă la. marginea nordică a Haemului, ear
-pe câmpiile de cătră Dunăre emigrară alte popoare, întră cari
Bastarnii au fost mai bine cunoscuţi. O ramură din acest popor
a rămas pe insula Peuca, şi se numiă de aci 'nainte Peucini.
Alte horde de popoare, cari sau tras cătră-acest unghiu, au |
fost de origine sarmatică şi se numiau_de cătră Romani Seythi,
de aci rămase apoi şi numirea provinciei. Moesia de jos sub
o
Se ythia MICĂ.
Fiind însă că Geţii erau vecini periculoși şi poate că după
moartea, lui Filip întreprindeau împreună cu Scordiscii- și Tribalii,
„veciriii lor din Moesia, superioară, invasiuni în posesiunile thracice
ale Macedonenilor, Alexandru se vedă constrîns a întreprinde
un atac în contra lor2)
— Arrian numeşte. pe Geţi, de la
obiceiul lor de a trimite pe un legat la Zamolxis 3), „făcători de
nemurire“ î) mesaverttivris— şi povesteşte la amintirea, răsboiului
în contra Îllyrilor, și Triballilor, că Alexandru vădând dincolo
de Dunăre

1000 Geţi

călare

şi 10000

pedestri,

cari voiau

să se

opună trecerei lui preste Dunăre, a adunat „toate năile5) de
alungul malulului drept, şi: au trecut noaptea cu 1500 de
călăreţi şi 4000 de pedestraşi la un loe pe malul stâng al
Dunărei, find: scutit prin s&mănăturile câmpiilor mărginaşe. Încă,
în dori de di se puse în mişcare prin acelea semănături, dând
ordin pedestraşilor săi, ca cu lăncile ţinute curmedis 6) să apese
grânele şi s& înainteze astfeliu pănă la eșirea lor pe locul
deschis. Cavaleria îi urmă din dos, pănă ce pedestraşii treceau
cămpiile s&mănate, îndată însă după-ce eşiră la, loc deschis îi
conduse. Alexandru în persoană la aripa dreaptă, ear Phalanga
înaintâ sub Nicanor într'o întinsă linie de bătaie. Geţii abia se.
mai opusără atacului cavaleriei, căci pentru ' dînșii erâ miraculoasă cutezanța lui Alexandru de a trece noaptea fără nici o
1) Diodor. Sic. IL, 43. —
%) Sfrabo VIL., 3.

Justin. TX, 2,

3) Vedi mai jos la începutul

capitlului

asupra,

anticităţilor

-€) Arriau, de exped. Alex. T., 4.
5) Scobite din lemn de stejar: uovotvia,

*) Sarrissa; ef. Arr, Taktik cp. 10,

o

Daciei
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punte preste Dunăre, un rîu atât de mare. Înspăimântătoare
pentru dînşii massa. compactă a cavaleriei

şi atacul

erâ,

lor puternic.

Ei se retraseră mai întâiu în cetatea, lor, carea după Barbier de
Bocage S'ar fi aflat în apropierea satului Cornicel, dar vădând, că
"Alexandru se apropie de cetate cu toată iuţeala, proptindu-și
Phalanga de rîu spre
a evită vre-o cursă,
ear cavaleria,
punându-o în - linie de bătaie, părăsiră, şi aceasta, cetate, altniintrelea nu tocmai prea întărită, luară femeile şi copiii şi tot
“ce

puteau

pune

pe cai, retrăgându-se

în

vastele

stepe,

cât mai

departe de Dunăre. Cetatea, cu tot ce se află întrinsă cădă în
mânile înving&toriului, care ordonă prin Meleager şi Filippus
depărtarea, prădilor şi devastarea, cetăţei. Din timpul acesta,
locuiau Geţii atât la nord cât şi Ia, sudul Istrului,
Și succesorul lui. Alexandru, Lysimah, ca rege al Thraciei
încă trecă preste Dunăre cu o armată contra Geţilor, dar
rătăci și se cufundă prea mult în ţeara, lor, şi vădându-se
încungiurat

de

Geţi

din

toate

părțile,

eră

constrins

a depune

armele.i) Geţii prin o fugă prefăcută îl seduseră în lăuntrul ţerei
depărtându-l de la Dunăre în nişte părţi năsipoase. Regele
Geţilor eră atuncea Dromichătes, şi prindând acesta pe Lysimach
îl chiămă la, sine, îi arătă sărăcia lui şi a poporului său şi
simplicitatea

în carea, viețuiau

ei

mulţămiţi,

şi îl rugă

apoi

a

nu se r&sboi cu oamenii lui, ci a trăi cu dînşii în pace şi amiciţiă,
După-ce facură legătură de . prietinie și de alianţă, redându-i
libertatea, permise totodată, lui Lysimach s&şi r&scumpere şi pe
|
ceialalţi prinsonieri.
Diodor 2) numește pe Dromichătes. „regele Thracilor“, care „după eliberarea lui Liysimach a recucerit fără mari greutăţi
„toate castrele întărite din Thracia,
Polyănus dice.: 3) Dromichătes a, fost regele Thracilor, ear
Lysimachus regele Macedonilor. Macedoneanul răsboiă 'Thracia,
“Thracul îl înşelă pe Macedoneanul. Campoducele lui, Aethis
trecă

ca prefugariu

la

Lysimachus

și seduse

pe

Macedoneni,

cari se încredeau în dînsul, în niște ţinuturi neumblate, de.
unde nu mai puteâ, să scape. Pe când ei se luptau cu foametea,
') Strado VII, 8. — Diva. Sac. de virt,. XXI,
2) Diod, Sic. de vit, XXI.
3) Pobăuus VIL, 25,
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şi cu setea, i atacă Dromichătes şi ucise atât pe Lysimachus
“cat şi oastea lui întreagă. Numărul celor căduţi din oastea
lui Lysimachus se urcă la o sută de mii.
"
După Pausanias, â atacat Lysimachus dintră „popoarele
thracice mai întâiu pe Odrisii, şi dup” aceea, pe Dromichătes
şi pe Geţi. Dând însă aicea de nişte bărbaţi, cari se pricepeau
întrale răsboiului şi “i întreceau cu mult la, număr, €l devenise
însuşi în periclul 'estrem, şi din care n'a putut să scăpe, de cât
prin fugă; fiul său însă, Agathocles, carele acuma pentru prihadată a, luat parte Ja; răsboiu, deveni prinsonieriul Geţilor. Lysimachus, bătut şi în luptele următoare, şi foarte îngrijit de soartea:
fiului său captiv, încheiă, pacă cu Dromichătes cedând Geţilor partea
“dincolo

de Ister şi

dândui,

de

și nu

de voiă

bună,

pe fiică-sa

de soţiă. — Mai adauga apoi Pausanias: Alţii raportează, că nu
Agathocles, ci Lysimachus însuşi ar fi fost prins şi earăşi eliberat
de Agathocles, carele a tractat pentru dinsul cu Geţii.
Răsboiul procsim
mai
însemnat, în care
figurează,
Geţii, a avut pentru dînşii un sfirşit nenorocos. Pre când
adecă, Antigonus Gonnatas se reîntorceă spre. Macedonia; din
răsboiul

său cu Antiochus, căpătă

dinsul

fără

aşteptare

pe

un

inimic nou de combătut; căci Gallii, cari au plecat sub conducerea, lui Breunus spre Grecia, au: lăsat înapoi 15000 ostaşi
pedestri şi 3000 - călăreţi pentru apărarea marginei nordice a
„țerei lor. Aceasta oaste doritoare de fapte răsboinice profită de
ocasiune,
bătă. pe Geţi şi Triballi şi ameninţă cu invasiune
„ Chiar şi Macedonia, da” cădă in o cursă a lui Antigonus.!) .
- Romanii începură a cunoaşte câmpiile de pe partea nordică
a Istrului, de la gurile lui pănă pănă cătră: Aluta (Olt) șub
numele de stepele Geţilor; 6 ză Fezăv tomuta) căci poporul getic
eră pe atunci deja împins mai spre: apus prin Baştarni. Aceasta,
națiune verosimil de origine germană, s'a, urcat mai încoaci sub
Mithridaţi şi sub Perseus, regele cel din urmă al Macedoniei, de
pe partea nordică a Mărei-negre şi a învins pe Dacii de gintea
“Geţilor, astfeliu, în cât cesti din urmă, cari înşişi se numiau
Daci, şi sub acest nume deveniră cunoscuţi și Romanilor, «
trasără mai spre vest, părăsind ţeara, care apoi eră visitată,
“numai de nişte horde nomade de Sarmaţi.

0

stim XVI.
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Re: ntorcându-se bătuţi din o 'espediţiune contra Bastarailor,
întreprinsă sub conducerea, regelui lor Oroles, acesta, ! i constrînse
a se culcă în pat cu capul la, picioare, şi a săvârși ocupaţiunile
muerești. Aceasta “pedeapsă aveâ să dureze pănă când vor spălă
rușinea, lor prin fapte noue răsboinice.:)
Geţii şi Dacii au fost unul și acelaşi popor ŞI vorbi tot aceeaşi limbă, numai cât triburile, cari locuiau spre Marea-neagră,
„si le erau Grecilor mai bine cunoscute, se numiau de acestia
„Ge ți, pănă când cei-ce locuiau-cătră apus spre Germania, se
nurniau de cătră Romani Daci 2). Ear' Istrul se numiă în cursul
„lui de sus, unde locuiau numai Dacii, Danubius, pre când în cursul
lui de jos pănă la Pont, pe unde locuiau Geţii, se numiâ Istru.8)
Dinspre nord de Dunăre au străbătut. Dacii spre Transilvania,
patria vechiă a -Agathyrsilor, Şi se lăţiră cu încetul prin “Ungaria
pănă la malurile Dunărei.
„ Thracii au făcut invasiuni prin Thessalia și Dalmația | Şi au.
ajuns

pănă

la, Marea. adriatică,

în

care 'si aruncau

lăncile

spre

a-şi dovedi prin aceasta dominaţiunea, și asupra Mărei. Ei tractau
.
pe prinsonieri cu cea mai refinată crudelitate, credând că'şi vor
căștigă gratia deilor prin: sânge omenesc; beau din câlvele inimicilor omoriţi; aprindeau şi devastau tot; ce le apucă în cale,
ear pe femeile binecuvântate le maltratau pănă la abortare. Cei
mai turbaţi dîntră toţi Thraciarni erau Scordiscii, tari la, corp şi
"= astuţi, Traiul lor în păduri și prin munţi corăspundes, firei
lor.
Acest. popor selbatec din muntele Scordus în Moesia, Servia,
Bulgaria, şi Bosnia, de astădi, a prins o oaste întreagă, comandată,
de Consulul Cato.
Pănă la aceusta, întâmplare Romanii aveau
puțină cunoștință despre popoarele de pe ambele maluri ale.
Dunărei de jos, fiind- -că Grecii erau de pe timpul lui Lysimachus
tot încăeraţi în resboaiele

lor interne

şi prin aceasta a şi căpătat

navigaţiunea, de mai 'nainte de pe Marearneagră o lovitură crâncenă,
1) Fustin. XXXIL, 3: Daci quoque suboles Getaruin sunţ, “Qui cum

Orole rege etc.
2) Dio Cass, LXYVII,
airol

Eavrois

zu

oi “Popuciou

6.

arobs
opăs

Teras aizods îtyovow, sie îp9îs, ctre

mie

di

ceres

dvouâtovatp

7rposepogtiw,
oix

za ui 1Eyovres.

dyvoâv

dd

da

disneg ov

ui

“Eliţvov

avis

pâg oida Ttzus
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705 "Auou magă zăv "Isrgov oizoăvras. Strabo VIL., 305.
3) Idem ipid,
-
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căci numai prin mijlocirea, Grecilor |își căpătau şi ei înformar
ţiunile despre acelea ținuturi.)
- Resfirându-se însă poporul la devastările lui prea, rhult, îi
succese. lui Didius a-i respinge dincolo de marginea, imperiului
şi a-și căstigă prin fapta aceasta, _dreptul de a serbâ un triumf.
Consulul M. Livius Drusus primeşte comandă supremă 2)
şi respinge pe Scordisci dincolo. de Dunăre. Minucius ca consul
şi mai târdiu ca, Proconsul continuă sângerosul .răsboiu, devastează ținutul de -pe la; Hebrus şi perde la o trecere peste acest
riu o mulţime -de călărime, mergând tocmai atuncea sloiurile pe .
rîu. Geţii, compatrioţii Scordiscilor, se .resfirară prin o stratagemă
“succeasă. Piso înaintă, pănă la muntele Rhodope în -centrul
Thraciei și ajunse şi pănă la Caucas3)
La anul: 76 a. Chr. Appius Claudius Pulcher după consul: atul
s6u se esmise ca campoduce în Macedonia, unde avi mai
multe lupte cu diferitele popoare cari locuiau împrejurul mun-:
telui Rhodape.

Acesta

se înbolnăxi

şi muri

acolo.

Lui îi urmă Caius Seribonius Curio, consulul anului precedent,
_75 a. Chr. Acesta învinse pe Dardani, cari locuiau în Moesia
“superioară, întră munţii Scodrus si Abelus, şi înaintă, cel dintâiu
dintră Romani, pănă la Dunăre, însă fără a trece în Dacia,
temându-se de pădurile ei întunecoase. EI- îşi câstigă, onoarea,
unui triumf şi isprăvi r&sboiul în r&stimp de 3 ani.)
Lucullus ajunsese. pănă la Don şi la lacul Maeotis. Flor
susţine, ca acesti duşmani setoşi de sânge numai prin asemenea,
crudelităţi au putut fi învinsi, ear” Romanii turbau cu foe şi-cu
spada în contra captivilor, în cât nu li-a fost barbarilor nimica
mai înspăimântătoriu, de cât dacă erau. delăsaţi sorței or cu
«
mânile tăiate.)
Când ajunsese Boeribistes- la “domniă | asupra, Geţilor,
poporul slăbise de multele răsboaie ce le purtase ; 6) dînsul însă A ridică, prin eserciţii şi prin dedarea lui la moderaţiune şi
D
2)
%
+)

Bor. UI, La anul 114 a, Ch.
112 a. Chr.; după Calvisius 110.
Zbor. UL, 4 Eutrop. vI. 2. — Jornandes de regn. Success,

5) Zbor. UL, 4
6) Szrado VII, 3,
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ocupatiune continuă astfeliu în cât îşi fundă în câţiva ani o
domnire puternică supunându- -şi toate. țerile de la Borysthenes
pănă la Noricum. Cu o armată, de 200.000. de ostaşi devenise
chiar şi Romanilor teribil, trecând fără, teamă preste "Istru și
devastând Thracia pănă cătră Macedonia și Illyria, Totodată,
devastă, şi feara, Celţilor,!) cari se mestecaseră cu 'Thracii şi cu
Iirii, și apoi nimici total pe “Bojerii sub Critasirus și pe
Tauriscii, astfeliu, în cât locuinţele lor se prefacură întrun deşert;
tocmai aşa de părăsit, ca şi cum ar fi fost cândva, “posesiunile
- ostice ale Geţilor, devastate prin Bastarni. Poporul îînsă se supuse
“bucuros

voinței

lui, pentru

că

un. fărmecăţoriu, Decaeneus,
învăţat

unele

semne,

latiunile ddeeşti.

prin

dînsul

aveâ

în serviciul

său

pe

care a fost ajuns la Egipet unde
cari

sustineâ a, pute

Acesta, va, fi fost

recunoaşte

fără îndoieală

unul

a

reve-

dintră -

pontificii şi succesorii lui Zamolxis. O dovadă despre ăscultarea,
poporului a fost, că acesta s'a lăsat a fi înduplecat, ca să ester
mineze plantaţiunile şi să se reţină de la băutura vinului.
Acestea, se întâmplau pe timpul lui Juliu Caesar. Prefecţii
"- Macedoniei avură adese-ori lupte cu popoarele thracice, galice
şi ilirice, câri se apropiau tot mai mult de ținuturile vestice ale
Dunărei și nu a rare-ori înaintau chiar agresiv. Probabil, că pre
lângă aceste popoare se aliau şi Dacii, luând parte la invasiunile
„lor. Juliu Caesar cugetase “deja la o espediţiune în contra lor;
însă

moartea,

îl împedecă

întru

realisarea

acestei

întreprinderi.

Ră&sboaiele civile, cari urmară după moartea, acestui bărbat genial
Și întreprindătoriu, ocupau atenţiunea Romanilor cu luptele lor
interne, și astfeliu Boiribiste deveniă tot mai puternic.
|
“Încă sub durata, r&sboiului din urmă cu Antoniu voise
August s& cuceriască Dacii şi Bastarnii, spre care scop dînsul
nisuiă să încorporeze la imperiul roman țiuntul Savei cu
poporaţiunea mărginaşă. La întrarea lui în țiuntul Segestanilor,
un popor de. origine paeonica, i-a triimis acesta delegaţi cu
întrebarea: că ce doreşte dînsul? August le respunde, ca dînsul
Vrea

zei

«pyovotv

zii dle

toapapeiv, ÎN

ore

oraşul

tri Acezdts.2)

1) Idem VII, pg. 304-305.

lor, aci Guigous

Exurâv Aafeiv, îv dogalăs

Totaceasta,

dice

o

*) Azpiani rom, hist. lib. de reb. illyricis XXIII.

Appian

deja

în
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capitlul precedent mai adaugând totodată, că Segesta ar avă
să serviască lui August de entreposit, pentru materialul de
r&sboiu în contra, Bastarnilor. El întreprinse a, înfrânge popoarele
acelea neastâmpărate cari batuseră. și pe Antoniu, şi designase
un loc pe malul rîului Sava, unde se împreună aceasta cu
Culpa, cu un praetoriu principal, dar

în urma unei rane primite de

la Dalmatini
se vedă constrîns a: predă comanda
lui M.
Statilius Taurus. Dacii trimiseră soli lui August spre a cere pace,
însă acesta respinse condiţiunile lor esorbitante şi astfeliu Dacii
trecură pe paztea lui Antoniu 1), care însă puţin folos a putut
trage din -alianţa aceasta, de oare-ce în tabăra, Dacilor se escară,
certe, în urma, cărora Boeribiste: fă ucis, ear teara, lui împărțită, .
întră. mulţi succesori şi pretendenți. 2) August trimise acum pe
Crassus cu o oaste romană în contra poporului desbinat în patru
sau

cinci partide),

cari sub

conducerea

diferiților

regi

năvăliau

prin Thracia, şi prin neunirea lor ușor deveniră pradă oastei.
o
romane.
Un rege getic, Roles, care dăduse lui Crassus- ajutoriu spre
subjugarea Bastarnilor, visită pe August şi fa primit şi salutat
de dînsul ca amic și aliat al Romanilor. 2) Acest Roles, fiind în
răsboiu cu un alt rege getic numit Dapyr, chiămă, pe Crassus în
ajutoriu. Acesta, veni, respinse călărimea asupra pedestreşilor, bătă
crâncen pe Dapyx si il împresură şi tocmai se apucase a luâ
„cetatea prin tradare, când împresuraţii în frunte cu regele lor
Dapyx se sinuciseră de desperatiune. Fratelui lui Dapyx, care
devenise captiv, îi cinsti Crassus” libertatea.
Ceialalţi Geţi se
retraseră cu femeile şi copiii și cu toate averile lor întro peşteră
mare, numită Cira, în care sau fost închis și titanii, când erau
persecutați de zei. Crassus astupă gura peşterei şi prin “foame
constrînse pre cei închişi a se predâ. Dinsul continuă - rsboiul
şi contra, celorlalte popoare, getice, se apropiă de Genuclu, cetatea
cea mai importantă a regelui Zyrazis, sub pretecst, că acolo se
află emblemele campestre romane, cari le-au luat Bastarnii după
înfrângerea lui Antoniu. Genucla eră aşedată, lângă Dunăre,
1)
2)
2
*)

Dio Cass. LI., 22.
Strado VII, 3,
Dio Cass. LI, 93.
Dio Cass. ibidem.
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Crassus o atacă pe apă şi pe uscat şi o luă după o luptă,
scurtă, însă desperată, pre când Zyraxis eră tocmai absent.
Audind el despre aceasta, îşi luă, toate comorile şi - alergă la
Seyţi, spre a cere ajutoriul lor contra Romanilor.
|
Astfeliu puterea poporului, reînviată de regele lor Boeribiste, se înfrânse prin resculăzi şi prin armele Romanilor 5)
Însă lui Cotiso, regele Dacilor îi succese a ajunge la putere, |
şi a organisâ, regatul decădut sub conducerea, poporului dacic ;
dînsul trecă preste ghiaţa Dunărei pe teritoriul roman şi începă
acolo a devastă- și a prădâ. August îi respinse la a. 15. a. Chr.
prin Lentul din colo de Dunăre, şi întări malul acestui rîu,
aședend garnisoane. Cotiso cădă în luptă, ear alți 3 duci de ai
Dacilor fură bătuţi, poporul însă se reculese. iute „Şi stă carăși
gata, de răsboiu.
Pe timpul cât putera, Geţilor: său a Dacilor eră, la culme,
ei putean să dispună de o oaste de 200.000 combatanți; pe
„timpul lui Strabo, deci pe la anul 12. a. Chr. când Tiberiu 'şi
supuse Pannonia, mai aveau numai 40.000. La anul următoriu
11. a. Ch., pacifică Tiberiu o răscoală a Dacilor, cari împedecară
- pe August a închide templul lui Janus; ear la ânul 4. a. Ck.
deportase Aelius Catus 50.000 de Daci” din patria_lor în 'Thracia,
spre a înfrânge puterea poporului, în zadar însă, căci invasiunile,
lor urmară neîncetat. Chiar şi triviterea, pretorului - Pumpejus |
Placcus rămase fără succes, căci Dunărea, îngheţată îi afrageâ
totdeauna, la. noue invasiuni.
|
Întreaga parte nordică a 'Thraciei = devenise după r&sboiul
lui -Crass supusă imperiului roman şi se numiă Moesia. Încă,
mainte de venirea, Romanilor se;aflau. acolo locuri fortificate, pe
cari Romanii le provădură cu legiuni romane şi xidicară şi alte
castre noue de-alungul Istrului pentru apărarea hotarelor în
contra, Geţilor, Bastarnilor şi a Roxolanilor. de dincolo de
Istru. În conspectul provinciilor împărțite întră împăratul şi
senat %) Moesia, nu este citată, probabil pentru-că August la,
2) 27. a, Chr,
2) În sensul mai larg toată, ţeara de dincolo de Macedonia se numește
Thracia; şi-nu a rare-ori chiar şi toată țeara din. ostul Mărei adriatice

figurează sub numirea

de: Illyria,

3) Dio Cass, LIII., 12.

-

VIEAȚA ȘI RESBOATELE LUI TRATAN.

63

,

| împărțirea, aceasta, poate că, din precauţi
unea trecut cu tăcerea,
preste toate acelea ţinuturi, câri de Şi erau subju
gate, nu căpătaseră
încă instituţiunile romane. ori se lăsară,
încă sub principii indi:
geni sub dependinţa împăratului ;. căci
numai în chipul acesta,
se puteă acoperi diferinţa numerică a provn
iciilor sale, făţă,cu
puţinele cedate senatului. Moesia apare
ca provinciă abin la a.
15 d. Chr, când se prelungise comanda, supre
mă a, primului pretor
i

ii
i

Poppaeus

Sabinus.1)

A fost aşadară

"De fapt-ţeara fusese

o „Provincia. principis“.?)

prefăcută, în provinciă și provădută

“giunea; a Ill-a V-a VIl-a şi VIII-a ca garni
soană

încă

sub

cu le-

domnirea, -

lui August; după nume însă ea, esistă ca
provinciă abia de la,
anul. prim al lui Tiberiu. 3) Mai târdiu
sub Traian și apoi sub
„Aurelianse mai aședară întrînsa şi alte
legiuni. Materialul nece-.

sar de resbel şi-l transportau Romanii

mai ales pe riurile ţerei,

cari se vărsau în Dunăre: pe Margus, Tima
eus şi Cibrus la sud,.
apoi mai târdiu dincolo de Istru pe Aluta
și pe Mariscus, cari

curgând din “numţii

centrali ai Daciei Traiane se versau.la,

sud
în Dunăre.
a
|
|
,
Dacia, traiană, a, cărei origine. şi stare
formează objectul
principal al purcederei noastre, s'a popul
at în partea, ei precumpănit
oare din neamurile prigonite din Dacia ripen
să. Acesti

Daci,
în partea de nord a Dunărei au avut
de vecini spre ost pe. .
Roxolani şi alte neamuri sarmatice
; Spre nord. şi nord-ost pe
Bastarni întră Carpaţi, ear' spre vest
dincolo de Tisa pe Pannoni
şi Iasigi.4). Contra acestora, primi Tiber
iu comanda supremă. EI
se aliă,cu Scordiscii din vecinătate, cari
în armatură, și în feliul
„lor de a se r&sboi semănau mult cu Pann
onii ; cu ajutoriul acestora
învinse popoarele din Pannonia, vând
ă partea, cea, mai mare a
tinerilor ostași şi ii transplântă, în
ținuturi depărtate. Senatul
voiâ, să-i acoarde onoazea unui triumf,
August însă se învoi numai.
1 Zaciti anual,[. 80,

.

-

!
:
Ă
3). Appian. Illyr. cp. 30. — Strabo.
VII., 20 gice despre Geţi: ei erau
aproape gata să recunoască suver
anita
2) Zac. anual. Il. 66.

încă

cu

totul,

pentru

că sperau

dușmănie cu Romanii.“ —

tea Romanilorda
, nu sau supus
în ajutoriul Germanilor, eari trăia
u în

Zac, anual VI, 5. — Dio Cass. LV,

23.
1) Plin IV, 25: După vre-o 30
de ani, după-ce Moesia, devenise
provinciă. romană, Dacii au fost respi
nşi de la tnalurile Dunărei şi
a Tisei
din partea Jasig

ilor.

,

i
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cu insigniile acestuia.!) Din causa, participărei la acest răsboiu
Dacii au slăbit astfeliu, în cât nu mai puteau scoate la luptă
de cât 40.000 ostaşi. Doi ani mai târdiu pe când Tiberiu şi Drusu însoţiau pe August spre Gallia, acestia se vădură necesitaţi
a părăsi pe August şi a plecâ, — Drusu în contra Sicambrilor și
a, Caţiţilor, ear” Tiberiu în contra Dalmatinilor şi a Dacilor.2)
De

aci.

mainte

nu

se mai

aude

nici o veste

despre

Daci,

pănă la, începutul r&sboiului întră Vespasian şi Vitelliu, când
trupele din Moesia fiind retrase, Dacii trecură Dunărea, şi întrază
devastând şi victorioşi în provincia romană, cucerind castrele

de “earnă. Invasiunea lor puteă să aibă urmările cele mai nefaste
pentru Moesia, de cumva cearta pentru tronul imperial nu sar
fi decis atât de grabnic în favoarea lui Vespasian prin bătălia,
de la Cremona. La 69 d. Chr. Marcian, care adusese legiunea,
a 6-a din Asia,

îi r&spinse

dincolo

de Dunăre,

şi îi constrînse

a

se ţină sub regimul lui Vespasian şi Titu în pace
Marcu Plauţiu, pretorul Moesiei, conduse dincolo

și respect.)
de Dunăre

100.000 de locuitori, pacifică Bastarnii, Roxolannii
raportă o. învingere. asupra acestor popoare.

şi „Dacii,

şi

Sub Domiţian
însă, atiţaţi la răscoală
prin apăsarea
gainisoanelor romane mărginașe, prin laxitatea lui Domitian şi
- împinși de puternicul dor de libertate al regelui lor, Decebal, —
apar earăşi cu o înfricoșare şi mai mare de cât păn' acuma.
Regele Daciei, care guvernă pe atuncia cu numele Duras, a fost
într'atâta pătruns de admiraţiune pentru
cailtaţile superioare

ale acestui Decebal, în cât îi cedă tronul de bunavoiă; 4) ear
Decebal 5) prin marea sa superioritate r&sboinică şi prin marea,
astuţime în conducerea răsboiului în adevăr şi meritase aceasta,
- cedare. Dinsul ştiă să aleagă timpul cel mai potrivit pentru

5 Vei. Pat. IL, 96. — Suet, Tib. 9, Dio Cais.
2) Tillemont histoire des empereurs (ed. ă Bruxelles 1707) tom. L., pg. 39.
3) ffor IV., 12:.montibus suis inhaerebat.
) Dio Cass. Domit, cap. 6—7.

5) Reimarus la Dio |. c., e de părere, că Decebal ar fi un titlu, care
ar însemnă atâta cât Dacorurn baal, şi ar fi fost purtat de mai mulţi
regi ăacici. Astfeliu s'ar fi numit, acest Decebal adecă Diurpaneus (Orosius
VII., 10) san Dorpaneus (Jornandes Goth. 13) sau. Diupaneus (Vignolii
inscript, post. diss. de col. Ant. pg. 242) — Martial. VI. 76. — Suidas în

tfufoliovre. — 'Trebell. Polio XXX.

|

Columna lui 'Praian în forul lui Traian în Roma,
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atac și- pentru retragere; se pricepeâ, la arta de a pune insidiarii ;
eră însuşi curagios la, bătaie şi prin aceasta, 'şi înflacără oastea,
ştiă să tragă toate foloasele din învingerile sale, şi 'și alegeă
mijloacele cele mai potrivite pentru repararez. unei înfrângeri
îndurate.!) Decebal înţelese, că trebuiă să-şi cerească poporul în
arta, romană de resbel, spre a pută combate pe Români prin
armele lor proprie; atrageâ deci la sine pe: desertorii romani,
se folosiă de serviciul lor pentru organisarea, regulată a; instituţiunilor sale militare, se apucă de zidirea, cetăților şi-a;
maşinelor. artistice de rosbel. Astfeliu prăgătit, trecă Dunărea,
întră în Moesia, şi se întâlni cu -oastea, romană, care. se află în
aceasta, provinciă su consularul Appius Sabinus. Decebal căştigă
lupta, ; întră -cei căduţi se află Appius însuşi; Dacii cutrierară,
provincia, întreagă. şi cuceriră mai multe

cetăţi și castre ocupate

de Romani?)
- .
|
7
Aceasta, întâmplare nenorocită înduplecă, pe Domiţiân să
espedeze altă oaste sub conducerea, lui Cornelius Fuscus, coman- |
„dantul gardei imperiale, „care și-a fost căştigat deja bun nume
în r&sboiul lui Vespasian contra, lui Vitelliu, pre când el însuşi
într”o cetate din Moesia, 'şi „petreceâ vremea în. modul său des- frânat, şi în „orgii voluptuoase. 3) Întocmai ca, si despoţii de astădi,
el işi însuşiă drept merit al său toate favorurile - căștigate de
comandanții săi, ear” în cas de perderi îi trăgeă, la respundere.
Remâxierea lui în apropierea. câmpului . de r&sboiu n'a, fost însă
de o durată lungă, căci în curând se re mtoarse la Roma şi 'şi
resbună, în «contra senatului pentru perderile suferite în răsboiu.
Corneliu Puscu a, fost un caracter turbulent, dedat la o vieață
voluptuoasă în palatul său de marmoră,4) n'aveă nici o capăcitate
şi esperință răsboinică,

Ţinându- -se în fruntea unei oaste escelente

de neinvingibil, el treci preste Dunăre fără multă precugetare
"şi se aruncă -într'o luptă în care 'şi perdu partea, cea mai mare
a rupelor, Confusiunea, eră generală ; Romanii * şi erdură mele
1) D2 Cass. -Domit. cap. 6. pg. 1105, mota 35. 2) Suef. Dom. 6. Răsboiulîîncepuse. pe la. an. 26
III. pg.:1089.)

p. Cr. (Tiilemont

5) Dio Cass. în Dom: pg. 1106; 15. — Suet.1, €.

—

_% uvenal Sat. IV. 112: Puscus marmorea meditalus. praelia vila.
Zilemont hist. des 'emp. III. ; . 172, — Grenier. Dom, liv. XVIL, pg. 3
i
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E
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şi sarcinele, şi lăsară în mânile barb
arilor o mulţime de captivi
şi o acuilă.

|
Întraceea întreprinse Domițian
o campaniă în contra; Qua.dilor şi a Marcomanilor în Pann
onia, drept răsbunare pentru-c
ă
'i denegaseră ajutoriul cerut
în contra, Dacilor. Ucise pe ambi
i.
soli, cari erau trimiși pentru
mijlocirea. păcei; fiind însă
bătut
de Marcomani trimise soli espr
eși la Decebal, ca "să înduplec
e
la. încheerea unei păci, pe care
mai mainte o a, fost respins
de
atâtea-ori. Decebal se acomoda,
împrejurărilor, fiind-că pre lângă
,
toate victoriile

sale suferise Şi dinsul

perderi

destul de considerabile.!) Astfeliu acceptă. prop
unerile de pace; dar' nu voi să
se
dimită la o convenire personal
ă cu Domițian, ci *i trimise.
pe
„ Diegis cu o suită, ca săi
predee prinşonierii şi unele arme
, |
După-ce Diegis a satisfăcut aces
tui mandat, îi puse Domițian
o
coroană pe cap marcând, ca Și
când dînsul ar fi fost învingătoriul și astfeliu i-s'ar cuvenit drep
tul de a, dâ Dacilor un rege. Apoi
distribui printră soldaţii s&i post
uri de onoare şi bani, şi trimise,
ca şi un învingă&toriu, pe legaţ
ii lui Decebal la Roma, cu
o
scrisoare, despre care se diceă,
că ar fi fost scrisă de Domițian
.
însuși, sub firm
a

lui Decebal.

Pacea aceasta

şi-a cumpărat'o
Domițian destul de scump prin
sume mari de bani, prin cedarea
architecţilor şi meseriașilor esper
ți de cari Decebal avea, trebuinţ
ă
şi apoi prin făgăduire de daruri
din thesaurul propriu.2) Aceasta
pace se încheiase la anul 90
sau poate încă în anul premergă
toriu 89 d. Chr. Triumful însă
despre care se face amintire, cade
în anul următoriu 91, pre când
M. Ulpiu- Traian erâ de prima
dată consul împreună cu M. Acil
ius Glabrio.3)
Întraceea erupse earăși răsboiul
în contra Dacilor la anul
91. Domițian concredi comanda,
supremă lui Julian. Acesta,

ştiu să

esciteze

simţul

de onoare

al

ostașilo

r romani întră
altele și prin ordinajiunea, ca,
fie-care ostaş să-și scrie numele
său şi al centurionulusău
i pe scut, pentru-ca, astfeliu
să se
poată constată, cât mai ușor onoa
rea ori ruşinea fie-cărui. Julian
bătă pe Daci înta'o bătaie sângeroa
să lângă Tapea, Vezinas, cel
1) Do Le. 7. — Gerpâe Vâg îrelc
unogetro, —
2) Dio Cass, le.
*) Tillemont IIL., 1089.

|
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mai de frunte conducătoriu al Dacilor. (după Decebal), numai
aşa a putut scăpă de moarte, că s'a pitulat întră cei morti,
prefăcându-se însuşi, că ar fi mort, pănă-ce ajutat de întunerecul
nopţei îi succese a se mântui, pre când Decebal temându-se,
că victoriosul inimic va cercâ săi cuceriască şi residenţa, se

folosi de strategema,

că demandă să se taie pănă la, înălțimea

unui om. toţi arborii din pădurea învecinată, ear trunchiurile
se se îmbrace în armatura, completă a, ostaşilor săi. Stratagema
aceasta 'i succese, căci romanii zărind din depărtare pădurea
înarmată, o credură de, oaste veritabilă şi 'şi curmară înaintarea.
Domițian. se ţină şi acum de învingă&toriu şi poftiâ, ca si poporul.
să considere de învingătoriul Dacilor; îşi luă deci predicatul
„Dacicus“ şi demandă senatului să-i recunoască dreptul unui
triumpf.
|
Astfeliu a triumfat Domițian asupra Dacilor şi Germanilor!,
Sub „Germani“ avem să înțelegem probabil pe Quaqi şi

Marcomani, de la cari suferise dînsul înfrângerile cari îl îndemnau

să îmbie lui: Decebal pacea. Triumful î-sa, făcut cu o pompă
deosebit de mare. Jocuri, producţiuni teatrale, esagerate imnuri
de premărire, arcuri de triumf, şi statue în o mulţime ne mai
pomenită, delectau plebea urbei şi armata. Lui Fuscu i-se ridică

în ţeara

Dacilor

un

monument

de victorie,

ear pacea redată

„imperiului se sărbători prin închiderea, porţilor de la, templul lui
Janus.)
.
1

Dio

Cassius grupează

1. Duras predă
lui

Decebal

o

armată,

evenimentele în următoarea

lui Decebal ţeara. 2. Domițian
ear'

diînsul

se

opreşte

întrun

ordine :

trimite în contra
oraș depărtat din

Moesia. 3. Domițian trirăite alți comandanţiîn fruntea, “armatei, dar' nici
acestora nu le suride norocul. 4. Domițian nierge în contra Quadilor şi a
Marcomanilor și este bătut. 5. După aceea, trimite la Decebal şi “i îmbie
pacea. 6. Decebal silit de împregiurări primeşte propunsrea, dar nu dă.
faţă cu- Domițian ci trimite sol în castrele romane 7. pe Diegis, 8. Domițian
primește

pe Diegis şi “i pune

nerează

ostaşii

și trimite

pe.cap

pe

solii

o

lui

coroană

9. Domițian

își

remu-

Decebal cu o scrisoarela Roma.

10. Domițian își ţine întrarea sa triumfală; 11, rescumpără pacea prin
tribut ; 12. trimite pe Iulian în contra Dacilor, care - operează cu succes

contra lor.
Nesiguritatea,

|
cronologică

începutul r&sboiului

contra, Dacilor la anul 88 d. Chr. pe timpul consulatului

lui Domițian

şi Minucius.

|

a istoriografilor

IN
_
e mare. Calvisius pune

7iZ/emont tom. II. part. II. pg. 1089, pune
|

pt
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C.
În

Cultura

privinţa,

țerei

culturei

E

şi a poporului.

teritoriului

întră.

Mare

a-adriatică și
Marea-neagră, întră Carpaţi şi muntele
Haemus, apoi a popoarelor
cari

locuiau

pe acest

teritoriu,

divergează

tare

mult

rapoartele
“scriitorilor vechi. Thracia, se află
spre nordul grecilor, erâ. bogată
în munţi și păduri; răcile vânturi
de nord -suflau din părțile
acestea, din care causă muntele
Haemus erâ; privit de. residența,.
lui
Boreas.

„*

Se

ice,

că nici Clima,

.3)

Planta, de

dar

nici.

pămâ

află

însă

ntul “acestei
țeri nu învită, spre plăceri. Abst
ragând de la litoralul mărei,
restul. celalalt este neproductiv
şi rece. Solul -resplăteşte ca, o
mamă maşteră îngrijirea și cult 3
ivarea, lui.1)
|
De şi se pare că, vița de vie a, fost
împămeântenită, în ţeara
aceasta, din causa, că aici îşi serb
â Dionysos primele sale festivităţi, totuşi în regiunile mai înalt
e trebuiă să se acopere preste
earnă, cu tufi, ca să nu degere.?
) Pe litoralul sudic al Traciei
aflase Ulysses vinul cel “gros
şi delicat, cu care îmbătase pe
ciclopul Polyphem

viță se

și în părţile
nordice, cari erau locuite de Geţi,
şi pe cari pontificele lor
Decăneus numai cu multă trud
ă a putut, săi înduplece, ca să
se desveţe din vin.4) Și nu numa
i în părţile nordice, ci şi în
cele sudice
ale țerei

eră frig astieliu, în cât nu numa

i că îngheţă,
apa și vinul, ci şi nasurile şi
urechile mai multor greci din
ostea, lui Xenophon degeraseră,
din care causă Thracii şi purtau
pe

cap în loc de coifuri clăbeţe din
blană, de vulpe.

începutul .răsboiului
După

dinsul.

Domițian

la anu] 86 şi dice,
ar fi mâncat

=

că a durat pănă la a. 90 a. Chr.

bătaie de la, Germani

la anul 90 şi în
acest an s'a încheiat, pacea,
— pre cum dice dînsul în nesiguranța
sa — încă la
anul 80, ear' în 91 “Şi serbează

Domițian triumful. — Euse
biu încă pune
începutul r&sboiului la anul
68 (a. u. ce. 830) ear” triumful
la anul 91 dq.
„Chr. (844 a. u. c.) — Car. Maa
nert
res Trajani im. ad Danub. gest
ae pg.
13, după încheerea păcei
nu mai lasă să urmeze
vre-o întâmplare “de.
și inconvenientul evident la Dio.
—. Reimarus ?
e foarte aprofundat în notel
e sale la Dio în. staverirea
ordinei cronologice,
îi lipseşte însăşi lui clari
tatea,
2) Idem ibidem.
3) Odyssee IX, 179—197.

%) Strabo VII. 3,

4

- 2) Mela II. 4, :
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puţin bogată, erââ țeara în bucate, chiar și pe timpurile |
pe' când litoralul. de la Propontis şi dela Chersodrept un gtânariu pentru Athena, Alexandru aflase
preste Istru câmpii întinse acoperite cu holde atât

'malte, în cât se puteâ

ascunde

'n ele dinaintea inimicului şi

de unde''şi. şi îndreptă ” atacul” contra, hui. 1). Mela susţine din
contră, că în “Thradia din causa, frigului nici nu sar fi fost
putând rentă pomicultura, aceasta, însă se poate referi numai
„la părţile mai muntoase, căci din timpurile mai târdie avem
ştiri contrare. Afară de masline rodesc chiar si în părţile nordice
ale Thraciei cele mai frumoase pomoroage meridionale, eaz! orezul
se cultivă acuma împrejurul oraşului Filipopolis penira trebuin|
ţele Rumeliei întregi.
Apoi cine nu 'şi aduce a minte de minele de aur lângă
Krenides sau Filippi, cari erau principala sucursală a lui Filip 2)
pentru înălțarea, puterei -macedonice! Thracia pre când erâ mai
puţin înpopulată și cultivată, probabil să fi avut o climă mai
rece, atât Grecii însă cât şi Romanii prin disprețul egoistic a

tot -ce priviă străinătatea, erau a dese-ori împedecaţi în apreţiarea,

justă a ţerilor şi a popoarelor de la nord. Cine nu 'şi aduce a;
- minte de judecata lor obicinuită despre Germania! Și totuși pe
malurile Rinului se cultivă cel mai bun vin încă și pe timpul
împăratului Probus.
Miturile cele mai vechi ale Gredilor indigitează, deja, la o
cultură nu de tot ordinară a, Thraciei, şi de aci 'şi şi derivau ei
originea, artei poetice, a musicei şi a adoraţiunei deilor3) Poporul
se pricepeă încă, foarte de timpuriu nu numai la cultura, viilor
„Şi agrilor, ci 'şi aveă și orăşele şi cetăţi, armatură artistică Şi
un feliu de tactică de r&sboire cam în modul, pre cum află,
Caesar la Galli. “Un complex puterhic, împărţit întră o mulţime
pe. crăişori răsboiniei ! Fie-care Crăişor își aveâ pe lângă, sine un
D Arrian espedit, Alex, 1. 2, |
2) Lotul aparţines, cel puţin pănă la Filip — “Thraciei,
Acesta împinse hotarele Macedoniei. spre ost pănă la riul Nestus, așa, că de-atunci
încoaci Thracia se mărginiă la, ost eu Portul euxin, la sud cu Propontis
şi Marea-aegeică, la vest cu Nestus (Nessus, Nestrus astădi Karasu

„Nestro), ear' la nord cu Moesia, iiinferioară și cu muntele Haemus,
3) Diodor, LUI, Ga.
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consiliu din bărbaţii cei mai disti
nși, de a, căror consimţire aves,
trebuinţă la ori-ce întreprinder
e mai mare, Poporul, o mass
ă,
* subordinată, şi deformată, pe
timpul lui Xerxes în răsboiu purt
ă
pe cap o pele de vulpe în loc
de coif, apoi d'asupra, şi dinjos
de genunchi o pele de cerb,
și în luptă, se acoperiâ cu scut
ul.
Suliţa şi pumnalul erau arme
de atac.!) Popoarele de pe şes
se
- luptau de regulă călare, cei
din munţi pe Jos.2) -Unele popo
are
se luptau şi călare şi.pe jos,
după cum pretindeâ,- terenul
și
ocasiunea.3) Încă și mai groa
znică de câţ lupta deschisă
ers,
pentru Romani invadarea, pe
timp de noapte a, Thracilor,
cari
erau de timpuriu obicinuiţi a
pune pază, de noapte şi a-și ţină
caii gata de atac.) Răsboiul
și prădările formau ocupaţiunea,
cea,
mai onorabilă pentru aceste popo
are muntene, ear' lucrul agri.
- culturei îl despreţuiau.5) În
timp de pace zăceau tocmai
ca şi.
Germanii cei vechi pe psile
lor de urşi Și 'şi petreceau
timpul
cu ospătări vesele. Fie-care Şi
aveâ, la, ospă, masa, sa, separată
,
acoperită cu mâncări, ear corn
ul de bou eră umplut cu vin,
ână
în mână.) Jertfe de om se înte
mplau a rareori, nu erau însă neobicinuite
la afaceri însemnate, naţionale.
Unele din aceste obiceiuri şi
trăsuri caracteristice poporale

„ne reaminţesc

pe

Germanii

lui Tacitus,

ear.

dacă mai adaugem
aci doctrina, despre nemurirea,
sufletului, despre revenirea
unui
Messia, poporal, despre reținere
a, de la, unele plăceri, despre
darul
profetic la femei şi influința,
lor asupra, r&sboiului şi a stat
ului,
apoi modul de vieaţă monach
ală a, Ctistilor, întradevăr
ni-ar
- Yeni a crede, că Geţiişi 'Thra
cii ceialalţi au fost. de gint
e
germană. Căci Strabo dice, că Geţii
ar fi ţinut femeile de autoarele.
obiceiurilor lor religioase, şi
susține, ca, femeile Geţilor
ar fi

condus pe bărbaţii lor la

adorarea conștienţioasă a, deilor,
la
observarea, postului şi la rugă
ciuni. Mai crede dînsul apoi,
că
„după Posidonius şi alți mart
ori istorici ar fi probabil,
că Geţii
1). Herodot

VII.

75.

*) Thucydides II., 9.

3) Odyssee

IX, 49, — Poate

4) Xenoph.

exp.

în acelaşi mod,

sub Ariovist ? Caesăr de bella,
gall. [., 48,
Cyri min.

VII, 2.

*) Herodot V,, 6. .
%) Xenophon esp. Cyr, min,
VII, 2. 3,

-

|

ca, și cavaleria, germană

|
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să 'fi fost

adoratori

zeloşi ai

deilor

şi

că

i

din

evlavie. s'ar

"reţinut de la mâncarea carnei de vită!) Cu aceasta descriere consună şi următoarea:?)
-popoare

se esercitează

femeile în tocmai

ca,

şi

fi

„la aceste

bărbaţii în

ser-

viciul de resbel, şi în privinţa eroismului nici nu stau mai pre
jos de cât bărbaţii lor. De aceea s'au săvârşit multe. fapte mari
prin femei, nu numai în Seythia, ci 'şi în ţerile învecinate.“
Mai departe povesteşte Strabo,) că Misii (numirea greacă
pentru Moesiani)-se rețin din evlavie de la mâncarea a tot ce

este viu, prin urmare şi a vitelor domestice.
miere,

lapte,

se şi numesc

brânză,

şi duc

o vieaţă,

evlavioşi şi mâncători

Ei se nutresc cu

liniștită,

de fum)

din

Se

care

află

causă,

întră ei

şi de aceia, cari trăiesc fără femei şi pe cari îi numesc Ctistii,;
acestia trec de foarte venerabili şi trăiesc fără periclu. Alte obiceiuri şi moravuri par a indigită la un caracter
mai mult oriental al popoareler de lângă Dunărea de jos. Astfeliu se priviâ tetovarea, pelei la Thraci şi la, unele popoare

ilirice drept o frumseţă şi distingere,. care se cuveniă numai
claselor privilegiate.5) Mai povesteşte Strabo cu totul în contradicere
_cu cele înşirate: -mai sus despre venerarea celibilor, că după unii
scriitori 'Thracii şi Geţii ar fi trăit în poligamiă și în voluptate;
Să audim, ce dice Menander, nu ca, ficţiune, ci ca istorie:
„„Căci toți Thracii, şi în deosebi noi, cei din poporul getic,
nu suntem tocmai prea dedaţi la frugalitate. Nici unul dintră
noi nu se însoară, dacă nu 'şi ia dece, ba unspredece, douăspre„dece,

“şi chiar

şi mai

multe

mueri;

din contră

acela,

care

are

numai patru sau cinci mueri, nu se numește de cât om nefericit,
flăcău,

sărac şi celibe.“* 6)
Astfeliu sunt desorise

de cei mai

autorisaţi

scriitori

vechi

popoarele de la sudul Dunărei, cari adcse-ori se numiau cu
numele general de Thraci. Geţii sau Dacii respinşi dincolo: de .
Dunăre aparţin tot aceleiaşi ginte, şi erau tot aceiaşi pe timpul
1) Szraăo, VIL., 3,

2 Diodor Sic. IL. 44,
3) Szrado |. c. după Posidonis.
1) xozvonires, probabil din causa neîncetatelor sacrificii.

5)

Zlerodot V, 6. — Strado VII,
î) Szrado VII, 3,
E
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lui Traian, pre enm
- „lor eră Tibiscus sau
a munţilor carpatici
- (Dnistru) spre Poras
aproape de Choţim ;
Dunăre, apoi o parte

i-au descris precii mai “vechi,
Granița, ţerei
Tysia (Tisa) spre apus; spre nord
o parte
pănă, la unghiul rîului 'Tyres,
sau Danastris
(şi Pyretus, Porota, Hierasus, astă
di Prutul)
spre resărit Pruţul pănă, la vărs
area, lui în
a acestui fluviu, unde de la Axio
polis pănă, .
„la Dinogetia sau cam de la Cer
navoda,de astădi pănă, la-Galaţi
Curge în difecţiune dreaptă spre
nord; spre sud Istrul sau
Danubiul.:) Întră aceşte margini
se află Banatul timișian, partea,
Ungariei din stânga, Istrului;
Transilvania, Bucovina, și ungh
iul
cel mai sudic al Galiției ; Moldova,
spre apus de Prut şi Valachia;;
un "complex: de țeri de 250
mile geografice şi cu periferie
-de
„_4000.000 paşi, care cătră
finea, seclului: al IV-lea d.
Chr. “pe
„timpul lui Valens erâ locuit
de Victoalii şi Thervingerii vest
-gotici.?)
Iasigii, numiţi şi Metanasta. pent
ru mobilitatea, locuinţelor
„lor, au venit de cătră lite
ralul nordic al Mărei-negre
și trecând
Carpaţii au izgonit Dacii şi
Sau aședat pe malul stâng
al Tisei.
Dacii 'şi aveau puterea, lor prin
cipală în Transilvania, și se
răz
ămau
de Carpaţi 3) ear: vecinii lor
nord-ostici erau Bastarnii.t)
“
Întră. aceste hotare locuiă și
Cutreerâ, acest; popor nepacini
e
-al

Dacilor, cari pe timpul când 'Praian
«dev

enise la guvern urau
pănă la estrem pe Romani
ca pe dușmanii lor de moarte.
După
încheerea păcei cu Domițian
lăsă Decebal s& pauseză
arme
le
câţiva ani, spre a se pregăti
la fapte mai mari; nu pres
te mult

alte. nimicuri, ca, să capete
un pretecst pentru un nou
r&sboiu,
După plângeri urmau amenință
ri, dacă cumva, nu se va sati
sface
') Mannert Geog

raphie der „Griechen und'
Rămer IV. 172. — Rein
kardr's Charta, Daciei,
ete. —
Charta lui Mannert la
scriearea sa: res
Trajani imperatoris ad Danu
b, gestae. Tabula, Peutinge
riana. — Ptelomaeus,
2) Eutrop. VIII, 2,
o
3 Plin. IV. 13: campuset
plana Jasyges Sarmatae, mont
saltus pulsi ab his -Dac
es vero e
i. ad Pathissum fiumen
tenent. Prius enim GerFlorus IV,, 12; geris Dac
orum montibus suis inha
erebat, *) Strabo VII. — Pip, IV.
12: varias gentes litori Dan
tenuere - alias Getae, Daci
ubii apposita,
Romaniş dicti, alias
Sarmatae, alias Scytae
de genere a servis orti,
mox Alani et Roxolani,
Superioara autem Jazyge
Sarmatae.
s
:
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tuturor pretensiunilor sale, ba mai dă şi ajutoriu vădit inimicilor
Romei, primind în “ţeară şi sub scutul său pe desertorii şi.
refugiații romani.
“Deodată, trăsni vestea, despre adoptarea, lui Traian şi moartea
lui Nerva, urmată scurt după acea adoptare. Aceasta întâmplare
înduplecă pe Decebal să-şi schimbe ţinuta, căci înțelesese, că
ceea-ce se păreâ, imposibil sub neputinciosul Nerva, devenise
posibil sub

conducerea. viteazului

locţiitoriu al Germaniei,

carele:

„bătuse pe barbari şi îi respinse. dincolo de. Rin și de Dunăre.
Drept aceea mărturisi simţemintele cele mai pacinice; promiteâ
a fi amic şi aliat fidel al Romanilor contra tuturor inimicilor'
imperiului, şi :cercă subsidiile anuale nu ca tribut ci ca dar..
Traian însă i străbătuse politica şi refusă cu dispreţ - cererea; .
de tribut, căci dînsul de Decebal încă nu este învins. 1) Afază,
de aceea Dacii deveniseră. tot mai înfricoșaţi, armata. lor se
înmulţiă tot mai tare, aţiţară Romanii de la Dunăre şi avură,
aliaţi fideli în Sarmatţi și probabil şi în Parţi. Căci Pliniu secundul
scrie lui Traian?) că sar susțină că un oare-care Callidronius
să fi fost prins îi Moesiă de Susagus -campoducel: lui Decebal
şi de acesta trimis ca dar lui Pacorus, regelui Parthilor, în ale

cărui

servicii ar fi petrecut

mai: mulţi ani.

De

acolo sar

fi.

refugiat, ar fi soșit la Nicomedia, şi ar fi adus cu sine ca dovadă
a sincerităţii sale o gemă cu posa lui Pacorus în ornatul regesc.
Pliniu trimise. pe acest Callidronius împăratului, care în "acelaşi
an începuse al doilea răsboiu în contra Dăciei, probabil spre a
se servi de dinsul întrunul sau întwalt mod în r&sboiul acesta.
Din aceasta

împărtăşire

se poate

relaţiune amicabilă întră Decebal
încă, de mai mult timp.

Primul răsboiu

cu siguritate

şi Pacorus,

conclude

la, o

care va fi esistat
-

VI.
al împăratului Traian contra Dacilor.

Împăratul Traian “tineă de necesarie pentru siguranţa, şi
pentru onorul imperiului, cât şi pentru înălţarea, gloriei proprie,
Tupta, cu înfricoşatul Decebal. Tui i-se împută tendinţa de cuce--

9 Dio Cass. Traj.-VI,
2 Pau, ep. lib. X. 16.

-
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ririt) și — lucru destul-de curios —
i-se luă mai mult în nume
de rău, de cât altor eroi ai anticităţii ;
însă espediţiunile lui dacice
deveniră inevitabile faţă de puterea
şi de curagiul întreprindă toriu al lui Decebal. Imperiul roman esist
ă numai prin cuceriri,

deci numai prin cuceriri puteâ să-și continue
esistința. Oare nu
se scri, că

popoarele de la marginea nordică ţinea
u apărarea,
pasivă a graniţelor drept laşitate, şi
o conturbau prin atacuri
adese-ori repeţite? Dacă Traian voiă,
se scape imperiul de aceasta,
plagă seculară, trebuiă să cerceo
luptă de: nimieire. După-ce
Roma mai târdiu slăbise întratâta,
în cât nu mai puteă întreprinde astfeliu de lupte de nimiciri
pentru susținerea, esistenţii
“sale, îşi perdu şi dînsa, esistinţa,.
|
„Apoi se pare, că, şi agrămădirea, eleme
ntelor de perturba.
țiune, cari sau produs în decursul
transformaţiunei din starea,
de republică; în cea monarchică prin
desele revoluţiuni la, poporul
roman; a avut trebuinţă de o scurg
ere prin r&sboaie şi învingeri,
cari aduceau imperiului siguritate,
poporului gloria, îndatinată,
ear” împăratulu

i

respectul

senaţului

invidios,

Numa

i absența,
mai. îndelungată de la cetatea
eternă. şi fapte glorioase mai
puteau susțină acuma posiţiunea, împăr
aţilor, și de acesa împărații
următori -se susțineau numai prin
r&sboaie sau prin călătorii
îndelungate și prin mutarea, reședinței
; altcum deveniau jertfe
intri
gilor de la curte,
“Dio, cel dintâiu,

o
|
care a făcut împutarea de

cucer

ire lui
Traian, îl justifică totodată, prin
observarea, că diînsul după
ajungerea scopului se mulţumi
cu resultatul căştigat, şi nu permiteâ, ostaşilor . săi nici o abatere
de la disciplină, în cât îşi
căștigase chiar şi respectul inimicilor
s6i;2) apoi mărturiseşte
“la alt loc,2) că dînsul postpuneă gloria
, de resbel unui caracter nobil.
1) Dio Cass. LXVIII., 7,
:
!
2) Dă |. cei: ei 0t zi cprionoleuos
îi, diic 7 ze xarogSooe, zei
zoii
Ey9isov ui zedeuptoei 705 oizet
ov di &iEțoeL îjoueizo: 059t yăg
00”. neo ct3ev
îp 706 10:0V105 ViyveoSdai, 20 :
zoig Souniras topuoăodal. ze ai
brepqgoveiv,
Ovvif moră îm ciroi oiros
îyxonrăe ccăzây joye dai zare
uâv oi oâx
dneizb1os 6 ezEBalos măr 80e0fe
,

%) lib. LXVIII, cap. 93: „71044 de uiio
v îmi zii z0ă *Ozeziuov 7r00s:;yogie,
1) zais ildcug fuuzdgars, das ui
ză 1007 cizoă uăilov îi rây
Orlov oioy,
- Eoeupupezo,ti
|
i
!
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Se poate eruâ cu o siguritate aproăpe
« legiuni au luat parte la r&sboiul dacic.

peguitabilă, cari

Pe timpul republicei se numiau legiunile după: număr,
mai târdiu după localităţile pe-unde purtau ele răsboaiele şi erau
cantonate s. c. Prima Italica, Gallica, Hispanica, Africana, Pannonica,
Moesica, Clasica, Italica,
Voluntariorum, Mesopotamica, Isaurica,
Sagittara. Apoi mai primiau şi numiri după resultate favorabile,
ca prima Adjutviz, prima Mineroia vestituta, prima Antigua, prima
Martia sive prima Martiorum, prima gemina sive gemella. După
conducători nu se numiau pe timpul republicei, ci abia sub
împărați, ca: Antoniana; Augusta prima, Tiberiaca, Trajana,
Macriniana, Flavia Constantiania, Maximiana, Thebaeorum prima.)
Sub August erau 23, sau după alte notate 25 legiuni de
“cetăţeni romani, din cari pe timpul lui Sever îmai erau încă 19.
Aceste din urmă erau: a) a doua Augustiană,
ale cărei cuartire
de ernat se aflau în Britania superioară;2) b) a treia triplă
cărei prima, numită şi legiunea gallică se află, în Fenicia, a doua,
numită şi legiunea, cyrennică eră în Arabia, ear a treia, numită,
şi legiunea dugustiană cantonă, în Nuwmidia; c) a patra scythica 3)
în Siria, d) a cincea £) macedonica, în Dacia; e) a șasa duplă a
cărei primă, vicii, eră în Britania,5) inferioară, ear” a doua,
fervata, în Judea;€) î) a şeptea numită Claudia Pia Fidelis, în
D) Do Cass. LV. 23. Lazi? Reip. romanae în exteris provinciis bello
acguisitis constitutae commentariorum libri XII. Intreagă cartea a. cincea,
tractează de legiuni şi a servit aicea parte ca îndreptariu. — Zadrez/z
syntagma tractează despre unele legiuni dacice s, e. despre cea a 13-a mai
în detail, tot astfeliu și Marsigli Danubius II., 94 şi 101.
2) Gruferus
pg. ECCXLVIII.
et CCCLIV. Că aceasta legiune a
Ila se află, sub Claudiu ?n Britania, o mărturiseşte Tacitus hist, IIL., cap.

22 şi 44. — Și că a stat sub . Antonieni
37. Conft. Itinerarium Antonini,
5) Marsigii Danubius

IL.

tot

95, 155, 123,

acolo,
—

hist, III., 22.
% Masigli pg. 127. 129.
5) Prol. IL, 3. pg. 87 în descrierea Britaniei.
9 Gruterug PE. DXIII,.
”

Ptolomaeus II. 3 pg.

Zacit. aun. XV,

7, 2, şi

-
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Moesia sup!.) g) a opta, Augu
sta în: Germania sup ;*) h)
a decea
duplă 3) se află, parte în Pan
nonia sup, parte în Judea,;
i) a
uuspredecea Claudia Pia Pidelis
în -Moesia, inf; k) a, douăspredece
a
fulmninifera,%) în Cappadocia
; Da- treispredecea duplă
înDaci
a;
m)-a 14-a duplă îni Moesia,
sup.; n'a 75-a Apolinaris
în Cappa„ | docia,; ; a 20-a Valeri
şi.
a.
riz în Britania sup. Aceasta
Ș Vict
p.
legiune
A
nu se numiă totdeauna, Vale
ria, și nici pe timpul lui Seve g
r nu
se mai numi astfeliu, și se
pare după împărtăşirile lui Dio
a fi
fost tot-aceeaşi legiune a dou
ădecea, care şi altcum îşi aveâ
,
can“toanelede ernat în. Germania,
superioară, .
_
„ Ace

ste

legiuni : cari

datează, încă de sub August, esis
tău

încă, și pe timpul lui Sever.

De la August pănă -la Sever
sau
mai înfiinţat încă următoare
lg legiuni: Nero formă, Pri
ma
legio
Jtalica 5) ale cărei cantoane
de ernat se aflau în Moesia
sup. Galba,
înființă Prima Adjutriz
9) în Germania, int. şi Septima 7)
în Spania,

-*) Fabretti syntagma, pg. 665.
.

|
3) Cuvintele lui Dig: „ăei
oi dexdregor, oi ze îy Ti Huvv
ovig zi îlvg, oi
_1iduuor,: zei oi îv "ovdaia“
au sedus pe lipsius Anal
ect, ad. milit. Rom. II,
dial. V. a luâ a 10-a legiune
de dou&
-ori duplă, contra, cărei însă
i-se spune
amintirea numai a: dou&-cantonări,
_Î) 7 ztoavvorpăgav sau zeQwofău
ov. Aceasta legiune na
numele sub Marc. Ant,
și-a primit
Philos,, p5 când,
“find

_

ET.

O. PETRONIUS.

CALLAECIARUM.

"DEDICAVIT.

5) Tae. hist, III,

o

C.F.

PUP.

FLAMEN.

încunjurată

MODESTUS.

DIV.

P,

CLAU,

de

p, “BIS,

DEDIT.

Sa

14,
.
ă
€) Întâiașdată, condus în bătaie
de Otho: Zac. his IL; 43,
7) Septimani. Tâg, hist. III,
95, . E

Quagi

ar fi

LEG, XII.

IDEMQUE.

i

e

o

a

IT
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- Vespasian înfiintă Secunda adjutriz1) în Germania, inf. şi Quarta
Flavia în Syria; Domițian Prima Minervia în Germania, inf. Traian
Secunda Aegitia și Pricesima Germanica. 2) Marcu Antoniu secunda
în Noricum

şi terția în Rhoetia, numită

şi Italica, Severus. Prima

"şi Tertia Parthica în Mesopotamia, apoi media secunda în Italia,
E întrebarea acuma, care din. acestă legiuni au luat parte
în esp6diţiunile dacice” sub Traian.

Legio

Minerva. prima,

înființată de -Domiţian

au. stat

de

regulă în Germania inf.) şi în al doilea răsboiu cu Dacii i-si încredinţat lui Hadrian.) se numiă și adjutriz pia, fidelis, mai târdiu trajana și se conduse după finea r&sboiului earăşi în cantoanele .
ei în Germania inf. unde se află cel puţin încă pe timpul lui
Dio ca si pe timpul Ptolomeu.5 5)
Dovadă, că legio secunda Adjutriz a luat parte în- răshoiul
acesta, ne este o inscripțiune, în înţelesul căreia, Traian a donat;
soldaţilor distinși după finea tăsboiului coroana castr ensă şi ormdinul
D Zac. pist, TV, 68. La aceasta, legiune stătă Hadrian
Tribun.. Sparţ. in Vita Hadr. ep. 2.|

nmai târatu ca
.
2 Legiunei a doua egiptene * i dădh cognumele- Ttajana, ear” celei. a:
30-a, germanice îi pusese numele Ulpia, după-cum reese aceasta din
. Gruter pg. DXII. unde sunt citate totodată și următoarele numiri ale altor
legiuni cari se află pe două columne la Roma:
.

- NOMINA. LEG.
a
“IL. AUG. IL ADIUT. IV. SCYTH. VL VIVT. IV. FLAV. XVI
FLAV. XX. VICTR. VIL. CLAUD. VI. FERRA VIII. AUG. L ITALIC. X.
FRETE. XXII. PRIM. V. MACED. III. CYREN. IL. MINER. XI. CLAUD. II.
TRAJ. XXX. ULP. XIV. GBM, UL. AUG. 1. ADJUT. XII. FULM. VIl.
GEM. XIIL GEN, III. GALLIC. II. „ITALIC. IL. „PARTE, TI, PARTH
II. PARTH.
Aceste - nume se află pe o” cotumnă mică, votundă, de marmoră, de
“pe capitol; ea pe o altă columnă asemenea, acesteia, se află încă adause

la al treilea rând jos următoarele nume;
X. GEM, XV, APOL, II. ITALIC,
2) Dio

Cass. LV. 24:

Ti adro.
£) Spart.

Hadr.

IL:

Zopunavăs 7 ngâ1ov

secunda

Pa
76 A3ivaiov,

expeditione

Dacica

70-îv Teguavlu

Trajarus

'cum

" primae. legioni Minerviae praeposuit, secumgque “duzit,
€) AMannert res, Tra, ad. Danub. pg. 17. — De aceasta legiune se
face amintire pe inscripțiunile la Orelli 922, 1767, 1894, 2021, 2258, 22174, „3044.
3

..
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de cavaleri.) Altă, peatră commâmor
ativă, 2) despre onorurile date
unui ostaş distins ne mărturiseşte
, că Şi legiunea, a 11-a,3) a, 4-a)
a 5-a) şi a 7-a6) a luat parte
la acel r&sboiu.Că a 13-a legiune a împărtăşit
gloria, r&sboiului dacie, ar
fi să ne dovediască o inscripţiune
, care ne vesteşte, că Traian
"a donat diferitelor legiuni după
finea, răsboiului coroane, arnihe,
„brăţare şi ornamente ecuestre
în semn de recunoștință pentru
1 Jo. Casp. Orellii inscriptt. romanae
antiguit. II. 3048:

|
»T. AURIDIO. P, F. NICEPHORO.
PRIMIPILO. LEG. II, ADJUT.
IN. BELLO. CONTRA. DACOS.
A”. INVICTISSIMO
IMP. NOSTRO.
TRAJANO. PELICITER. PATRATO.
CASTRENSI. CORONA. DONATO.
ET. IN ORDINEM. EQUIT. ROMAN.
ADSCITO. L. GALERIUS VAFER.
- ET. C. CESIUS. LISIMACUS.11.
VIR. HUJUS. MUNICIP. PATRON.
B.
M. P. C. VI, CAL, JUL
:
i
(Prope Fabrianum.

Marini „Atti. 2. p. 530) —
Apoi se mai face
despre aceasta legiune amintire la Oyoyy
j 798,-890 1284, .1458, 1665, 1921,
2253, 3044,. 3898, 4974.
|
2 Orelli IL. 3049:
-

.
»D. ACONIO, L,. FR. STATURAE. LEG.
XI C.P.F. (Claudiae Piae
„_Pidelis) LEG. III, F. FE. (Flaviae
seu Firmae Fidelis) LEG. V. MADE
D.
LEG. VII. C. P. E. DONIS. DONA
TO. AB. IMP. TRAJANO, AVG,
GERMANICO. OB. BELLUM. DACIC.
TORQUIBUS. ARMILLIS. PHALERIS
.

DONATO. OB. BELLUM, GERMAN.
ET. SARMATIC. A. DIVO TRAJANO.
EX. MILITIA. IN. EQUESTREM. DIGN
ITATEM. TRANSLATO. ARIMINI,
PONTIF. QUINQ. (pontificei quin
quennali) TIFERNI. MAT. (Mat
aurensis)
FLAMINI. PONT, QUINQ.L.. ACON IUS.
STATURA. FIL. BX. TESTAMEN TO.
EJUS.. CUJUS. DEDICATIONE. EPUL
UM. DECURIONIBUS. ET. PLEBI.
DEDIT. L. D. D. D«
i
(Sancţi Angeli in vado in pariețibus
Tiferni Mataurensis. Fabretti
399, 241)
i
!
-2 Do
in în Augusto II. 795: „70 Evdfz
ezov 7d îv NMugie TI xi —
a XI-a, Claudia undecima, erâ
staționată în Moesia, inf și -adec
ă
Dorostolum și Tram

Legiunea

la

arisca, şi obvinela Ore//i în inscripțiu
nile No. 436;

439, 446, 3049,

%. Leg. IV. obvine
% Leg

%) Leg.

la Oreili 3049, 3143, 3175, 3455,
4074.
V. Maceâonia, la Orez 31,
39, 922, 936, 1170, 1560.

VIL.

Claudia

Pia,

Fidelis.

2759.

La Orei 3881. — După finea,
răsboiului se transmise legiu
nea a 7-a în Moesia, sup.
(Dze. Cass. IV, 23.)
unde își aveâ încă, înaintea
r&sboiului cantonamentele
sale stative. Zac,
hist. 11, 80,
NE
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bravura lor, însă fără a face menţiune Și 45. a 13-a legiune,!)
care se află la, Dunăre în Pannonia, când fă condusă de Traian
în Dacia, unde apoi a si rămas staționată. O mulţime de inscripțiuni ne arată, că diînsa erâ cantonată în Dacia nordică, 'Transilvania de astădi, ear a 5-a legiune în partea sudică a provinciei, adecă.în Banatul şi Romănia, de astăqi.?)
O inscripțiune dice că, legiunea a 6-a și 13a'i-a gratulat
fericitului- învingătoriu al Daciei la păstrarea _vieţei sale) de
unde deducem, că şi a 8-a, legiune, adecă;: Leg VI. Claudia Pia
Pidelis ax fi luat parte la r&sboiul dacic, care însă trebue deosebită de Leg. VI. Fervata Fidelis Constans care se-aflâ, în Judea,
precum şi de Leg. VI. Victriz Pia Fidelis- caxe cântonă în
Britania.)
'
“Inscripţiunile mai fac amintire încă de nvlte alte legiuni |
în Dacia, ca spre esemplu: a 10-a și 15-a) unele din acestea
1) Zamosit analecta pg. 22, şi Gruteri inscr, pg. CCCXCI.

Ă

(n S. Basilii Romae.)

Nro. q:

„TI. CLAUDIO. T. F. VITALI. VETER. EXQ. VETER. ORDINEM,
ACCEPIT, IN. LEG. V. POST. SUCCESSIONEM. PROMOTUS. IN. LEG.
V. MAC. PHAL. DONIS. D. TORQUIB. ARMILLI. PHALER. CORONA.
" NAVALI. BELLO. DACICO. SUCCESIONE. PROMOT. EX. LEG. 1.
ITAL.
IN. LEG. L. MINER. MER. DONIS, D. TORQUIB. ARMILLI. PHALER,
CORO. NAVALI. BELLO. DACICO. - SUCCESION. PROMOT. EX.
LEGE.
PRIMA. MINER, IN. LEG. XX. VICT. ITEM. PROM. IN. LEG.
EADEM.
ITEM. SUCCESIONE. PROMOTUS.
EX. LEG. XX. VICT. IN. LEG. IX.
III. ? ? SP. IN. L. VIL.CL. P.E.PR. POST. ANNIS, XI.“ (Vixit annis XLI.)
Mannert|. c. pg. 17. — Lazius vrea, să dovedească prin o inscripţiu
ne,
"că aceasta legiune a 13-a ar fi adusă din Pannonia în Dacia,
abia după finea,
r&sboiului. Comm. Reip. Rom. V. 567 şi e probabil, că are drept...
|
2) Griselini, temesvarer Bannat. Î., 266. — Dio Cass. LV, 23:
zeuzerăv,
-

Mazidowrăv,

-îv Aaig

—

şi 10 ze 7ol70v

5) Zeuclavius în notele

xui

Vezarov,

70 îp Acuie,

sale la cartea 68-a a lui Dio:

„FORTUNAE. AUGUSTAE. ONMIPOTENTI. UB. ERAS. RHAM_NUSIA? UBI. ERAS? QUANTUM. ABFUIT. NE. ROMA. LUGERET.
?
(Adecă dacă. Traian ar fi fost ucis de desertori.) SED. VIVIT. TRAJANUS .
VE. TIBI. DECEBALE, MILUTES. SEXTAE. ET. DECIMAE. TERTIAR,
GEMINAE.*
- Aceasta, inseripțiune” se află la Sarmizegethusa, astădi Grădişte, —
Gruter pg. 69, Nr. 7. şi pe 73. 8.
.4) Orei 3445.

5) Gruter pg. 437, Nr. 7.

29
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însă vor fi fost transmutate acolo după epoca lui Traian.
- Centurionii se transferau adese-ori de la o legiune la;-alta,!) aşa
în cât numele

lor uşor „poate

duce

în eroare, în tocmai

cum

și

cele multe legiuni” 'duple, ori triple au dat ansă la diferite
neînţelegeri. Că afară de legiunile, amintite însoţit'au pe împăraul
încă şi alte legiuni, nu se poate eruâ. Cu siguritate se ştie
aceasta numai despre 10. cohorte şi despre o gardă imperială
formată din ostaşii aleşi din armata întreagă şi din junimea,
italică?) Acestea însoţiau constant persoana împăratului, atât
când eră în călătorie, cât şi când agrăiă, poporul - de la tribună,
Ei- făceau serviciul de sentinele Ia, pretoriu, punctul cel mai înalt
„al taberei, şi se. cunosc pe sculpturile columnei traiane prin
împletirea mânilor şi ridicarea degetului arătătoriu: simbolul
„de fidelitate reeiprocă, cât şi. de fidelitate şi pază faţă de
supremul comandant, simbolul îndaţtinat al pretorianilor. Klepsydra
arată cele patru rânduri ale străjuirei de noapte aşa că fie-care
„sentinelă aveâ să ţie strajă trei oare. Prin fluer se dă semnul
de schimbarea, străjii, întră sunetele cornului se întorceau de la
strajă. Oamenii cei. mai harnici se trimiteau din partea tribunilor
pentru facerea rândurilor. şi patrulelor:3) A rare-ori apare cohorta
pretoriană representată cu o- acuilă, din contră însă totdeauna,
cu: trei şi mai

multe

stindarde

şi cu

semnele 'cohortelor.4)

Mai departe întâlnim pe columna, traiană călăreţi, cari
aparțineau armatei romane, dar -cari nu erau îmbrăcaţi şi
_armaţi nici ca daci. Se susţine, că acestia ar fi fost; cavaleria,
| batavă 5) care a însotitpe Traian în răsboiu. Primiţi de August întră
armatele indigene, şi ţinuţi astfeliu şi de împărații posteriori, ei
escelau în deosebi prin aceea, că treceau cu câii lor şi peste zîuri.6)
Burii,?) cari locuiau părţile muntoase de la isvoarele rîului
Vistula pănă la. cele ale Tisei se amintesc întră toți ceialalţi
1)
2)
3)
1)
5)

Vedi mai sus.
Ciaconi bist. bell. dac, La al 22 tab'ou
circuitores.
Mannert pg. 19.
[dem ibid.

6) Dio Cass. LV. 24.

—

Tacitus

de pe columnă.

of. Zudre/ți şi Mannert

reproduc

tablouri de Ia, acesti călăreţi.

7) Dio Cass; LXVIII,, 8, ogor.
populi apud Theodosium: L pg. 809.

Reimarus dice : Boăgor
|

nominantur

S

-
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aliați necitaţi, ca unii cari au sfătuit pe Traian să se lase de
r&sboiu. Se mai vEd pe columna traiană şi âlți soldaţi, pe

jumătate goli; dar foarte robusti şi întrebuinţând buzduganuri în
luptele lor.!) -Apoi se văd săgetarii cu vestmintele lor lungi
assirice2) şi barbarii cu praştiile lor, pre-cum şi alţi călăreți,
cazi uşor se cunosc a fi Numidii, pentru-că la caii lor lipsesc
fiînele.3) Ei erau conduși de Lusiu Afer, care a făcut lui Traian
în tot decurşul r&sboiului serviciile cele mai esenţiale.
.

B.

Supremul

comandant

_
Aceasta

“deţiunei
armată,

60.000

al armatei

şi

espe-

ei

la număr,

|
în decursul. primăverei

an. 101 erâ adunată şi gata de plecare. O parte a trupelor va f
mers probabil prin Carinthia şi Styria, luând tot drumul peste
Alpii iulici, care drum îl făcuse şi Domițian spre Dunăre. O.
armată imposantă, carea însă aveâ să mulțămiască faptele şi
gloria

ei, marelui

său

comandant. 4) Ținuta

sigură

a împăratului,

statura, înaltă a corpului său, capul venerabil, privirea sa plină
de demnitate, etatea lui matură şi puternică, apoi părul înfrumseţat prin cătunţirea prea timpurie

a bătrânetelor,

îi împrumutau

o presentae în adevăr împărătească. Inimicii Romei deveniți de
mult aroganți prin laşitatea Romanilor, priviau acuma cătră
comandantul roman ca şi cătră unul dintră eroii antici5) şi
trimiteau ostatici fără plată.6) Roma pute earăși să triumfeze, .
“nu ca sub Domițian, prin daruri la barbari, căci acestia ştiăseră,
că Traian a petrecut timp îndelungat întră popoarele cele mai
sălbatice din Germania tocmai pe acelea timpuri al6 anului,
cari favorabile pentru barbari, erau: cele mai primejdioase pentru
Romani, când adecă malurile Dunărei erau împreunate prin ger
şi permiteau trecerea de masse armate peste ghiaţa fluviului. .
1) Posat la Fadre/ți-şi Manneri.
2) Strabo

XYV., 745: 'E09s cizois îsi ur

Avoăs 700ygus.

s) Posat la Pabretti Şi Mannert.
% Plin paneg.

4.

5 Ta. 12.
€ Domițian îi cumpărase. Tac. Agr. 39.
i

|

|
6
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Germanii la apropierea, lui Traian se
găurile lor acoperite cu balegă.1)
Cât de mare eră frica, inimicilor
eră, şi iubirea soldaţilor cătră dînsul.
numai prin superioritatea sa. Foamete
împărţiă împăratul cu soldaţii săi la,
eră

cel mai

tare

ascundeau peste earnă în
i
de împăratul, atât de mare
O admiraţiune căştigată
şi sete2) pulbere şi sudoare
serviciul lor, la, care “tot el

şi cel mai dester, când în lupta. liberă 3) aruncă

săgeata, în mare depărtare, ea” cu scutul prindeâ pe ale inimicului bucurându-se de” desteritatea; soldaţilor totdeauna,
când

coiful sau scutul său erau lovite de vre-o aruncătură
puternică ;
când lăudă pe aceia, cari o nimeriau în arunce și-i
încurăâgiă

“astfeliu la îndresneală, și mai mare; când ca privitoriu
şi ca
orânduitoriu al soldaţilor cari luau parte la luptele lor de
întrecere, împărțiă armele egalminte întră ei şi apoi singur probă
prin arunc suliţele cari se păreau unuia, sau altuia, prea grele
;
când mângăiă pe cel obosit și aduceâ ajutoriu celor bolnăviţi.
El aveâ datina a nu se retrage la cortelul său, pănă ce nu s'a
îngrijit de cortelele soţilor săi de luptă, şi a-şi permite cel
mai
din urmă odihna corpului. EI, a cărui glorie încă mai 'mainte
resună, la Eufrat, Iordan şi la Rin, mergeâ ca gregariul cel mai
din urmă pe jos. Armăsariul 4) său nu'l folosiă pentru ușurăta
te
la marș, ci spre paradă, şi veniă cu caii ceialalţi. în urmă,
Împăratul îl foloseă numai -la eserciţiile armatei. în cântona
mentele stabile și la dilele de r&paus. Memoria lui a fost
atât de mart, în cât cunoșteâ după nume pe fie-care soldat din armata
sa, „Şi ţine în minte faptele eroice ale fie-cărui soldat, astfeliu
că,
nu aveau trebuință, a le enumărâ şi aminti, fiind dînsul martoru
l
şi laudătoriul lor.: Astfeliu a, restituit Traian disciplina militar
ă,
deja decădută 5) şi a alungat laşitatea, insubordinaţiunea
şi neascultarea. Comandanții de corpuri căștigară, eazrăşi respectul
cuvenit
1) Zac. Germ. 16.
3) Pin. paneg. 13.
3) Plin, paneg. 18, libero marte,
aveau

eserciţii

de

arme,

la care

ostașii

dreptul a ţinti asupra campoducelui.
î) Zipstus ad Tac. ann, 15, 7, de militia Rom,
2, 12,
%) Plin. cp, 8, 14, $. 7, suspecta virtus, inertia in pretio,
quum ducibus
auctoritas nulla, nulla militibus verecundia, nusgua
m imperium, nusquam
obsequium, omnia, soluta, turbata, atque etiam
in contrarium versa.
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pentru-că dînsul' îi respectă, şi astfeliu, adorat de cei mari, cât
şi de cei mai mici, a împreunaţ în persoana” sa pe supremul
comandant, și pe cameradul.!) .
Pe columna -lui Traian “se vede un fluviu, care nu este
"Dunărea, ci probabil sîul Sava, unde se crede a fi fost locul de

concentraţiune a armaţei2) Oraşul Segestica, cu colonia, fortificată,
Siscia, Sissecul de astădi lângă Sava, a fost totdeauna pentru
Romani un deposit de arme favorabil în răsboajele cu Dacii:3)
Eră încungiurat. de rîu şi de un san foarte lat, din care causă
pune şi Caesar foarte- mare pond. pe posederea, acestui loc, căci
_ aveâ săi serviască de un depou de aprovisaţiune pentru răsboiul
„în contra Dacilor şi a Bastarnilor. Aici se construiau năile, cari
aveau s&i urmeze peste Dunăre cu alimentarea armatei, şi
ordonă tot-odată, baterea unui pod peste rîu?) Se: poate: cu
multă probabilitate presupune, că și - Traian vă fi atins acest
oraş şi îl va; fi folosit ca . depou de arme, şi că şi dinsul încă
va fi lăsat

să se construeze

Dunăre. De la Sissec duceâ
şi spre Dunăre. Drumul şi
șanțuri,

aicea

năile

magăâzine și alte construcţiuni

- cioase;) âşa în cât ammata

pentru

podul

de. peste

drumul militar. în jos spre Sirmiu
malurile fiului erau provădute cu
şi stabilimente

trebuin-

puteâ ajunge fără întârdierela malurile

Dunărei. Aicea atingeă înainte de . toate cetăţile Taurunum şi.
Singidunum,6) unde se află astădi Belgradul și Zemlinul, treceă

mai departe peste Margus, Morava de astădi, care în cursul
şerpuitoriu al Dunărei se vărsă în acest fluviu 40 de miluri
romane sau 8 miluri geografice din jos de Singidunum, atingeă
apoi Viminacium, lângă _Costolaţul de astădi, care încă eră
depărtat de Margus cu 10 m. rom. sau 2 miluri geogr. Alt drum
D Pin.

paneg.

19.

2) Fadretti de col. Traj.. pg. 26 şi 27. Ciacon l. c. ad 15, 20, 24.

3) Sfrado VIL., 5.
%) Apfiani IX, 22:-06 zei piesa căzis Eyontev 6 Kaloag, 5 rauri
Jongouevos îs râv Aaxâv zei Busegvâv noltuov — zei ai vies îytyvovra, LA,
ibid. 23: 6 05 Kaidap zov zi nozagudv 2perpioou —.-

5) Ciacon 1. c.

7

c) M6moire sur les villes de Taurinum et de Singidunum ete. par
d'Anville (tom. XXVIII. de IAcad6mie royale des inscriptionset belles-lettres.)
La

ă

-

+

-
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charta edată, pe timpul

a trecut

oastea

lui Sever;1) fixârea

lui Traian,

nu

se poate

face mai bine, de cât după aceasta chartă, Aicea,
lângă Viminacium, sau Costolaţ se văd pe ambele maluri
ale Mlavei,
“astădi Moldva, ruine colosale) cari arată
spre identitatea,
ambelor locuri şi fortificaţiuni romane. De
la Viminacium,
locul unde Traian și-a bătut: primul” său pod
pe luntzi, după
tabula peutingeriană eră, într'o depărtare de 23 miluri
romane, sau
4/5 m. -geogr. ear distanța aceasta sar potrivi
cu vechiul
Lederata, Grădiștea, de astădi. Mai spre apus pe
malul stâng al
Dunărei se află orăşelul Palanca nouă, ear drept
în fața, Grădiştei
satul
Pojejena.?) Aicea într6
Grădiște şi Pojejena este o
insulă în rîul cam îngust, care pute,să ușurez
e trecerea peste

Dunăre, ear pe ambele maluri. lângă aceste iocuri
se văd încă,

şi astădi urmele fortificaţiunilor romane, cari
probabil vor fi fost
«castele spre apărarea podului.
Al doilea. pod pe luntri trebue să f fost
aşedat, după
tabula, peutingeriană, 61 m. rom. sau 12!'/;
m. geogr. de la
Viminacium. în josul Dunărei lângă Lucadniţa€)
sau Columbina, 5)
de astădi, 21/, m. geogr. din sus de Orşova
, unde Dunărea este
îngustată într maluri ripoase, cari ambele
. erau ocupate cu
castele, ale căror riune esistă încă și astădi,
Că ambele poduri luntrice ale lui Traian
erau aşedate
lângă Grădiște și Columbina, reese nu numai
din Tabula, pesitingeriană, şi nu numai din urmele- capurilor
de- pod, ci per eminentiamde acolo, că ambe aceste locuri
în întregul curs al
Dunărei sunt unicele, cari garantau uşorăta
tea, și posibilitatea,
unei astfeliu de treceri.
Rar” modul roman de a bate pod pe
luntri se descrie
astfeliu: 6) „La, un semnal dat se desfac
toaţe năile, însă nu cu
_-

9 Mannert de tabulae Peutingerianae

ad Danub. gestae)

?) Marsilii Danub, 1., tab. 14.
3) Pe charta alăturată la Griselini:

Bannats, se află satul Diblita,
%) După Marsilius,
5) După, Griselini.

%) Arianni Ge exp. Alex. V, 7,

aetate.

i

(Ejusdem

Geschichte

des

res

Trajani

temesvarer
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partea, anterioară înainte, ci ca, la veslarea, lor retogradă, cu
partea din dos. În mod natural le ia cursul „apei cu sine; însă
o nae mică cu vâsle le oprește îndată ce au ajuns la locul
destinaţiunei lor. Aicea apoi se cufundă din partea anterioară a
luntrilor coşuri împletite din nuele de salcă în forma, de piramide
şi umplute cu fot feliul de petri, spre a, le fixă în contra, curentului
apei. După-ce sa fixat una dintră aceste luntri, se pune într'o
„ distanţă corăspundătoare cu greutatea ce va avă să poarte, alta,
luntre, tot cu partea anterioară întoarsă în contra cursulu;
apei ; peste

amândouă

apoi

se

pun

dealungul

lor

traverse

de

lemn, ear' curmeziș peste acestea, se pun scânduri spre imbinarea,

lor, şi aşa

se

urmează

cu

toate

luntrile

câte

sunt

-

necesare

pentru împreunarea unui mal cu celalalt. La ambe capetele
podului veniă apoi îngrăditură bine înțepenită atât pentru a asigură mai bine trecerea cailor şi a carelor, cât și pentru a,
formă o legărură solidă pentru podul însuşi. În scurt timp este
totul gata și pre lângă toată lărmuirea nu se conturbă ordinea,
de lucru. Îmbăzbătările pe singuraticele luntri şi dosedirile cătră
cei lenoşi nu slăbiau întru nimica ascultarea, poruncilor, . ear"
lucrului însuși nimica întru repediciunea esecutărei.!)
Traian spre a-şi conduce oastea în Dacia şi-a, împărţit'o pe
ambele poduri. El însuşi a, trecut peste podul din sus, şi şi-a,
continuat mersul său spre nord pe teritoriu pe care fără îndoeala,

îl va fi osplorat mai întâiu, şi într”o direcțiune, în cât aveă
totdeauna spre dreapta un şîr de munţi înalți.
Drumul mergeă peste orăşelele de astădi Sasca, Oraviţa»
Cărașova spre Caransebeș, sau mai bine spre un loc mai nordic,
unde se împreună rîurile Timişiul şi Bistra. Chartele vechi au _
în direcţiunnea aceasta staţiunile Apus, pe lângă un rîu cu

acelaşi nume, Arcidava, Centum Putei, Bersovia, (Berzobis) Azizis

(Aixis), Caput Bubali, Tibiscum.2) Din prima carte din comentariile. perdute ale lui Traian asupra r&sboaielor sale dacice, s'au
scăpat din întâmplare puţinele cuvinte: „inde Berzobim, de inde
"5. Ciacon.

hist, bell. dac.

(Fabretti)

reproduce

pod de lemn sau de luntri de pe columna lui Traian,
unui

alt pod;

*) Chartele lui Reichard/.

|

No. 46

Ei

tabloul

unui

ear' No. 64 tabloul

-
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Aixi processimus“ 1) cari cu puțină diferință,
de scriere obvin şi
pe tabula peutingeriană : -„Berzovia "XII. Ahihis (pentr
u Ahixis)
III, Caput Bubali X. Tivisco,“ astfeliu, în. cât, prin
aceasta; apare

„constatată

identitatea

ambelor

căi sus-atinse.

-

Cealaltă parte a, oastei erâ condusă de un legat
peste podul
cel din jos de lângă Columbina,2) urmând cursul
fuviului în sus
pe malul drept pănă la Tzerna, ( Cerna) unde se varsă
în Dunăre rîul
cu acelaşi nume, şi continuându-și mersul ei în sus
spre nord pe valea
acestui rîu, având munţii spre stânga, peste Ad
Mediam?) (Meadiarmm)t)
Prasgtorium, Ad Pannonias, Gagana, Mascliana
spre Tibiscum.5)

_ Dapărtarea,

de

la

podul

cel

dintâiu

pănă

la Tibiscus e

însemnată pe tabula peut. cu 61 miluri rom.
sau 12!1/, m. geogr,
ceea-ce corăspunde cu - depărtarea de la Grădiş
te pănă la confluenţa Timișului şi a Bistrei; ear drumul de
la. podul al doilea,
pănă la Tibiscus eră în privinţa, locurilor aminti
ţe şi a situaţiunei -

lui,. după cum urmează:

-

i

„După tabula, peutingeriană al doilea pod
erâ aședat lângă,
“Taliatis 6) sau mai coreet Taliata, ; calea, de aicea
pe Dunăre în Jos
pănă la confluența, Cernei are 20 m. rom. Sau
4 m. geogr. Ceva
mai în sus, pe malul drept al rîului Cerna,
vis-ă-vis de satul
Coramnic,

un

mil

geografic

din

sus. de

Orşova

vechiă

se văd

încă o mulţime de dărimături ale unui apaduct,
care a aparţinut
coloniei Cernensis, a cărei situaţiune trebue
pe aicea, căutată.7)

1

Priscianus VI, In Puischii auet, Gramoat, lat, pg. 682.

2) Reichardt a pus la locul acesta, Taliata,
apoi mai departe pe malul
drept locul Cerne, ear” pe cel stâng Tierna; ceva,
mai în josul cursului semnul
unui pod cu cuvintele: Trajani pons (caput
bovis). Și mai departe în jos
încă odată semnul unui pod şi cuvântul
pontes.
-

3) Aquae Herculi dedicatae,
2) Maunert |. c.
5) Nu e tocmai

de.

lipsă

.

a

mai

observă,

că

.
unele dintră

Talia,

|

staţiuni romane Ia sosirea, lui Traian nu vor fi
esistat încă,
|
* Modul de scriere Faliatis pe tab. peuting. e
eronat.
imperii

i

se află Taliata;

itinerarium

Antonini

are

—

acesie ”

În Notitia,
-

a
') dAnville mâmoires des B. L. XXVIII., 447
nu caută Cerne lângă,
rîul Cerna, lângă acelea dărimături de apaduct,
ci la Orşova. — Notitia

imp. Sect. 31: „praefecturae militum explor
atorum trans
"„Praefecturae legionis tertiag. ecimae
Geminae Ratiariae

Diernis.“
Zernis.t

—
—

AMauneri |. e. nec alium -lotum nisi nostrum intellig
i, indicatur adjectione
aliorum vicinorum oppidorum, et adjuncta
syllaba, Trans, qua semper
castella, ultra flumen in barbarico posita indica
ntur,
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De la, această coloniă Diernensis,
scrie mai

corect,

pănă

la

ad

Mediam,

după
sau
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cum trebue
Media,

sunt

să se
10 m.

rom. sau 2 m. geogr. Aicea lângă riul Cerna se află thermae
Meadiensis, dărimături de zidiri vechi, cărămidi sparte, însemnate
după usul roman cu numele cohortelor, multe inscripțiuni pe
petri şi puternice isvoare de apă ferbinte,!) cari odinioară sacrificate lui Hercules,) astădi se numesc băile de la, Mehadia, după
castelul din. vecinătate, pe muntele care desparte Banatul de
Romănia, apuseană.
N
De-aci 'nainte urmează în direcţiunea, nordică pe drumul
acesta staţiunile Praetorium, ad Pannonias, Gagana, Maseliana,
poate că zidite abia după răsboiul lui Traian. Depărtarea, întreagă,
de la Meadie spre Tibiscum are 57 m. rom. sau 112/, mil. geogr.
La Tibiscum sau Tibiscus se împrăună ambele drumuri militare;
așadară, cele două jumătăţi despărțite păn' acuma, de aici îşi
continuară mersul împreunate. Acesta 'și luă direcțiunea spre
Sarmizegethusa, “reşedinţa lui Decebal, care eră aşedată 37 m.
rom. sau '73/y-mile geogr. de la Tiviscus spre resărit; tocmai
depărtarea, de la confluenţa Timişului şi a Bistrei pănă la, satul
Grădișţe. Drumul se ţine la început pe lângă Bistra, se trăgeâ
apoi prin munţi, treceâ peste un pod, care se numiâ, mai nainte
pons Augusti, ear” mai târdiu-Zeugma, spre poarta de fer, în
dosul căreia într'o mică depărtare să află Sarmizegethusa.
Prin ficsarea, acestor două. căi militare întră podul luntrie
de -sus și cel de jos şi întră Grădişte, împreunate la confluența
“ Timișului şi a, Bistrei, se- eruează totodată şi situaţiunea,
adevărată a Municipiului Tiviscus, care se confirmă şi prin o
-inscripţiune - aflată lângă Caransebeș.) D'Anville £) ţine Timişoara
de astădi de Tibiscus, sedus de şanţurile cele vechi, cari se află
3) Griselini temesvarer

Banat

2) Din care causă se numiau
numire

generală;

I., 264 ss.

şi thermae

Herculis,

îns&

numai ca

numele locului: probabil va fi fost Meadia. CE. Mannert|. e,

5) Manmnert|. c. pg. 29.:
CORNELIAE. SALONINAE. AUG. CONJUG. GALLIENI. AUG.
ORDO. MUN. TIB. DEUNUM. MAJESTAT. EJUS.
Cuvintele neînţelese din urmă, ale inscripţiunei le ceteşte Maasigli :
" (Danub. tom. Il. tab. 56) MUN. _TIBEBIENBE. Un astfeliu de municipiu însă
n'a esistat.
% D Anville mera. de DAcad, des B. L. ţ, XXVII, pg.
4 444,

8
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lângă acest oraş,

dar cari nu

mai

a

eronat

este

caută,

sunt

sedus

opera

prin

o

Romanilor.
asămănare

Încă şi
ori-care,

Tibiscus lângă Tisa, Probabil va, fi fost aședat lângă
satul de
astădi Cavaran, la apusul Timișului, nu departe de conflu
enţa,
lui cu Bistra, Aici se află urmele unui castel roman
şi a unui

drum, care treceă

printrinsul.!)

Un tablou

de pe

columna

lui

Traian2) încă arată aceasta situațiuhe, unde în dosul unui
oraş
mare cu zidiri puternice se vede un rîu repede, peste care
trec
Romani.)
.
i

_C. Decursul

.

Traian

de sigur

n'a avut

răsboiului.
de

cuget

a

căută

inimicul

prin, munţi şi prin păduri îndată după, trecerea Dunărei
, pănă
când nu-și va, fi asigurat spatele prin ridicarea mai multor
castre
pe malul Dunărei, cari serveau armatei de magazine şi
de ateliere
de armament,4) Columna traiană, apoi o mulțime de ruine
şi inseripțiuni pe malul Dunărei şi a altor rîuri cari se varsă,
în Dunăre,
dovedesc aceasta aserţiune.
Decebal n'a : oprit “trecerea Romanilor preste Dunăre
şi
nici înaintarea, lor, ceea-ce e o dovadă, sigură despre intenţi
onatul
său atac din dos și pe neaşteptate. Nici un inimic nu se
arătă,
afară de un spion dacic prins şi adus de doi soldaţi
romani
înaintea împăratuluÎncă
i. înaintea începerii ostilităţilor Decebal a,
fost trimis la împăratul Traian soli, însă . din neamul
Dacilor
) D'Anville Danub. 11. vedi chârta, lin.
2 No 137.

5) Mamert |. c. pag. 30,
î) Cf. Ciaconi, esplicarea, columnei tr. No 16, Horrea
, instar parvorum
castrorum, aggere et, vallo munita, frumento, et
omris generis comineatui
reponendo, et hinc ad castra, prout necessităs poscer
et, în militum alimenta,
perducendo, veteribus Procestria, quasi castris
proxima dicta. Horrea nos,
„vel
repositaria frugum subcastrensia, appelare possum
us. — No 17, Procestria haec loco montoso et aspero exstructa,
tam munitiones per- ripam.
Dravi fluminis perductae,. quam militum
custodias tuenţur, — No 20.
Castella per intervalla, disposita, editis asperis
que collibus, ripis Dravi
fluvii imminentibus, vallo, agăere et fossa munita,
-praesidioque nilitum
tenta, -interim dum locus opportunus metand
is castris, occurrat; ut si
„quae hostium irruptio fieret intercipiend
i commeaţus gratia, tempestive
occurri
queat. — Mannert |, c. Columnae "pictura
ostendit longa, serie

castellorum exstructionem,

-

|
|
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de jos, cari nu purtau pălării, umblau cu capul neacoperit şi purtau
părul lung!) Solii însă aparând înaintea împăratului, depuseră,
ammnele, se aruncară la pământ și se rugază înainte de toate, ca să-i
fie permis lui Decebal, care âr e voi să împliniască toate condiţiile,
să vină în persoană şi să se înțeleagă cu Traian, ear dacă nu,
atunci să trimită împăratul singur mijlocitori de pace. El esmise
spre acest scop pe Sura şi Claudius Livianus la regele barbar,
care însă nu voi să se înțeleagă cu dinşii,?) ci trimise alţi soli
la 'Praian. Acesta a început; întraceea ostilitățile.şi înaintase
pănă cătră Tapae, unde erâ aşedată tabăra, inimică, când i-se
adusese un burete mare, pe a cărui suprafaţă, eră, scris cu litere
latine, că Burii şi alţi aliaţi sfătuesc pre împăratul .a să
întoarce

şi a face pace.

Traian însă nu luă notiţă despre aceasta

stratagemă ; se apucară deci de luptă pe un câmp în apropierea,
munţilor.) Din -ambele părţise luptară cu mult foc; Dacii fură
bătuţi, ear” Traian raportă o victoriă sângeroasă, căci dînsul
numără mulţi morţi și încă și mai mulţi răniţi. Lipsind materialul
- pentru legarea, mulţimelor de rane, învingătoriul' uman îşi rupse
vestmintele şi 16 dete spre acest scop. După cum eră datina de
pietate

a aduce

înaintea

începerei

“si după luptă, ordonă Traian
căduţi şi ținerea amintirilor
- După «aceasta, bătălie 'şi
principală ; se: urcă pe munți
D Dio
Tv Zopanrâv,

bătăliei jertfe

solemne)

Cass. LXIIL., 9: Enenduge utv zi 7700 zis fans motsfers, oz
boneg” 7r0dz&00v,

cil

aşa

construirea unui altariu pentru cei
anuale ale acestora.5)
continuă Traian mersul spre cetatea
înalţi, luă munţii şi cetățile 6) şi
ză

zd04pigwv

705

dotsovs.

Cuvintele

Zi
700

zis îivins ne lasă în dubiu care solie va fi fost acoperită cu pălării.
2) Dio |. c. 5 pâp Aeutpaios oădă îxelvors îrdiunoe ou paigear:
2 Columna, lui Traian No. 135.
4) Ciacon.. |. e. No. 63. Sacerdotes consilio Caesaris ritu succincti
Gabino intersunt,
ut de sacrificio Diis placandis ageretur, anteguam cum
-boste manus conserântur. — Paludamentis
autem, purpureis floccis
praetextis, sacerdotes stantes utuntur, imperatoris consilio seu decreto
intertuturi. — Nr. 64. Securis aerea, qua victima erat, ferienda, a popa,
vel sacerdote aliquo, cui. insigne religionis et sacrificii jamjam futuri
indicium, gestata. —
Zadre/Ai €. pg. 65, în universum concrematis ex

disciplina castrensi, aram statuit.
zei za

5) Dio1. 6. zois 68 zElturi0a0i ră souuorăv îv 7 un Boubv ză sijocr,
Eros îvapiter zeledocu (iEperiu).
€ Fadretii. |. c. 65: aedificia illa montana, | nescio an templa, an

arces vel castella, inter quae transcurrunt millites superioris ordinis, ete.
Ei

9%
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cuceri arme, mâşine
de
aruncat, prisonieri, apoi vulturul
“care la fost perdut Puscu.1) „Soldaţii încuragiaţi
de astfel de
resultate

norocoase

se avântară

pănă

la estrem,

trecură prin un,

rîu şi cuceriră un oraş.(poate Tibiscum), pe ale
cărui ziduri se
văd puse pe- suliţi capetele celor omoriți, apoi un
steag regesc,
decorat

cu un

bălaur

cu

coadă

de peşte.

Aci

o solie a Dacilor:?) un cavaler şi mai mulți
părul lung, nu cu feţe desperate ci apărând
aroganță condiţiunile lor de pace, pentru-ce şi
îndoială a, fost aceasta solie a Dacilor și nu

primiră

Romanii

„pedestri, însă cu
şi propunând cu
fură respinşi. Fără
de vreun popor

german, căci Dacii se cunosc uşor după tipurile lor de pe
columna

traiană- cu căutătura

lor

şi cu nasul lor

încovăiat,

apoi după

ţinuta lor și cu deosebire după forma, cioarecilor lor, cari
atingeau

jos pănă la giesne.3)
|
O parte din: locuiţorii acestor ţinuturi părăsise vetrel
e lor
cu femei şi copii, cu vitele mari şi mici, și emigr
aseră ; mulți
se înecară întrun rîu, preste care voiau să fugă, 4)
Acuma începe pe columnă un alt şir de tablouri)
cari se
par a presentă faptele prefectului Lucius Quietu
s, care cu
partea cealaltă a armaţeia, fost trecut pe podul
luntric de jos

și a causat inimicului mari stricăciuni.6) Acesta, un maure
tan,

70

?) Ciacon. |. 'c. Nr.137. — Dio Cassios, LĂVIIE,
9: 6 dt Tociavds don:
îveererpioutva Ziapfe, aci îv căzole zi, ză Omva,
7€ di toi paviuare, zei ră

cixzudiore,

7,

ză Onutiov

2) E foarte greu

70 în

a înşiră

zoă

în

“Povsxov

did,

ordine

căpe.

|

cronologică

E

întâmplările

după

estrasul confus al lui Xiphilinus. Ordinea, reprodusă de dînsul
e următoarea, :

1) Bătălia la Tapae. 2) Cucerirea părţilor mai
înalte muntoase, 3)
Solia cu pălării a lui Decebal. Mai nainte. solia
din clasa inferioară. 4)
Traian respinge solia însă fără resultat, 5) Traian cucereş
te fortărețe de mun-

te şi

străbate înainte.

6)

Decebal

perde

o

cetate

cucerită de Maximus

în a cărui captivitate ajunge și sora aceluia,
şi se. învoeşte la
condiţiune. 7) Pacea după perderea, reședinței,
.
ă
E evident, că aici s'a trecut peste întâmpl
ări principale
bătălia de la, Sarmisegethusa) cari nu sunt
amintite,
5 Mannert |. e. posede tabloul columnei.
2). Acelaşi după un tablou de pe columnă.
3) De la, No. 145 pănă la No. 157,
8) Dio Cass, LXVIIL.,-8: '0, ză odoos Ertoud. mposfaib
y,
zoliois, xai Et yoîioo zietovug,

ză

ori-ce
(5.

e.

îpăvevoe
ă
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a fost — după Traian — primul campoduce în răsboaiele dînsului,
căştigându-şi mare glorie prin învingerea, mai târdie a Marderilor
și fiind din partea lui Traian denumit mai nainte de consul, ear apoi

— după cum se susține — designat chiar și de urmaşul s&u.!) EL
aveă sub comanda sa pe călărății mauretani,?) şi se vede pe mai
- multe tablouri

ale cotumnei

în modul

cel mai

onorific distins de

amicul său imperial3) Că în acest şir de tablouri ni-se presintă
întwadevăr faptele acestuia şi nu cele ale lui Traian, reese şi din împrejurarea, că Traian nu se vede aici nicăiri, pre când dînsul apare de regulă însoţit de doi sau mai mulţi pretoriani, cari sunt;
înarmați tocmai ca si dînsul. Pe tablourile acestea, la locul
“care- i-se cuvine comandantului suprem,
poduce, cam altmintrelea, “înarmat,
care

se vede un alt camla asaltul barbarilor

asupra unui castru roman nu se depărtează de la semnele
militare, ci apără eroiceşte cetatea.?) Pe tabloul următoriu se
“văd câteva luntri pe un “rîu, care „probabil va fi Timișul,
unicul-rîu

navigabil

- Ambele

armate

în părţile” acelea.

împreunate

poarta; de: fer, se întâlnesc

continuând

mersul

cu cavaleria. Roxolanilor,

lor Gătă
cari deveni-

seră, îngrozitori pentru Romani încă. din luptele anterioare.5)
După-ce fugăriră, cavaleria aceasta străbat după multe greutăti
prin pasurile muntoase ocupate de Daci pănă-ce ajunseră la, rîul
Bistra, în apropierea porței de fer, care formă cheia de întrare
în. Transilvania. Numai o a doua băţălie puteâ să căştige armatei
întregi trecerea prin aceasta strimtoare. Dacii sunt bătuţi 6) ear
Traian fă proclamat; din partea, soldaţilor săi pentru a treia:o0ară,
de imperator. Monetele acestui an 103 erau: TRAJAN. IMP. [i].
şi IMP. IV. ; de oare-ce însă în răsboiul acesta prim, a mai urmat,
încă o bătălie, cea de lângă Sarmizegethusa, după care dinsul.
„este proclamat de IMP. IV, nu ne remâne, de cât presupunerea,
-

1) Zhkemistius apud Valesium ad Euseb. hist. ese; IV., 2. pg. 59 a.
-2)-Ciacon. col. Tr. Nr. 19%. — Fabretti pg. 5. ss şi pg. 181. B. et, 786.

B. $. 201. ss.

3) Col. Tr. No. 65. ete.
4

Col. Tr. No. 152,

5) Zac. hist. 1., 79.

5) Col. Traj. No. 171—173,

|
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i
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el

după

aceasta a obţinut

numele

“pentru a, treia-oară.l)

onorific

|

de - Imperator

|

Traian bătă. pe locul rîpos, unde a, trecut preste rîul
„Bistra, un pod şi 11 fortifică prin un castru; locul
acesta - se

numiă în urmă pons Augusti,

ear Grecii îi dădură numirea, de

Zeugma?) Taâbloul următoriu de pe - columnă presintă
pasul
de la poarta de fer,) cu o parte a stâncei. Pasul acesta,
care
este unicul în partea aceasta a Transilvaniei, se formea
ză prin
ambii păreţi ai strimtoarei muntoase şi se închide lângă
riul
Marga ca, o poartă şi 'şi derivă numele nu atât din
causa, forței
sale fireşti, cât mai ales de la minele de fer din vecinăt
ate. 4)
„Natura, îi întindeâ lui Traian pentru invasiune în aceasta,
țeară valea întinsă, plană şi comoadă de la Caran (Caransebes),
pentru că dînsul prin valea, aceasta, de cumva i succede
, nu
numai că puteă să-şi procure foarte uşor aprovisionarea
dintr'o
țeară fructiferă şi din spre Istru, dar şi pentru casul
unei

înfrângeri

puteă

s&şi

retragă

armata

prin

aceasta, vale,

pănă

pe înălțimile de la Caran. Căci aci posiţiunea,
din front
îi eră, foarte avantagioasă, ear comunicaţiunea din
dos pururea,

spre ținuturi roniane "i eră sigurăşi comodă atât pe apă cât şi pe

„uscat. De cumva îns& dînsul voiă să se întăriască, acolo,
puteă
„să amenințe
inimicul
cu un atac din două părți, prin
1) Marea greutate,

Xiphilinus,

făcut

de

după

a compune

notițele-

o istorie din estrasul'

fragmentare

ale

altor

manc-al

scriitori,

lui

din -

inscripțiuni de pe peatră, monete şi din tablourile
simbolice de -pe columna,
traiană, — cu deosebire în privința răsboiului dacie,
se simte în măsură,
foarte mare. Tablourile de pe columna traiană conţin
de sigur istoria,
specială a r&sboiului, însă cine le-ar pută tractă ca pe
nişte documente
adevărate ?
2) Columna

No.

184.

—

Tab.

Peut.

—

Ptolomaeus.

5) Columna 1. A. A/annert vide. fig. 5. un tablou al porţei de
fer.
) Von MHohenhausen, Die Alterthiimer Daciens in
dem heutigen
Siebenbiirgen pg, 27 ş. m. d. Acest militar, înzestrat cu
ştiinţa anticuară
şi tactică,
în opul “său ps. 95: „Grunăriss
der vor der Bergenge
des eisernen 'Thores noch” zu sehenden Lagerstătte Ulpia
Trajana. Aus- legung nach Griinden, welche aus den Kriegsregeln der
Rămer nach der

Lage des Bodens und den

Regeln. der

Moglichkeit

damaliger

in so weit sie uns bekannt sind, gezogen“, a cercat
să ne dee
complet al asestor întâmplări r&sboinice.
IE

Umstânde,
un

tablou

|

3
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poarta de

fer' şi prin pasul de

cu armata, prin aceasta

închise;

trimise

păreţi ai acestei

pe

la Dobra.

vale pănă

ostașii

-strimtori

săi

la

ușor

muntoase,
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Traian străbătă

rîul Marga,

înarmaţi
trecu: sub

unde

apoi

deci
se

să ocupe ambii
scutul ' lor prin.

aceasta trecătoare şi se postă înaintea gurei pasului —' după
obiceiul roman — înt”o tabără patrunghiulară regulată şi fortificată,
având fie-care lature o lungime de 750 paşi, pre cum se poate
si astădi m&surâ cu o precisiune perfectă, şi pre cum se vede
din desemnarea alăturată opului. Din aceasta întărire plecă, acum Traian în contra lui Decebal, care i-se apropiă şi ocupă
în ordinea de bătaiă înălțimile aşedate pentru dinsul foarte
favorabil
i

i
j;
,

i
i
i
:
șţ

înaintea, taberei sale ; pedestraşii

greu înarmaţi ocupată

colinele atât de bine potrivite pentru armele şi posiţiunea, lor,
cavaleria, şi-o postase pe șes; pe cei uşor înarmaţi ai legiunilor
îi puse la marginile riului Clopotiva în cursul acestuia, înaintea,
frontului pănă la, valea Saican în câmpiă. O parte din aliații uşor
înarmaţi ocupă dealul, care scutiă partea dreaptă a armatei,
ear” partea "cealaltă luă posiţie pe dealurile asupra Braşovei şi.
Bestianului. Raliarea cea dintâiu în cas nefavorabil se puteă face
în tabără, a doua în dosul acesteia și așa mai departe încă trei
ralieri pănă îndăr&t la muntele Marmmora, luând totdeauna o
posiţiune mai favorabilă, de cât cealaltă: Posiţiunea aceasta deci,
considerând toate eventualităţile posibile şi luând în considerare
împrejurările faptice — eră pentru Traian, ca, un beliduce prudent,
cea mai bună în întreagă „valea Hațegului (Streiului), ba, sar
pută asetă cu un feliu de apodicţiune (deoare-ce se află încă
o mulţime

de

urme . vidibile),

că -disposiţiunile

lui

Traian

nu

puteau să fie altele, de cât numai acestea, cari s'au descris aici
ca posibilităţi.
“După luarea acestui pas Sarnnizegothusa, capitala, Dacilor,
eră periclitată. Se începuse lupta din amândouă părţile cu o
bravură

estraordinară,

căci

se ştiă,

prim r&sboiu o să fie înaintea

că lupta, decisivă

a acestui

porţilor cetăţii principale inimice

numite pe urmă Ulpia Traina, ear astădi Grădiște (Vârhely).
şi cea mai sângeroasă luptă a primului
Aceasta a treia
răsboiu dacic fusese earăşi perdută pentru Daci, cari acuma
fugiră în munţi. Decebal, desperat “de norocul său, îşi căută,
acum scăparea în graţia învingătoriului, şi trimise acestuia o

O4
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solie din nobilimea dacilor, acoperită cu palăzrii,!) cari parte
i-s6
aruneau la picioare, parte 'şi țineau mânile legate în
dos ca
prinsonerii şi se rugau de. pace şi 'i promiteau a împlini
toate
condiţiunile cerute?) Decebal” mai erâ oprimat şi prin vestea,
primită, că atât soru-sa cât şi o cetate importantă a cădut;
în

mânile lui Appius Maximus. Norbanus și a unui alt subbeliduce,3)

și promiteă, a predă armele, maşinele şi magistrii armamentelor,
apoi a renapoiă pre - toţi desertorii romani dărimână totodată
,
„Si -castrele şi cetăţile " dacice. Mai departe se deoblig
ă prin
jurământ, că va părăsi ţinuturile ocupate păn' aci dela, popoare
le

învecinate,4) și va avă aceiaşi amici şi inimici pe cari îi au şi Romanii
.

În fine trebui să promită,

că se va lăsă

de

obiceiul de pănă

acuma de a atrage soldaţii şi artistii romani în serviciul s6u,
şi se va retrage din toate ţerile ocupate de Romani.5) “Totoda
tă
î-se sfătui â trimite o solie la senatul din Roma, spre a
confirmă pacea, încheiată. Audienţa încă a fost destul de -dejosit
oare
pentru trimiși, cari după depunerea armelor, cu mânile legate
apăreu ca, nişte prinsoneri, vorbiau puține cuvinte de umilinţă
,
apoi se întoarseră cu pacea, confirmată și cu armele lor.)
Cea,

mai mare umilinţă însă i-se reservase lui Decebal,

care trebui

să călătoriască la Traian, să-şi depună armele Şi să se arunce
cu adoraţiune la picioarele învingătoriului.?)
|

Senatul decretă lui Traian

salutară,. soldaţii

titlul de

» Dacieus“

cu caze: îl

astfeliu, în cât el de aci înainte pănă la r&sboiul

„2 Hist, Petri Patricii, în excerpt. de legat pg. 21: „<fezegalos Eee

ziopogois, zrpăregov pito xătenras izeurev, "eurelestgous dozoburus
„mag? airois
etc. ?Excivoi dă 219dyres î7i 70 Toctitivoă, îGGrprep zei mit Ora, aci
rs Jelgas
dmodev dioavzts, îv eiyunidrov zite.
ă
2) Columna No. 222,
_
3) care a, învins pe Antonius, revoltat în contra, lui
Domițian în
- Germania, și mai târdiu a petrecut pe Traian și în
contra Parthilor. —
Dio Cass. LXVIII., 9: „9 05 zaără 6 AMezifalos, dilos
ză, ue 'Ene0) 5
7
2,
> au
2
>
Mauuos
7
>
îv. 10PY cz
7
xo5ve
Ti7 TE1 cdeâpiivA ciroi,
ucă /oolov
zu iougâv ipep
—
4) Dio. | c.: puci ziis ybgus Tis tcuwzulus dos” —,i
5) Hist, Pezri Mag. pg. 21: „Trage cope Tis pis îi Exgărmoev 6” Touiuvăs
.r
. la aceasta face Mannert 1. e. observarea : „in excerpti
s Dione haec verba
paulo aliter expressa, ambiguitatem caussant ac se Decebalu
s promiteret,
„se e regionibus, quas aliis eripuisset, recessurum
esse.
-

5) Di. LXVIII, 10. — Hist. Pe,
3 Idem LXVIII,, 8.

Mag. pg. 24,
i
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parthic se bucurâ, de titiurile onorifică de: Germanicus, Dacicus
şi Imperator 1V.
După raportarea învingerei înființă, Traian langă Sarmizegethusa o tabără fortificată!) în care lăsă o parte din: armata, sa,
pre când celelalte locuri ale ţerii cucerite încă se provădură,
cu garnisoane. Apoi se rentoarse la Roma și întră, în aceasta,
cetate eternă cu un triumf solemn.?)
E
Cronologia anilor după inscripţiuni şi monete e urmă- toarea.3) La anul 98 d. Chr, 850 al Romei, Traian devine împărat,
pre când Nerva eră a 4-a ear dinsul a 2-a oară consul. În anul
acesta eră Traian 1-a şi a 2-a-oară tribun, a 2-a-oară Imperator
şi purtâ- numai cognumele Germanicus. La anul 99. d. Chr. 851
al Romei, pre. când Senecio erâ a 2-a ear Palma 1-0ară consul,
Traian

se află în al 2-lea an

al

guvernării

săle, în al 2-a şi al

3-a tribunat, şi eră, desighat la al treilea consulat. La, anul 100
d. Chr., 852 al Romei, pre când dînsul eră a, 3-a, ear Fronto a

3-a-oară

consul,

“Traian

se află

în al 3-a an al guvernărei

sale,

în tribunatul al 3-a și al 4-a şi erâ desienat pentru al 4-a consulat. La anul 101 d. Chr. 853 al Romei, pre când Traian eră
a, da, ear Patus 1-oată consul, Traian se află în al 4-a an al
guvernărei sale, în al 4-a şi 5-a tribunat şi se începuse primul
răsboiu dacic. La anul 102 d. Chi. 854 al Romei, pre când
Senecio erâ a 3-a, și Sura a 2:a-oară consuli, se află Traian în
al 5-a an al guvernării sale. în al 5-a şi 6-a tribunat şi se
numiă numai Imp. Îl. şi Germanicus. Erâ al 2-a an al răsboiului
dacic. La anul 103 d. Chr. 835 al Romei, pre când Suranus erâ

a 2-a și Marcellus 1-a oară consuli, Traian se- află în al 6-a an

al guvernării sale, în al 6-a și al 7-a tribunat şi se numiâ: IMP.
IL. și IV, GERMANICUS. DACICUS. Erâ al treilea şi cel din
urmă an al primului r&sboiu dacic.t)
1) sau Zermizegethusa, .

-

.

-

2, Philostratus povesteşte, 'ca Traian ar îi pus pe sofistul Dio
Chrysostomus să şeadă pe carul de triumf lângă sine, s'a întors adese-ori
în decursul triumfului cătră acest, favorit al său, şi i-ar fi dis: „Eu nu
ştiu ce dici Tu, da eu Te iubesc, ca pe mine însu-mi.“ O anecdotă absurdă,
aceasta, pre-cum adese-ori obvin la acest. şeriitoriu, Phibst. SopA. 1.97,
2) Vedi şemata, de mai sus.
1)- Fadretti pg. 282, ..

gB

-

-
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Cronologia aceasta se confirmă prin multe monete,
cari

cele următoare

sunt

cele

mai 'escelente : 1)

dintră

|

1. IMP. CAES. NERVA. TRAJAN. AUG. GERM. P. M. TR.
P. VI. (caput laureatum.) IMP. IV. COS. IV. DES. V.P.P.S.C.
(mulier sedens d. lauream, s. hastam.) AE. I. IL. (Mus. CARS.)
2. IMP. CAES. NERVA.
TRAJAN. AUG. GERM. (eaput
laureatum.). DACICUS. COS. III. P. P. (Victoria prorae navis
d. lauream. s. palmam.) Ar. (mus. Caes.) în alio: Hercules stans
ar. (Noris Epoch. Syrom. pg. 240.)
3. IMP. CAES. NERVA. TRAJAN. AUG. GERM. DACICUS.
P. M. (caput laureatum.) TR. P. VIL IMP. IML. COS. IIIL. DES.
8. C. (Roma galeata thoraci insidens dexteram extendit versus
Daciam genu flectentem ; adstat imperator paludatus s. hastam
tenens.) AE. [. (Vaillant în iconismo Trajani numis hujus formae
praefixo.)
Cea, dintâiu dintră aceste nonete dovedeşte, că Traian a
stat anul întreg al 6-a al guvernării sale în consulatul său al
4-a. A treia monetă ne arată, că dinsul la finea aceluiași an,
pre când deja, eră designat la al 5-a consulat, a fost început
anul al 7-a al guvernării sale. După adoptarea sa el a mai trăittrei luni cu Nerva 2) carele a murit cătră finea lui Januariu, deci

trebue să fi ajuns la guvern cătră finea, lui Octobre.
În anul următoriu 103 'Traian 'se numeşte tot TR. P. VII
COS. Va)
“IMP. CARS. NERVA. TRAJAN. “AUG. GERM. DACICUS.
P. M. (fig. sedens dextra, ramum, sinistra hastile.) TR. P. VIL.
IMP. III. COS. V.P.P.SC,
IMP. CAES. NERVA. TRAJAN. AUG. GERM. DACICUS. P.
„M. — (fig. insidens duobus cornibus abundantiae et lastam
tenens.) TR. P. VII. IMP, UL. COS. V.PP.
Pentru documentarea cronologici reproduse de noi, sar
pută citâ încă şi mai multe monetet) de cumva acestea în
genere n'ar ajunge.
1) Fckhel doctrina numorum pg. 415,
2) Aur. Sext. Viet. epit. 12.
3) Occo de la pg. 200 pănă 202,

_*) Din. Fadrerti la, locul citat şi din

Va:/fant numism. imp.

|i
|
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VII,
E
Al doilea r&sboiu al împăratului "Traian contra Dacilor.
“A.

Pregătiri

pentru

răsboiu.

Traian erâ convins, că prin încheerea păcii cu: Decebal
răsboiul nu s'a, finit şi că armistițiul nu va fi de o lungă durată,
dar făcă aceasta pace pătruns de un presîmţ, care "1 îndemnase
“a recunoaște, că dinsul, ca un noviţ, şi ca un necunoscut pe
tron nu puteă rămână mai mult timp depărtat de acesta, fără
a-şi periclită posiţiunea.
Astfeliu scopul cel mai de aproape
al r&sboiului fiind deja ajuns şi marginile imperiului cătră, Dacia
asigurate, ear' dînsul căștigându-şi dreptul la un triumf prin
care să se 'ntariască în opiniunea senatului și a poporului ca,
un bărbat corăspundătoriu chiămărei sale sublime, — s'a re "ntors
la Roma. Decebal însă de şi învins, totuși nu a rămas fără
mijloace pentru continuarea, răsboiului, putând încă, a, se retrage
în părţile muntoase din spre nord, unde se păreâ neinvingibil
şi de unde puteâ, să-i conturbe necontenit pe Romani în posesiunea,
pacinică a Daciei. Dinsul prin aceasta pace căştigând timp spre
a-și restabili puterile, se prepară sub ascuns pentru răsbunare.
Transilvania, teritoriul principal al Daciei, nu erâ încă nici atinsă
de răsboiu, şi încungiurată de munţi, formă o adevărată, cetate,
şi eră, apărata, de un popor număros și cel mai răsboinic pe
timpul acela. La, acest simbure al ţerei dacice se mai adaugau
“şesurile Moldovei

şi ale Munteniei,

cari erau

locuite

de Sarmaţii

aliaţi, aşa, că Decebal afară, de _isvoazele auxiliare, cari şi-le
căştigase prin viclenia, şi. statornicia sa, totuşi mai dispunea
încă de o armată destul de înfricoşată. Că dinsul a fost; aliat

cu Parţii, reese- din următoarea epistolă a lui Pliniu: „Apulejus,

o Doamne! un soldat care zace în tabăra, din Nicomedia, mi-a,
scris, că un anume Callidronius, fiind reţinut de pitarii Mazim și
Dionisiu, la cari s'a, fost năimit el în serviciu, şi-a luat, refugiul
la statua Ta şi adus înaintea, autorităţii ar fi mărturisit, că
diînsul ar fi servit cândva.lui Laberius Mazimus, apoi ax fi fost
prins în Mesia de Susagus, şi din paxtea, lui Decebal donat, lui
Pacorus, regelui Parților în al cărui serviciu ar fi stat dinsul
mai mulţi ani ; după aceea a, fugit, de acolo şi a venit la, Nicomedia,
Am lăsat, să 7 aducă înaintea, nea, ŞI fiind-că, mărturiseşte toate
*

1
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cele împărtășite, credeam de bine să Ți-l trimit Ţie. Aceasta s'a,
întârdiat din causă că trebuiam să urmăresc după gemma sculptată
cu. portretul în ornatul regesc al lui Pacorus, care după măxturisirea lui

i-s'a furat;

căci

mi-am. fost propus

a-Ţi

trimite

şi aceasta gemmă, dacă, sar fi aflat, pre -cum îţi trimit peatră,
de rudă, despre care susţine dînsul, că ar fi adus'o. din minele
Partilor. Ea e sigilată cu un inel, pe care se vede o trăsură, cu
patru cai.“ 1)
”
Pe de altă parte însă îi amenințau Romanii cu nimicirea
aproape, căci acestia aveau nu numai Banatul în posesiunea,
lor, ci şi poarta de fer și chiar şi Sarmizegethusa, cetatea, principală a ţerei, şi mai multe fortificări de munte erau ocupate
de Romani. De aceea, se. nisuiă Decebal a, preveni pe Romani, și
călcă de multe-ori condițiunile de pace)
apoi îşi completă
armamentul, primi desertori romani în serviciile sale, repară,
taberile fortificate, dar' demolate de mai nainte, aţiţă popoarele
învecinate în contra Romei, și. se resbunâ asupra acelora, cari
mai "nainte erau duşmanii lui şi luă, de la lasigi o parte din
teritoriul lor;5) pentru-că respinseră cererea lui de a întiâ cu dinsul
în alianţă.
Astteliu Decebal se dechiară, earăşi de senat ca inimicul
imperiului - și Traian se puse încă odată în fruntea armatei
romane.)
1) Pâin. ep. X., 16.

Aceasta,

epistolă

o! primise

când se începuse al doilea r&sboiu contra Daciei. .
2) Dio în Traj. cap. 10:
în

tfufgilovre

dice:

„ră

Vâp

„zrol4&

Exrzipuaze

ep

pe timpul

_

zâs ovvOaas

îod extBdiov

Traian
mor

îş 1000

—“,

Suidas

Ji 7ronerivda,

disre dveysaiov eve noitug zarea ESufotiovze. Citatul acesta, ca si cel
următoriu
se “pare însă după Raimarus a fi scos dîntr'alt scriitoriu:
„5 98 Tocievos io ulv, ei mupeizor, &teleiv 1 'tOvos" ei DE ui, GA
Guvrohpas
pă medocu zis iyay rcodaltas.i — Zlieron, Wolf mai pune înaintea traducerii
sale încă şi cuvintele: missis equitibus qui excurrerent, ubi occasio dabatur,
commeatum conquirebant. Maxime vos insectabimur, quacunque occasione,
quogunque modo fieri poterit, ubi locus erit bello. Suidae historica, Basil.
1564, pg. 1760 în zagerzor.
3) Pe care Traian după resbel nu Ya mai dat îndărăt. Dio Cass,
Traj. cp. 10.
9 Dol e.: „zi 6 Tocitivos Oe Eccwroă za c59s, 614 od de Ertocv,
soaripâv, 70 mo0s îxeîvov m6leutov În0rouro. Aşa-dară nu ca Domițian, care

'Și petrece la alt loc, pre când beliducii lui purtau răsboiul.

Dita atmienintid
nemnitnțatp
e minieiteinea

O
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„58 nu vadă) mai mult capitolul triumfuri goale şi “tablouri
de victorii numai în aparinţe fantasmagorice, ci pe un Imperator,
care ne re-aduce gloria adevărată şi durabilă. Eâr dacă cumva,
vre-un- rege

barbar

(continuă

Pliniu îîn sens

profetic)

ar

merge

în superbia şi nebunia lui pănă acolo, ca să-şi merite mănia,
și indignaţiunea Ta, întradevăr! fie acela scutit printr'o mare
despărțitoare sau prin riuri. colosale, sau prin munţi înalţi, el
ar .vedă aceste pedeci atât de slabe şi de supuse eroismului
Tău, în cât ar trebui să creadă, ca munţii s'au cufundat, apele
au
desecat, marea e absorbită, și că,-nu flotele noastre, ci
pamântul nostru sar fi apropiat de dînsul. Astfeliu văd eu
deja

ca

“şi “cu

prin

visiune

averile?)

un

triumf,

stoarse de

nu

la: aliaţii

şi cu lanţurile regilor prisoneri.

Deja,

încărcat

săi,

cu

ci cu

mi-se: presintă

țeri

răpite

arme inimice
prin visiune

numele colosale ale conducătorilor. de armată şi figurile lor
corăspundătoare acestor nume. Deja, mi-se pare, că văd carăle
cumplite ale barbarilor, încărcate cu schele şi pe fie-care dintră
gi mergând

cu mânile

legate

la esecutarea

sorței lor;

apoi pe

Tine însuţi într'o posiţiune grandioasă pe carul triumfal, inmediat
- IAngă națiunile subjugate, ear înaintea carului de victorie scuturile găurite de înseși lovirile Tale. Dar nici partea din prădi
nu-ți va -scăpâ, care i-se cuvine ca comandant suprem al
armatei; ear dacă cumva vre-unul dintră regi ar cuteză să
între în luptă cu Line, el sar retrage prin câmpul înţreg de
bătălie și prin întreaga armată contrară, înspăimântat de fulgerile,
nu voiu să gic ale lăncilor Tale, nu! ci ale ochilor T&i ameninţă
tori! Prin moderaţiunea Ta, de mai deunădi ai ajuns acolo, în cât, dacă odată pentru demnitatea imperiului erai constrîns a
începe sau a repulsă r&sboiul, 'Tu atunci păreai- că n'âi învins
pentru a s&rbâ un triumpi, ci că ai sărbat un triumpt, pentru
că ai învins!“

_

-

Starea, sufletească, în care se află, Traian la începerea răsboiului al Il-lea dacic se cunoaşte din afirmaţiunea sa, făcută
de dînsul în acel timp: „Astfeliu să-mi ajute deii a preface
Dacia într'o provinciă- romană“ 3)

1) Piin. paneg. 16-17. Tradus de Hofa, Marburg lângă Elvert. 1834.
2) Aurum

i

coronarium.

_

- 5) Ammianus Maxcellinus XXIV.

|

.

pt

|
i

i
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El plecă în primăvara, anului 104 d. Chr, la, armata dacică
spre Dunărea, de jos, însoţit de Adrian, pe care Ta fost denumit
de comandant la legiunea, primă Minerviană, şi de Luisius Quietus
care în acest r&sboiu îşi căștigă mare glorie. Esperinţele ultimului
_r&sboiu au dovedit, că acesta de acuma trebuiă să se poarte
după un plan de tot deosebit. Banatul ascultă de Romani, cari
prin 0 garnisoană puternică, îl țineau astfeliu în respect, în cât
o parte mare a poporului părăsi pe Decebal şi întră în setviciul
militar la Romani.!) Atât poarta, de fer, cât și cetatea principală
încă erau ocupate de Romani; însă această poartă erâ unica,
întrare şi se -păreâ periculos pentru cuceritori, dacă aceasta,
unică întrare în ţează, în casul unei nenorociri, ar trebui să fie
tot-odată şi, unica poartă de eșire. N'ar pute oare popoarele
Banatului în casul acesta. să cuceriască poarta, de for şi să închidă
eșirea Romanilor bătuţi ? Astfeliu Traian se resolvă a mai zidi
preste Dunăre încă o punte, mai în jos spre Orient, ca să poată
atacă - Transilvania deodată atât din spre Orient, cât şi din
partea, occidentală. Aceste prevederi împreună cu părăsirea unei
părţi a supușilor săi, e probabil, că vor fi fost causele,?) cari
„au îndemnat pe Decebal să ceară pace. Fiind însă, că nu se
puteâ, înduplecâ, a răspunde la condițiunea cumplită, de a predă
armata, şi persoana sa la graţie. și disgrație, începi şi el a se
pregăti pe față, îşi concentră

la, popoarele
contra

învecinate,

Romei.

El.le

armata

şi

îndemnându-le

ar&tâ

că numai

un

trimise

a

face
r&sboiu

proclamaţiuni

causă comună
de apărare

al

întregului popor dacic ar pută salvă libertatea patriei comune,
şi că părăsirea, unei părti ar aduce pe ceealalta în periclu, ear”
întregului ar causâ perire.3)
O încercară spre a delătură pe Traian înaintea începerii osti-

lităţilor, remase fără succes. Traian la care totdeauna, erâ întrarea,
1) Dio |. c.: „râv 08 Aazăv
2) Dio

|. e:

„zei

e

Viia

ovyvâv MESseutvov

mă

—.

005

Toccitevăy. d
i

5) Do 1. c.; „6 tă adr zrp0ovrei, aci uăro) xvOvvevoovor zi &a
dopaltsegov ul Ştov ue duroă, mol r€ 1 xaziv radio, dpoviodpevoi
zi
zievYeolev «puidtovoi, îj îv oqpăs ze dmoliuutvous negridăor, za căro Viegov

donuwătvres zâv ouuutyov, G9ăow.i: Se înţelege, o ideiă foarte simplă,
însă

0 cugetare, care ridică pe Decebal
Viriathus şi Arminiu !

la rangul unui Philopâmen,

Hannibal,

-
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liberă,!)

cu

deosebire

acuma — când afacerile de răs

DA GINER BE 55
-

tindeau aceasta — primiă înaintea, sa pe fie-cine care voiă să
vorbiască cu dînsul, unul însă dintră desertorii trimişi de Decebal
„în Moesia, ca săl-ucidă, cădu totuşi în prepus de ucidere
mişelească,

fă prins

şi constrîns

prin tortură

a

mărturisi

COM-

plotul întreg.
Ve&dând Decebal, că nu-i succese intențiunea barbară, căută,
_a se asigură de persoana lui Longin care erâ comandantul unei
legiuni şi i-a fost.un contrariu înfricoşat în r&sboiul trecut. ÎI
învită deci sub pretecst, că acuma ar avă intenţiunea, serioasă
de a tractâ despre o înţelegere pentru pace, 1 puse însă îndată
în fere şi-l întrebă, în laghă&rul său în faţa întregului popor
despre planul de răsboiu al lui Traian. După-ce însă nobilul
Roman nu erâ de înduplecat la, tradare, Decebal ordonă delăturarea, ferelor şi '] ţinu pre lângă sine sub pază liberă,2) Tot-odată
trimise un sol la împăratul şi-i promise estradarea lui Login
pre lângă condiţiunea, ca, să i-se restitue teritoriul întreg pănă
la, Istru (Dunăre) şi să-l despăgubiască cu spesele avute în acest
răsboiu. Pre lângă toată marea, sa, „dorinţă de a scăpâ pe amicul
său, totuşi lui Traian i erâ imposibil a împlini o pretensiune,
care ax fi făcut nefolositoriu sângele vărsat în r&sboiul dintâiu,
şi astfeliu dete solului un răspuns general care lăsă pe Decebal

nehotărit, şi-l împedecă a păși la vre-o faptă estremă?) EI
trăgănă causa mai departe, fiind în dubietate că oare pe Care
cale să păşiască ? Loagin însă se resolvă, după vechiul us roman,
ca prin o moarte benevolă să scăpe pe Traian. din impasul
penibil în care se aflâ prin captivitatea sa. Prin ajutoriul unui.
libertin îi succese a-şi procură otravă; apoi scrise împăratului
„Şi "1 conjură a urmări pe Dacebal fără cruțare, pre când dînsul
se va sili a-l ţină departe de ori-ce banueală prin asigurarea,
că se va nisui a "1 împăcâ cu Traian. Aceasta, seducere avii
resultatul dorit, în cât paza lui Longin nu se mai aspri şi
„1) Despre tractabilitatea lui Traian, vedi P/iz. 47 ss. si 56 ss.
2) Do Traj. cp. 12: menedi ză umdiv Ouoloyioa îi cânatv, "€v ădeouw
«puii aepi eine.
3) Idem ibid, : "pânoxgiopetvov dă zivă adr utoa, îE vw ouze & ueydiq,
vize & aug Ady, Tv dollivovy ngoitiodeu doge ăuciie, 708 pr Gn0lto5a
auzăy, ue 7 noi opiow âvndosijo —

——
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astfeliu îi succese a espedă împăratului epistola, prin

libertinul

scăpat şi tot; în aceeaşi noapte se otrăvi.
|
Decebal pretinse acum. estradarea, libertinului -și promitea

în schimb estradarea, cadavrului lui Longin împreună cu
10.
captivi, trimise _tot-deodată 1a împăratul şi pe un centu
rion,
prins mai "nainte împreună cu Longin, sprea mijloci
aceasta,
afacere. Traian însă, care acuma audise toate păţeniile neferi
citului
Longin, reţină atât libertinul cât şi centurionul, pentt
u-că

preferă conservarea, vieţii “unui soldat, înmormântării unui
cadavru.!)

B. Puntea

traiană

preste

Dunăre.

Mai 'nainte nu erâ nici o îndoieală despre locul unde ar fi
„fost situată aceasta punte renumită, ci se susțineă unani
m, că,

ea

ar fi esistat din jos de Rușava, lângă Severin

și Fetislav, .

din sus de Cerneţ. Acolo aproape de Cladova, și Sever
in se văd
urmele, ba chiar şi pilastrii unei punți în albia fluviului?)
care
aici are o lăţime de abia.1000- paşi. Aceste fragmerite forme
ază 2
pilastri mari, fie-care de câte 3 stângini lăţime, şi cari
se ridică
aproape de ripele. apei, cu remăşiţele a duor cetăţi situat
e pentru
scutirea punţei la amândouă capete ale ei.5) Contele Marsig
li,
care susține a fi cercetat ruinele acestea, a aflat depărtarea
de
la un pilastru pănă la celelalt de 17:/, stângini . şi socot
eşte
în proporţiune cu lăţimea Dunării în acel loc 23 pilast
ri, ear

lungimea, întreagă a punţii cu 443 stângini. Însă zidurile acestor

pilastri sunt făcute din peatră brută şi căptuşite cu
cărămidi,
ear ceialalţi 22 pilastri cât şi întreagă partea de sus
a punţii
erâ, edificată propabil din construcţiune de lemn de stejar,
ceeace
"nu consună cu descrierea, lui Dio despre aceasta, punte
.) Apoi

Dolce...

a

5) Marstetii Danubius Pannonico-Misius tom. IL.

—

Criselius temes-

varer Banat I., 290. — SzZepr Geschichte Daciens Bd. [.
Ş. 226 ss. — Zamoszi
antiquae -Daciae analecta cp. IV. — Pareri synta
gma de columna Trajani
cap. VIII, pg. 234. — Mannert res 'Trajani ad Danubi
um gestae pg. 46-ss.
— ugel commentatio de expeditionibus Trajani ad
Danubium, et origine
“ Valachorum. Vindobonae 1794. 8,
3) Zamosiz analecta |. c.: „Ejus pontis pilarum vestigia,
velut anatheme quoddam posteritati dicatum supersunt.*
|
1 Să se compare “cu Marsighii : Cuspintani comiment. de
Consulibus
Romanorum pg; 418. — Ejusdem oratio protreptica, de
bello contra Turehas

suscipiendo. — Paulus

Fovius hist. sui temporis,

|

_
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de la locul acesta în lăuntrul ţerei se văd numai puţine urme,
ori mai nici de. cum a unei căi militare romane, care totuşi,
dacă ar fi fost 9 cale importantă,

ar fi

trebuit

să se

conserve

tot atât de bine, ca şi rămășițele punţii însaşi.
Se arată însă cinci oare din sus de Cielei, unde se varsă
Oltul în Dunăre —: rămăşiţele. cetăților PRomula şi Castra nova,
situate, cea dintâiu pe malul stâng, cea din urmă pe malul :
dreptal Dunărei ; amândouă cetăţile
au servit probabil drept,
„capi de punte pentru apărarea unui pod principal, de Ja care
se văd tot atât de colosale rămășițe, ca și cele. de la Severin,
adecă,-pilastri grandioşi, cari vara, când starea apelor se află în
scădere, es la iveală din afundimea, lor. Aci mai adaugem, că

la, Cielei şi pe malul drept al Dunărei se văd ici-colea începuturile
unei căi romane încă bineconservate, care duce spre meadă- noapte pe la Antina, Brancovan, spre Turnul roșu cătră Sibiiu,
-şi se numeşte

încă

pănă

astădi

de

poporul

român

„calea

lus

Traian.“ 1) O astteliu de cale nu a esistat sus la Severin şi Cerna
şi totuși numai un drum solid şi durabilar fi fost potrivit cu
puntea colosală, care ni-o descrie Dio. Tot atât de puţin se
potriveşte malul Dunărei de la Severin cu mărimea, punţei dacice,
pre când lăţimea acestui fluviu maestatic .la Cielei ar corăspunde foarte bine unei astieliu de punți. Slabă se pare mai departe
dovada pentru esistenţa punţei lângă Severin, că ar fi fost în
contra planului de răsboiu al iui Traian, a trece Dunărea la Cielei,
„din causa, că depărtarea de la, Grădişte, unde erâ aşedată prima,
punte pe luntri, pănă la, Cielei ar fi fost prea mare pentru

operaţiunea comună & două armate romane;2) slabă de o parte,
pentru-că conchidând după împrejurări, scopul lui Traian a fost
întradevăr, a atacă pe inimic din două laturi. opuse, astfeliu că
armatele plecând din două puncte să opereze cătră un punct
„concentric ; slabă de altă parte, pentru-că şi în cas, dacă puntea,
ar fi fost lângă, Severin, armatele totuși ar fi fost împedecate
prin rîul Cerna şi munţii înalţi, a Operă în mod concentric.
|

„- Inseripţiunea: ,POTRIVENTIA. AUGUSTI. VERE. PONTIFICIS.
VIRTUS. ROMANA. QUID. NON. DONAT! -ECCE. SUB. JUGUM.
1) Suker transalpinisches Dacien1, 215.
2) Mannert t c. 46,

-

-

-
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RAPITUR. DANUBIUS.“ care sar fi aflat, pe o peatră de marmoră
la un pilastru al punţii lângă Severin, — nu dovedeşte nimica,
pentru-că nici unul dintră seriitori nu au vădutio:
|
E adevărat, că Constantin Porphyrogenitul 1) calculează distanța dintr& punte şi oraşul Belgrad cu trei dile de căl&torie,
„ceea-ce sar și potrivi mai bine cu posiţiunea, ei lângă Severin,

de cât lângă Cielei; însă cât de nehotărită este aceasta, împăr-

tăşire, care tot atât de bine s'ar potrivi pro cât, Și contra situaţiunei
punței lângă Cielei, resultă și din împregiurarea, că o călătorie |.
în câtva mai forţată pe uscat de la. Belgrad pănă la Cielei încă
nu ar durâ mai mult de trei dile, şi cu atât mai putin pe naie.
Drept dovadă pentru puntea lângă Severin se mai citează
şi Procopiu, care aminteşte despre zidirile danubiane ale lui
Justinian ; acest scriitoriu însă e cu mult mai confus, de cât să

poată, servi de dovadă, căci dînsul nici nu ştie să facă deosebire

întră cele două punți luntiice şi întră cea de peatră, strămutând
puntea de peatră la, Grădişte, unde erâ cea, de lemn.
Dio Cassius admiră, zidirea minunată a punţei de peatră,
şi o numeşte

creaţiunea

cea

mai

mare

a lui

Traian.?)

Ea

avea,

după mărturisirea, lui, dou&deci de pilastri de peatră cioplită
în cuadrat, fie-care pilastru aveâ afară de fundament, o năltime
de una sută cinci-deci de picioare și şepte-deci p. în lăţime.)
Depărtarea unui pilastru de celalalt eră de 170 p. şi erau
împreunaţi cu 20 de boltituri. Lungimea punţei se pare a
fi avut, după dimensiunile desemnate, de lao citadelă pănă
la cealaltă 4770 picioare romane.) „Cine să nu admire —
1) Const. Porpk., de administratione imperii IL, 40.
2 Dio Traj. cap. XIIL.: Tociuvăs dă ptpuoav
ji
1GTE0z8ud0t4170,

zegi

îs 0îs Exo

is

ăv

dilos

aăzdv

YVevutoo,

în

705

îsi uiv

"Isoouw:
yo

x

zitida căzoi Zope Dicerpertsaze, zor i zid bato Exelva.
2) Grandiositatea, acestei punți firește dispare, dacă luăm pane
în
"Joc de zicioare ; ar însemnă însă a, violă, istoria, dacă, vom
abandonă la acest
loe mărturisirea, literală a lui Dio, ca unica, pentru a
ne. cufundă în hipotese forţate,
*) Deja din aceasta, lungime teese, că puntea nu poate
să fi fost
aşedată lângă Severin, unde Dunărea are o lăţime de
abea. 1000 paşi, și
astfeliu se pare dovedit pănă la evidenţă, că puntea
cea, de lângă Severin
nu poate să fie a lui Traiade
n,şi o mulțime de scriitori, basaţi în deosebi

pe indicaţiunea tabulei peutingeriane, urmând
aceasta, greşeală,

orbiș

unul altuia, spriginesc
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dice

Dio

—

cheltuelile- avute

„admire arta, cu care
fluviu

cu

atrebuit

atât de lat, cu apele

aceasta,

să se

sale

zidire?

zidiască

adese-ori

105
Cine

pilastrii

vâlturoase

să nu

întrun
şi cu un

fund atât de lutos, dacă ne cugetăm, că erâ peste putinţă a,
strămută cursul apei? Şi totuşi nu a fost aei lăţimea, cea mai
mare & rîului; întraltă parte curge poate de două, de trei-ori
mai

lat; a fost însă

partea

cea mai

îngustă şi totodată,

cea mai

potrivită, şi totuşi destul de lată pentru zidirea, unei punţi.!)
Dar cu cât mai lată a fost alvia din care riul în cursul său
este

constrîns

a întrâ

într'o

alviă

mai

îngustă;

cu

cât în mai

mare lăţime se desface eşind din alvin îngustă, cu atât mai
xăpitoare şi mai afundă trebuiă se fie apa acolo, unde sa zidit
puntea. Geniul cel grandios al lui Traian re-apare din zidirea
acestei punți. Acuma — aşa continuă Dio — nu ne mai procură
această punte nici un folos (pentru-că nu e mai mult practicabilă,),
însă pilastrii ei stau încă, și se par a fi ridicaţi spre a; probă,
că nu esistă nimic, ce mintea omenească nu ar pută să producă.?) Traian a ridicat aceasta punte, pentru-ca în casul când
„ Dunărea, ar îngheţă, să-şi poată retrage armata cu atât mai
uşor; Hadrian a, dărimat pâzrtea de sus a punţei, cu scopul de
a împedecâ mai uşor trecerea birbarilor în Mesia în casul când:
li-ar succede cumva suprinderea, garnisoanei din citadele.“ 3)
1) Procopius de aedificiis Justin. 1V. 6 dice, că pe timpul lui colo- :
salele dărimături ale punţei „cari au debordat în rîu, într'atâta au umplut
alvia rîului, în cât numai prin zidirea unui canal au putut se 1 facă,
earăşi navigabil.
2) E neesplicabil, cum se poate postpune mărturisirea, lui Dio de
dragul unei hipotese sforţate, fiind dînsul unicul martor de autoritate,
D'Anville dice foarte adevărat: „Le comte Marsigli refuse toute considăration
aux dimensions du pont; de Trajan remorques par Dion Cassius, et dans
lesquelles en effeci on ne dâmâle aucune convenanse avec. son indication
de la; longueur du pont. Cependant il semble, que Dion ayant gouvernă la
Pannonie, -province situ6 sur le Danube, et peu 6loign6 de Pobjet en
question, le rapport d'un -historienă portâe de connoitre la chose par ses
yeux, n'est pas ă rejetter sans examen.“
5) Mai amintesc de aceasta punte Plin. cpp. VIII. 4 (de şi dinsul :
vorbeşte numai de punți zidite în genere). Vize. Caes. XIII. (pons Danubio

impositus) Procopius de aedific. Justiniani IV., 6, Tom. IL, pg. 181. — Ua
tablou: al punţei
syntagma

pg.

se vede pe columna lui Traian

301) îns5

numai

două

Nr.

269;

arcuri, de unde Marsigli

(cf. Fabretti
deduce,

că
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"Că descrierea, lui. Dio -este adevărată, se vede nu numai
din cele: dou bolte de punte, sculptăte pe columnalui
, Traian,
ci și din monetele antice cu înscripțiunea: DANUVIUS. şi PONS.
TRAJANI.: DANUVIUS.:). O altă inscripţiune ne dovedeşte, că 'Fraian a fost ordonat,
chiar denumirea unui prefect, pentru malurile Dunărei, şi a unui
curator pentru punte:?) Măestrul şi conducătoriul zidirei a fost
nici n'ar fi avut mai multe. (Marsilii Danub. tom. IL. pg. 39) — Afirmarea,
că schela punței, care se. vede pe columna traiană, ar fi de lemn,
se poate
să fie corectă; greşit însă e a ţină şi arcurile de construcțiune
de lerân.
Mannert 1. c, dice: „quod în fornicibus figurae lignum putatur,
lapidum

„Ordo triplex est, ornamenti gratia paulo prostantium,
veterum

operibus,

et nostio.

aevo in quovis

sicut idem în

aedificio ornatiore,

aliis

deprehen-

ditur.“ Că partea de sus de pe puntea, de la Severin a fost însă
de leran,

0 dovedesc încă și găurile din pilastrii, din cari au şi putredit

grindile.

5) Mediodarbus pg. 153 ss. — Pabrez/us |. e. — Zristanus_L., 395 ss.
— Crevier hist. des emp. Zraj. XIIL., pg. 233 urmează lui Marsigli şi con-

chide după cele
Dunăre nu va fi
însă sunt nuinai
arcuri înseamnă

două arcuri de pe columna, lui Traian, că puntea de peste
avut, mai mult de Qouă arcuri ; toate tablourile columnei
simbolice, așa. că a'ât aici, cât şi alt-undeva, cele două
şi cea mai mare punte. Resonamentul lui, basat pe

premise greşite, sună astfeliu: „Deux circonstances, qui nous sont adminis

trees, tune par la Colonne Trajane, Vautre par les observations
du comte
de. Marsigli faites sur les lisux, diminuent notre admiration,
mais nvus
dedommagent, par une plus grande vraisemblanee. La Colonne
Trajane,
sur laguelle est represent€ le pont âu Danube, nous apprend,
qu'il ravoit
que deux petites arches de pierre: tout le reste n'est
qu'une grande et
belle charpente. Le comte Marsigli, qui assâre avoir curieusem
ent examin€

- Pendroit ou le pont a, 66 construit, et qui en a vă les piles encore:

-

sub--

” sistantes, dit que le Danube y est si peu profond en
ât6, qu'il n'aura du
âtre nullement dificile d'y construire des piles de pierres
surtout dans
„ un pays ou les matâriaux se trouvent en ahondance ;-et;
il assure que le

“pont

du

St. Esprit sur le Rhâne est un ouvrage incomparablement

merveilleux

que n'âtoit le pont

plus

sur la Danube.“

2) Aceasta o susţine Reimarus în nota, sa, la primele cuvinte ale lui

Dios cp. XIII. în biografia lui Traian ; dar” inscripțiunea de
la Gruterus
CCCLXVIII., 3, citată ca dovadă, se află la Roma pe forul lui
Traian şi

sună: „M. ATMILIUS,

-

M. F. L. N. BARBULA.

DICTATOR.

şi prin urmare

nu confirmă aserțiunea aceasta. Din contră, ea se poate dovedi
prin o
inscripţiune aflată la Grădişte, vechia Sarmizegethusa pe o
peatră, și pe
o reproduce Seifert în „Dacische Denkmăler“:
.. -|

M. PAPIRIO. M. F. COR. PRAEF. COH. 3. PAN. IN... DAC..
PRAEFECT. TIBISCI. DANUBII. CURATORI. PONTIS. AUGUSTI.
IN:
MOSIA. IL. VIRO. POP. PLEBIQUE. ULPIA. TRAJ. SARM.
PATR.

-
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Apollodor din Damasc, care se dice, că ar fi lăsat după moartea,
sa o descriere a punţei, dar” carea, durere, n'a ajuns pănă la noi!1)

Scriitorii şi monetele mai amintesc încă și de Constantin
cel mare,

că ax fi făcut

o punte

Geţii după cucerirea Daciei
însă

crâ făcută
de

lemon,

preste

voiau
şi

Dunăze,

se între

astfeliu

pe timpul când

în Moesia)

nu

a

putut

aceasta

să

fie

cea

descrisă de. Dio. Reproducerca ei de pe monete arată numai
două arcuri, ceea-ce se pare a se potrivi mai bine cu puntea
de lângă Severin. Chiar şi construcţiunea de lemn a punței

severinene amintite de Mageigă paze a corăspunde

tabloului de

„de pe monetă.
Încă mai o hipotesă se basează pe o legendă lăţită întră Romani, după carea împăratul Sever ar fi zidit un oraş şi un castel
lângă Severin, cari apoi şi-au căpătat numele după -dînsul. Dar
şi dacă presupunerea, aceasta nar” fi basată pe asemănarea
numelui, şi âceasta legendă ar şi fi istorică, totuşi nu ponte să
fie nici unul dintr& Severi ziditoriul punţei, a căror vieaţă încă,

este

descrisă

de Dio

Cassius,

pentru-că

acesta

nu aminteşte

nicăiri de vre-o punte zidită
de dinșii; ci va fi fost Fluviu Sever,
„care înălţat din partea lui Galeriu de Cesare, a comandat o
„armată în contra Geţilor, Sarmatilor şi Iasigilor şi a murit la
a. 307; acesta ar fi trebuit deci să zidiască aceasta punte cu
fortificaţiunile ei, peste care apoi Constantin, căruia i-se ascrie
onoarea acestei zidiri, a trecut în contra acelor popoare. Astfeliu
“sar pute aduce legenda aceea. în concordanță cu figura lui
Aceasta inseripţiune se află şi la Gruterus pg. 448. Nr. 3. EI a scoș!o
de la Zamosius 1. c. pg. 11, staverind tot-odată dintr'însa numele Dunărej:
„Deinde vero: Danubius ad fontes suos Ister non est dictus, cum hoc

nominis în Pannonia tandem ad Taurunum

assumat, ubi Graecis vicinior,

a 'quibuş "7soos dictus est, multa fluminum rapina onustus delabitur.
Exstat lapis ad Ulpiam Trajanam in. quo Tibisei et Danuvii (sic enim.
scripta sunt) praefectura, pontisque Trajani
cura legitur.“ Și acuma
urmează inscripțiunea,
3) Procop.
4, 6. Aceia, sunt deci în rătăcire cari ţin -pe Julius
Lacer de .măestrul zidariu al acestei punți; Lacer a, zidit doi ani. mai

târdiu puntea, peste riul Tâgus. —= Zizdretri pa. 100.
2) Aurel

Vict.

_Danubio struxit.*

în

Caes,

e, 44

et Epitome.

cp. AI:

,
„Hic

pontem

— Chron, Alexanăr. ad. ann. 328, — Marsilus IL,

17 posede o monetă

cu figura lui Constantin

pe

o lature şi-cu

de lemn pe cealaltă. Şi Mannert reproduce aceasta monetă.

0

in

tab,
punte

-
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Constantin pe monetele antice cu arcurile unei punți
pe laturea,
reversă şi sar împăcă nefructifera ceartă despre
punţile
.de la
Severin şi de la Cielei.)
a
C.

Terminarea

r&sboiului

al

doilea

cu

Dacii

Rsboiul se întârdiase puţin prin zidirea, podului, în decurs
ul

căreia Traian petreceă, în Mesia, primiă, desertori
daci, dă audienţă,
solilor jassigi și îngrijiă pentru concentrarea, trupel
or Şi aprovisionarea, lor, cât-și pentru pregătirea, trecerei prestr
e Dunăre.
Apoi după trecerea Dunărei împăratul începă r&sboi
ul cu
mare precâuțiune, cetăţile luate de la Daci în r&sboiul trecut
le.
provădă cu trupe întărite, goni pe inimicul din alte
cetăţi, cari
erau perdute şi reocupate de acestia prin surprinderi,
şi purtă

astfeliu aşa numitul răsboiu mic.

-

|

|

Pliniu, care într'o epistolă cătră Caniniu laudă ideia, acestu
ia
de a cântă r&sboiul dacic, vorbeşte despre greutăţile
avute de
Traian în 'acest răsboiu glorios în următoriul mod: Unde
este o
materie atât de nouă,” atât de bogată, atât de abunda
ntă, unde în
fine atât de poetică, și pe lângă adevărul cel mai rigoros
, alât de
“aventurioasă ! Tu ne vei vorbi despre țeri noue, rîuri late
și poduri
bătute, și tabere înălțate pe vârfurile” munţilor, apoi despre
un rege,
care 'și perde tronul și vieaţa; însă nu și curagiul. Tu
ne vei mai
descrie afară de toate acestea, două triumfuri, din cari
unul cel
dintâiu peste un popor pururea neînvins, ear” celalalt a
rămas şi cel
1) Suler |. e. [, 242. — Oare n'a fost vorba şi cu
ocasiunea navigaţiunei
dunărene
austriace despre puntea lui Traian? Nu se poate
constată, cât a durat zidirea punţei, care după Dio
sar fi isprăvit întrun
“timp foarte scurt. Puntea de lemn alui Caesar
peste Rin sa gătat,
în opt dile, dar nu puteau trece cu carăle peşte ea.
Contele Bertrană a
zidit la an. 1809 în 14 dile'o punte cu 60 de arcuri
peste Dunăre cu o lăţime
de 400 stângini; peste puntea aceasta, puteau să
treacă două cară unul
lângă altul. Dunărea, eră cu 4 picioare peste starea
minimală şi cu 13 p.
sub starea maximală a apei. Repediciunea lângă
insula Loban e, cânde
apa mare, de 7—12 pic., la nălţimea, medie de 4 pic.
şi 6 țoli întro secundă,

„Şi e mai mare de cât la, ori care alt loc. În Ungaria, repedic
iunea Dunărei

"scade foarte mult, ea la -Cielei, unde 'Traian'a
zidit o punte, e atât de
minimală, în cât nici nu se mai. observă. JViener
Zeitung de la 1809 Nr. 85,

cu

observările

epp. VIIL., 4,

baronului

de

Pakassy

|

tot

în

această

foaiă.

—

Pa.

|
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mai din urmă. Greu va fi a aduce îîn versuri eline numirile Barbare;
sălbatice, cu deosebire. ale regilor înşişi. (Decebalus Diurpaneus.)
Traian însuși a dat în acest r&sboiu multe dovedi de
înaltele sale virtuţi militare şi bravură personală, ear” soldaţii
s&i învingeau cu rar eroism şi “cele mai estraordinare' pericole.
În locul unei istorii a; -răsboiului se deserie numai 0 faptă
singuratică a aceluia!) Un călăreț greu rănit fă scos din luptă,
pentru-că eră încă speranţă de a "1 vindecă, sări însă după ce
i-să pără,

că vindecarea

ameninţă cu un resultat nefericit, earăşi

din cort, se asvârii în luptă, şi luptând cu sforțare desperată,
cădă sub loviţurile inimicului.2)
Un partid de Daci, care nutriă simpat- ii
faţă de Romani,
îi primiau-pe acestia cu entusiasm.3) Chiar şi Sarmaţiieşi Roxolanii, provocaţi în zadar de Decebal a rămână fideli legăturei
vechi de alianţă, nu mai luptau pentru Decebal, ci se văd în
renduţile Romanilor.t) Apoi fiind-că şi Iasigii, cărora Decebal
lia luat o parte din teritoriul lor5) au fost trecut la Romani,
ear Burii germani,€) ca aliaţii Romanilor făceau acestora serviciile
cele mai folositoare, — succese Romanilor în scurt timp a închide
şi încungiură pe Decebal în munţii săi. Deoare-ce tabloul podului
de peatră de pe columna traiană urmează după mai multe scene
de assediuri şi încăerări, resultă, ca zidirea podului s'a continuat
“în decursul răsboiului, şi poate că va fi fost gata abia după,
ter minairea, “acestuia.

,

1)
2)
Fabre/li
5
Tociuyoy

Dio Cass. sau mai bine epitomatorul său X:54yZiuus în 'Praj.. cap, 14.
Inseripţiuniarată
le: eroismul mai riultor ostaşi, decoraţi de Traian.
syntagma cap. VIII. pg. 238, 141.
_
Dio-Cass. LĂVIII, II: râv 0E uz
ovxvâv ucis sautvov mgâs
zi. Acesti Daci se deosebesc pe tablouri pri: spada romană,
care o poartă, de amicii fideli -ai regelui şi ai. patriei, cari se servesc tot
cu săbiile lor în forma, de seceră. Cf. Nr. 254 a columnei.
-4) Tacit hist 1, '79 descrie armatura Roxolanilor, Jazygii, cari încă
sunt de viţă roxolană, "i descrie Am. XVII, 12:. „hastae sunt longiores,
et loricae ex cornibus rasis et laevigatis, plumariana specie linteis indumeritis innexa,; equorum plurimi castrati. Românii înrudiți au întrodus

earăşi aceasta usitate, care erâ străină evului
de Roxolani

şi Jazygi se află pe columna

medieval german. Tablouri

lui. Traian No, 248 şi 287.

5 Dio LXVIIL,, II.
€) Dio 1, e. cap. 8: „lio

zâv Dupudyov ac

Boăggor“ ard,

10
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După-ce erau cuprinse cele trei pasuri ale Transilvaniei:
Puaita, de fer spre apus, Vulcanul spre. miadădi și Turnul roşu
spre resărit, Decebal se vădi constrins a se retrage spre miagă_ noapte” şi a se mărgini numai la răsboiul de munte. Părţile
piedise şi nestrăbătute ale munţilor înalţi se puteau apără de
puţini contra

unei

mulţimi,

chiar

de

oameni

laşi contra

celor

mai eroici. Întrările erau apărate prin cetăţi cu _garnisoane
puternice, ear terenul periculos, cunoscut Dacilor, erâ Romanilor
total necunoscut, din care causă trebuiau cu cea mai mare
precauţiune să se -feriască de suprinderi.
Chiar posițiunea,
inimicului, „cate îi lăsâ numai a alege întră o luptă -desperată,
pentru

scăpare

şi întră sclăvie

şi perire

ruşinoasă,

înduplecă

pe

- Traian la o precauţiune și iai mare, în cât adese-ori eră silit
a, înfrână, animările de luptă ale soldaţilor săi. Din aceasta causă,
şi trecă mult timp pănă-ce Romanii | se apucară de atacul
munţilor

înalţi, în urma

căruia, respinseră,

pe

Daci

din

primele

pasuri înguste ocupate şi apărate de' ei. Arcaşii, praschierii şi ostaşii uşor înarmaţi îndeosebi ai germanilor au făcut aicea,
„serviciile cele mai escelente,. după-cum -se vede aceasta din -

tablourile de pe columna lui Traiani)

_

O bătălie mare deschise Romanilor calea pănă în părţile
unde trecerea preste munţi eră apărată prin un -şir lung de.
cetăţi și ziduri. Aceste le iau Romanii prin asalt cu scări, şi 'şi
deschid astieliu prin lupte crâncene calea în lăuntrul “țării
muntuose cătră, reședința dacică, situată, în apropiere.2)
Decebal vădând reşedinţa, şa, cucerită şi toată, țeara, sa
ocupată, se sinucise, după unii prin otravă, spre a scăpă ăstteliu„de captivitate, Dacii nobili urmară esemplului sublim, îşi aprinseră,
casele şi-'şi închinau unii altora, pocalul cu otravă. Reproducerea,
acestei scene pe coluimna lui "Traian e întradevăr tragică.3) Capul
lui Decebal se arată prisonierilor |şi poporului, apoi circulă în
*
tabăra Romanilor şi se trimite la Roma. Decebal abătând
„cursul Sargeticei (Stein) care curgeâ, pe dinaintea reşedinţei sale
1) Columha a num.

275—283,

) Dio Cass. |. c. Vezoouro
pg. 714.

3) Col. Tr, 292, 208,

tvr.

— Gruter

CIIL, 5. — Fabrettus
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a doua,!) şi zidind în alvia uscată a, acestui riu camere boltite,
'și depuse acolo tesaurul de argint, aur, și clenodii, cari pot
suferi umediala.?) După-ce se mai provădură bolțile cu ziduri de
peatră pe deasupra, se readuse riul earăși în alvia sa, vechiă,
Vestmintele şi alte prețioase le ascunse în peşteri, şi toate aceste le
lăsă să se facă prin prisonieri romani, pe cari apoi după şevârșirea,
lucrărilor porunci să-i ucidă, ca să nu se tradeze secretul.
După-ce însă Bicilis, un intim amic de arme şi amic încredut,
al lui Decebal, căduse în captivitate, tradă secretul.3) Se povesteşte, că încă mult timp după aceea de multe-ori s'au aflat în
acelea, părţi comori pe cari nu le aflase Traian.) Astădi Streiul
sau Istrig (Sargetia), care curge în valea Hațegului, e un ziuleţ
mic şi în timp de secetă aşa de desecat, în cât sar put&
numeră toate petrile dintr'însul ; după desele ploi însă e. aşa, de
repede, în cât nu i-sar pute opune nici o boltitură şi nici o
zidire, fie cât de artistică, din care causă se pare probabilă
1 Prima, reşedinţă principală, Sarmizegetusa, eră cucerită de
Romani deja în r&sboiul cel dintâiu. După perderea acesteia, şi-a, ales
Decebal oraşul aminţit aicea de reşedinţă,
2) Erau vase de aur şi de argint lucrate cu multă, artă, cu 0 răulţime.
“de sculpturi şi cu figuri plastice. O inseripţiune aflată în cetatea Ulpia,
zidită de Traian; care se pare a fi făcută îndată după aflarea, thesaurului,

dice : „Aflătoiului

Jupiter,

“părintelui

dqeesc,

mamei

pământului,

î

plăteşte votul său Nerva Traian, după aflarea thesaurului Daciei.& Astieliu
pocale de argint împreună cu cornul aurit de taur jertfise Traian în
răsboiul său parthie ca pradă getică lui Jupiter casic pe un munte locuit
aproape de Pieria, în Syria, și promisese Deului asemenea, daruri, dacă ar'
dă şi. r&sboiului parthic un resultat fericit. Veqi nota I) pg. 139.
,
Decebal şi-a agonisit thesauri atât de mari, parte prin r&sboiu şi
prădi, parte prin tributurile lui Domițian, parte prin minele bogate de
aur ale Daciei, şi probabil se vor fi aflat întră artistii romani, angagiaţi ”
“în serviciul său, şi lucrători de mine. De sigur a întrebuințat Traian acesti
thesauri şi pentru zidirea forului său.
3) Dio- Cass. |. c. 14.
- 1) Fadrezii pg. 235. — Col. Traj. Nr. 808 şi 313. Pe ultima icoană
Traian îşi întoarce faţa când observă capul inimicului său. — Leunclavius
pg. 1041, a. — Suidas îîn Kâotov dos. „Kdoros Zeus, îvda Toaiavos vie
zguzijpits doyugoăs, ze utoas fods 7raguuitpedes xexovowutvov, îx909ma zis art
1

Terăv vizus,

uci Ertpg cp puierea îv zoîs vaii

700 “Awedos Keoip

coip Adgiavă

renova:

Tociayds dpelua a. ș. A. — Lazus de Rep. Rom,

sect, Il., cap. 1]. 927. Povestea, despre

comori

aflate mai târdiu,

„Zu

XII.
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“părerea, că Decebal şi-ar fi ascuns

toate

thesaurile

sale prin

piscurile petroase ale munţilor.
|
După moartea lui Decebal încetă, ori-ce opunere.!) O parte
a Dacilor se supuse de voie bună şi-şi căştigă pardon. Noii
supuşi ai Romei își însușiră în scurt timp limba şi moravurile
romane, mai ales, că oraşele principale de la acest timp încoaci
erau locuite de romani, obiceiurilor cărora se acomodau şi
cuceriţii. Pannonii cuceriți de August încă fură în răstimp de
40 ani pe deplin romanisaţi.2) Mulţi Daci însă, cărora domnia
romană

li-se păreâ un jug nesuferibil,

emigrară cu femeile,

şi
şi

copiii

vitele lor, şi trecură în părţile dincolo de Dyras (Dnistru)
de Carpaţi, unde locuiau sub numele de Tyrageţi.3)
Acest al doilea r&sboiu dacie se termină sub consulatul
lui Verus şi Cerealis pe timpul când Traian erâ a 9-a-oară, tribun,
„a B-aroară imperator şi tot a B-aroară consul. Spre dovadă ne
sezvese monete şi iuseripțiuni.*)
*) Tablourile de pe columnă, cari urmează după acela despre cuce__rirea, reşedinţei şi despre mortea voluntară a Dacilor, privesc supunerea
părților mai înalte muntoase.

2) Vellejus Paterculus Il. 1109: in omnibus Pannoniis non disciplinae
" tantummodo, sed linguae quoque notitiam R.-manae plerisque etiam literarum usum et familiarem animorum fuisse exercitationem.

3 Figura X. la. Mannert
cu

„cicareci

sant

Daci

Ic; Aceasta

ernigr anţi

şi nu

figură ne învaţă, ca, peregrinii

colonisti

imigranţi.“

4) O monetă la Oa pg. 203:
IMP. CAES. NERVA.
TR. P. VIII. IMP. IIIL COS.

TRAJAN. AUG.
V.P.P. S.C.

O monetă la Go//z pg. 4:

GERM.

DACICUS,

P.M.

-

IMP. CAES. NERVA. TRAJAN, AUG, GER, DAC. P. M. TR. P,
VIII. IMP. V. COS. V.P.P,
”
O inscripțiune la Grater pg. 162, n. 8:
IMP. CAESARI. DIVI. NERVAE. PF. NERVAE. TRAJANO. AUG.
GERM. DACICO. PONTIF. MAX. TRIB, POTEST. VIUI. IMP, Y. COS,
V.P.P.
O.altă inscripţiune la Gruzer pg. 247, n. L.:
„
“IMP. CAES. D. NERVAE.
FILIO. NERVAE.
TRAJANO. AUG.
GERMANICO. DACICO. PONT. MAX. TRIB. POT. VIII. IMP. III. COS. V.
Împăratul

Julian lasă ,să vorbiască

clarisimul său

antecesor : î7ody9n

dă quoi 75 toyov zoăzo (adecă, întregul răsboiu dacic) £p îvrezois, slow nov atyre.
—
Juliani Caesares pg. 846.

-
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Dacia

spre

-a

a regulă starea
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mai petrecut un timp oare:care -în
provinciei noue,

aşedaiea,

coloniştilor

în cetăţile de nou zidite, împărțirea pămentului, remunerarea,
beliducilor şi a soldaţilor cu coroane, lănci, colare şi brătare,
ornamente equestre şi alte semne de onoare, trassarea de drumuri

şi cetăţi noue, apoi provederea acestora, cu garnisoane, şi alte
- Imeruri ce le petrindeâ transformarea în o provinciă romană
a

unei ţeri pănă acum barbare.
Dacia, ca, provinciă, aveâ, un teritoriu cu. o , suprafaţă “de un |
milion de pași sau o miie de miluri. engleze, 2) şi erâ guvernată,
de un legat împărătesc cu titlul de propretor.2) Locurile cele
- _noue de pluntaţiune poporală şi în deosebi oraşele erau colonii
“militare,

romană

unde

erau

aședaţi veteranii

armatelor

romane.) Limba,

sa susținut pănă în diua de astădi ca limbă a poporului.
VIII.”
Antieităţile Daciei.

De şi studiul anticităţilor cuprinde în genere totul ce
aparține cunoștinței de stat, şi: vieţei publice, despre religiune
şi cultul divin, despre starea științelor, artelor frumoase. şi
mechanice, a vieței casnice şi a obiceiurilor unui popor vechiu,
totuşi un astfeliu de studiu și în aceasta, complictitate nu
poate “să aibă loc, de cât numai acolo, unde toate aceste ramuri
și înfloriri de cultură au ajuns la o desvoltare faptică, “Despre
constituțiunea Daciei vechi avem puţină cunoştinţă.
Constituțiunea, Daciei romane a, fost cea, obicinuită provincială ; despre
religiunea Geţilor sau a Dacilor însă ni-se vestesc lucruri memo1) Zutrop. VILL, 9, 4: „Daciam, Decebalo victo, subegit, provincia trans
Danubium facta, în his agris, quos nun Taiphali babent et Victophali et
Thervingi. Ea provincia decies centena, millia in circuitu tenet.* — Idem

in Aureliano IX., 9, 10. —

Vzcz. Caes. XIII, 3. — Sidas ad vo. Aezta. —

Vopiscus în Aureliano cap. 39.
2) Gruter pg. 334, n. 5:

.

LD. ANNIO. FABIANO. III. VIRO. CAPITALI. TRIB. LEG. IL. AUG,
QUAEST. URBAN. TR. PLEB. PRAETORI. CURATORI. VIAE. LATINAE,
LEG. AUG. PRO, PR. PROVINC. DAC. COL, ULP: TRAJANA. ZABRMAT,
3) Do

Cass. Traj. cap. 14:

„nolers îv ări

VIII, 3, 4. — Victor Caes. XIII, 4:
Fabrettus pg. 243 ad Col. Traj.

— xargzoevii

—

Eu/rop.

„Qeductae eoloniarum pleraeque.* —
i
.
8
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rabile, cari stau în strinsă legatură cu starea, morală şi naturală
a acestei naţiuni.
e
_
Poporul adecă escelă prin cultul curios al lui Zamolxis.1)
Acest, Zamolxis erâ — după cum o -audise Herodot din gura
Elinilor, cari locuiau pe Helespont şi Pontus — după părerea
Geţilor,

ca om:

Pythagoras,

un

sclav

din Samos,

fiul lui Mnesarchus.

şi anume

un

“sclav

Acolo şi-ar fi - căștigat

al: lui

dinsul,

devenind liber, o avere însemnată, cu care apoi sa rentors în
patria sa. Fiind acest Zamolxis cuncscut cu modul :de vieaţă
și cu obiceiurile mai fine ale Ionilor, şi în deosebi crescutpe
lângă sapienţa, marelui Pythagoras, el apăruse 'Thracilor semi„selbatici ca, o fiinţă dintraltă lume. EI şi-a zidit o sală, în care
ospelă pe fruntașii thraci Şi în decursul ospeţelor îi învătă,
că dînsul împreună cu oaspeţii săi şi cu toţi descendenții lor”
nu -vor. muri,

pută

petrece

ci se vor întâlni la un

pentru

tot-deauna,

astfeliu

de loc, unde

vor

și vor gustâ din tot ce este

bun. Mai apoi își zidise o locuinţă subterană, în care a petrecut
3 ani de dile. Poporul sîmţiă cu dor absenţa, lui şi 11 deplângeă
ca pe un mort, însă în al patrulea an apără earăşi înaintea
Thracilor,şi confirmă prin aceasta aparinţă credința în învă
țătura, lui. Morţii mergeau acuma, la spiritul lui Zamolxis. La
fie-care cinci ani se trimiteâ din. mijlocul poporului un sol,
designat prin sorţi, la Zamolxis, su dorinţele adoratorilor lui.
Aceasta tiimitere erâ încopciată .cu curioase obiceiuri. Unii
„oameni erau postați
cu câte trei suliți în mână; alţii apucau

de mână şi de picioare pe solul designat pentru Zamolxis şi

"1

aruncau apoi pe vârvurile lăncilor. Dacă muriâ din causa înpuvsăturilor, se credeâ, că deul e bine dispus; ear dacă nu
-- muriă, i-se dă drumul imputându-i-se că e un om rău. Se aleges
_după-aceea alt sol, şi se repetă aceeaşi procedură. Apoi se slobodiau săgeți spre ceriu, în conta tunetului şi a fulgerului, spre a
amenință pe deul lor.
Strabo 2) descrie pe Zamolxis nu numai ca, .legiuitoriu, ci
şi ca fandatorul unui feliu de theocraţis şi de mare pontificat,
1) Că oare domnit'a adoraţiunea lui Zamolxis şi la locuitorii provinciei Dacia, se poate presupune numai, dar nu se poate dovedi.
5) S/rabo VIL, 3.

|
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povestind d&spre dinsul, Gă un Get cu niunele Zamolxis ar fi
sclavul lui Pythagoras, şi și-ar fi însușit_-pazte de: la acesta
,
parte de la egipteni, pe cari încă îi cercetase, unele noţiuni
despre lucrurile cereşti. Prin aceste cunoștințe ajunse — după
reîntoarcerea sa — la mare vadă atât la. fruntașii, cât şi la
popor, profeţindu-le tot. feliul de visiuni. În fine înduplecă.. pe
regele să-l primiască de ajutoriu la, guvernare, având dazul de a. revelâ voința, dsilor. Mai întâiu ar fi fost preot la deul cel mai
mult adorat ; mai târdiu ar fi căpătat însuşi numele de Deu,

şi-ar fi ales de locuinţă un loc ca o peşteră, la care nu puteă
nimenea să străbată, şi trăiă acolo retras. Cu oamenii vsâniă

zare-ori
“însuși

în

îl

coatingere,

protegiă,

afară

după-ce

de

regele. Și servitorii: lui. Regele

văduse,

că

supușii

săi aveau

mai

multă atragere cătră, dinsul, de când anunţă ordinaţiunile ta,
„ Sfaturi” ddeieşti. Acest; obiceiu dură, încă şi pe timpul lui Strabo,
va “s6 dică, cam pe când se născuse Christos, aflându-se totdeauna unul cu însuşirea, aceaşta, carele dă regelui sfaturi şi
„pe care Getii 11 considerau de Deul lor. Mai țineau de sfânt
Şi un munte care purtă numele Cogaeonum, ca şi rîul care
curge pe lângă acel munte.
Julian
lasă pe Traian să se esprime asupra Geţilor şi .
asupra lui Zamolxis

în următoarele cuvinte : „eu am esterminat

Geţii, cari erau oamenii cei mai. r&sboinici, ce au esistat cândva,

nu

numai pentru

puterea

lor corporală,

ci pentru-că

'şi

împri-

mară în inimile lor atât de afund învățăturile lui. Zamolxis,
celui atât de adorat de dînşii; căci dînșii credeau în inchipuirea,
lor, că.nu per prin moarte, ci numai se strămută la alt loc.
De acolo devine fortitudinea lor la, întreprinderi periculoase,
„_pentru-că sperau la o trecere a sufletului într'o altă lume.“
- Suidas2) crede, că notabilul acesta Zamolxis va fi trăit
cu mult înaintea lui Pythagoras, însă fără a aduce vre-un motiv
pentru confirmarea acestei. păreri. Mai aminteşte apoi,
că
poporul: Geţilor ar fi credut în puterea, fărmăcătoare pe pământ
a lui. Zamolxis. Mitul, că Zamolxis ar fi eşit din şcoala lui
Pythagoros, şi că prin urmare cultul getic ar fi de origine
1) Juliani imperatoris Caesares pg. 23, ed. Jo. Mich. Heusinger.

?) Suidas ad voc. Zamolxis,
.
.
.
,

gr
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greacă, se pare ar fi o invenţiune a Grecilor, căci cultul lor
cu principalele lui dogme despre nemurire, absținere de la
voluptate, aplicarea, spre monachism, adorarea femâii, — denotă

originea nordică,
_ Cu Romanii întrară în Dacia şi Deii romani, a căror cult, parte
pentru însemnătatea, lui antiquă trebue mai nainte să '] esplicăm
“la acest loc. Ştiinţă n'au avut Dacii de loc; tot atât de puţin
aveau. dînşii o artă frumoasă, de şi aveau, asemenea altor
popoare barbare, arte mechanice, de cari se serviau cu deosebire
pentru lucrarea. armelor şi pentru r&sboiu; cu Romanii însă
se întroduse în aceasta provinciă și acest ram, pre cum şi
toate celelalte ramuri ale culturei lor. Se înfiinţară municipii şi colonii,

drumuri,

canaluri,

poduri,

temple,

băi,

teatre,

cenotaphii sau monumente de doliu şi morminte, statue, arcuri
de triumpf, columne comemorative, inscripţiuni şi monete, parte în

ţeară însaşi, parte priviţoriu la, aceasta ţeară, cari toate ridicară,
„provincia aceasta pentru cercetări archeologice și antiquarice
„la, una, dintr& cele mai remarcabile ale vechiului imperiu roman
Aceste objecte faţă de perderea regretabilă a scrierilor escelente
ale contimporanilor şi martorilor oculari ai întâmplărilor celor
mai însămnate ale acestui popor, şi pe lângă numărul cel inic şi
mancităţile documentelor de cari dispunem din âcelea, timpuri :
sunt primele şi adese-ori unicele isvoare ale istoriei dacice, de
cari poate dispune istoricul scrutătoriu, căruia i-se impune
deci esaminarea lor drept o cestiune principală. Noi vom cercâ
o descriere a situaţiunei şi a stărei Daciei, a locuitorilor ei, apoi
a căilor militare, a valurilor și pasurilor, a cetăților, punților,
băilor, apaductelor, salinelor, minelor şi altor anticităţi, cari au
rămas din timpurile romane.
|
“A,

Căile

militare.

Ca punctul cel mai memorabil, de unde s'a început invasiunea, romană, ne apare în prima liniă unghiul sud-vestic al
Daciei la confluența Savei şi a Istrului, unde aflăm cetățile

Taurunum şi: Singidunum,

despre a căror situaţiune părerile nu

se pot uni. Unii cred, că Taurunum ar fi fost aşedat. pe
locul Belgradului de astădi; se poate însă dovedi, că se aflâ pe
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părtită de Moesia. prin riul Sava.!) Se aflâ deci dincoaci de Sava,
trei miluri pe partea nordică de la gura acesteia?) și patru
miluri spre: nord de Singidunum.5) Faţă de concordanța, pasagelor

citate nu va, fi doar o objecţiune contrară, dacă Plinius la locul

,

unde

vorbeşte

de Taurunum,

mai

adauge:

„unde

se varsă Sava,

în Dunăre“, şi dacă susţine Artian, că locul pe lângă care se
varsă Sava în Dunăre se numeşte Taurunum, căci Taurunum
eră, oraşul cel mai bine cunoscut dimprejur, ear scriitorii acestia,
se esprimă în general şi nedeterminat. Apoi se pare, că Pliniu
nu a cunoscut Singidunum, fiind-că nu aminteşte de dînsul, și
se serviă de numele oraşului Taurunum anume spre a îns&mnă
punctul marginei și a confluenței. Ptolemeu tot din lipsa de
cunoştinţă perfectă ne arată situaţiunea oraşului 'Taurunum
numai aprocsimativ la, vărsarea Savei în Dunăre.
:
O altă dovadă pentru situaţiunea arătată, a Taurunului sau

Taurinului vechiu 6 deduce d'Anville 4) din asemănarea numelui

locului Țaruinsca sau Czezuinska în depărtare de trei miluri dincolo de Semlin lângă Dunăre, căreia îi stâ în faţă o însulă cu
„acelaşi nume. Acesta este locul conjectural al vechiului Taurunum.5)
1) Ptolemeu finește Pannonia; la vărsarea Savei în Dunăre Și socoteşte ca aparținând acesteia şi Taurunură; tot-aşa, şi Pliniu: Pannoniae
jungitur provincia, quae Moesia appellatur — incipit a confluente supra
dicto (Savi et Danubii). Şi dînsul socotește Taurunul la Pannonia,
“
2 Tabula, Teodosiana,
2) Itinerarium Antonini.
1) Memoires de literature, tir6s des registres de academie royale

des inscriptions

et belles

lettres

tom.

XXVIII.

villes de Taurunum et de Singidunum, et sur
par leur situation sur des vois romaines, dans

dans la Moese, par M. d'Anville.
5) W'Anville: dice:

|

Darin

Memoire

sur les

d'autres lieux determints
la, Parinonie inferisure et

„II suffit de glisser sur le Tau

de Taurunum pour

prononcer Tzaurun ou Tzaurin, dont Czaruinka ne âiffăre essentiellement

que par la
mâme que
fournit un
dit, que ia,

forme que prend un deriv, dans un idiome, qui n'est pas le
celui de Vantiquit6. Thwrocz, daris ses croniques de Hongrie
exemple de Yalteraţion du-T Gans la prononciaţion, quand il
ville ă laquelle Etel, c'est-ă-dire Attila, voulut faire porter son

nom, a depuis 6t6 appele Eczel-purg par les Germains,

[| est ordinaire,

x

partea nordică de la confluența Savei şi a Istrului, şi că nu
Taurunum, ci Singidunum se află pe locul Belgradului de astădi.
Taurunum nu aparţineă Daciei, ci Pannoniei, care erâ, des-

MB.
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Tot atât de sigur se poate constată, situajiunea oraşului
Singidunum prin insula Singin, care se află în riul Sava, lângă,
Belgrad. Bojerii, Tauriscii, Scordiscii, cari unul după altul au
locuit aceste ţinuturi, -erau de origine celtică; de aci terminațiunea dunum.!) Singidunum formă, întrarea în Moesia, şi se
"socotiă, la aceasta provinciă.2) -Dacă se dice de tata împăratului Jovianus, că dinsul ar fi de origine din prejurul oraşului
Singidununm, din provincia Pannonia,3) aserţiunea, aceasta din
„urmă e 0 simplă eroare geografică. De la Singidunum pe lângă,
Dunăre în jos duceâ o cale militară, mai întâiu spre Ad Sextum
și apoi

spre Tricornia castra

sau

"hricornium.

Castrul

din urmă

îşi are numele probabil de la, cele două pasuri, cari sunt; formate

nu departe de Kroska prin trei. şiruri de coline, cari se ating
laolaltă ; £) situajiunea ei.se pare prin aceasta constatată. De la,
Singidunum pănă la Tricornium în: jos de Dunăre duceâ, calea,
“spre Aureus. mons, ceea-ce coincide cu cetatea Semendria de
_astădi. Aci a plantat împăratul Probus viţă de vie5) De la Aureus mons duceă calea preste Vinceja spre Ad
Margum, un oraş,.la gura, rîului Margus, Motava de astădi: De
la Aureus mons pănă la. Margus se socotesc patruspredece
miluri, de la Margus pănă la Viminacium pe Dunăre mai în
jos lângă orăşelul "Costolaţ de astădi dece miluri; Viminaciurm,
unde mai târdiu staţionă legiunea a şeptea, eră un oraş vechiu
„și frumos,

dintro

şi tot- odată

inscripţiune

o coloniă romană, după cum. reese aceasta,

aflată,

între ruinele Ulpiei Traiane.6).

dans 'la haute Allemagne, de changer le
modernes la Zeta, prend la p'ace du Theta,
pour Theos — “etc.
'

Acolo

] en Z; et chez les Grecs
d'ot vient qutils disent Zeos.

1) ZAnville |. c. Livius, Justinus, Athenaeus și Strabo numesc aceste

popoare" Celți.
2) Ptolemaeus. Notitia mperii observă, la Singidunum, că stă sub:
dispositiorie viri spectabilis ducis Moesiae primae.
5) S$. Aur. Vict. epitome cap. 44: „Jovianus, genitus patre Varoniano
„în solo agri Singidonensis provincia Pannoniăe.“
*) Aceasta a audit'o _d'Auville de la Beausobre, un beliduce în
resbelul Austriacilor contra 'Turcilor,
-

5) Eutrop, IX,

II;

„Vineas

Gallos

et Pannonios

hahbere

opere militari Aliman montem apud Sirmium, et Aureum apud
superiorem vineis consevit, et provineialibus colendas dedit.“

%) DEC, COL, VIMIN,

-

permisit,
Moesiam
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„Staționă şi o flotă,
Insulei dunărene de
Viminacium.!) Nu

pe: Dunăre.în
- care

LUI

TRAIAN.
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care” purtă numele de Istria sau strica.
la gura Mlavei i-se aplică încă numele

departe

de Viminacium,

în dosul acestei insule

jos, acest riu formează o cotitură, însemnată,

se află Rama

cu unele

anticităţi romane.

Acest

în

loc: erâ o

posiţiune puternică pentru oastea română. De aicia, ori poate
mai corect, de la Grădiște 2) se trăgeâ spre nord cătră Tibiscum
drumul

zidit cu ocasiunea

primului

răsboiu

dacic,

ear

un

altul

duceă spre sud cătră Byzantium. De la Viminacium mergeă,
drumul mai departe -peste Lederata, (turiis literata)3) Punicuim,
Cuppae, spre Ad Novas, de unde apoi dnceâ preste Scrofulas,
(Serupulos, Ad Frotulos) 4) la Taliata (Taliatis). La Taliata, se

bifurcă de lângă Dunăre în două linii, una p6 malul drept peste

|

Gerulatae, Caput Bovis, Pontes, Aquae, Dorticum,
Gombes,
Ratiaria ş. m. a., la gura Oltului; cealaltă pe malul stâng spre
Tierna, (Cerna). Aicea se începeâ a doua cale militară, tot spre Tibiscum şi zidită tot în decursul primului răsboiu dacic. Urmele
„acestui drum, care. duceâ de la Taliatis spre 'Tierna, încă şi
astădi se văd în stâncele tăiate pe malul Dunărei.
Cea mai importantă cale romană a Daciei e la. tot casul
aceea, care se începe la puntea de peatră a lui Traiân lângă,
gura Oltului la, Cielei. Întră Români aceasta cale e numită cu
esclusiva, numire de calea, lui Traian, perpetuată, din tradiţiune
n tradiţiune pănă în diua de astădi;) şi trece prin Muntenia
pe malul drept al rîului spre Transilvania, peste Antina, lasă
Brancovanul la dreapta nemijlocit lângă Olt, întretaiă aşa-numitul
marele val roman, se trage prin pasul turnului roşu și atinge în Transilvania mai întâiu Sibiiul. Ştiut este, că căile romane
nu erau dâlme sau șosele, ci construcţie zidită cu îngrijire, ale
"căror pstri cioplite se cimenteau cu un mâlter preparat din1) Historia miscella,. Viminacium, quod est insu'a magni Istri.
2) d'Anville se pare a-crede, că drumul acesta, ar merge de. la Viminacium spre nord: en traversant le Danube & Viminacium, vne voie
Romaine dirige vers le nord, conduisoit ă, Tibiscus, que je reconnois dans
la, position actuelle de Tomes -- var, — Tibiscus nu e. Timișoara,
3) De la. Lederata ne arată charta lui Reichard drumul spre Tibiscum,
tzasat de Traian în primul răsboiu,
,
|
2) Conf. V'Anville şi. Reicharăt,.
5 Sulzer, transalpinisches Dacien, I., 215,

.
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peatră de tuf, care cu timpul se împetriă. Abia lângă mănăstirea Cozia, unde Traian abstând de la încercarea de a conduce
calea prin stânci, construise und vad peste Oit, se vede un
pavagiu de petri cubice, care astădi e întratâta, acoperit. cu
prav şi cu pământ, în cât abia mai apare din sus de Rimnice
întră munţi pe unde solul are mai multă peatră decât pământ,
din jos de locul acesta însă ar trebui-să se curețe cu o sapă

sau cu o lopată, spre a pută fi scos la iveală,

„Ambe căile militare de la punţile de lemn de peste Dunăre
ale lui Traian se împreună la 'Tibiscum, Cavaranul de astădi,
şi apoi se continuă pe valea Bistrei. spre nord-ost prin Zeugma şi

poarta de fer pănă la, Grădiște, vechia, Sarmizegethuză, şi de acolo

se îndreaptă spre nord preste riurile Streiu şi Mureş (Maărisia)
pănă la. Alba-Iulia, vechiul Apulum, Turda, vechia Salinae, la,
Cluşiu lângă Someş. Continuarea, acestei căi preste Cluşiu
se
întinde pănă la Paralissum întră Carpaţii locuiţi de Bastarni.
De la aceasta, cale se îndreaptă un ram pe lângă Salinas
în
dreapta cătră răsărit peste Murăş spre Murăş-Oşorleiu, vechia
Napoca, Colonia.1)
.
Mai avem să amintim calea, care plecând de la puntea.
dunăreană de lângă Severin se trage în direcţiune nordică spre
pasul Vulcan. Aceasta, e cea, mai puţin conservată şi e dubiu,
că împreunâ-se oare cu calea mare a lui Traian lângă
Sibiiu
ori cu calea de sus, de lângă Sarmizegethusa ? 2)

-B.

. , pasuri
A Valuri

și

şanţuri.

Şanţurile, cari încungiură orăşelul românesc de astădi
Târgovişte, nu sunt nici cercuri avare, cu atât mai puţin şanţuri
romane, ci aparţin unei epoce mai târdie, pre când principii
români îşi aveau aicea, reședința, lor.!
|
1) Zamosius cp. V. află numele căilor într'o inscripţiune şi dice:
"„Via Clodia ea esse putatur, quae Claudiopolis urbis territoriu
m secabat,
Annia erat, quae Emidinum, une et oppido nomen remansit, perstringe
bat.
Cassia ultra Apulum seu Alham, Ulpiam Trajanam versus ducebat.&.
“Inscripțiunea, respectivă se află citată. mai în jos
2) Se înţelege. uşor, că la aceste căi, ca şi la multe alte anticităţi,

nu se poate
epocei sale,

totdeauna,

documentâ,
-

că în

cât aparţin ele lui

Traian şi
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Primul șanț, care cu drept cuvântse atribue Romani
lor,
se află în depăstare de vre-o patru oare din jos de Craiova
, lângă,
Trupina, unde se varsă Luncaveţul în Olt, şi unde
încep a se
- ridică munţii.
„Al doilea

şi Olteț,

şanţ apare din sus de Piscoiu, întră iturile Homorod

la isvorul

Hamerodoii şi

numirea de „cetatea muerii.*
Al treilea, șanț serviă pentru

care

află la gura acestei văi lângă Rucăr
depazte

=

de acolo

lângă

satul

astădi e cunoscut sub

închiderea văii Jiului și se

Bârleşti

din jos
şi

de

lângă

Ţinţăreni. Nu
Valea

Bratului

încă se văd valuri pe jumătate umplute, şanţuri vechi
şi ziduri
dărimate. De asemenea, Şi în Muntenia-mare sau
ostică, în
„districtul Buzău, unul Jângă Punululi, altul lângă Păcleni
, şi al
treilea : Peatra, Cetăţei. Şi în Moldova se află
astfeliu de
valuri, în deosebi spre pasurile transilvane “Buzău
, Oituzşi
" Ghimeş. Cercurile şi șanțurile Avarilor sunt constr
uite cu totul
altcum, de cât aceste romane, şi nu posed nici
o urmă de
ziduri. Aceste şanţuri romane cu zidiri neruinabile
serviau în
partea lor preponderantă pentru apărarea pasurilor îngust
e şi
a clauselor, cuin sunt vechile, ori în general aşa, numitele
şanţuri
romane în apropiere de Braşov, şi poarta traiană
dincolo de
turnul roşu în Transilvania, în faţa amintitelor şanţur
i muntene

sau moldoveneşti.

Poarta, traiană, prin. care mergeă. calea militiră
romană,
prin turnul roşu spre Ziridava, şi Apulum, se numeş
te încă și
astădi de Români „Poarta, Romanilor“ ; 'Purnul toşu
e o zidire
groasă, patrungiulară, care — judecând după situaţ
iunea şi
după construcţia, lui, —
se pare a fi servit mai mult. spre
atacare, de cât spre apărarea. Transilvaniei. - Zidirea
lui cade
probabil pe timpurile din urmă ale dominaţiunei roman
e asupra,
Daciei.!)
|
|
:
1) Sulzer 1. c. pg. 212: „massen ich keine andere
Ursache einsehen
kann, warum die Râmer, die doch eben sowohl
von dem mittellăndischân,
“als von. dem transalpinischen und uterigten Dacien,
folglich auch von den
diess- und jenseitigen Karpathen Meister Waren,
mitten in ihrem Lande
oder Gebirgen sich so sehr verschanzet und diese
engen Păsse so genau
gesperrt hătten, wenn sie nicht von irgend einem
Feinde schon in dem

Eingeweide

dieser

dacisehen

Provinzen

peunrubigt worden

wăren,

und -
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Pasul de la „poarta de fert, unicul care duce în direc“tiunea din sud-vest, spre nord-vest în Transit Ivania, se formează;
prin amândoi. păreţii strimtoarei muntoase, cari se închid ca o
poartă pre lângă riul Marga, şi 'şi poartă numele nu atât în mod
figural, pentru tăria ei de fer, cât mai ales de la învecinatele
ocne de fer: Trecătoarea aceasta. e representată pe columna, lui
Traian prin tabloul al 184-lea.!) Esistă însă încă şi o a doua,
poartă de fer la cataractele Dunărei în Muntenia.?) „Prin pasul
acestă, duceă o cale spre Orşova și în Banatul timişan, ori şi
la, cealaltă poartă de fer spre reşedinţa, lui Decebal. La, începutul
stâncilor,

cari ţocmai

la cataracte

ajung pănă

la Dunăre,

se văd

încă și astădi remășițele acestei române” porţi: de fer. Aceasta,
„poartă, pre cum se asigură, și ușor se și poate crede, tot-aşa eră
închisă de cătră turnul roșu de astădi ca, şi poarta traiană. Se
v5d însă la aceasta nu departe de castel dintro epocă posterioară,
încă şi ruinele unui șanț vechiu, care însă nu erâ absolut
„necesar, pentru-că erâ desţul de bine scutit. atât prin stâncile
cari se ridicau. din Dunăre, cât şi prin acelea, cari încungiurau
malurile acestui fluviu.“ Cearta, despre situaţiunea punţei” de
peatră, se confundă încă și mai mult prin aceasta, poartă de fer.)
-Șanţuri memorabile sunt acelea, cari după unii scriitori ar
duce de la Tierna sau Cerna lângă Dunăre peste Pons Alutae”.
(01), Sornum, Dinogetia lângă Pyretus (Prut), Tyragete lângă
Tyras său Danastriş (Dniester), Cephalonnesus lângă Hypânis
eben desswegen

mittelst

solcher Schanzen

und 'Thiirme

ihren

Riickzug

aus dem alpestrischen în. das mittellăndische und aus diesem in das
ripuarische Dacien zu decken und sich wenigstens hier lângs der Donau

zu erhalten getrachtet, hătten.“
i.
|
- 1) Mannert res Traj. ad Danub. gestae arată în Fig. V încă un tablou
Ă

al porţei de fer.

2) Sulers Dacien I, 211.
5) Flohenhausen Altorthiimer Daciens im heutigen Siebenbiirgen pg.
„52, încungiură cu destulă vicleniă aceasta ceartă; „Die Bricke Trajans
ging also aus Moesien in Dacien ein: zei sze zaoischen Ojsowa und Nikopolis
erbaul war. (Aceasta e tocmai estensiănea corectă, întră marginele căreia,
ambele părţi își zidesc punţile lor de peatră). Jetzt heisst sie das eiserne Thor
auf der Donau, weil der Fluss durch die Einstirze vori_ 19 Bogen, welche
îhn fast gesperrt haben, fir die passirenden Schifie gefâhrlich geworden

ist.. Das eiserne Thor
vermengen. .

auf dem Lande

ist demnach

nicht mit diesem zu
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(Bug), Trajectus Czarii lângă, Borysthenes (Dnipru), pănă
Ja oraşul
cu același nume, unde se varsă Tanais (Donul) în Marea-a
zovică.1)

ȘI aceasta zidire se

numește

șanțul

roman şi i-sa atribuit lui

Tiaian,) pentru-că. trece pre lângă - satul Traian. lângă
Prut, şi
pentru-că în cercul Teleorman se numeşte încă
și astădi

„Brazda

Împeratului — Traian.

zidire, în anintirea, de asemenea

Alţi

scriitori

șanțuri în

sudică, a Germaniei, împăratului Adrian sau

atribuiau aceasta-

Scotia şi în partea;

altui împărat roman

posterior.3) -Toate hipotesele acestea, însă dispar îndată-ce
se știe,
că acest val imens, desemnat altmintrelea pe chartel
e cele mai
bune,

n'a esistat

nici când

în estensiunea aceasta! Şi neîntrerupt.

Aceste valuri se văd adecă numai ici-colea, pe intinse
le- şesuri
ale Banatului şi nici nu sunt opere: de -ale
Romanilor. Cel
dintâiu se începe pe partea nordică a Murăşu
lui şi. se întinde
întro linie curbeta!ă peste Parathas şi Merezyfalva,
pănă la
Bogda, aproape de malul stâng -al Begeiului. Mai
încolo spre
meadădi valul e întrerupt prin esundășile cele
mari, prin cari
„Sau format bălțile întinse de la Ilancia şi Alibun
ari; şi de la care se văd numai liniile mărginite cu mat multe
intervaluri
depărtate, cari se perd în fine în aşa-numitele movile
de năsip.
Fragmentele acestor şanţuri se întind pănă la Ploşnit
a, aproape
de Cubin, vechiul castel Keve, astfeliu în cât ating
aproape
malul stâng'ăl Dunărei.
|
|
A doua, linie începe de la Mur&ş şi se trage preste
colonia
germană Guttenbrunn într'0- diagonală, dreaptă spre
Fibiş, apoi
preste Csernegyhăz aproape de Timişoara, ale cărei
suburbii:
Mehala și Iosefin le încrucişează în unele locuri
înainte de a
ajunge preste Freidorf la, Timiş. Dincolo de acest rîu
se trage

peste Liged și Jebel prin: câmpia întinsă pănă la Denta,

Sân-

1) Reichhara Charte von Dacia, Sarmatia etc.
2 Kantemir Beschreibung der Moldaa 1 4, pg..76
der neuen Auflage.
3) Griselni |, 295, şi Sulzer L 221. — Cu deoseb
ire lui Aurelian,
cate ar-fi scutit Pannonia prin asifeliu de șanțuri contra
Goţilor. Zufrog.

1X., 9: „Aurelianus — Dacia ripensi oriundus —
Gothos strenuissime
vicit. — Provinciam Daciam, quam 'Trajanus ultra
Danubiutn teceraţ,

intermisit, vastalo smni Iilyrico et Moesia, despera
ns eam: posse retineri;
abâuctosque Romanos ex urbibus et agris
Daciae, in - media Moesia collocavit, appellavitque eam Daciam, quae nunc
duas Moesias dividit, et est
in dextra Danubio in mare fluenti, cum. antea
fuerit in laeva.«
îe
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Giorgiu, Homor. şi Moravia. Se întrătaie apoi de rîurile Timișului,
Birda, şi Bârza, şi se sfirşeşte pe partea din spre resărit a bălții
de la Alibunari dincolo de Margita.
Şi a treia linie începe lângă Murăş aproape de Satul-nou,
0 coloniă germană, şi se lungeşte preste colonia Greifenthal, atinge
Begsul la. Remetea, ear Timișul întră Medves și Dragsina. De la
Timiș curge spre Birda, şi mai departe spre Berzava şi se perde
mereu cătră Vârșeț, se prelungeşte apoi preste Gaitaş şi se
sfirşeşte apoi aproape de vărsarea tului Caraşiu în Dunăre
lângă Palanca-nouă. Dacă acest al treilea val, care întretaie
Banatul întreg de-alatul, ar merge în o linie dreaptă, ar ave o
lungime de aproape şeptespredece miluri germane. Dar astfeliu.
cu cotiturile lui cele multe și cu unghiurile cele ascuţite şi în-

covoiate ce le face în cursul său, sar pute

socoti lungimea

lui -

întreagă cam la douădeci şi patru miluri.
Architectura acestui mare val de pământ; şi a celor două
valuri sus amintite e asemenea. Acolo, unde sau păstra, mai
bine, se deosebesc dou linii, fie-care scutită pe ambele părti
prin șanțul lor şi împărţite întră sine -prin al treilea şanţ,
Dacă după atâtea veacuri, pre lângă toate devastările timpului
şi tempestăţilor, înălțimea in unele ţinuturi trece încă preste
„şese şi şepte picioare, cu cât trebuiau ele să se ridice preste
solul din care. sau înălţat, pe timpul când. erau încă noue şi
încă nu suferiseră, distrugeri!
' Întralte locuri ale Pannoniei se află valuri de asemenea, construcţiune. Unul se întinde. de la Serb-Becse într'o linie curbetală
pănă aproape de Neoplanta, în faţa “Petruvaradinului în yechia,
țeară a Iasigilor; un al doilea val se întinde întro lungime
considerabilă, prin comitatul Aradului de astădi cătră Simand.
Nu esistă nici o mărturisire ă vre-unui scriitoriu vechiu
din carea sar pută deduce, că aceste șanțuri uriaşe aifio
lucrare a Romanilor, cu atât mai puţin a împăratului Traian.
Din contră ele sunt zidite de popoarele mongolice cari au
străbătut şi locuit ferile. dunărene încă de pe timpul marei
emigraţiuni a popoarelor. Chiar şi murul chinez este un product
de feliul acesta 1) şi se numeşte în limba; mongolă Van-ly.
1) Recherches philosophiques sur les Feyptions et les Chinois. Part L,
Sect. ILI., Tom. UL
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Hunnii, Avarii şi probabil și Magiarii 1 aparțin acestei
ginte, şi au

fortificat Pannonia, după metodul mongolic cu
astfeliu de valuri,
cari erau: bine cunoscute - şi scriitorilor latini
din evul mediu,
pe cari acestia, "i numiau peirculi 2).
Primul dintr& acestea, ocupă
o mare linie din Dacia,

meridională

sau

Transilvania ; al

doilea

se

află

pe

şesul

din

Dacia ripuariă, a Banatului timişian de astădi
, şi s6 numiă
Hiringius Horomiensis, de la castelul Horom,
astădi Palanca-nouă
lângă Dunăre, care erâ, situat la capătul șanțul
ui principal ; cels
lalte, șepte la număr, erau aședate spre miadă
-noapte dincolo de Murăş

şi spre

apus

dincolo

de

Tisa,

de unde apoi se Jăţiau

asupra Pannonei superioare. Cercul „Princ
ipal unde 'şi aves,
Caganul sau principele reşedinţa, erâ, aședat
în ţinutul orașului
Buda?) şi sa distrus de Carolus magnus.
1) Schlăzer în. istoria, sa, nordică, deduc
e originea Magiarilor din munţii
ugrici şi 'i socoteşte de Tșugi, adecă
de viţă finică,
a
2) Analista Saxo, in collectione historicor
um medii acvi 1. GQ, Frthardi
tom. Î., pag. 158: „Terra, Hunnorum, qui
et Avari dicuntur, ut antiquorum
temporum relâtores testantur, IX cireuli
s, quas Teutonici Hagae vocant,
cingebatur. qui singuli ita, stipitibus querci
nis, seu faginis abiegnisve erant
extructi, ut de margine ad marginem
XX pedum spatio tenderentur in
latum, et totidem subrigerentur in
altum, cavitas autem univârsa aut
durissimus- lapidibus, aut, creta, tenaci
ssima, repleretur, superficies. vero
“vallorum integerriniis cespitibus tegere
tur. Inter quorum . confinia, planta
bantur arbusculae, quae abscissae
atque projectae, ut cernere solemus,
comas caudicum fotiorumgue proferunt.
De primo usque ad secundur XX
milliaria Teutorica protendebantur, sicque
ad tertium et usque ad nonum
quamvis iidem circuli, alius alio contr
actiores fuissent. Inter hos aggereş
ita, vici, villaeque erant locatae, ut de
aliis ad alias hominis vox posset
audiri. Contra eadem vero aedificia inter
inexpâgnabiles muros, portae
non satis latae erant constitutae, per quas
latrocinandi gratia. non solum
exteriores, sed etiam interiores, soleb
ant exire. De cireulo quoque ad
circulum sic erant -possessiones, ut babit
acula undique versum ordinata,
ut clangor tubarum inter singula cujusque
posset rei signiticantius audiri,
Ad has munitiones — omuium oceidentalium
diviţias congregantes etc, —&
5) Griselinz |. e. — Aventinus annales
Boicor. lib. IV. pg. 333. Ed.

Ingo'st. 1654. „Porro Avari portionem

suani novem segmentis et, circuli

s,
quos Rhingos et Landuveras nuncupant, tutand
i causa cinxerant, Distabant. inţer se. hujusmodi -tutelae circiter
millia. passum quadraginta, una.
quaeque circaitu- millia passuum qQuinq
uaginta, amplectebatur et :septa,
erat, aggere militari sine fossa, qui muros
a varrate, a Teutonibus Hagae,
Hecca pervocari solent. His item contrarii
jungebântur e regione vicenuiă
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_ Dubitarea,

că o ţeară atât de mare cu greu ar fi putut

să fie îngrădită numai cu nouă rânduri de săpături şi de şanţuri,
decade
ficările

prin conjeetiura, că cercurile propriu die, adecă fortierau aședate numai întră rîuri ca valuri paralele sau

cercuri în forina unei rotunde, pre când șanțurile.și liniile cele
"lungi erau trase pentru împreunarea unui rîu cu celalalt!) .C. Împărţirea
Am&surat
Dacia, după-ce

Daciei

în

obiceiului devenit
o transformaseră

întâiu în Dacia ripensis,pe “malul

municipii

şi

colonii.

regulă, Romanii au împărţit
în : provinciă, în trei părţi,

de

nord

sau

cel

stâng al

Dunărei şi care astfeliu se deosebeşte de mai târdiu numita,
Dacia ripensis Aureliani la sud de Dunăre întră Moesia superioază şi inferioară, numită așa după împăratul Aurelian, şi care
a moștenit numai nmnele Daciei traiane după ocuparea ăcesteia,
prin Goti; a doua în Dacia alpeusis în carpaţii sau în Alpii
bastarnici („alpibus Bastarnicis“) şi a treia în Dacia mediterannea
în interiorul ţerei, întră anibele susnumite părţi.) Sar pută însă
pedum întervallo: id ubi aut salicibus constratum, limove completum
erat, cespitibus integris contegebatur. Latitudo igitur hujusmodi sepimentii
extendebatur vinginti pedibus, totidem altitudo eminebat.
Obseri solebat
utrinque, intus et extra, hoc genus valli salicibus majoribus, ulmis. albis
populis atque arboribus, quae putatae propagine sarciunt locu senes- centium. Hae enim ubi pullularunt, vel'maxime fructuosae sunt, sustinent
sepem, frondem jucundissimum pecori. atque bobus mivistrant, ete. —
“Annales Frantorum auctiores ab aano 708, apud Andr. du Chesne historiae

Francorum scripptt.

Tom.

Il.:' „Sed'et

Ericus

dux Forojulensis,

.

missis

hominibus suis: cum Vohomiro Slavo in Pannonias, Hiringium
. gentis
Avarorum, longis retro tempsribus 'quietum spoliavit.* — /dezz zdidem-+
„Missus est a rege Carolo M. Romae ad Leonem Pontif. ad hoc Engilbertus

Abbas

Monasterii

St.

Richarii.Per quem

etiam

tune

ad

St,

Petrum

magram partem thesauri, quem Ericus dux Forojulensis, spoliata Hunnorum:
regia, quae ihinzus vocabatur, eodem anno de Pannonia regi detulerat,
misit; reliquam vero inter optimates et aulicos, caeterostue in 'palatio
suo .militantes, liberali manu dist tribuit. « — Aventinus|. €.: „Omnis gloria,
qua longo tempore Hunni claissimi extiterant extincta, gaza, thesauris,

|

praeda omni nostri potiti sunt.

pe tz

1) Suletr|. 223. Acest seriitoriu încă e de părere, că valurile şi
circulii. Avarilor ar fi servit numai pentru apărarea ţerilor şesoase, şi că
în Transilvania n'ar fi esiştat deloe.
2) Sickler Handbuch der. alten Geographie I., 197.
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dubitâ, că împărţirea aceasta, a ţerei fost'a
, oare tocmai astfeliu
de Roma

Tăcută

ni,

de oare-ce

nu

esistă

nici-o

confirma

re din.
partea, scriiţorilor vechi, care să conţ
ină cel puţin vre-o indigitare
în”
aceasta

priviaţă,.

Scriitorii după

Aurelian

vorbesc,

- despre Dacia Tipuaria sau ripensis,
înțelegând sub

ce-i drept,

dînsa, malul

drept al Dunărei, pe care a transmutaţ
împăratul Aure

lian popu:
„laiunea Daciei ocupate de Goti,!)
numirea, aceasta e însă mai.
mult geografică, de cât politică, și
nu formează nici o contradicere cu Dacia, alpensis şi meditera
nnea, cari încă sun numai

numiri geografice.
Sa

aflat

adecă

la

-

Alba-Julia lângă

satul

a
Corneşti

o
inscripţiune, core ar confirmă împărţirea
, triplă a Dicici. Ea sună: |
C. CURT. — OLILIUS. TROGUS. — IARU
M. CURANDARUM.
„— QUAESTRORI. URBANO.— INTE
R. TRIBUNITIOS. ADJU..
- DAD. — PRAETORI. REREGRIN
O. IMI.
VIRO.
TURMIS, .
DUCENDIS. PRAEF.
UMENI. DAIDI. —- CURATORI. VIAE
.
CLODIAE, ANNIAR; CASSIAE. GEMINAE.
LEG. IMP. AN TONINI.
AUG. PIL. — LEG. XXX, VAL. VICT.
PROCON. PROVINCIAE.
COLIAE. LEG. PRI. IMP. ANTON. AUG.
PI. — PROVINCIAR:
- DACIAE. — COL. ULPI, TRAJANA,
DACIC. — SARMIZĂG.
PATRONO.
i
se interpretetează, însă întrun mod

arbitrariu pentru

dovedirea;
acelei împărțiri) căci numărul IUL.
după cuvintele „praeturi
peregrino“ doară nu se poate străform
ă în trium Daciarum. Nici
Zamosius 8) nu cetește III. III, ci IINIL
|
1) Futrop. 1X., 45, — -Vopiscus. în
Aurel, cp. 39. — Itinerărium
Hierosol. ap; Wesseling. pg. 565, Notitia
, Imperii ep. 31. j
.
2) Fohenhausen Alterthiimer Dăciens
pg. 58: Cajo Curtio Ollius Trogus”
Viarum curandarum Quaestori. urban
o Inter Tribunitios Adjutores Dadi
Praetori peregrino.. Trium (Paciarum)
Triumviro Turmis ducendis Praefecto'
” Vimineo - Datori Curatori viae Clodia
e Anniae _Cassiae geminas Legato

imperatoris Antonini Augusti Pii

Legionis

XXX,

Valeriae Victr

icisProconsuli Provinciae Colliae Legato primo
imperatoris Antonini Augusti Pii,
In coloniis romanis Provinciae Daciae Coloni
a Ulpia, Trajana, Dacica Sarmi-

zegethusa Patrono.
.
.
,
_
3) Zămosius. analecta, cp. 5. Dinsul dice mai
departe : provincia, collia
quae nominatur, a, collibus dicţa, est nune
Transalpina, quia, ibi iam mon„tium proce

rorum dorsa, desidentia, in colles et; clivos
desinant, ut eo quoque
tempore- pars illa Daciae montana aliam
habueriţ a, reliqua, appeliationem.*

198

-
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O altă inscripţiune t) sună:
-

PR. TR, [IL DACIARUM.,

.

şi -sar fi aflat în alvia rîului Marusius, nu se ştie însă nici unde și nici din partea; cui sa aflaţ; apoi se mai ceteşte în două
chipuri,şi prin urmare e foarte suspectă?)
Ă
|
După cucerirea. Daciei Traian a transmutat acolo o nenumărată mulțime de oameni din întregul imperiu roman peritru cultivarea pământului şi zidirea oraşelor.3) Dintră acestea cele mai
importante oraşe erau:
1. Oraşul Nicopolis, care Ta zidit Trajan ca, monument
al cucerirei Daciei, eră aşedat — după Jornandes 5) — în Moesia,
şi adecă lângă rîul Jatra,6) care curge din muntele Haemus şi
se varsă în Dunăre,
ea
astădi se numește Jantra. Aserţiunea
aceasța se confirmă şi prin tabula peutingeriană, pe care se
vede la poalele-muntelui Haemus la distanţă de 37 miluri romane
_de

Ja Philippopolis

un

oraş

cu- numele

Nicopolistro.

Acesta

nu

poate să fie de cât o corumpere a numelui Nicopolis, de oare-ce
încă şi Ptolomeu cunoaşte: mdmoiis zepi diuov De Car6 "| socoteşte ca aparţinând Thraciei nordice. Aştfeliu trebue să se caute
Nicopolis. la, masginea 'Thraciei şi a Moesiei; probabil că şi
ținutului de la poalele muntelui Haemus i-a dat numele de Encopolitina, (Nicopolitana) 7) şi nu se poate confundă cu Nicopolis
din Moesia de lângă malul Dunărei.
2. Colonia Zerneusis, lângă tul Cerna va, fi os poate deja.
în r&sboiul prim fundată de Traian şi se amintește: de Uipian
anume ca o plantaţiune traiană,) dicând că ar fi fost -juris Italici.
| 1) Sezvert pg. B4.
2) Mannert|. c. pg. 71.
4
3) Eutrog. VI. 2, VIIL. 2: „Trajanus victa Dacia ex toto orbe Romano
infinitas eo 'copias hominum transtulerat, ad agros et urbes colendas.“
Florus UL, 4. — Dio Cass. 51, 22, 26,-27, 68, 14. —
Zaciz. hist. |, 79. -Aurel. Vict. Caes. 13, 3. — Plan. 4. ss.
0 Ammiau, XXX. e.

5) Gat. e. 18.

6) feichardt are pe charta. sa. Jatrus.
7) Fornandes Get. ep. Bl. — Mannert|. e. pg. 7.
% Digesta de sensibus. Lib. I. $. 8. şi 9. „In Dacia quoque Cernensium
Colonia, -a Divo Trajano deducta, juris Italici est. Zermizegethusa quoque
ejusdem ţuris est: item Napocensis colonia et Alpulensis et Patavicensium
(Patavissensium) vicus, qui a Divo Severo jus coloniae impetravit.“

Arcul lui 'Praian în Ancona.
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Numele acestei colonii ar fi să se scrie mai corect 'Tsierna,
de cât Dierna sau Zerna, . după-cum resultă din următoarea,
inscripţiune :

„HERCULI. AUG. VALER. M. FELIX. RUPL SATURNINI.
G.P.P.T.P.EXPR
LV. STATIONIS. TSIERNEN. III. ID.
A. ANNO. XI: BARBATO. ET. REGULO. Cos. EX. VOTO.
POSUIŢ.+ 1)
3. Sa mai fondât apoi de împăratul Traian şi Colonia Zar.
mizegethusa. Aceasta de sigur nu şi-a, capâtat jus: stalicum de” la,
alt împărat, de cât de la Traian, de și Ulpian la, locul sus citat
nu face nici 6 amintire positivă ; “după terminarea, primului r&sboiu dacic Traian prefăcuse aceasta, reşedinţă principală a lui
Decebal întrun castru roman şi o numi după
sine Ulpia
Trajana.?) Rămășițele acestui castru și ale altor zidiri dovedesc,
că Ulpia Trajana, er, aşădată în valea Haţegulni lângă satul
românesc

Grădiște.3)

Situaţiunea castrului s'a, desemnat de un bărbat cu multă
erudițiune+) la 24 luniu 1765 după r&mășiţele zidurilor, şi sa
descris de dînsul în următoriul mod : 5)
ME
„Traian se resolvase a reconstrui castrul său de earnă
pe locu] celui de vară. EI prin săparea unui şanţ, care aveă
o
lăţime de cinci stângini, prefăcă valul într'o lățime de patru
stângini şi o nălţime de doi stângini, ear marginea valului
o
foriifică,ă după usul roman cu 0 linie de palisade „ascuţite, pro» A cincea, legiune, zacedonica, îşi aveâ deci

cantonamentele sale

în colonia, Tsierna, nu departe de numitele băi (vedi jos)
de la Meedia
îndată, preste lanţul . munţilor, unde se “află Cerneţul lângă Dunăre
:—
Timpul acestei “inscripțiuni se ficsează fără -îndoieală prin consulatu
l. lui

Barbatus şi Regulus, care coincide cu

guvernul

lui Antoninus Pius, $. a.

la anvl 157 d. Chr. Petautus tom, JILL, pg. 95. — Val. Max. Felix Rufinus
a
pus aceasta inscripțiune, şi se numiă un ginere al lui Saturninus, carele eră
decurionul acestei colonii,
2) Cetatea se numeşte Zeoprtejedodsu, la Dio 'Traj, cap. 9; ZaouegoyESovoa la Piplomaeu pg. 176. şi 176; Sarmategete pe tabula, peutingeri
ană;:;
Sarmiz şi Zarmizaegethusa, pe 'inscripțiunile Ia, Zamosius şi Lazius, Apoi
se mai numeşte şi Aethusa şi Aegethusa,
5) Zamosiuj analecta, pg. 14,

% Von Hohenhausen

- 5) Idem

pg. 29.

„âlterthiimer

Daciens I., pg. 25.
|
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v&dând tot-odată șanțul cu apă, parte din isvoarele ce se scur:
geau

în

„Tiuleţului

apropierea
Oabiţa,

porţii

care

Quaestorului,

întrătăiă

parte

castrul

în

a

prin

abaterea

doua

treime

a

lăţimei lui şi despărţiă corturile tribunilor de acelea, ale cohortelor.
Apoi dispuse, ca să se tragă calea militară într'o liniă, dreaptă,

să se sape pe ambele laturi șanțuri pentru

ridicarea

drumului,

care să se macademiseze şi să se apere prin fortificaţiuni ante- zioare, şi în fine, să se construeze cantoanele soldaţilor în ordinea,
lor de castru,

ale căror dărimături

împreună

cu liniile fundamen-

tului, pe cari li-am urmat paşde paș, mi-au fost călăuze sigure.
Devenind locul acesta, odată un asil, se astrinsără şi locuitorii
de la ţeară, cari simpatisau cu Romanii. Acelora, cari erau
apți pentru serviciul militar, le designă locurile afară de castru
pe partea dreaptă, unde apoi se întăriră prin ridicarea unui
zîd pentru uşurarea apărărei în contra atacurilor repentine înimice; ceialalți îşi zidiră locuințele sub scutul acestor ziduri. —

"Apoi ordonă

împăratul

a se

zidi

locuri

de

eserciţii

pentru

ostasi; se cunosc încă locurile de formaţiuni, raliări, şi de
marșuri pentru decuriile pilani principes și pentru sagittari,
pentru dare de tir, locul înalt pentru magistru de eserciţii, calea
de alergat, întră două

ziduri

cu ţinta ei; rîul, zidul,

se făceau eserciţii de asalt. Toate aceste locuri se

patrunghiu regulat de vre-o 200 pași.

—

valul,

află

unde

întrun

Înmulţindu-se în fine

numărul Dacilor pardonaţi şi vădându-se Traian necesitat a
înaintă mai departe, designă, celor sosiți un loc înaintea castru.
lui s&u pentru zidirea, locuințelor, trassă o cale militară mai de-

parte în interiorul ţerei

spre

Ostrova

noului oraş două forturi, pe -cari

apoi

şi ridică
prin

pentru

o cale

scutul

scutită

le

împreună, cu ambele forturi ale căii inilitare. Toate erau ocupate

de veterani; tabăra însași. însă o lăsă împăratul să fie ocupată,
parte cu bagagiul rămas îndărăt, parte cu coloniştii trimişi

de senat. 4:

Uipia Trajana eră situată, pe un şes, care se coboră întrun mod
lin din munţi înalţi şi erâ încungiurată de un neîntrerupt lanţ amfifăcut

1). Hohenhausen a alăturat la descrierea sa, un tablou esact, care
s'a,
de bărbatul acesta cu cultură clasicică militară, la faţa, locului, şi

astifeliu formează

raportul

cel

mai

autentic,

ce

am

putut

reproduce

acest loc, de-şi unele vor fi — lucru firese — numai păreri hipoteti
ce.

la
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tratralic de coline. Şesul de jos al văii erâ străbătut de un stuleţ
şi udat de mai multe vălcele ce isvoriau din acel munte. Astfeliu
se pare,

că

natura

însaşi

ar

fi

pregătit

locul

acesta pentru

„aducerea, artistică a apelor, şi întradevăr se şi află, remăşiţele
“unui apaduct lângă ruinele vechei cetăţi.
“Canalurile, prin cari curgeâ apa, se văd încă şi astădi, Şi
conduceau în diferite direcţiuni apele, cari încă şi. astădi spală
ruinele rămase. Pe zidul vechiu
următoarea inscripţiune.

al oraşului

se află o peatră
-

cu

„C. MARIUS. DRUSUS. C. F. PR. PR. DICTUS. EX. PROVINCIA. DACICA. 'TRIBUNUS. LATICLAVIALIS. PRAEF. LEG.
XIII. G. FONTIUM. AQUARUMQUE. CAELESTIUM. EX MON- TIBUS. DELABENTIUM. TORRENTI SUFFLAMEN. HIS. MURIS.
FOSSAQUE. OPPOSUIT. ET. AD. PLANA. PERDUXIT.).
Una, dintr& ruinele cele mai însămnate ale Ulpiei 'Traiane
e Amfiteatrul. Acesta se află pe partea de cătră munţi a oraşului. Pardoseala — ce e drept — e acoperită cu dărimături,
după curățirea, petrilor însă arată o coloare roşiă, din ce țeranul
simplu deduce, că aici ar fi fost cândva o măcelărie- mare și
sângele vitelor ar fi văpsit pavagiul cu o coloare roșiă, în cât
nu se mai șterge. Causa, coloarei roşie a năsipului e însă miniul
cel spală apele cele răpitoare muntuoase cu ocasiunea esun- dărilor “și 'l aduc în vale; şi care se întrebuinţă pe timpul acestui amfiteatru pentru presărarea arenei2) De la acest amfiteatru
sau mai păstrat atât cele. două etagiuri interne de pământ, cât
și zidurile

de fundâment ale rondelelor șşi arcurile

pot bine cunoaşte.)
Şcoala, sau băile, cari încă
sunt mai de-aproape descrise.)

se aflau în

Ulpia

boltite,

cari se

traiană, “nu

x Zamosius |. e. cp. VI. Despre alte apaducte dacice jos mai mult,
Spre esplicarea, acestui canal raai serviască, şi următoarea inscripțiune :

IMP. CAES. DIVI. TRAJANI. PARTHICI. F. DIVI. NERVAE. NEP,
TRAJAN. HADRIAN. AUG. PONT.. MAX. TRIB. POTEST. XVI. III.
P. P. AQUA. INDUCTA. COLON. DACIC. SARMIZ. PER. ON. PAPIRIUM.
AELIANUM. LEG. EJUS. PR. PR.

2) Zamosius 1. c. cap. IX. dice, că năsipul de miniu
n
presărat pe
arene ar trece drept un semn al unei crudimi neurbane.
3) Von Fohenhausen |. c. pg. 34.
-

%) Von Hohenhausen”l.

" Schule

oder das Bad;

c.

„ună

es kann. beides

nach der Hand ară
sein.

a)

die

e

192
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O. inscripţiune mai adauge acestei colonți încă şi numele
de Metropolis, care obvine adese-ori :1)
|
IMP. CAES. M. ANTONIO. GORDIANO. PIO. FELICI. AUG.
PONTIF. MAX. TRIB. POT. II. COS. P. P. COLONIA. ULPIA.
TRAJ. AUG. DACIC, SARMIZ. METROP. DICATISSIMA. NUMINI. MAJESTATIQUE. EJUS.
:
O inscripţiune frumoasă, elegantă, care a aparţinut casei
Ulpilor, sar fi aflat pe muntele Mica, împrejurul unui turn vechiu,
care însă foarte incorect se numeşte turnul lui Ovidiu, în pre-.
supunerea, că acesta, ar fi fost locul de esil al poetului. Inscripţiunea, aceasta, se află pe o bucată mare de marmoră cu o
lăţime de cinci, şi o înălțime de două picioare; apoi se mai
văd pe ambele laturi două figuri în armatură romană, în relief,
însă cam slab esecutat, şi sună după cum urmează:
PUB.
AEL.
ULPIUS. ET. EX. DEC.
HANC. SEDEM.
LONGO. PLACUIT. SACRARE.
LABORL
HANC. REQUIEM. .

FESSOS. TANDEM.
QUAM. CONDERET. ARTUS. ULPIUS
EMERITIS. LONGEVI.- MUNERIS. ANNI. IPSE. SUO. CURAM.
TITULO. DEDIT. IPSE. SEPULCHRI. ARBITER. HOSPITIUM.
|
MEM...., FACTOQUE. PARAVIT.

În curtea; hisericei din Cârneşti, aproape de
aflat alta peatră cu următoarea, inscripţiune : 2)

Grădişte, s'a,
-

MARCIO.. TURONI.
FRONTONI.. PUBLICIO.
SEVERO,
PRAEF. PRAEI. IMP.
CAESARIS.
TRAJANI.
HADRIANI.
AUGUSII. P. P. COL. ULPIA. TRAJANA. AUG. „DACICA.
SARMIZEGET.
Aceasta Sarmizegethusă a fost prima, reşedinţa a lui De-.
cebal, şi să nu se confunde cu reşedinţa sa a doua, pe carea.
dînsul după perderea celel dintâiu şi-a fost alesto întră munţi
lângă riul Jiu, vechiul Sargetia, aproape de pasul Vulcan. Riul
acesta, are două isvoare în Transilvania sudică, dintră cari “unul
se scurge din valea Hațegului spre meadădi şi se numeşte Jiul:
unguresc, ear' celalalt se îndreaptă dintră munţii nordici în jos
spre meadădi pănă când se împreună cu cel dintâiu, şi apoi
împreunate se scurg din Transilvania prin Muntenia, pănă la
1) Gruferus pg. CCUXXII. No. 2. — Mannert|. e. pg. 4.
2) Lazius dice, că aceasta peatră, Sar
s
fi desgropat la Sighişoara.
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Partea, aceasta, a doua

se

numește
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Jiul românesc

şi

trece în Muntenia prin pasul Vulcan.
“Motive pentru presupunerea acestei a doua, reședințe sunt,
că Decebal după . perderea Sarmizegethusei a avut neapărată
trebuință de un centru pentru ţeara şi oastea, sa; că Traian
şi-a, zidit puntea sa de peatră, ca să poată străbate prin pasul
Vulcan, în dosul căruia se află reşedinţa nouă; că la, locul însemnat în dosul pasului Vulcan s'au aflat multe rămăşiţe de
ziduri, şi că aceasta nouă reședință eră situată lângă Sargetia,
(Jiu). ?) Alţii vreau să recunoască Sargetia în rîulețul Streiu,
care trecând prin valea Hațegului se varsă în Murăş; e însă
neprobabil, că Decebal să-şi fi ales reședința, aprămădită cu
thesaurii s&i aşa, de aproape de castrul ocupat de Romani, şi
pre lângă aceasta încă şi pe un şes atât de nesigur.
Astfeliu
cu Sargetia n'ar corăspunde alt; rîu de cât Jiul. Apoi pe basa
acestei

suposiţiuni

se mai

esplică

uşor

şi împregiurarea,

că de

ce Dacii, după cucerirea pasului Vulcan, au dat flacărilor reşedința, lor, neputându-o apără mai departe. Pre lângă acestea,
oraşul Sarmizegethusa, nu erâ situat lângă vre-un fluviu în
a cărui albie sar fi putut zidi astfeliu de camere pentru ascunderea, thesaurilor mari, ci lângă un xîu.2)
4. Important

e

mai

departe

pentru

archeolog

orășelul

Ad Mediam lângă, rîul Cerna, câte-va miluri în nord de
colonia
Cernensis, din causa băilor sale. Aici se află rămășițe de altare

şi table

votive

ale unui templu

renumit,

care

erâ consacrat, lui

Hercules, lui Aesculap, Higeei și deilor apelor. Acest orăşel
eră
situat pe malul rîului Cerna, la, un loc, unde pătrund mai multe
isvoare cu apă caldă, numite altcum thermae Herculis, ear'
astădi după castelul din vecinătate Mehadia, lângă muntele carele
desparte Banatul de Muntenia apuseană, se numesc Băile de la
Mehudia. Încă la anul 1736 le-a descoperit generalul Andrea
s-

Hamilton,

guvernorul

provinciei,

le-a restaurat

după

ordinul im-

păratului Carol VI şi le-a trimis la Viena, unde împreună cu
alte anticităţi sosite din Transilvania, serviâu pentru decoarea,
70. End

2) Dio Cass. Traj. cp. 14: ptâgEdnoaw di xai oi 10ă
1ăv 707audv

10

Zeoyeilev,

2) Mannert |. c. pg. 77,

1ăv

exe fdiou Înoaugoi, ai

zagă 7oîs Bagtietorş aurov,

xexouuutvor,
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salei de așteptare şi a scărei care “duceă în biblioteca, imperială,
Prima, dintră multele inscripțiuni sună: t)
HERCULI. GENIO. LOCI. FONTIBUS. CALIDIS. CALPUR- NIUS. JULIANUS. V. C. LEG. V. MAC. LEGA. AUG. PP. PR.
MOE...,V.L.$.
O. alta inscripțiune :

HERCULI. SALUTIFERO. Q. VIBIUS. AMILIUS.
COL. DAC. PRO. SALUTE. JULIANI FILII. SUL

AUG.

O a treia:

DIIS. MAGNIS. ET. BONIS. AESCULAPIO. ET. HYGIAE.
M. AUREL. PRAEF. LEG. XIIL GEN. ANTONIAN. V. L. M.S.
O a patra inscripțiune se refere la Dobreta sau Sergius
Bassus, care în călătoria sa la băile Herculane â fost asasinat
de nişte tâlhari. Acest Sergius Bassus administră funcțiunile
unui decemvir și cele ale unui quaestor la o coloniă romană
de lângă Dunăre în Moesia.
D. M. JUL.
J. FIL. SERGIA.
BASSO.
DECEMVIR.
DOBRETAE. QUAESTORI. INTERFECTO. A. LATRONIB. VIX.
AN. XXXX. JUL. JULIANUS. ET. BASSUS. PATRL PIISSIMO.
ET. JUL. VALERIANUS, FRATER. MORTEM. EJUS. BXECU TUS,

|

A cincea:

5 O inscripţiune, care
carea, celoniei Tsiernensis,

aparține

aici, sa citat deja, mai sus la espli-

2) Petaoius

NIL, pag.

98.

Severian ; primul

consulat

cade: în 192,

Şergeonius în 1oe de Severianuș,

me
pu prana

AESCULAP;
ET. HYGIAE.
PRO. SALUTE.
JUNIAE.
CAECILIAE. QUOD. A. LONGA.
INFIRMITATE. VIRTUTE.
AQUARUM. NUMINIS. SUI. REVOCAVERUNT. T. B. A. EJUS.
VB
L.M.
.
O a, șeasa inscripţiune - dovedeşte, că băile de la Mehadia
erau dâja, zidite cel putin pe timpul lui Adrian, de oare-ce consulatul amintit aci al lui Severianus cade în a, 134.2)
-_DIIS. ET. NUMINIBUS. AQUARUM. ULP. SECUNDINUS.
„MAR.
VALENS.
POMPONIUS.
HAEM. V. HULCARUS. A.
VALENS. LEGAȚI. ROMAM. AD. CONSULATUN. SEVERIANI.
„C. V. “MISS. INCOLUMES, RESERVI EX. VOTO. .

Acesta,

erâ

consulatul

al

doilea

al

lui

unde însă se ceteşte şi numele

*

.
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„Că Traian însuşi ar fi fost ziditoriul acestor băi, se afirmă
ca foarte probabil de un descriitoriu aprofundat; al băilor. 1)
Multe dintr& petrile aflate la acest loc sunt deteriorate,
ear " inscripţiunile aproape cu totul şterse, întrebuințându-se
unele dintrinsele pentru zidiri. De aci se poate deduce, cât de
bogat va fi fost locul acesta în asemenea monumente şi câte altele se vor fi perdut.
Monete se află încă şi astădi la punerea de fundamente
pentru zidiri noue, cu deosebire de la Traian, Adrian, 'de la
- Antoniu pănă la Philippus şi Decius. O monetă bătută sub consulatul al cincilea al lui Traian are pe partea, reversă figura lui
Hercules, cu o pele de leu peste pept, cu o măciucă în mână,
şi cu circumscripțiunea:
|
HERCULI. CONSERVATORI.
Este adecă ştiut, ca Ulpia gens se bucură de o protecțiune: deosebită a acestui deu şi îl priviă, de conservatoriul ei.
Ca dovadă, ne servește parte-o inscripţiune dacică: 2)
|
HERCULI. CONSERVATORI. DOMUS. ULPIORUM. SACRUM.
M. ULPIUS..... VERECUNDUS.
parte o inscripțiune, unde Traian însuşi aduce mulțumită după,
învingerea, asupra lui Decebal, nu numai lul Jupiter Stator, ci
şi lui Hercules 3)

JOVI: STATORI. HERCULI. VICTORL. M. ULP. NERVA.
TRAJANUS. CAESAR. VICTO. DECEBALO. . DOMITA. DACIA.
_VOTUM.
SOLVIT.
ASPICE.
ROMULE.
PATER. GAUDETE.
QUIRITES. VESTRA. ISTA. EST. GLORIA.
|
parte altariul comemorativ, ridicat de Colonia Zermizegethusa,
pentru bunăstarea împăratului şi a. surorei sale Marciana, eroului
adoraţ.£)
„DEO. HERCULI. PRO. SALUTE. DIVL. TRAJANI. AUGUSTI.
ET.- MARCIANAE. SORORIS. AUG. COLONIA. DAC. SARMIZ.
5

Griselni I., 276 promite la acest loc o analisare chemică a băilor
şi cu aceasta ocasiurie și dovedirea, că dînsele foarte probabil își vor fi
primit renumele încă sub Traian ; nu mi-e însă cunoscut, că esistă, oare
în tipariu aceasta, descriere detaiată a băilur,-ori nu. 2) Gruterus|. c. XXXXV., 10. Aflată la Roma pe muntele Aventin
sub biserica sft Priscia,

*) Idem ibidem XXIII, 3: şi la Zamosius şi Lazius,
3) Gruter|. c, XLYL,

HI.

3
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Traian erâ adorat de popoarele acelea sub imaginea lui
Hercules şi i-se ridicase o statuă după chipul lui Hercules.)
În positura, aceasta se vede 'Traian și pe partea reversă a mai
multor monete, bătute de senat în onoarea lui. Cele mai multe
din monetele acestea, erau usitate în Dacia şi erau de acelaşi
timbru cu monetele coloniilor romane din apropiere de Vimina- :
cium. O monetă de la împăratul. Philippus arată Dacia ca figură,
femeiască şi e încungiurată cu insigniile legiunei a cincea,

schitică şi a patra macedonică.

Apoi s'au mai desgropat la, locul acesta la anul 1736 şepte
-statue

de ale lui Hercules,

cari s'au transportat

la Viena,

unde

„cea mai frumoasă s'a aşedat într'o sală a bibliotecei imperiale.
Deul cu mâna stângă ţine în braţe pe micul Hylas, ear” -în
mâna, dreaptă are măciuca, rădimată pe capul verului erymanteic, înaintea lui la picioare-i are un câne de vânat minunat
de bine lucrat?) Mai târdiu, pe la anul 1755 s'a descoperit sarcofagul unei femei necunoscute, care pe fie-care lature ave
figura, lui Hercules de o lucrare de tot primitivă.3) Corabia, care

aveă să aducă acest monument la, Viena s'a cufundat

în apro-

- piere de Pesta, şi astfeliu nu posedem de la acest sarcotag, de
cât un desemn făcut la, locul descoperirei.
5; Esistinţa municipiului Tiberiensis s'a confirmat deja,
prin o inscripţiune amintită mai sus, pe carea o citez încă odată,
pentru conecsiune.4) Tot acolo mai sus s'a, âr&tat, că municipiul
a fost Cavaranul de astădi, şi nu Timișoara. |
CORNELIAE. SALONINAE. AUG. CONJUGL GALIIENI. A.
"CN. ORDO. MUNI. TIB. DEV. NUM. MAJESTATIQ. EJUS.
1) Schwartzius

in

Prolog.

ad

Panegyr.

Plinii

jun.

„Forte

itaque

Romani, Trajani tanquam Herculem suum, qui gloriam saeculi imperiiqu
e

amplificaret venerati, hujusmoâi statuam, honoris ejus dicarunţ.*
2) Griselini |. c. posede acest tablou 3, Fig.|. pe acest
Hercules cu
inseripțiunea de desupt: „Statua Herculis cum Hyla
quem adamavit,
eitossa ad thermas Mehadiae, tempore Generalis Hamiltoni
s Bannatus
- Gubernatoris et a Paschale Caryophilo citata.“
5) Griselini |. c..posede tabloul III.: fig. 3, pe
acest; Hercules cu înscripțiunea de desupt: „Sarcophagus ad thermas
Mehadiensis tempore

Generalis Engelshoffen eftossus.“

IL.) o

) Lmdv.
ceteşte:

-

Ferd. conte de Marsigli (Danuvius Pannonico-Mysicus
Yol.
Corneliae Saloninae, Augustae conjugi Augusti
Caesaris

nostri, Ordo Munieipalis Tibiscanus devoto nomini
majestatique ejuş,
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6. Colonia Apulum 1) a fost de sigur aşedată de Traian,
după cum reese cel puţinîn mod negativ din Butropiu şi Ulpian.
În inscripţiuni i-se aplică şi numele unui municipiu :2)
M. MUNATIUS. M. F. CUM. BALBINO. QUAESTIONUM.
CAESARUMQUE. JUDEX. FLAM. DIAL. MUN. COL. APULI.
PRO. FELICI. EX. URBE. REDITU. P.
O

alta

inscripțiune

la

Marsilius

încă

numeşte

Apulul

municipiu.3)
Despre situaţiunea municipiului Apulum şi identitatea . lui .
cu Alba-lulia £) doară nu mai încape nici o îndoieală, dacă se
consideră distanţa de pe charta peutingeriană şi Rudra lângă
Alba-lulia. La o miiă de paşi de la Albalulia, sau Cetatea-albă,
se află urmele unui oraș vechiu pe o întindere mare, care
cândva, eră încungiurat de Murăș. Rămășițele alviei vechi împresoară încăşi astădi acest loc şi formează bălți şi. mlăştine

D Apula pe charta peulingeriână

e Alba-Iulia
de astădi.

2) Grutter. pg. 117.
3) AMarsil, IL, tab- 57. Pe o peatră sepulcnrală aflată la Apulum se
află versul din Phaedrus III, fab. 17: „Nisi utile est quod facirăus, stulta
est gloria“, din care reese epoca lui Phaedrus,

Murăş,

*) Alba-Iulia, astădi o frumoasă cetate liberă regească aproape de
pe o colină acoperită cu arături şi vii. Numele Iulia şi-ar fi căpătat

de la Iulia Agusta, mama lui Aureliu Ant, numele Alba-Carolina de la
Carolal VI-lea. — Sub cetate se află oraşul. Biisching : Erdbeschreibung IL. pg.
590. — Mannert ]. c. e de părere, că oraşul şi-ar avă numele de la Iulia,
Domna, soția lui Sever si mama, lui Caracalla; din contră, d'Anzif/e : D6scription de la Dace etc. tom XXVIII. des Inscriptions de L'Acad6mie etc.
deduce numele —- cum se pare, cu drept (? trad.) — de la un nume
unguresc : „Quelques auteurs qui se sont inqustâs de savoir, si le surnom
de Julie etoit, Romain, et ne devoit pas se rapporter ă Julia Domna,
femme de Svăre et mere de Caracalla, ont apparament ignoră, pue cette
ville a st appel6e par les Hongrois Gyula: Feir-Var, la ville blanche de
Gyula ; et que Gyula est le nom, ou plustât le titre de dignit6 d'un che?
des Hongrois, qui vers le milieu du VIILe siăcle s'6tablirent dans la Tran-silvanie, alors appelte Erdel. Zkwrocs, dans ses chronigues de
Honptrie
page 32 ait en parlant de ce Guyla:. „civitatem magnam in
Erdelen in

„venatione sua invenerat, quae jam pridem a Romanis construoța fuerat.“*
C'est done Alba Gyula plustât; qu' Albe Julie.“

--
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prin năsipul şi nomolul apelor din munţi. O inscripţiune
aflată,
aicea sună:
Ma
IN
PUB. AELIAE. JULIANAE. MARCELLAE.
SP. FIL. P.
AELI. JULIAN. ET. Q.R. FLAM. ET. IL. VIRAL. - COL. APUL,.
ET. ADOPTIV. P. AELI. MARCELLI. VE. EX. PRARF. LEGG.
VII. CL. ET. 1. ADJUT. DADES. ET. FILETUS. ACTOR.)
Şi la Apulum,
ca și la cele mai multe colonii ale Daciei,
a fost un apaduct. Se văd încă canalurile zidite din peatră,
cioplită şi conduse pe ziduri, cari erau aşedate pe boltituri:
o parte din cuantitâtea. de apă necesară se aducea si prin canaluri colosale, săpate în pământ. Apulum își căpătă apa din
isvoarele învecinate de la Zlatna, unde se află încă urmele
unui oraș vechiu, adecă, dărimăturile staţiunei Zermiziga.?) Cu
aceasta apă, curgătoare în abundanţă se aprovisionă nu numai

orașul Apulum însuşi, ci mai serviă şi pentru udarea,

nerea grădinilor, pentru umplătura

- rilor, basinelor şi a, vilelor.

şanţurilor,

și susți-

piscinelor, parcu-

|

-

7. Napoca sau Naputa încă e o coloniă traiană, după cum
reese aceasta din citatul de sus al lui Ulpian. Unica dovadă
despre aceasta, afirmare ni-o dă următoarea, inscripțiune : 8)
NUMINI. AUG. M. ULP. CAECIL. BASSIANUS. MAG. AUGUSTALIS. COL. NAP. D. D.
_
Despre situațiunea acestei colonii esistă, o înțelegere perfectă întră scrutătorii anticităţilor dacice.) De la Salinae, Turda
de-astădi, se trage o cale romană preste Mureş spre Oşorheiul
“de astădi, altcum numit şi Forum Siculorum, unde se află şi
dărimăturile unei vechi cetăţi. Aicea se socotește a fi stat
cândva Napoca, lui Traian, de oare-ce Şi charta peutingeriană,
“socotește de la Salinae spre Napoca 36 miluri romane, ceeace

„ cor&spunde în' tocmai cu distanţa, dintră Turda, și Murăș-Oşorheiu.
_

5 Zamos, pg. 25 cetește aceasta, inscripțiune astfel: Publiae
Aeliae
Julianae, Marcellae Spuriea filiae, Publius Aclius Julianus
(ex tribu)-

Veturia,. Quaestor

tivuş Publii

Aelii

Râipub.

Marcelli

Flamen

et Duumviralis coloniae Apuli,

Veterani ex

praefectura

legionum

et adop-

Septimae

Claudiae et. primae adjutricis Dades et Filetus actor.
2) Zamos, crede ca Zermiziga, ptolomeică ar fi Zlatna de astădi
pg. 31.

3) Sponii miscellanea - antiquitatis pg. 168. — Mannert |. o. pg. 79...
*) Zamosius 1. c. unde vorbeşte despre căile militare, — Bentă
- Transylvania tom. 1. pg, 31. — Mannert |. e;

.
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Ptolomeu

Parelissum,
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pe

charta

“peuting
eriană. i Parolissum, , ear
p
pe o inscript
pt iune Paralissum —
probabil, că încă e fundată de Traian, mai ales, că nu se face

- amintire de un alt împărat ca fundator al ei şi că obvine
şi
dinsa înșirată întră celelalte plantaţiuni traiane. Că Paralissum
a, fost întradevăr coloniă, o dovedeşte o inscripțiune, în care
se face amintire de un Decurion, un Augur, şi de un Pontifice.
COCCEJO. UMBRIANO. DECURIONI. AUGUR. ITE. PONTIPICI. CIVITATIS. PARALISENSIUM. PROVINCIAE. DACIAE.
COCCEJUS. SEVERUS. FILIUS. PATRI. PIENTISSIMO.
E
O alta inscripțiune spune apriat, că Parelissum a fost
municipiu, î)
|
Ă
Apoi mai poate servi charta peutingeriană, și spre dovadă,
că oraşele arătate au fost întradevăr colonii, căci dînsa Ia, locuri
mai neînsemnate n'are- de cât numele fără nici un alt-semn, pre
„când la aceste orașe sunt totdeauna adause două turnulețe,
cari numai la, aceasta, coloniă Tsiernensium au rărăas neîndigitate.2)
Situaţiunea, oraşului Paralissum e gr&u de staverit, se presupune îns€ ca probabilă lângă satul Micaza, nu departe de -

„isvoarele Murăşului, pănă unde se întindea, şi calea romană.3)
9. Colonia, Patavissa
Patavissa 5) .se pare a
Lângă Orăştiă, latineşte
„cu numele Petovium.?)
-

1) Zazius, şi după

nu e fundată de Traian, ci de Sever.)
fi numele ei corect și nu Patruissa,6)
Saxopolis, se află chiar o inscripțiune
o

dînsul Seivert pg. 71 citează aceasta inscripţiune,

care conţine cuvintele Mun. Paral.
1) Mannert |. c. De tabulae pentingeri.nae aetate.

3) Marsilius IL. şi Tab. Peut. — Ptelomeu încă, pune :
Parelissumnu departe de Napoca, La Zlatna nu poate în nici un cas
se fi fost
_aședată,
sium)

*) Digesta, de Censibus 1. $. 8 și 9: „et Patavicensium (Patavissen:
vicus, qui a D. Severo jus coloniae impetravit.* (Ulpianus.)
5) Tab. Peut. pg. 85.
|
|
-

5)
Ptolomaeus |. e. — Pe charta lui Reichard. se află Paralissum în
nordul Tissei ; de la Napoca se puteă merge la Paralissumpe şoseaua,

militară, preste

Optatiana,

Cargiana, şi Carsia,.

7) Zamosii analecta, pg. 14, 8 -

-
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D. M. M. AUREL. CRESGENTI. AUGG. LIB. VIX. AN.
LXI. ET. AURELIAE. FLORIAE. FILIAE. EJUS. DEFUNCTAE.
PETOVIL VIX. A. XXIII. M. XI. DIEBUS. XX. AEL. JULIANUS
SOCERO. ET. CONJUGI. PIENTISSI. B. M. P.
Patavissa ar fi fost aședată întră Salinae și Napoca, de la
locul: dintâiu

la, distanţă de

12, ear

de la cel al

doilea

de

24

miluri romane.') Prebue deci căutată pe lângă Murăş, cam spre
apus de oraşul Radnot.
'Turneleţe nu se află pe charta, peutig. '
„lângă numele Petavissa sau pentru-că pe timpul lui Sever nu
aveă încă dreptul colonial, sau pentru-că compunătoriului acestei
charte nu-i va, fost cunoscută ca colonie, ceea-ce pare a fi
mai probabil.
|
|
|
10. Despre

Tibiscum

a fost vorba mai sus. N'a fost colonie,

ci municipiu, ceea-ce înseamnă

şi mai mult, de oare-ce dreptul

municipal permiteâ, un feliu de constituţiune liberă.
il. Aquae n'a fost nici municipiu, nici colonie, eră însă
renumită, pentru fântânele sale minerale. Lângă locul ei să văd
pe charta peutingeriană unele case. Aquae eră situată 14 miluri
dacice preste Sarmizegethusa, cătră Apulum?) Unii caută locul
lângă orăşelul Auraria în comitatul Clujului, în partea spre

nord de Turda, fără a luă în considerare nici charta peuting.

și nici pe Ptolomeu.3) Băile încă și astădi renumite de la, Geoagiu
în comitatul Hont*) ar cor&spunde aşadară mai bine pentru
situaţiunea ei adevărată.i) Despre aceasta se dice:5) „Lângă
orășelele Geoagiu şi Sântu se află băi calde; la locul cest din
urmă s€ află încă şi.o fântănă renumită cu apă minerală, de

„care esistă şi la, orăşelele Slatina,
muntele

Sitna,

cel

mai

înalt din

Geoagiu

1) Prolem.. et Tab. Peut.
2) Mannert |. c. pag. 84.

5) Zroester antiqua et nova Dacia,
2) Benkoe

I., 174,

şi Palota super.

comitatul întreg,

Pe

se află un

i

— Pridoalisky Minerolog. pg. 10.
:

„__*%) Autorul sau a făcut din „Hunyad“ de la, Benkeă „Hont,*
sau şi la Benkei s'a străcurat aceasta colosală eroare de tipariu,
căci Geoagiul se află în comitatul Hunedoarei, în Transilvania,
preste Murăş, nu departe de Orăștie şi Deva, pre când comitatul
„Hont“ e în nordul Ungariei. (Nota traducătoriului.)
5) Biisching Erdbeschreibung IL, 6.
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isvor, a cărui apă vara-e rece ca ghiața, toamna însă e caldă,
“Se mai aflăși unele fântâni minerale.
|
12. Salinae se află pe drumul vechiu de la Alba-Iulia, “spre
Cluşiu. şi aveă, pre cum arată şi numele,-ocne pentre esploatarea,
de sare. Dacia aveă, sare în abundanță, şi mai multe saline, întră
cari îns6 aceasta, eră salina principală a ţerei, pre cum e aceasta
şi în diua de astădi. Salinae erâ lângă Turda de astădi1) capitala
comitatului 'Turdii,*) care e renumită nu numai din causa
ocnelor sale de sare ci şi pentru vechile sale mine romane.2)
Ocnele de sare se află în depărtare de vre-o jumătate de oară
de la oraș într'o colină de ardesie .lutoasă, pre când celelalte
coline de prin prejur sunt văroase. Se mai află apoi de la Aiud
pănă la Turda şi pănă la Cluşiu multe petrefacte. În ocnele
de sare sau' aflat bucăţi de sare transparente, în cari este .
închis câte-un strop. de apă ori câte-o bucăţică de muschiu.
Pe locul vechei Salinae se află încă şi acuma, lânga Turda

_dărimături de zidiri romane.
|

|

- Nu mai puţin importante sunt minele montanistice ale Daciei,
„cari s'au descoperit aproape de Turda şi - la alte locuri încă
pe timpul lui Traian. Ele se află lângă Zlatna, spre partea sudvestică de Turda ; apoi la Sasca, şi la Moldova, sau Boșniag.3) |
„Minele acestea sunt săpate în peatra cea mai tare, ear'
stâncile. cari astădi se sparg cu praf de pușcă, erau lucrate cu
dalta şi cu ciocanul în cât unii păreți sunt aşa de drepți,

„_ netedi şi poleiți

ca, şi cele mai grele

şi mai -migăloase. lucruri

de petrariu. Etapele puţurilor şi ale galeriilor de mine se văd
cioplite din întregi masse de peatră, cari sunt parte ardesie
paite văroase și de o figură eliptică ; toate acestea, sunt remar-

cabile atât dacă cugetăm la intreprinderea aceasta, îndrăsneaţă,

cât și la greutătea, lucrului pentru ocnarii cari -erau condamnaţi.
la acest lucru (ad metalla damnati). . Din istoria, bisericească
se ştie, că o mulțime dintră creștinii de la epocha lui Traian
în modul acesta au ajuns în Dacia.“
3) Mannert după Tab,- Peut.

*) Astădi Turda-Arieş.
*) Băsching. Erdbeschreibung II. 591.
3) Griselin [. 294,

|

3.
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0 mulţime de inscripțiuni amintesc de băile de aur şi de
“un Collegium, aurariorum în Transilvania, căci provincia erâ în
acest meţal foarte bogată. Baia principală eră Ja Zlatna şi la,
„Abrud, după-cum o dovedesc încă şi astădi o mulţime de urme.!)
13. Colonia Centum-Putea, trebue căutată - în vecinătatea,
Moldovei sau Boșniagului în munţii besedini, unde sia, aflat la,
anul 1776 următoarea, inscripţiune funebrală : 2)

— ——

= — FLAVIA. INGENUA. — — — — — —

XIT. ANNOS. XX. JULIUS. FLAVIANUS. CONJUGI. MOES.
— — EMP.
Astădi se mai-produce aici. cu deosebire cupru şi plumb,
care se topeşte în topitoarele de la Boşniag.
ŞI în învecinata, Sasca pe şesul unei vălcele, se află ocne
vechi,

cari dau

încă

și astădi

cupru

și plumb,

şi cari

se

con-:

sideră de lucrări romane de pe timpul lui Traian.)
|
14. Sergidava, după o inscripţie aflată la Sarmizegethuza,
- încă se pare a fi fost oraş însemnat %):

1) Coleseri de Keres-Eer Auraria Romano — Dacica. Cibinii 1717. 8. —
- Benkoe Transilvania tom. 1. pg. 22, 24, 26. — Seivert inseript, pag. 24, 117 etc.
Biisching

|.

c.

pg.

582:

„Eva

eine

halbe

Stunde

gegen

Mitter-

nacht. von Zalatna ist der farcebajer Berg mit einem Goldbergwerk, dessen

goldreiche Kiese 10, 30, 40 und oft mehr Loth Gold im Centner haben.
Es sind auch bei diesem Orte zwei Quecksiiberbergwerke, und in
der
Brennhâtte zu Zalatna werden jâhrlich etwa 60 Centner Quecksilber
ausgebrannt.“

EX, VOT. XXX. MAGNO. ET. INVICTO. IMP. BAER. 7. AELIO.
HADRIANO. ANTONINO. PIO. AUG. PONT. MAX. TRIB. POT. XVI.
COS. III. P. P. PRO. SALUTE. ET. FELICI. PONT. MAX. ET. ANNIAE.
PAUSTINAE. AUG. CONJUGI. C. CLOD. VI. PRAEF. M. DACORUM.
JASSIOR. HANC. STATUAM. IN. AURARIA. “NUMINIBUS. MAJEST.
Q. EORUM.
La Sulzer|. e, 1, pg. 250.

2) Griselini |. c. 294: Sie ward am Abhange des Berges Besedin
m
moldovaer Bezirk, ganz nahe an der Donau -gefunden. Cf P77. ună
Tab. Peut.
3 Griselia |. c.
urbis

*) Zamostus pg. 32: „Ad Devam
cernuntur, -Decidavae. Ptolomaei,

collis speciem assurgit,
Daviae sepulturae,

quoque oppidum rudera antiquae
ut conjicitur, ubi et tumulus et

opere magis quam

ut fertur monumentuin.i

natura iattus,

Decebali

regis

AUL. CRIS......... VOLȚ,..... a
XI a.
LORUM. INJURIA. ET... NIS. VIOLENTIA.
POPULO. PLEBIQUE. SERGIDAVIENSI. RESTITUIȚ.

Charta peutingeriană nu face amintire
despre
nefiind aşedat; lângă calea, militară. Prol
omaeus citiează,
şi Singidava; una, din “aceste două staţi
uni se ţine
de astădi lângă Mur&ș, unde se află
dărimături mari
oraş, cari se cred a fi rămăşiţe din
vechia, Sergidava,.1)

D. Isis,

Anubisşi
Lărgirea

Canopus

în

acest loc,
Decidava,
a fi Deva.
ale unui:

Dacia.

Daciei.

Despre veligiunea Geţilor şi a Dacilor
s'a vorbit sus mai
pe larg. Că colonistii transplantaţi
în provincia cucerită au
întrodus acolo afară de alți dei roma
ni și cultul usitat al lui
Isis,

0 dovedesc inţeresantele descoperiri: Un
anubis al

fostului
general-maior şi comandant al cetăţii
Timişoara, Iosif conte de
Soro, care arată figura unui om cu cap
de câne;?2) un canopus
mic 5) şi un Isis$ cu mânile Și cu
picioarele înfăşurate , de
șerpi. E remarcabil, că pe acest chip de
Isis în loc de hieroglife cu cari de regulă erau descrise astfeliu
de figuri, erâ gravată
legenda, latină ISIS PATRONA, o dova
dă că sa făcut; într'o

țeară, romană,5)

e

Că Romanii şi-au fost supus Muntenia, şi
Moldova pănă la
Prut şi că întreagă aceasta, țeară au numit
'o Dacia, e mai mult

|

8

Biischiug |. c.: „Deva (Decidava) in der verein
igten Hunyader ună

sarander Gespannschaftt, — Mannert
|. c. pg. 86.
2) Decopiată la Griseltui Kuptertafel
JI, Fig.

țiunea:

3,

cu

circumserip-

„Anubis aeneus apua Joann Com. de Soro Fortal
itii Vemesvarini

supremum praefectum“,
E
3) Tot acolo Fig. 6. Aici canopul apare
ca un om mititel, într'un
"-butoiu din care de-asupra, eșiă capul învălit
, jos picioarele şi pe ambele
laturi - mânile. - În simbolica egipteană însea
mnă fertilitatea. Ferodot |,

_ nai adeseori. —

Creuzer Symbolik pg. 106 (şi Jacobi Handw6rter
buch der

griechischen uod r&mischen
Sickler 1. c. pg. 598.

„+

4 Totracolo Fig. 5.
5) E foarte

curiasă

Mythologie). Asupra
a

|
presupunerea,

Canopus

(Griselin

țiganii ar fi descendenţii servitorilor. deului
Isis.

că localitate:
-

1.

-

e. 1,

pg. 285),

că.
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cât .probabil. Ptolomaeus

numeşte .0. mulţime de popoare

;1) de importanță apare însă .
mărginaşe cu o confusă nehotărire
răspunsul la următoarele puncte controversate.
Pănă, unde au străbătut Romanii spre ostul Daciei?
Se dice, că aproape de Galaţi şi de Siret, lângă un sat
cu numele Giorşani s'ar fi fost aflat rămăşite de zidiri romane
cu o inscripțiune: cam confusă — deoare:ce 'Traian n'a îmbrăcat
nici când consulatul al şeptelea — dar totuşi nefalsificată, ci
numai coruptă?) Ea suna:

IMP. CARSARI. DIV. FILI0. NERVAE. TRAJANO. AUGUSTO.
GER. DACICO. PONT. MAX. FEL. B. DICT. XVL IMP. VI
CONS. VII. P. P. CALPURNIO. PUBLICO. MARCO. L.
AURELIO.

RUFO.

|

Sigur e că prefectii Daciei pănă când Traian eră reținut de
afaceri în Italia şi în Orient, vor fi purtat răsboiu cu popoarele
din vecinatate, dintr& cari unele vor fi fost supuse, altele poate
-numai izgonite din locuinţele lor, ceea-ce eră cu atât mai ușor
cu cât aceste popoare, în tocmai ca şi Sarmaţii, în pamtea lor
cea mai mare duceau o vieaţă nomadă.
Ptolomaeus ficsează marginile Daciei spre resărit prin
“Hierassus sau Prutul de astădi. Charta peutingeriană citează
departe spre ost o cale romană cu. staţiuni romane; ba chiar şi valul roman, pe care Yam descris mai sus și care după chartele
citate s'ar intinde pănă la Tanais, ar formă dovada cea mai
sigură despre intinderea provinciei,
dacă
lam pute privi
- necondiţionat de operă romană.
|
Se mai naşte apoi întrebarea, că ce am avă să înţelegem
sub espresiunea „sarmatic“, pe care o aflăm pe diferite inseripțiuni ale unei sau mai multor colonii dacice. Cea mai importantă

D „A plaga occidentali incipiendo Anarti, Taurisci, Cistoboci, et sub
his Prendavesii, Rhatacesii, Caucoensii, sub quibus similiter Bielphii,
Buridensii, Cotensii, et iterum sub his, qui Albocensii, Potu'atensii et
Sensii, sub his qui maxime australes sunt, Saldensii, Ciagisii et Piephigi

inhabitantes civitates varias etc.“ Cit. Geogr.
2) Mannert

|. c. împrumută

_Beschreibung der Moldau,

aceasta

inscripţipţiune

din

Cantemir
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din aceste inscripţiuni, cari se pare, că “amințesc de mai multe
popoare _coloniste sarmato-dacice, e cea următoare: 1).
: LUCIO. ANNIO.. FABIANO. — — PRIMO. PRAEPECTO.
PROVINCIAE. DACIAE. COLONIARUM.
ULPIANARUM. TRAJANARUM. SARMATICARUM. DIS. MANIBUS.
Unii sunt de părerea, că cuvintele scurtate de pe inscrip:.

iune

„ULPIAN.

„ULPIA.
esistența

TRAIAN.

TRAJANA.
Sarmaţilor

SARM.“ ar

trebui

-să

se

cetească

SARMIZEGETHUZA. “ prin ce părerea, despre
în Dacia

ar

cădă

cu totul,

cuvintele

cele

din urmă ale inscripțiunei completate sună însă: „COLONIAE,
DACIAE. SARMATICAE.* şi prin urmare "nu permit nici o îndoieală, că în Dacia esistau întradevăr popoare sarmatice,2) şi că,
- astiel citatul de sus ar fi să se înțeleagă despre un prefect roman,
care aveă să poruncească asupra popoarelor coloniste sarmate.
Ce înseamnă însă diverginţa aparentă: întră colonii ulpiane
și traiane, cari erau tot aceleaşi ? Ar fi contrar istoriei întregi
a
presupune, că unele colonii dacice s'a fi numit “ulpiane,
ear.

- altele traiane; din aceasta causă e îndoielnică espresiunea acestei
inscripțiuni. Dacă admitem însă în. Dacia şi esistința Sarmaţilor,
am av& de a face „Cu trei verosimilităţi: ori că înţelegem colonisti romani, cari erau plantați
după situaţiunăa ei se numiă

în acea parte a Daciei, carea
sarmatică, — ori Sarmaţi, cari

erau colonisaţi în Dacia, — ori apoi că admitem originea sar-.
matică a Dacilor, sau cel puţin că amestecați cu Sarmaţii au

locuit

aceasta,

țeară în comunitate.

După opiniunea, din urmă, Dacii pe timpul dominaţiunei.
romane ar fi priceput limba sârmatică; aceasta opiniune se
sprijineşte pe împrejurarea, că limba, de astădi ar fi compusă
dintrun . dialect sarmatico-latin (?! trad.); că numele multor

-sate în Transilvania

și în Banat

sunt

slavice,

şi că. Ovidiu în

esilul său aminteşte sârmatica, şi getica, sau dacica, că înveoinată, 3)
D- Joh. “Seivert în script. monum. Rom. pg. 88.
2) Szler|. pg. 258. .
3) Ovid. lib. UL, Prist. EI, 12: Nam didici getice

— Tot-acela și, Trist. IL.:

Proxima, Bastarnae,

Mai departe lib. III. EI, 12: Stridula,
— Apoi |. e. E]. 3:
Quid mihi nune animi
„Inter Sauromates esse
Benkă Transsylvania, 1,4. cap.
-z

sarmaticeque

loqui.

Tauromataequs tenent,

Sauromates

plaustra

bubulcis agit,

dira regioni jacenti
Getasque putes,'1,$. 7: ete.
-

10
2

--

-
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E cu putinţă, — ce-i drept, — că pe timp
Romanilor
ul se
vor fi aflat deja Slavi în Dacia propriă, probabil însă e, că prin
espresiunea, „sarmatic“ se înțelege, Dacia în sensul ei mai larg,
cu o parte din Sarmaţii sau Slavii, cari locuiau pe lângă Prut

şi spre răsărit de acest rîu. Romanii posedeau după Ptolomaeus,

încă şi oraşele sarmatice Utidava,
dava, Patrodava

şi Arcobadăva,

Petrodava, Triphulum,,
și acestea

sunt

Carsi-

fără îndoieală,

celea arătate
și pe tabula
nuleţe.

pe inscripțiuni ca colonii sarmaitico-dacice, de
peuting. numele lor nu sunt provădute cu tur-

E. Bustul

lui
cu

Traian

şi templul

monumentele

de marmoră

sepulcrale.

Lângă amfiteatrul din Ulpia, traiană se vedeâ încă înainte
- Cu vre-o sută de ani un bust de mârmură albă răsturnat,
căruia îi lipse4 capul. Turcii în marșul lor. prin acel loc au
dărîmat acest, op de artă, ear” un preot i-a adunat fragmentele.
Capul se aflase la alt loc; e decorat cu o cunună de lauri,
semnul 'învingerii sau al Caesarilor, şi sa zidit d'asupra uşei
bisericei din Sân-Petru în. Valea Haţegului.!) După Hohenhausen
bustul acesta ar representă pe Traian, de şi după barba încre“ţită se pare a fi mai curând al lui Adrian. Espresiunea trăsurilor
e venerabilă şi arată un spirit cugetătoriu ; espresiunea poetică
însă, ce se află, adese-ori pe feţele- iui August și a Liviei, ba,
chiar şi pe acelea ale lui Tiberiu, Caligula, și Claudiu, — lipsesc
capului acestuia. El are din contră timbrul realităței, putând
prin

urmare

nici de cum

a fi fost foarte

caracterul

unui

fidelă reproducere,

monâreh

unui beliduce mare și înving&toriu.

nu împrimă însă

stăpânitoriu de lume, al

Lângă satul Demsuş în valea, Hațegului se vede încă un
templu roman de o construcţie particulară şi de o durabili
tate
estraordinară, care după semnele caracteristice ale altariului
şi
cele dimprejurul din afară se presupune, că ar fi un templu
al deului Mars. E greu însă a decide, dacă, templul acesta,
e zidit
de Traian, de și se poate presupune cu multă probabil
itate.
1) Decopiat

la /fohenhausen

Alterthiimer

Daciens pg, 79.
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templu

cioplite,

sunt în

cu deosebire pe

la, colţuri. Cărăinidile sunt dintrun. praf atât de. fin, ca şi făina
de cenușe, atât de tare ca ferul Şi roşu” ca, cinoberul. “Turnul, .
„decorat pe din afară cu cornice, posede mai multe colţuri
.de
cărămidă şi formează cuptușeala, esterioară a coșului de-asupr
a,
altariului alocaustelor. Pe laturea, din dos, în partea anterioară.
se află întrarea. Un coridor îngust de-alungul templului are la
capăt o afundătură, în care se află 0 icoană. Se mai văd apoi
și nişte r&suflătoare, cari probabil vor fi servit pentru scurgerea
- fumului. Pe partea răsăriteană se văd trei lei într'o posiţiune
ca şi când ar jucă, şi se ţin drept, siinboale ale deului r&sboaielor.
Pe partea, apuseană se află două columne dorice, cari sejvesc

de stâlpi și. au o lăţime de trei paşi şi o înălţime de patru

- stângini. Pe partea, din spre nord se vede rondelul, în care erâ
ridicată

columna,

statuară

a deului,

cu o cameră

sau

celulă a

preotului. Lăţimea, esterioară a, întregului templu e. de patruspredece, lungimea, de treideci, şi înălțimea pănă la, virful turnului asemenea, de treideci de paşi. În interiorul templului se
văd patru columne, cari -se împreună în mijlocul templului

|

deasupra

|

altariului într'o boltă, din

al cărei

centru

străbate

un

coş. Columnele sunt decorate cu armăsari de bătaie. şi arată
următoarele inscripțiuni. Inscripţiunea, cea dintâiu:

D. M. MIURRE. ...... HTONNRIS, ..... „ANN. M,

TERTA...

|

e cu totul neînţelegibilă.
A

„_

doua

sună:

VALERIAB, CARAE, VIX. AN, XXIX. E. FLAVIUS, APER.
SCRIBA. COL. SARM. CONJUGI. KARISSIMAE. P.
A treia sună:
i
|
D. M. C. OCTAVIO. NEPOTL VIX. AN. LXX. JULIA |
VALENTINA. HFRES. CONJUGI. PIENTISSIMO. FACIENDUM,.

PROCURAVIT. H. S.8

|

La finea, acestei inscripțiuni se vede desemnată,
|

) Plohenhausen pg. 123. —

-

a

Grufer. tom.

-

IÎ., pg. 812,

i

.

-

o inimă,t)
|

10%

-
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0 a patra, inseripţiune sună:
|

D. | M. C. LONGIN. MAXIMO. VIX. AN. LVIL. JULIA. AFRO. DESIA. CONJ. .... B.M.P.
Dintră anticităţile nenumărate ale Daciei sau cules aici
numai acelea, cari par” a avă o. importanță istorică, şi se refer
cu deosebire la Traian, fundatorul acestei provincie. Enumărarea
şi descrierea, tuturor anticităților de la, Caesar pănă la Aurelian,
cari se află în aceasta ţeară, ori sunt de origine de acolo, ar
umplă tomuri întregi, mai ales dacă sar -luâ în considerare
cercetările antiquarice întreprinse acolo în timpurile mai din
urmă.
IX.
Columna

lui Traian.

1683.

„— Morelli de 'Traj a Gorio ilustre, Amst. 1782. Fol.
— Colona 'Trajana,
disegn. et; intagl. da Piero Sanfo Bartoli. — De şi columna,
lui Traian nu
aparţine
cele ale

anticităţilor Daciei, totuși lăsăm
Daciei, deoare-ce dînsa conţine

să
o

urmeze descrierea ei după
icoană parte figurală, parte

simbolică a întâmplărilor şi objectelor privitoare la Dăcia,
întregind astfeliu

“istoria acestei feri.

ei? meg cm seri

Craconii nist

Zadrerți de col Traj. syntagma. Romae

oaza

—

Smart

1690, fol,

E
m

ID) Be/borii colonna 'Trajana, cu 128 tablouri in folio, —

- bell. dac. Romae.

1.

Întră anticităţile romane, cari privesc r&sboaiele lui Traian
cu Dacii, primul loc îl ocupă, fără îndoieală columna sa
din
Roma,i) deoare-ce dinsa prin tablourile ei nu numai indigitează, istoria. celor. două r&sboaie, ci tot-odată ne dă şi
un
tablou vioiu despre vieaţa, răsboinică a, Romanilor, în cât ne
represintă, acolo obiceiuri, costumuri, disciplină, armele, marşuri
,
"rînduieala, castrelor, aprovisionarea, cuvântările beliducilor, jertfele, altare, preoţii, costumul lor și obiceiul jertfelor lor,
stindardele Romanilor și ale- inimicilor lor, bătălii, perderi și
învingeri, solii, zidirea, cetăților și castrelor, asediuri, cuceriri,
prădări,
dărîmări, barbarisme şi fapte- nobile, punți, trecerea” cu
înnot
preste rîuri, năile cele mai aiferite, trofeie, triumfuri, festivit
ăți,
nutrirea, distribuirea, soldului, — procurându-ne astfeliu pe
lângă
o compunere precaută o icoană de mosaie a întregei epoce
romane.
Columna această, atât din punct de vedere. architectonic
cât şi din cel sculptural este deamnă de cea mai mare admira,
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iune. E făcută din marmură, "se ridică în formă de spirală
pănă la; o "mălţime de 128 picioare. În interiorul ei o scară de
184 trepte conduce pănă la coroana columnei; întră sculpturi

se află 43 ferestruţe

tăiate la locuri

potrivite,

așa, că interiorul

-

columnei e luminat de ajuns. Colosul întreg al Columnei se
compune din 34 bucăţi de marmură de o mărime estraordinară,
aşa, în cât 8 bucăţi formează piedestalul, 23 stilpul, unul capitelul, ear' altul epistilul columnei. Fie-care parte a piedestalului
e de 20 picioare. Pe acest; piedestal, decorat 'cu arme şi deițele.
victoriei, având la toate patru unghiurile figuri de vulturi, cari
"tin în ghiare festoane, se înalţă Columna, însaşi, despărțită de
piedestal prin cununi de lauri. Capitelul doric, ori mai mult
„ cununa de lauri e împodobită cu ou, ear pe platoul de sus se
„află un piedestal mai mic, pe care altă-dată se înălță statua,
lui Traian; astădi însă se află statua de bronz a sf. apostol
Petru, ridicată de papa Sixt al V-lea. Ideia acestei columne, - :
una din cele mai fericite și mai valoroase, ce a, putut'o avă
cândva, vre-un architect, e a genialului Apollodor, a cărui patriă erâ Athena!) El ridică, aceasta adevărată columnă de podoabă
şi detriumf în: mijlocul forului lui Traian. Ea, se înalță sus preste
- “toate porticele încungiurătoare şi preste arcul triumfal, care
probabil esistă deja, când s'a aședat. columna, în această împrejurime admirabilă. Priveliştea generală. a acestui tor trebue
să fi fost sublimă și încântătoare mai
pre sus de ori-ce espresiune, de şi noi astădi nu ne mai putem face ideiă despre ea nici aprocsimativă barem, fiind-că din toate minunile forului
nu a r&mas pănă la noi altceva, de cât aceasta. “columnă,
carea resistând timpului de toate. distrugătoriu, esistă încă şi
adi

spre

a vesti gloria romană.

Pe piedestalul columnei se află următoarea, inscripţiune:
SENATUS. POPULUSQUE. ROMANUS. IMP. CAESAR
DIVI. NERVAE. F. NERVAE. TRAJANO. AUG. GERM. DACICO.
PONTIF. MAXIMO. TRIB. POT. XVIL IMP. VI. COS. VL P. P.
AD. DECLARANDUM. QUANTAE. ALTITUDINIS. MONS. ET.
LOCUS. TANTIS. RUDERIBUS. SIT. „EGESTUS.
1) Meier: „Geschichte der bildenden Knate:
1 numesc şi Damaşceanul.

mei III, pg. 202. Unii
a
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Inscripţiunea aceasta dovedeşte, că monumentul s'a ridicat
la ordinul şi pe spesele senatului și ale poporului roman ş. an.
|
în al 7-lea tribunat, aşadară și în al 7-a an al guvernării lui
Traian, deoare-ce împărații numărau tot atâţia ani de guvernare
ca 'și de tribunat. Anul acesta, al 7-lea însă erâ an. 115, d. Chr,
867 al Romei, şi anul consulilor Q. Ninnius Hasta şi P. Manilius
Vopiscus, pre când Traian purtase r&sboiul cu Parţii. “Prin
urmare Traian n'a ajuns să vadă încheerea columnei și astfeliu
notiţa lui Dio, că împăratul însuşi ar fi ridicato “spie înmormeântarea şi spre gloria sa, are st se înţeleagă, numai cu privire
la consimţirea lui Traian cu onoarea, aceasta, acordată lui prin
conclusul senatului.!) A devenit însă mormântul lui, aşădânduri-se
cenuşa, sub piedestalul columnei într'o urnă de aur2)
„=.
Aceasta columnă a, fost primul monument de feliul acesta,

în Roma

şi tot-odată

sublimul

model

pentru

toate

celelalte

cari Sau ridicat mai târdiu: În numărul figurilor ea întrece
celelalte monumente cari privesc pe Traian. Paliul columnei e

acoperit

de jos pănă

sus cu o făşie lată încinsă în formă

de spirală cu tablouri sculptate, cari conţin istoria celor două
răsboaie cu Dacii. S'a observat o creștere succesivă a figurilor
în gradul cum se înalţă columna, așă că figurile de sus privite.
din depărtare

apar

tot atât

de mari

ca, şi cele de jos, pre când

în realitate tablourile de pe paitea inferioară a columnei
au.o
'nălțime numai de două picioare, ear cele de sus sunt
de dou&ori aşa de 'nalte şi sunt sculptate în relief, eşind pe jumstat
e

afară. din. tablouri)...

i

|

„La, toate sculpturile columnei) s'a observat stilul bun
şi
laudabil ; figurile au capete cu aparință ingenioasă, şi
de şi
predominează un caracter: general, ele arată, totuşi o diferinţă,
i

3 Do Cass. Traj. 16: „ză Esnotv îv mi dyogă za uiova
MEpisov,
biv îs sopijv Eur, ua di sis îxideitev zo5 rară zi dogâv
toyov.it

*) Dio. pg. 788 C, — Fur. VIII, 2. 17. —

eimar la Dio |. c.: „Sunt qui în pila,

quam

bine, încă o îmbrăcare cu table de
află tabluurile sculptate.

Remmar ad

marmură
Dion,

marmore incrustata esţ.k
+) Meier Kunstgeschichte III, 231,

Viet, Bir, XII, 14, —

tenebat

'conditos dicant : quo funăamento, adhuc requiro.«
3) Bucăţile cele mari de marmură necioplită

colossus,

ar fi avut, dacă

de Paros,

Traj.16,

ăua

$.

pe care

115:

„extus

cineres
înţeleg

apoi se
Pario
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în trăsuri. Formele membrelor sunt viguros desvoltate, pre cum
se şi cuvine unor voinici romani, 'oţeliţi şi dedaţi la lupte crâncene şi la -suportarea,

strapaţiilor

unui

răsboiu,

sunt

reproduse

cu multă fidelitate şi adever; vestmintele se îndoiesc în cute
simple şi late, cari însă trec îci-colea, în contra doctrinei despre
măsurile curate şi netede, peste părţi mai înalte ale membrelor.
Pentru a redă o espresiune poetică a, figurilor, ori pentru a le
grupâ cu oare-care eleganţă, aşa, se pare că artistul nu şi-a dat
multă silinţă, ci sa mulțumit a pune puţină grijă pe contrastul liniilor, dar' chiar nici aceasta n'a făcut'o în tot locul
cu receruta atenţiune. La, toate figurile gesticularea, e amăsurată,
faptei momentane, simplă _şi firească; nicăiri vre-o esagerare
ori meşteşșugire. Esecutarea demustră, că măestrul ei a, ştiut,
să-şi stăpâniască materia fără multă, silă și cu o uşoară agilitate.
Cununa de lauri, preste carea se ridică paliul columnei, vulturii,
„armele

şi

deiţele

victoriei

de pe

pielestal,

cu

privire la arta

esecutărei merită tot-atâta, admiraţiune ca şi sculpturile istorice,
"În deosebi este atrasă atenţiunea privitoriului de victoriile cari
apar. ca şi întrun sbor uşor, vestmintele lor fâlfăinde — cei
drept — nu fac cute grandioase, dar totuşi sunt pline de gust
“şi eleganţă, aşa, că bucuros suntem aplecaţi a le numără întră
cele mai bune figuri de asemenea natură, cari se văd pe monu-

mente publice.“

|

„În 9 Iuliu 1833 — pe basa.!) unui râport al dlui architect

danez Semper, că pe columna, traiană sar fi păstrat urme de
coloratură antică — o societate. de nous architeeţi aparținetori
la. diferite naţiuni a întreprins în privința aceasta o cercetare
minuțioasă, cu care ocasiune fie-care se slobodiă în jos pe funii
de-a lungul columnei, esaminând cu atenţiune păreţii ei. Toţi.
erau de acord cu dl Semper, că columna a fost fără îndoieală
acoperită, cu o pătură cam groasă, care acuma în partea, de sud
a dispărut cu totul, deoare-ce din partea aceasta aduce vântul
mai adese-ori furtunele. Coloarea se compune dintr'un galbin
auriu, la, care însă se observă diferite gradaţiuni, lucind une-ori
mai mult spre roşu, ear câte-odată apare galbin auriu curat.
Sub abacusul capitelului sa. păstrat coloarea încă în pături

:) Intelligenzblatt der allg. Lit, Zeitung. August 1833,

%
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groase; acolo-seamănă pe deplin. cu urmele înegriţe de vechime
ale coloraţiunei- encaustice de la templul lui 'Theseu şi cea a.
Parthenonului. Văpsitura, e tare Și groasă și seamănă a fi bitu:

minoasă ; ea. formează, beşici sau gâlcuri-cu sgărieturi, în tocmai

ca şi vechia cuptuşire - cu smoală a. năilor, având la frânger
e
structură sticloasă. Unde succede a o desface fără atăcarte
a
'petrei, acolo lasă îndărăt o coloare palidă xineţiă, care. îci-colea
,
luceşte în coloarea, roşiă. Pe gâţul capitelului şi pe caneli
rise
arată urme neîndoio:se de coloare
albastră,
—
Se văd
“figuri în aur
pe -basă mai
închisă, a, cărei - coloratură
depindeâ, de la objectele
ce representâ, pre cum stânci,

edificii ş.

a. Locului gol aparţinea

tală. Spirarele
canelirile

sunt a

gâtului

se. cugetă

albăstri;

ouăle

coloarea albastră fundamen-

aurii,

apa

verde

cu

albastră, gâtul
o

cordea

şi

roşiă, al

cărei dos erâ aurit ; asemenea, şi ascuţişurile săgeţil
or întră ouă
eră roşu cu dosul aurit. Abacul probabil că eră albastr
u cu
labirintul roşu. Soclul şi piedestalul nesigur. Unele- dintră
aceste
presupuneri vor mai trebui -să fie confirmate ; totuşi
rămâne ca
un resultat constatat şi de tot nou, că pe columna,
traiană se
află o crustă de coloratură, care în partea ei cea
mai mare
joacă în galbăn auriu, ear ici-colea în albastru, verde
şi roşu.

Roma, 10 Iuliu 1833.

E

O K.*

Germania, posede în. museul' din Miinchen o copiă
fidelă a
columnei lui Traian, ceva mai mare de cât statura
unui om,
„carea constitue un tesaur de o rară valoare.
Colonada, coustiuită,
de Bernini împregiurul piaţei dinaintea biseric
ei Sf. Petru din
Roma « unicul esemplu al timpurilor noue,
care sar pută pune
alăturea

cu

columna,

şi forul

lui

Traian,

dar

chiar

şi aceasta,

de şi în. privinţa concepțiunei geniale sar puts
privi oare-cum
ca un demn. rival al-celor: două, totuşi în privinţa
, gustului curat
şi a esecutărei frumoase stă, mult înapoia colum
nei şi a, forului;:
apoi obeliscul erâ deja. ridicat când sa, const
ruit colonada, şi *
astfeliu a fost uşor a i-se ctoi o împregiuri
me bogată şi corespundătoare, pre când aici din contră, forul
esistă, deja când s'a.
„ridicat în mijlocul lui columna, drept încor
onare a, perfecțiunei
întregului.!)
1) Meier's
Romern,

Geschichte

der

edată de Riemer.. Dresda

bildenden

Kiinste bei den Griechen. ună

1836. Partea

III. pg. 416,

za
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Porul lui Traian, în mijlocul căruia; se află aceasta column
ă,
de artă etrurică, întră Capitoliu, muntele Quirinal și
forul lui
Nerva, sa zidit de architectul grecesc Apollodor.
Pe locul
acesta erâ, palatul lui Traian, zidit din diferite. soiuri de mar:
“mură, decorat cu statue şi tablouri; apoi un gimnasiu,
bibliotecă,
azcul vriumțal în memoria, învingerilor asupra Dacilor
, o hallă
cu

columne

corinthice

înalte

și

cu periferie

foarte.

male,

architravi frumoși, ear în mijlocul acestei halle statua

a lui Traian

aşedată

împărații

următori

renumiți,

întră

Symmachus,

pe nişte

aşedau.

cari

escelâ.

coloane

la

locul

şi

poetul

svelte.!)

cu

ecuestră

Mulţi

dintră

acesta. statuele bărbaţilor
Claudianus

;

ear'

papa

eare se urcase pe scaunul papal la an 498 d.Chr.

zidi aicia, biserica, sft. Vasilie, ear' Bonifaciu
trei turnuri
dintră cari cel din mijloc se numiă turnul soldaţi
lor, din

înalte,
causa,

că erâ zidit pe locul 'cuartirului gardei” pretoriane a
lui Traian.2)
Îngrăditura de bronz, care încunjurâ, capitelul . column
ei

astieliu, în cât se putea

umblă în ocolul ei, nu

se mai află acolo.

Colosul de-asupra columnei, care represintă statua, lui Traian
îmbrăcat cu mantaua de resbel, cu lorică şi cu cisme
— cum
„se află şi pe monetele' comemorative — ţineă în mâna dreapt
ă
un glob de_ aur cucenuşa împăratului,?) ear în mâna stângă;
un sceptru. Acesta: sa nimicit ori prin barbari ori prin
vre-o"
tempestate, căci capul i-s'a aflat, cu ocasiunea delăturării
unor
d&rimături la picioarele acestui colos și s'a depus în
casa, cardinalului della Valle, ear picioarele stau încă și astădi
pe vârful
columnei. Având câpul colosului de la marginea fruntei
pănă în
josul barbei o lungime de 2 picioare şi.4 țoli, ceea-ce de.
regulă
face a 9-a parte a lungimei corpului, 'mălţimea, colosal
ei statue,
se socotește cu 21 picioare romane. Traian a fost unicul împărat
,
“înmormântat în Roma,) căci mausoleul. lui August și molul
lui
Descrierea următoare a tablourilor de pe columna traiană
e 'luată
din „Historia utriusque belli dacici a Trajano Caesare
gesti ex simulacris,
quae în ejus columna Romae visunturi — de Ciacons,
:
mai

-

„_1) Vedi mai jos Ja capitiul : despre arta culturală pe timpul
lui Traian,
mult despre

_?) Dio Cass.

lib. 13, cap. 24. —

cap. 13.

toate aceste obiecte.

in vita, Traj. —

Blondus

Ammian.

lib.-3, romae

-

„2 Aceasta după-cum se ştie —
- 4) Futropiu,
-

|

Maxcellin. lib. 16. —

instauratae,

—

Marlianus

Pa

e o hipotesă controversață,
|
-

Gellius,
lib. 3,

|

154

“ NIEAȚA ȘI RESBOAIELE LUI TRAIAN.

Adrian,

apoi

cetatea

eternă.

.columna

lui

Antoniu

.

Piu,

se

aflu

afară

de

-

Pe piedestalul -columnei pe. toate laturile ei sunt sculptate
trofeele cari sau luat de la inimicii învinși, stindarde de răsboiu, steaguri cu bălauri, instrumente buccinale, cioareci, panţere,
scuturi, sulițe,
spedi, pumnaluri, buzdugane, topoare, seceri,
arcuri, şăgeţi și tolbe.
Urmează !) vulturii, insigniile militare cari conduceau armata,
la victorie, Acesti vulturi ţin în ghiare o cunună de stejar, o
coroană civilă, provedute. cu pantlice, pentru a se pute legâ pe
capul învingătoriului :
O coroană de lauri dedicată lui Traian după obiceiu din
partea, senatului pentru învingerile âsupra Dacilor.
Drava, un rîu mare şi navigabil, ce se varsă din Alpii
nordici spre meadădi în Dunăre, ar fi fost — după aserţiunea,
unor scriitori — primul loc de concentrare a armatei designate
pentru răsboiul contra Dacilor2)
|
Magazinuri (horrea) asemenea unor castre încungiurate cu

valuri și șanțuri, serviau

pentru depunerea bucatelor şi necesi-

tăţilor de tot feliul pentru purtarea, răsboiului. După, posiţiunea
___lor înaintea castrelor aceste magazinuri se numiau şi procestriă.

|

Aceste procestrie zidite pe locuri înalte, se întrebuinţau şi

spre acoperirea întăriturilor pe malul Dunărei, fiind totdeauna
ocupatecu un număr mare de soldaţi.
o
Grămedi de lemne pentru întărirea, castrelor, pentru gătirea,
bucatelor, a uneltelor de răsboiu și pentru baterea de poduri.
Şopruri pentru scutirea fânului şi a nutrețului pentru
cai şi celelalte vite, toate construite astfeliu, în cât puteau să
resiste ploilor şi vânturilor, dar totodată să serviască şi pentru
siguranța taberei.
.
„ Casteluri situate la, mici distanțe pe malul Dravei şi p3
„munţii înalţi, întăriți cu val şi cu “şanţuri, spre a pută sevi
2 Ciacconus lasă să urmeze
Fiecare

alineat înseamnă,

aicia,

şi

de-arândul tablourile şi esplicarea
fără adaugerea

numărului,

nouă, Modul arbitrar al unor esplicări e bătătoriu la ochi.
2) Ciaccon. 15.

lor.

o secţiune
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soldaţilor de refugiu. Sigur în casul când tabăra n'ar fi încă gata,
şi inimicul ar voi să întreprindă -vre- un atac.!)
Torţe înaintea, ferestrilor castrelor, spre a lumină noaptea
împrejurul acestora în cas de suprindere.
Un custode pretorian străjueşte înaintea, ușei unui castel.
Împăratul se află în acest câstel pănă se va gătă zidirea taberei.
Petorianii sunt sculptați cu mânile împletite şi cu ridicarea,
degetului - arătătoriu, spre . designarea, fidelității şi a devotamen-

tului lor cătră împăratul,

a

cărui

persoană

o încungiurau

şi. o

însoţiau constant și o veghiau de-arândul. Pe columna, lui Traian
se văd adese-ori astfeliu representaţi,
Fortificări pe - malul
Dunărei 2) trase de la un castel la
celalalt, spre a împedecă trecerea inimicului preste riu şi
suprinderea, castelurilor şi magazinurilor.
„Un coif de bronz, care de obiceiu se legă sub bazbă, Sol:
daţii aveau și pălării de pele, cari se numiau pălării pannonice ;
_probabil că preste aceste pălării se puneau pe cap coifurile, ca
„să

nu

sufere

capul

prin

apăsarea

metalului.

Un scut de trei şi două picioare, arere-ori de unu şi jumătate.
O mantauă, de r&sboiu; 5) largă, cu un nod sau cu o cătă-

ramă de încopeiat, se
într'alta parte.

puteâ

aruncă

-peste

umeri

O jubeică militară, din- postav alb, foarte

întruna

sau

scurtă, sufulcatţă

şi strinsă bine în jurul corpului aşa, casă nu fâlfăie.t).
O cingătoare militară, [cingulum militaris] 5) acoperind corpul
de la şolduri pănă la genunchi, şi servind 'de acoperemânt soldaţilor la, eserciţiile lor militare ce le făceau în pelea, goală,
5 Vegetius II., 8. Si non reperitur antiqua munitio, opportun
is locis,
circumdata, majoribus fossis tumultuaria castella, firmantur, Nam
a castris
diminuto vocabulo sunt nuncupata castelia ; intra, quae in angariis
aliguanti
pedites, equitesque degentes, tutum iter commeantibus praestant
. Diificile
- enim hostis ad ea. loca audet accedere, in quibus a fronte
et a tergo

novit adversarios commorari.
2 Ciacconi crede.

pare a fi Sava...

că

rîul

acesta, ar fi Drava,

3) chamys,
,
i
î) Sagum.
5) cazapestee, alias subligar,

mai

probabil

însă

se
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Cisme militare,!) a căror tureci ajungeau pănă la fluerul
piciorului,
|
Păpuci militari, aproape numai niște talpe, cari erau strinse
pe picior prin cureluşe - înfășurate în jurul piciorului în formă,

de rociu.

Semispatha,

-

E

o spadă mai

care: se chiămă, şi gladium.

-

E

scurtă de cât spatha obicinuită,

|

Scutul de metal al unui veteran, încungiurat cu un
lănțişor, decorat cu flori şi alte înfrumsețări fie ca podoabă,
fie- în

semn de distincţiune.

De

O luntre, care. aduce din casteluri - şi magazinuri vin
şi
oţet pentru so'daţi.
j
A
Tonne şi butoaie pentru vin și oţet, aduse de soldaţi
din .

magazinuri în luntre.

: ..

-

|

-

O corabie încărcată cu grâne, care se transportează din
casteluri după armată. Desagii sunt legaţi cu sfoare şi
cu funii.
Un cârmaciu;2)
|
.
A doua corabie cu vin.
Danubiul. Tabloul acestuia, încoronat; cu trestie.
Fața şi
mâna, dreaptă îndreptate spre r&sărit ca direcţiunea curgerii
sale.)
Împreunarea Dravei cu Dunărea. |
|
„Armata eşind dintran lagăr ori dintrun castel
de lângă

Dunăre, se află în

marş.

Soldaţii

merg

în panţere,

cu coifuri

legate de umeri cu cătărămi, cu scuturile şi spădile
. lor,
“purtând palisade sau suliţi, pe vârful cărora le
sunt legăte
străițile, pline de pesmeţi, apoi o. legătură cu brânză
şi cămuri
afumate, o ciutură (ploscă) cu vin, o olcuţă ori tigae
de fert,

şi un cuţit de tăiat brânză. Cu astfeliu de m&runţişuri eră
bine
provedut fie-care soldat, cu deosebire în marşurile prin locuri

deşerte şi fără plantaţiuni.
_Desagii, cari trebuiau săi poarte soldaţii cu sine în
greutate
pănă la, 60 funţi. Proviantul erâ prescris a, fi provădu
t, adese-ori

pe 17, pe cel puţin 3 dile însă totdeauna,

-

i) caligae,
2) clavus.

-

*) Ciaccon |. c.: ubi primum Illyricum alluit, et Dravum
et Savum
minores
amnes intra, se recipit, Ister appellatus, Danubii

ut Strabo et Stephanus attestantar,

-

nomine

abolito,

-
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Scuturi în forma, -unui pătrat lungureţ.

„Un

a

pod de lemn preste Dunăre, format din luntri adunate

şi întărite pe amândouă malurile. Legiunile purtau
cu sine
luntriţe făcute dintro singură bucată de lemn,
provădute cu
funii foarte tari, une-ori cu. lanţuri; acestea puse
una lângă
alta, se. acoperiau cu scânduri şi astfeliu podul pe luntri
eră

ușor făcut.

-

Purtătorii de stindarde, pe pept cu lorica,

ear pe cap

cu

coifuri îmbrăcate în pele de leu, astfeliu, că coama leului
fâlfăie

preste grumaz şi preste umeri.
Un simbol al Concordiei,!)

o

mână

încinsă,

Ă
încungiurată,

de o cunună de lauri pe o sulă lungă ; ici-colea
atârnă, decoraţiuni

cari în timp de pace se depuneau în aşa, numitul aerari
um şi se
scoteau numai în casul unui răsboiu.
Un purtătoriu de vultur: aquilifer, şi un signife
r, care
poartă în mâni un manipel sau-un alt semn
militar, probabil

că € o laternă, care se purtă noaptea, înaintea, soldaţilor
în marş ;

pentru trei contubernii,
numărând fie-care câte 10 soldaţi,
eră provădut-un manipel, pentru fie-care cohort
ă un - signum |
concordiae şi pentru fie-care legiune un vultur ca
semn militar.
Un prefect pretorian sau un tribun militar cu lorica,
Și -cu.
0 mantauă, ornată cu o faşiă de purpur, o cingăt
oare, de lacare atârnă bo spadă; în mâna stângă ţine o
petiţiune ori o

consemnare a, trupelor, cari trec preste rîu. El se afă postat
13

marginea podului şi se pare a dâ centurionilor
şi purtătorilor
de stindarde unele ordinaţiuni, că ce au să facă Și
în ce direc.

ţiune s& conducă trupele.

a

Purtători de chipuri, cari pe vexilele lor purtau
- icoanele
depinse, parte ale deilor, parte ale imperatorilor,
sau celorlalţi

conducători renumiţi.
„Tabloul deiţei Victoriei, o virgină aripată, pe cap

coroană de lauri pausând pe globul lumei; se purtă
în
ca un semn de învingere spre încuragiarea, soldaţilor.
1) Wolfgangi Lazi: reipublicae roranae in extoris

provinciis,

cuo
bătălii
bello

acquisitis, constitutae, commentariorum lib. VII.,
pg. 674, jos: „Sisnum
concordiae erat dextrarum mutuus complexus,
inter signa, quoque cohortium receptum : quale numismatibus suis primi
imperatores praesignarunt,

ut in his quae quotidie eruuntur, est cernere —&,

-

|
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Alt pod de lemn, aşedat pe luntri,. pentru trecerea armatei
preste Dunăre. La capătul podului se află un: tribun, ca şi |
mai sus.
a
Că soldaţii în lagăre nu-şi acoperiau capetele şi că, coifurile
şile puneau pe cap numai când erau în luptă, se dovedeşte
adese-ori pe columna lui Traian.
|
Suliţe cu ascuţişuri late, numite de Romani silices,
Cornişti şi bucinători, purtând instrumentele lor.
“Lancierii, garda de corp a lui Traian, purtând lănci lungi.
-. cu “ascuţisuri

de. fer.

Armăsarii comandanților fruntaşi cari însoțiau pe 'Praian,
conduși de soldaţi. Sunt acoperiţi cu ciabrace sau straiuri împodobite cu mătasă, aur şi argint. Au frâne şi zăbale, curele
de pept şi coadă pentru ţinerea, ciabracelor, însă fără scărițe, .
cari — după cum se vede. pe statuele equestre din vechime —
nu erau

cunoscute.

Că, soldaţii romani în lagăr umblau fără, mâneci, de aseinenea,
„ne dovedeşte columna traiană.
Tribuna, de pe -care comandantele agrăiâ armata, eră de

regulă

postată

pe podiu înalt făcut din

peatră

cioplită, -dacă

permiteâ aşa ceva timpul şi locul; acolo ţineâ dînsul consiliu
de r&sboiu cu tribunii și cu conducătorii. fruntași, Și tot de acolo
se publicau decisele generale.
Traian se consultă cu comandantul său suprem şi$ nedespărțitul soţ de răsboiu, prefectul Lusius, asupra planului de
r&sboiu şi asupra, bătăliei iminente.
|

Regele

sacrificulus

—

preotul

sacrificielor

—

încins: şi

învălit în modul gabinic, se consultă asupra unei jertfe, care să
se aducă deilor înainte de începerea luptei. Conform voinţei
lui Traian, preoții trebuiau să fie îmbrăcaţi în vestminte de
_răsboiu, ornate cu păr de coloare purpurie.
i
Săcurea de fer, cu care preotul sacrificătoriu tăiă jertfa, de
răsboiu, e o unealtă sfântă și arată spre festivitatea, jertfei,
care va urmă.
o
Modestia, cea, mare a lui Traian reese și de acolo, că
dînsul tractâ pe comandantul gardei de corp, pe Lusius, ca pe
un asemenea, lui, punându-l să şeadă lângă dinsul pe suggestum,;

"un aserăenea scaun, şi în asemenea, vestminte ca, ale lui.

Căci
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ambii poartă asemenea mantale, fasciă, de purpur
şi cingătoare
de arme. Traian şede Ia, dreapta, Lusius
la “stânga. Scaunele
vor fi probabil de fildeş sau de altă materie prețioasă.
Covoarele .
de mătasă sunt ornate cu ciucuri de purpur
. Aceste scaune

naveau braţe de rădimat.

|

Armăsarii împăratului. în ciabrace de mătasă,
întreţesute cu
aur, apoi cu frâne şi zăbale, şi conduşi de servit
ori cu drâpeluri.
Două stindarde; unul dedicat împăratului,
împodobit cu

aur, petri

scumpe, mărgele

ȘI purpur, şi

purtat

înaintea

lui.

EI

atârnă de pe vârful unei lănci, e legat cu pantli
că fâlfăindă şi
se venerâ atât de mult, în cât ceata, soldaţilor se
aplecâ înaintea
lui pănă la pământ și toate celelalte insignii
militare se lăsau
în jos. Stindardul celalalt erâ dedicat prefectului
Lusius, care

comandă sub Traian, și erâ roşu
dardul- senatului

eră argintiu,

al

sau în coloarea focului. Stin-

împăratului

auriu,

al coman-

dantului roşu, al armatei albastru.
Preoţii încununaţi cu lauri, încinși în modul
gabinic, stau
împrejurul unei jertfe solemne, cântând imnuri
sau cântări răsboinice şi rostind rugăciuni corespundătoare. Vestm
intele preoţilor

erau

de pânză

în coloare

albă,

|

Un mic drapel de aur, înfrumseţat cu. flori
şi cu poame
timpurii, purtat de un preot, care va, să însem
ne că primul r&sboiu
dacic sa început primăvara, când primel
e poame începeau a
se coace.
|
Sa
“Un vas de aur sau de argint, pentru
apa, sfințită, carea în
semn de purificaţiune se stropiă asupra
locului de sacrificare,
asupra, sacrificatorilor şi asupra, jertfei.

Un măcelar de jertfe — victimarius — jumătate
desbrăcat

şi sufulcat, împletit cu cunună de lauri,
pregăteşte vitele de
jertfe, le leagă de altariu şi le taie,
|
Şurţ (imus) care 1 purtau victimariila, lucrur
ile lor, ajungeâ
de la .mijloc pănă ln pulpe şi eră garnisit,
diagonal cu o bordă
de purpur.
E
i
i
O teacă pentru cuțitul de jertfă, purtat
ă de victimariti,
Un pagiu, ornat la, tâmple cu vitta —
eşarpa.- sacrificală
— purtă numele. de Camillus, eră preotului
la îndemână, purtând
în mâna dreaptă un ulcior, din care
turnă vinul sau altă fuiditate în potirul împăratului -sacrificator.
Acesti ministranți —
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sacrificatori erau tineri de genul băzblitese Și fomâesc
anii pubertăţii şi se numeau camilli şi camillae.
Tibicari,

sufiători

de

flaute,

eari

cântau

în

sacrificiului.
"Traian înaintea cortului câmpoducal, îmbrăcat

pănă

la,

decursul

ia
în 0 haină

albă de pânză ce ajungeă pănă jos la călcâie, stă cu capul
învelit înaintea unui altariu zidit de peatră pentru ceremonia,
sacriticiului, în - flacările căruia aruncă flori mirositoare, fructe
timpurii, smirnă, scorţişoară, tămâe şi şofran, şi varsă din potir
vin şi sângele victimei. Un astfeliu de sacrificiu se obicinuiă a
-.se aduce înaintea bătăliei, şi nu erâ "permis a se începe lupta,

înainte de sevârşirea festivităților,
„-.
Potirul er4 un 'vas larg de metal, din care se vărsă pe
altariu o parte din sângele viotimei. Se împărţiă și vin şi alte

fluidităţi.

|

a

Un sacrificiu de un ver, berbec şi un taur (sue ove taurile)
se ţineă totdeuna la fie-care revistă sâu paradă militară. De pe
desemnul acestor animale destinate pentru sacrificiu se vede,
că ele erau de genul bărbătesc.
Un linteu bicolor de mătasă,. cu care se acoperis taurul,
verul sau berbecele, erâ, tivit cu blănărie şi garnisit- cu purpur
(dosuale.)

Victimariul, ţinând cu mâna dreaptă coarnele aurite ale
taurului, ear' în mâna stângă, s&curea. sacrificală.
"Un ministrant — camillus — care legă victima,
0 duceâ
“de-aci, aduceă apă şi pregătiă toate cele necesare pentru sacrificiu.
Un

vultur; stindard

şi alte 'insignii

militare,

cari trebuiau

să fie de faţă la sacrificiu şi se înţepeneau în pământ.
Cornisti, cari în decursul sacrificiului suflau în tuburi.
Cornisti, cari suflau în 'cornuri şi în buccinale.
i
Urmează un om îmbrăcat numai cu o tunică, altmintrelea,
gol, pe care îl asvârle de pe sine un asin ori un catîr. În mâna,
dreaptă, ține o ghioagă, ear în cea stângă 0 sită. Animalul
poartă o botniţă, şi are în loc de frâu numai un căp&stru. Însem-

narea, acestui tablou nu e clară.
_
Haine sau cămeși fără mâneci, dar”
desuptul vestmintelor.
- .

cari

se - purtau de

|
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Traian agrăeşte soldaţii de pe suggestul de
peatră, încungiurat de prefecţi şi tribuni în presența
purtătorilor. de stindarde și a insigniilor militare. Îmbrăcămintea,
împăratului e o
mântauă largă militară fâlfăitoare (paludamen
tum), preste lorică,

ori

pânţeră

o

sclamiă

grecească

(schlamys),

o

cingătoare

încopciată, o cămaşă, cisme “militare, -o spadă
cu mâneriul de
fildeş, ornat cu aur şi petri scumpe. Mâna,
dreaptă şi-o întinde
spre soldaţi, pe cari îi agrăeşte, ear în mâna
stingă ţine o r6lă.
Pentru. ca. soldaţii în decursul luptei să se
poată află mai
cu înlesnire, fie-care scut, al unei şi aceleiaşi
cohorte erâ, provedut cu: semne (digma) speciale, pre cum fulger
e, cununi, flori
ş. a. Pe dosul fie-cărui scut erâ inscris numel
e poseserolui, a]
cohortei și centuriei sale.
|
Soldaţi cu cuirase, coifuri și scuturi, ascult
ă cu atentiune
cuvântarea împăratului şi-i arată devotament
,
O cuirasă făcută din curele de pele sau de
tinichea,

_Un soldat taie cu toporul copaci spre
a deschide cameradilor
- săi o câle de întrare în tabără,

Un soldat încărcat cu o corfă, din care dă
unui zidariu var
pentru zidirea unui monument de peatr
ă în tabără.
Un soldat, care poartă la brâu un pumn
al ori un fel de

spadă scurtă,

-.

a

Soldaţii” cari servesc zidarilor în diferite
moduri de salahori,.
aducând unii var în corfe, ear alţii
patri cioplite, cornuri şi

grindi

pentru ridicarea

zidurilor

taberii.

De

altcum

colum

na;
traiană demustră prin diferite scene,
că acolo unde se află în
„apropiere peatiă destulă, taberile se zidiau
cu totul de peatră,
Din astfeliu de tabere au eşit cu timpul, pre
cum ştim, o mulțime

de oraşe.
|
|
O sentinelă de veterani în tabără,

ca nu cumva inimicul

din apropiere să-i suprindă şi astfeliu să “împe
dece continuarea,
lucrărilor.
E
|
Un pod de lemn, aşedat pe stâlpi, cazi erau
bătuţi în alvia
rîului. Stâlpii împreunaţi cu traverse sunt
prov&duţi cu piroane.
Podul duce de la tabără întro câmpie mânoa
să,
Un architect, care arată meseriașilor unde
au să lucre, şi
în ce ordine are a se face totul. Cu un
topor de fer se bat

piroane în niște scânduri groase.

O -

a]

|
1
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Scuturi și coifuri de ale “soldaţilor, date: jos pe durata,
lucrului în tabără,
|
|
a
„
Prefecţii și tribunii se consultă laolaltă despre aședarea,

lagărului.
|
o
Un măestru zidariu, care mână lucrătorii la hicru şi împart
e
ocupaţiunea într& soldaţi.
Cortul comandantului suprem, locuinţa lui Traian în tab&ră
;
lângă dînsulse află questoriul și porta praetoria,
Pretoriani, garda de corp a împăratului, înaintea vestibu
lului
pretoriului, distingându-se de soldaţii ceialalți prin aceea,
că,
poaită brâul spadei atârnat de la umărul stâng -spre partea,
cea,
„dreaptă şi se înfăţişează cu mâna, dreaptă încinsă şi
cu degetul

“arătătoriu ridicat.

|

Împăratul Traian esmite o parte din soldaţii ușor armaţi,
spre recognoscare preste marginea, teritoriului inimic.
O altă punte de lemn preste rîu, în apropierea, lagărului.
Apropierea lagărului de riu-e de mare însemnătate
pentru
siguranță şi transport.
|
"Calea, care duce de la poarta tabării cătră rîu. Un
soldat
- scoate cu un ulcior frumoşel apă din rîu.
"Un parapet, ascuţindu-se înainte în forma unui plastro
n.
Soldaţi într'o pădure din vecinătatea, lagărului parte
taie
lemne, parte le transpoartă în tabără, având pe umeri
câte o
prăjină, de la care apoi atârnă un lemn mai gros,
legat de

prăjină cu sfoară şi tîrît pe jos.

Încă un pod de lemn preste un rîu.
Armăsariul împărătesc,

împodobit

frumos

pretorian, pre când împăraţtul visitează tabăra.
Un

-

măestru

fie-căruia.
Împăratul

zidariu,

'Traian

arătând

meseriașilor

Și

ținut de un

|
ocupaţiunea,

|
ocoleşte şi inspecţionează toate" fortifi-

caţiunile şi părţile taberei, spre a îndemnă, soldaţii la lucru
solid și atent, și spre a îndreptă, ce nu eră bine început. Un
soldat agrăit de împăratul îngenunchiază, înaintea, acestuia, însă
fără a, depune lemnele ce le are 'n spate, ca, să nu fie întrerupt
în ocupaţiunea sa,
.
:

Clăi de fân întrun

unui atac

din

partea

şanţ,

unde. sunt

inimicului.

mai

sigure în casul

Îndată lângă şanţ, earăşi

un
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pod preste rîn pentru transportarea mai comodă, a, fânului şi a
paielor m&runţite.
i
-

„
Pretoriani, trabanţi şi garda de corp, stau împrejurul lui
Traian, unul ridică degetul arătătoriu.
|
O patrola, trimisă pe teritoriul inimicului se reîntoarce
cu
doi prisonieri daci cu mânile legate la spate, ducându-i înainte
a
împăratului, ca să afle de la, ei planul
de r&sboiu a] inimicului.
Ei poartă pantaloni largi şi lungi pănă la calcâie
unde se
împreună cu încălțămintele lor.
|
Un al cincelea pod, mai lat și mai frumos de cât celelalte,
făcut de lemn preşte riul în apropierea unui lagăr. Pe
pod stă
axchitectul superior, ţinând în mână un baston sau
un par şi
Supraveghind în ocupaţiunile lor pe lucrăţorii ceialalţi,
dintră
cari unii adună lemne, alţii leagă stâlpii bătuţi în alvia
riului,
ear” alţii bat piroane cu barosul. Ce feliu de rîu va fi fost
acesta,
nu șe știe. Dunărea nu va fi fost, pentru-că ar fi prea răpitoa
re

- şi afundă,

de cât să

se poată

lucră în ăstmod

în alvia

ei.

“Tabloul următoriu presintă sau o varniţă, în care se ardes
şi se stinge varul trebuincios la zidirile- lagărului, sau
vre-o
năsipărie.

„O unealtă, făcută din două laţuri, un feliu de s6ară pentru

transportarea petrei. Împăratul Traian încă e la faţa
locului
visitând toate cohortele şi corturile spre a ordonă cele
de lipsă,
Scuturi şi coifuri de ale soldaţilor cari lucră, aninate
da
niște pari bătuţi în pământ.
|
Armăsarii

împăratului,

cu ciabrace

de

mătasă.

lucrate

cu

fir de aur, şi cu ciucuri de purpur atârnaţi de chingă, se conduc
de servitori prin poarta principală a lagărului la adăpare,
luându-li-se pentru ușuiarea adăpărei frânele din gură, cari sunt
“aruncate preste grumadii cailor.
multe.

Cortul principal al lagărului, prin
escadroane de cavalerie, spre

inimicului. |

care trec legiuni: şi mai
a combate un atac al

|

O gardă pretoriană Ja poarta, pretorică,
Un al şeselea pod de lemn preste rîu, îndată lângă poarta,
pretorică. Preste pod trec călăreţi şi pedestrași din lagăr,
spre
a se aruncă, asupra inimicilor de pe şes.
|
Ei

11%

-
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- Călăreţi ușor armaţi,- cu coifuri împenate parte cu
păr de
„coadă de hipopotam, parte cu pene. de struţ,
E
a
_ Soldaţi pedestri greu armaji cu panțere, purtând
coifuri şi
scuturi de metal, încep lupta şi stau înțepeniţi ca
un zid. ki
nu se luptă numai cu arcuri, suliţi ş, c,, ci şi cu
spădi, însă
neurmând pe inimicul fugărit, spre a nu conturbă
ordinea, luptei
şi r6ndurile

trupelor.

”

Sa

i

Un vultur, purtat de un aquilifer; La finea răsboiului
al
doilea, punic Romanii aveau 20 legiuni, sub Caesar 16,
sub Vespasian 36, ear sub Traian 20. Legiunea a 30-a erâ însă împătri
tă .
a) hispanica, sau africana, b) gallica, sau germanica,
cu cognumele Ulpia. Traiana,
pentru-că eră înființată de Traian, 1)
c) moesica, d) syriaca. Probabil, că prin vulturul acesta
se
înțelegeă legiunea, traiană,2) Asupra legiunei a 35-a, care
încă,
purtă cognumele Ulpia, esistă îndoeli.3)
|
1) W. Lazii comment, reip. rom, lib. V., pg. 584. Aici. se află mai.
multe inscripţiuni cu privire la leg. XXX.

Ulpia Trajava,

Cea, dintâiu.se

află la Colonia Claudia, Celeja, Cilli qe astădi în Stiria,
şi sună:

T. VARIO. CLEMBTI. 7. F. CL, CEL. PROC. AUG. PROVIN.
RHOETIAE. MAURETAN.
CAESARIENS. " LUSITANIAE.
CILICIAE,
PRAEF. ALAE. BRITANNICAE. MILLIAR. PRAEF. AUXILIORUM.
TEMPORE, EXPEDITIONIS. IN. TINGITANAM. MISSORUM. PRAEF.
EQ. ALAE. II. PANNONIORUM. TRIB. LEG. XXX. ULP. PRAF. COH.
II. GALLOR. MACEDON. VALER. URBANUS. LICINIUS, SECUNDINUS.
DECURION. ALAR. RROVINCIAE. MAURETAN. CAESARIENS.
A doua

inscripţiune,

tot-acolo pe biserica sft. Nicolae

A

__Mela

sună:

ME
CF
U
PF
C DIA. TULL
|
AN. LX.
o
N TA. F. AN. XXV.
MISSORUM. M.
LEG. XXX. UL, PR,
TRIBUN,
|
A treia la Pola Colonia Pietas Iulia în Dalmația (Szraa V., 216. —

UL, 3) pe uşa bisericei sf. Margarete,

sună :

Ă

_

I. SERGIUS C. F. SALVIA. POS. [. SERGIUS C. F. CN. SERGIUS.
AED. Il. POSTUMA. SERGI LEPIDVS AED. TR. C.F. AED.II. MIL,
LEG. XXX. VIRQUINQ. SALVIA. POSTUMA. SERG. DE. SUA. PECUNIA.
2) W.

Lazius

la locul indicat.

N

Ă

'3) Lazius pg. 184 dice despre dînsa.: „legio XXXV. Ulpia, cognomento,
a Scoto in Cod. praefect. inter legiones
Pseudocomitatenses Iilyrici
enumeratu.“

|

Ă
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O pădure foarte deasă, din care inimicul puteâ, să-i suprindă,

la, ordinul împăratului se taie pănă la pământ. |
Vulturul legiunei a doua, într'o cunună de lauri,.

|
_

Vulturul legiunei a, treia aşijderea întro cunună de lauri.
Deosebirea, întră acesti trei vulturi erâ, că primului îi lipsiă

ori-ce podoabă, şi erâ înfrumseţat numai cu frunziş, al doilea
eră încungiurat de un laur; car la al treilea se mai adăugă
pe
lângă cununa de lauri şi un ornament de ghirlande.
Aceasta

deosebire

se făceă

probabil

mai uşor vulturul legiunei. lor.
“Traian

pentru-ca legionarii

|

să

cunoască

Capetele a duor regi inferiori se presintă de soldaţii
lui
după bătălie, așteptând soldaţii, cari au tăiat capetele
,

o remunerare de la împăratul.

|

O bătălie înfocată a Romanilor cu Dacii, După
o luptă
îndelungată, şi o apărare eroică din partea inimicil
or, soseşte
în fine la momentul potrivit cavaleria lui Traian
și eluptă o
învingere sângeroasă. Perderile Dacilor și numărul prinsoni
erilor
au fost; mari. Fiind-că în aceasta; bătălie au luptat
trei legiuni
şi fie-care l&giune numărâ 6100 pedestraşi şi 626
călăreţi, reese
că au fost la olaltă 18.300 pedestrași şi 1878. călăreți
afară de
trupele auxiliare.
Chipul lui Jupiter, căruia, Romanii i-au sacrificat
înaintea, .
bătăliei, şi care li-a dăruit învingerea. Deul întinde
dreapta spre
Romani, pre, cari îi scutiă, ascundând stânga, şi arătând
Dacilor
fața sa mânioasă şi cruntă,
- Alţii esplică tabloul acesta, drept o icoană a, soarelui
, prin.
care se arată în mod simbolic timpul şi oară, învinge
rei eluptate.
Bătălia sar fi întâmplat, după amiadi pre când soarele se plecă
- spre apunere; din causa aceasta şi resfiânge deul
soarele cu
agerimea privirii sale asupra Dacilor, cari sunt postați
spre apus,
spre a-i orbi prin strălucirea sa, pre când lumina sa
întoarsă
priă ochilor Romanilor şi le uşură învingerea. Aceasta,
esplicare
alegorică se justifică prin alte asemenea, tablouri de
bronz
învelite cu un văl de matasă ori de purpur, de pe
columna

traiană, prin care se arată de trei-ori starea, soarelui : diminea
ţa,
la amiadi şi seara, prin înfăţişarea, deului soare ca june,
bărbat

şi ca moşneag. -
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Insigniile Dacilor erau un steag şi un bălaur, care
însă
cu cap&tul codii şi cu aripile luide peşte seamănă
mai mult
unui peşte.
Armele lor au fost scuturi, spădi și arcuri, fără panţer
e şi

fără, coifuri. Vestmintele
sufulcată,

care

dedesupt

acopereâ, braţele,

atârnă de amândouă

âu fost tunică încrețită, şi

de-asupra

un

părţile pănă la, genunchi

al vestmânt, care

şi eră în sus

„umeri încopciat cu două cătărămi. .

pe

.

Un frumos june dac, care luptând vitejeste a cădut
mort;
e scos din luptă şi purtat de ai săi sub espresiuni
de cea mai
mare tristeţă, spre a fi dus în lagărul lor, ori la
alt loc sigur,
unde după obiceiul Dacilor are să fie ars şi apoi
înmormântat.
Romanii, cari au învins în aceasta bătălie, cuceresc,
prădează, şi aprind lagărul inimicilor,
.
Insigniile militare ale Dacilor, un steag şi un bălaur,
Cucetite în bătălie, sunt înţepate la locuri înălțate
ale lagărului
inimic, ear” pe: sulițe se văd puse capetele dacilor
fruntaşi în

i

din

bătălie

alte ascundătoare.
Un soldat roman îmbăţat
„un tiu spre a urmări inimicul.

.

se ascund

prin păduri şi prin

—
de

|
biruință,

înnoată
--

Soldaţii romani, cari au aflat un vad, îşi desbracă

preste

armele

şi hainele, le pun pe scuturi, şi purtându-le
pe cap le ţîn cu
amendou& mânile şi trec apa la malul celalal
t. Stegarii cu
insigniile militare pe umere trec rîul tot aseme
nea, Împăratul
Traian Stând pe tribună Și încangiurat de insigni
ile militare şi
de gardă primeşte trimișii Dacilor, cărora însă
nu le acoardă,
pacea, ci le arată în mâna stângă un pilum, semnu
l r&sboiului.
Pilumul, care îl ţine împăratul în mâni, e unul
din cei mici.
Dacii, călărind pe cai fără ciabrace, fără ţol şi
fără nici o
podoabă, și dirigându-i- numai cu frâul.
Dacii, locuitorii unui sat din apropiere, vin” la
Traian şi-l
roagă de pace. Conducătoriul lor e provădut
cu o ramură de
laur, semnul păcei, spre a fi scutit de insultele
soldaţilor romani.
Ei nu vor să se predeie la, graţia învingătoriului
şi astfeliu nu-şi

ajung

scopul,

ceea-ce se

vede de acolo, că Traian îşi apleacă

aer

scăpaţi

za DR

Dacii

ei lore e amină PO aer

semn de trofee, . -

_
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mâna, dreaptă ca, şi când ar demandă supunere, ear mâna stângă
şi-o așeadă pe mâneriul spădii.
Locuitorii unui oraş, devenind la desperaţie îşi omoară
vitele mari şi mici, ca, s& nu pice în mânile inimicilor, formează,
ordinea, de bătălie şi se luptă pe vieaţă ori moarte,
Oraşul este prădat, de Romani şi dat flacărilor. Bărbaţii
“sunt ucişi toţi, ear femeile şi copiii sunt duşi în captivitate. În
acest tablou se vede portul şi împodobirea capetelor femeilor
dace, apoi îmbrăcămintea băieţilor.
Călărimea, Dacilor despărțită şi încungiurată de trupele lui
Traiân își caută scăparea în fugă şi trec la un loc afund peste
un rîu, în care mulți se îneacă şi numai puțini ajung malul .
celalalt.
Purtătorii insigniilor militare scapă doi bălauri, cărora le
urmează

rămăşiţele” armatei

prin

nişte munți

selbatici.

Călăreţi sarmaţi, trupe auxiliare de ale lui Decebal, acoperite
cu cai cu tot-cu panţere împletite din sirmă de fer, poartă
„coifuri conice ascuţite.
Decebal îşi. re- adună remăşiţele armatei, se întăreşte cu
trupe

proaspete

şi -se

împreună

cu

călărimea

atacă un oraş

ocupat şi fortificat

de

de bucate.

lângă

sunt

Pre

ziduri luptele

Romani,

sarmatică,

apoi

cari sufăr lipsă,

dese. Romanii

primesc

rane din pastea săgeţilor dacice, dar și dinșii ucid mulţi Daci
cu petrile aruncate din praștiile lor, şi cu suliţile lor asvărlite,
apărându-se vitejeşte şi' fără, obosire.
|
|
Soldaţii apărţinători unei și aceleiaşi cohorte pentru recunoşterea, mai uşoară şi-au provădut scuturile cu semne (digma).
Acestea erau, pre cum se vede aicea: Îuleere, luni, flori, stele,
lănţişoare ş. a.
Dacii atacă cu un berbece de asalt zidurile cetăţii împresurate,

pănă

când

săgetarii

lor țintesc asupra, Romanilor cari au

curs Ja, apărarea, zidurilor.
Traian vine tocmai la timp în ajutoriu împresuraţilor, cari
pătimeau deja de foamete, şi le aduce: grâu, transportat, peste
un rîu (Dunarea?) în desagi. Trece preste Dunăre pe năile liburnice şi întră noaptea în cetatea asediată, din care îl întimpină
conducătorii fruntaşi cu soldaţii lor, purtând pe insigniile lor

militare luminări de ceară aprinse. şi încununate cu lauri. Împă-.
1
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„ratul îi primeşte.cu multă, bucurie, şi
apoi îi provede cu trupe
de ajutoriu și cu proviant, Puţine dile după
întâmplarea aceasta,
Traian. părăseşte cetatea, plecând noaptea
pe căile lui sprea, atacă
trupele de nou adunate ale lui Decebal şi
pe cele ale sarmaților
înainte de a, se pută împreună cu armata,
lui Decebal. Marinarii
şi luntraşii împletesc cununi spre a se
împodobi cu sle în

semnul bucuriei de-învingsre.
Desemnul

unei

năi-de

|

r&sboiu

cu două

parte voluntari români, parte prisonieri daci,

O poartă de onoare lui Traian,

rânduri de

pe malul

vâsiaşi,

rîului, - unde se

îmbarcau trupele. Asupra arcului de trium
f se vede deul Mars
cu coiful pe cap, stând asupra unui Biga,
care represintă,

pe Traian.

i

-

o

ai

Armăsarii, objecte de răsboiu, trecute pre
luntri lungi
„preste Istru, scuturi, panțere, arme de
tot feliul, unelte de
rEsboiu. Luntraşul șede la capătul din dos
al corăbiei şi diri-

gează cârma.

O

Alte corăbii cu câte doi

|
veslaşi

şi

manuate de vâslași şi dirigiate de Romani,

cu pliscuri de

metal,

|

|

Traian după o călătorie repede pe apă
ordonează a se
Ocupă, şi a se aprovisionâ o cetate pe malul
Dunărei, cucerită

„de soldaţii romani.

|

a

|

Traian își conduce din aceasta, cetaţe trupe
le pe teritoriul
inimicului şi împarte călărimea şi pedes
trașii pentiu atac;
înaintează însă fără iusigniile militare, proba
bil pentru că voiă
s& se apropie pe ascuns şi s& suprindă inimi
cul, sau pentru-că,
duceâ, cu sine numai o parte a legiunei.

ip aie

ei

se luptă,
„mulţi cad. Numele de onoare „Sarmati
cus“ “al lui 'Traian,
triumful -său, care nu s'a sărbat numai
asupra Dacilor, ci

RR

atac o iau Ja,

n e

dintră

tm

de vitejia, romană ; puțini

T

Călăreţii sarmatici cu arcuri deja la primul

"fugă, temendu-se

ae a

În marșul acesta Traian e asociat de germanii aliaţi _tri-

butari şi de alte. popoare auxiliare, însă goli
şi armați numai cu.
un fel de buzdugan.
Traian, călare în fruntea oastei şi infor
mat prin spioni
despre posiţiunea, inimicului, merge noaptea
cu repedime forţată,
şi suprinde contrarii neprecauţi încă, înain
tea zorilor.

=
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Pa
3
anumit şi asupra Sarmaţilor, apoi mai multe monete dovedesc
învingerea asupra acestui popor.!)
Diana ori Aurora, pentru-că lupta. sa întâmplat noaptea,
ori spre diuă. Poate să fie însă şi o icoană a. deilor, purtată de
soldaţi în bătălie înaintea, trupelor, ori doară icoana unui qeu -al
cărui templu se află undeva în apropierea câmpului de Taptă.
Aceasta a fost a, treia bătălie, în care a picat multă
pedestrime dacică, și călărime sarmatică, după a căror nimicire
a fost căştigată victoria. Dacii se luptau cu ghioage.
Cară

butoaie,
sonier

inimice

cucerite,

“scuturi şi săbii.
roman

legat,

încărcate

Pe

cu grâne,

roata unui car

ucigânduil

întră

insignii militare,

se

vede

suferinţele

un
cele

primai

cumplite.
Îi
o
Daci moşnegi neputincioşi, în spate cu copiii lor minoreni,
apoi mame dace, îmbrăţisându-şi copiii, fug dinaintea. Romanilor,
cari îi urmăresc prin păduri, munţi şi alte ascundături.
- Îmbrăcămintea femeilor dacice eră, o tunică cu mânece cu multe creţe, pănă la călcâie şi ţinută cu un brâu; peste
această tunică se îmbrăcâ o haină groasă, care cam semănă cu

toga
nod

romană,

învelitoarea

şi atârnă preste umeri

de cap
pe- spate

eră de pânză, legată întrun
în jos.

Daci, cari se predau lui Traian şi obțin de Ia, dînsul graţie.
întărirea unui castru nou. Unii duc var în corfe sau în.
lădi, împletite din nuele de salcă, alţii adue zidarilor peatră,
care apoi se cioplește cu dalte şi cu ciocane. Daci răniţi şi prinşi în bătăie, cu mânile legat în dos, se
aduc în lagăr de soldaţi romani.
Un număr de soldaţi romani, răniți de Daci într'o bătălie
foarte sângeroasă, se condue la un lOc, unde se află iusigniile
militare, spre a fi puşi în siguranță şi-spre a lise legă ranele.
Lipsindu-le bandăgele, împărătul necruțându-şi mantaua proprie,
o rupe și o împarte celor lipsiţi. Celor căduţi în bătaie li-se
ridică în onorul lor altare şi se ordonează (după mărturia lui
Dio) celebrarea, parastaselor anuale.
Baliste — maşine de r&sboiu — aşedate pe cară, prin cari se asvârleau projectile în depărtare. Ele erau trase de catiri,. se
1) Părerea lui Ciacconi,
.

Z

i
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socoteau de regulă una pentru fie-care centurie

şi er

de: un

o legiune

contubernium,

adecă

de

îi

oameni.

La

servită,
erau -

“de regulă 55 carrobaliste,!)

Un Dac,

care se

predă unui "Roman

dreaptă.

IE

Şi îi apucă

-

Nimicirea armatei dace, din care numai

mâna

i

puţini

scapă

cu

vieaţă.
|
|
|
Traian stă pe tribună şi laudă, vitejiea, trupelor sale; le
mulţumeşte şi le promite un Congiarium.
Daci nobili prisonieri, sub pază aspră, sunt a se transportă
la Roma pentru triumf.
:
Un soldat roman se grăbeşte a îmbrăţișă şi sărută pe un

camerad

al său,

probabil

pentru-că

11 va

fi credut

noaptea,

trecută, cădut mort ori în captivitatea, dacică, ori poate pentru
că acela, va fi fost distins de împăratul pentru, vre-o faptă eroică.

Un soldat încărcat cu un sac, în care duce Congiarium.

Traian şedând pe o înălțime, împarte fie-cărui soldat congiariul, unii dintră ei îi mulțumesc sărutându-i mâna, ceea-ce

se priviâ de o graţie deosebită a împăratului.

Femei dace, ardpe prisonierii romani, cărora le sunt mânile
Jegate în dos, în modul cel mai barbar cu făclii, spre a r&sbună umbrele bărbaţilor şi ale fiilor, căduţi în luptă,
Germani, Pannonieni,
ori alt popor mărginaş aliat cu:
Romanii, transpoartă pe Dunăre după anmnata lui Traian
năi
încărcate

cu

bucate,

cari

sunt

primite

de

soldaţi

şi duse

în

lagărul lor. Bărbaţii acestia străini arată lui Traian cea mai
adâncă supunere. .
Traian a îngrijit de aprovisionarea, armatei în modul cel
mai bun şi-şi conduce armata, earăşi din tabără, spre a, constrî
nge
pe inimicul, de și învins, dar totuşi de nou încuragiat, la
a doua bătălie.
Întră vulturi şi insigniile militare ale Concordiei se poartă,
în fruntea armatei icoana unui berbece, ceea-ce rar se întâmplă.
Dacă Romanii au dechiarat unui popor r&sboiu, trebuia
un fecialis
s6 mâne un berbece pe teritoriul inimic. Însămnătatăa,
acestui
obiceiu se esplică, în diferite moduri.
1)

Pagetius,

IL, 95,

i
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Un pod
armatei

de lemn

aşedat pe luntri

O
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mari, pentru trecerea,

peste Istru -ori alt riu.

Grămedi de grâne, suliţi, scuturi, coifuri şi alte arme şi .
unelte de r&boiu, încărcate pe cară trase de cai ori de boi în
"urma

armatei.

Traian ţine consiliu de r&sboiu cu fruntașii conducători ai
armatei şi se sfătueşte cu ei asupra planului bătăliei proxime
şi asupra întărirei lagărului. După aceea, agrăeşte armata adunată

"în faţa insigniilor militare.
Traian cucereşte cu unele maşine de r&sboiu, aduse de
Daci, lagărul părăsit de inimicul bătut şi fugărit, lasă în locul
acesta, altmintrelea întărit şi de natură, o garnizoană și-și
continuă mersul.
Traian

dă audienţă

solilor daci ; armistiţul

însă, pe care 1

„cer spre a căştigă timp şi a opri mersul împăratului, nu li-se concede, din care causă ei se depărtează. Întraceea soldații
români

taie

copaci

pentru

lagărul

nou

întărit,

aduc

var,

năsip,

petri, şi le dau zidarilor spre lucrare.
Traian înainte de a începe bătălia cu Dacii, sacrifică cu
față -învălită,

ca

un

preot,

vin sau

sângele victimei,

vărsând

dintrun potir în flacăra de pe altariu. Insigniile militare, preoţii
sacrificanţi şi flueraşii stau încununaţicu lauri. Un.june nobil

serveşte împăratului ca ministrant.!)

|

Un sacrificiu constând . dintr'un ver, berbece şi un taur 2)
a, premers bătăliei. Măcelarii sactificanţi stau sufulcaţi şi sunt
serviţi de victimari.
Spinarea berbecului și a verului sunt
împodobite cu ramuri de lauri, ear a taurului cu un straiu
de mătasă.
Preoții ceialalţi sunt srnpodobiţi cu cununi de laur, sutul.
caţi după modul gabinic și ocupați cu sacrificiul.
Împăratul agrăeşte soldaţii de pe tribună şi i îndeamnă
a luptă în bătălie vitejeşte şi cu statornicie.
1) Un camillus mai sus amintit, Fadretti de Col. Traj. cap. VI pg.
160 esplică obiceiul antic al camillilor şi citează pasagiul lui Festus:
„Flaminius
Camillus
puer dicebatur
ingenuus patrimus et matrimus,
qui Fiamini Diali ad sacrificia praeministrabat ; antiqui emin ministros Camillos dicebant.*
.
PN
2

?) Souvetaurillia (sus, ovis, taurus) obicinuite la lustraţiuni.
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Traiân

ordinează

poată ascunde întrinsa

tăierea

unei

păduri

dese,

ca

să nu

se

inimicul și să “i suprindă armata, tot-

odata, însă şi spre a deschide printrînsa un drum.
Aici se
înțeapă pe-niște sulițe capetele a doi spioni şi
se ridică pe
locuri înalte ca esemplu de spaimă.
E

Călărimea lui Traian trece preste un rîu!) pe
un pod:
făcut pe stâlpi groși, bătuţi în alvia rîului; apoi
trece armata,
ceealaltă. După trecere împăratul ordonsază arderea
podului,
ca st nu serviască cumva inimicului spre vre-un folos.
E îndoieală,
că oare podul fost'a bătăt de Traian însuşi, ori doară
de inimic.
Dacii, cari s'au încercat să împedece trecerea lui
Traian
preste pod, se retrag în munţi sub insigniile lor -militar
e, — un

bălaur. Romanii aprind întăriturile dace.

Traian la un loc întărit de natură, aşeadă un lagăr.
Soldaţii taie lemne şi le aduc dintr'o pădure apropi
ată.

Unii aduc zidarilor peatră, alţii năsip Şi var în corfe.

atace

Lucrul se face cu mare iuțeală, ca nu cumva inimici
i să-i
din dos

şi să le taie

transpoartele.

Un rege dac se predă împăratului pe graţie
și disgrație
în presenţa prefecţilor şi. a tribunilor. Insigni
ile militare sunt
ridicate, ear împrejur stau pretorianii. Regele
dac depărtându-se,
e însoţit în mod onorific de un tribun militar.
„Vase de lemn pentru vin, ori pentru bucate
. Apoi arme

pe cară trase de cai ori de boi.
Pretorianii

și

insigniile

care pleacă la bătaie.

|

militare

e

|

însoțesc

-

pe

--

împăratul,

O ceată de germani călare, ori a unei alte
naţiuni aliate,
care luptă în acest răsboiu ca trupe auxiliare
în contra Dacilor.

Ei călăresc fără frâu şi fără scărițe.

IE

ii

-- Pedestrimea, romană și călărimea, aliaţil
or nimeresc pe
“Daci, cari se luptă vitejește şi din cari numai
puţini scapă din
„bătălie şi se refugiează la un loc sigur,
ducând cu sine unele
insignii

militare

de

băluuri,

Traian înaintează cu armata mai departe
și face un lagăr
nou; soldaţii aduc zidarilor lemne, peatră
, năsip şi var.

1) Ciacc. înclină earăşi spre Tibiscus.
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O solie de Daci vine implorând pacea, de la împăratul şi
propunându-i condiţiunile de pace; ei sunt grațios primiţi, se
depărtează, însă fară nici un resultat.
Catîri prinşi la un car cu lănţuguri,
r&sboiu.
E
|

trag

o maşină

de

Triazii stau siguri după o îngrăditură cât se bate armata
cealaltă cu inimicul, spre a decide lupta. Trupa aceasta se
formă din: veterani de vitejie probată, purtau panţere şi coifuri
și întrau în luptă numai după-ce începeau a se clătinâ rândurile
prime. Îngrăditua în dosul căreia stau Triarii, e facută din
lemne destinate pentru năi. Ei posed o maşină de asvârlit.
Soldaţi cu- panţere şi cu coifuri conice. Soldii panțerului,
care acopere peptul, brațele şi picioarele pănă la genunchi, sunt
de fer, întrepletite cu sîrmă de fer. .
O trupă armată cu prasehi, Germani sau alte popoare
auxiliare. .
Un alt corp de ajutoriu, uşor înarmat, fără nici o înabrăcă
minte și luptând numai cu scuturi şi cu ghioage. Ei sunt postați .
ca şi praschierii, la amândouă aripile, şi sunt sculptați-păşind
“cu “piciorul stâng, având asvârlirea în posițiunea, -aceasta un
efect mai puternic. Dacă se începeâ lupta cu pilum sau cu
spadă, atunci fie-care soldat puneâ piciorul drept înainte.1)
O maşină, care cum se pare, e îndreptată de Daci contra
Romanilor. Dacii se luptau în aceasta bătalie 'cu ghioage, săbii
încoviate

şi cu

scuturi.

După-ce Traian învinse în aceasta bătălie asupra Dacilor,
se decide a aşedă un lagăr nou mai aproape de inimici. El
angagiază, spre acest scop tăietori de lemne germani sau daci.
Lagărul nou, întărit:
Un dac distins se aduce înaintea împăratului încungiurat
de tribuni şi de pretoriani. Împăratul mânios a prins cu amândouă mânile mâneriul spădii sale şi ameninţă pe Daci cu
nimicire.
Daci pitulaţi prin păduri pregătesc o cursă soldaţilor romani,
cari părăsesc lagărul spre a aduce lemne. Traian avisât despre
aceasta, esmite o ceată de soldaţi uşor înarmaţi, arcaşi și:
1)

Vegefius de re mil. lib. L. cap. 20.
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„

_praschieri,
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la un loc potrivit, cari atin calea Dacilor ce erump

din desiş, și îi massacrează,

|

După aceasta perdere a. Dacilor, împăratul cucereşte un
lagăr din apropiere, apărat
cu vitejie de garnizoana sa.
Un testudo, format de soldaţii romani prin scuturile lor
legate şi prinse de-asupra, capetelor,
contra projectilelor şi

"„ petroaielor

inimice,. .

Trupele lui Traian întâlnesc niște Daci, cari se grăbesc
a,
recurge întru degagiarea castelului cucerit. Dacii sunt bătuţi.
Capetele inimicilor fruntaşi se trec pe dinaintea împărat
ului,
care se află pe o movilă, încungiurat de garda, sa.
Sfărmături

din

armată

dacă,

strivită

în

aceasta

bătălie.

Resedinţa, lui Decebal cucerită. Traian se consultă cu prefecţii și tribunii militari asupra
proposiţiunilor umilitoare de pace ale lui Decebal, care
prin
solii săi se învoiește a împlini toate condițiunile, vă&dendu-şi
imperiul perdut.
i
Lemne de zidit, tăiate, despicate, compuse şi grămădite.
Traian, fiind-că inimicul e aproape şi pacea, încă neîntăriţă,
îşi așeadă lagărul la un loc sigur, unde se aflau deposite
de lemne, de furagiu și de arme.
Soldaţii scot apă dintr'un isvor bogat - din apropiere, care
nu sa putut îndreptă de inimici în altă direcţiune.

Soldaţii duc în spate o mulţime de saci cu. bucate.
Decebal prin o solie

de

Daci nobili,

se supune la pacea dictată de Traian.

acoperiţi cu

pălării,

Traian şede pe un tron, încungiurat de prefecţi, tribuni şi
pretoriari, înaintea lui îngenunchează, Decebal şi-i apucă mânile
spre a le sărutâ. Purtătorii de vulturi şi cel al steagului mare
(abarum).

Desertorii romani

ori ai aliaţilor lor, cu

mânile

legate la,

spate cu curele, se estradează şi se dau împăratului îndărăt,
Pedepsirea criminalilor.
Subregii şi conducătorii fruntași ai Dacilor, cari au însoţit
pe regele lor Decebal, îngenunchiază înaintea, împăratului
şi se
supun.
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Insigniile- militare, bălaurii şi steagul mare de r&sboiu al
Dacilor se apleacă înaintea, vulturilor - şi a steagurilor militare
romane şi înaintea icoanei împăratului.
ă

Cetățile şi castelurile Dacilor se derimă
diţiunilor de pace.
|

în urmarea con-

Dacii cu femeile, copiii și vitele lor mici și mari
ţeara, spre a, o deşertă pentru locuitorii ei indigeni,
ei mai 'mainte. Unii sunt constriînşi a părăsi locurile
ocupate mai 'mainte, şi a se aşedă conform condiţiunilor
„la

părăsesc
goniţi de
întărite,
de pace,

alte locuri.

Traian, aşeaqă; drept garnizoană a provinciei cucerite legiunea a 13-a dacică, care după supunerea lui Decebal s'a transferat din Pannonia superioară în Dacia,
|
I-se demandă

să nu nedreptăţiască, provincialii, ear' acestora

li-se permite-a se plânge în casuri de nedreptăţire.
Trofeele de biruință de la Daci și Sarmaţi pe o înălţime
a câmpului de bătălie, aninate -de arbori. Trofeele cele dintâiu
arată bălauri, mantele militare dace, coifuri, scuturi, steaguri,

sulițe, tolbe și săgeți.

O deită a victoriei,

aripată,

cu un picior călcând preste un

coif, cu celalalt îngenunchiând
pe piedestalul unei columne,
având în mâna dreaptă un stil descrie pe un scut faptele
memorabile ale acestui răsboiu. Piedestalul unei columne arată
spre o glorie durabilă,
„Al doilea trofeu arată, ca şii cel dintâiu, insignii de bălauri, |
scuturi, coifuri, o mantauă militară, un panţer cu soldi de fer,
o spadă cu un mâneriu de aur ori de fildeş, înta'o teacă, ornată,
cu aur şi cu petri scumpe, o sabie încovoiată, Şi 0 seceră militară de luptă. La aceasta, se mai adaugă încă opt insignii de
bălauri şi trei steaguri de r&sboiu ea apendice, căci probabil
atâtea

insignii

inimice

bătute.

militare

vor

î

fost

cucerite

şi

atâtea

legiuni

Resedinţa lui Decebal, ear întrinsă un palat pompos
întrumseţat cu colonade şi portice, cucerit; de Traian cu odoarele
lui cu. ţot. În etagiul de sus se vede o statuă (probabil a, lui
Decebal ori a altui. conducătoriu distins) în costumul naţional
al Dacilor.

1%.
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Poarta, palatului regesc lângă un rîu; pe pragul de sus
trei icoane ale unor juni golaşi; purtând fie- „care dintră 6i o făclie.
- Icoana, mijlocie ridică degetul arătătoriu al mânei drepte cu
brațul în sus şi ţine făclia în mâna stângă, euin o țin ceialalţi
în mâna, dreaptă,
Figurile acestea ar pută să fie penaţii daci,
ear” degetul întins, pre cum şi făcliile ar fi simbolul priveghiărei,
însă după o altă părere ar fi un monument ridicat de Traian
în ţeara Alemania, numită după dînsul, şi despre care amintește
Ammianus Marcellinus în cartea sa a 17-a.
După

terminarea,

primului

răsboiu

dacic,

Trâian

se resol-

veşte a se reîntoarce la Roma. El lasă deci în provinciă o legiune drept garnizoane la, locuri potrivite, ia, cu sine trei legiuni, ai
căror trei vulturi sunt duşi pe o naie cu două visle, şi se îm“ barcă pe Dunăre noaptea 'la, lumina făcliilor,
O naie liburmică de-asemenea cu două visle şi cu un
rostru de fer, având în partea anterioară sculptat un vultur.
Căpitanul năii îmbărbăţează vislaşii. Naia poartă steagul pe
partea, din dărtt şi trei vulturi, după numărul legiunilor părtaşe .
la acest

r&sboiu.

Trivislariul,

_
(triremis)

împăratului;

într'însul

împăratul.

Pe partea dinapoi se vede stindardul de răsboiu, ear” înaintea
lui lumina vederoasă a unei laterne, numi'ă- de obiceiu funale
sau" fanale. E semnul triremiilor pretorice, căreia îi urmau , celelalte năi. Naia, are un cal de mare asupra rostrului de fer,

pe partea anterioară cu
a victoriei, jucându-

Sacrificiu în _ Roma pentru reîntoarcerea fericită a lui
Traian.
O mulţime de victime se aduc la altariu; căci a sosit
„vestea, la senat și “la popor despre reîntoarcerea, împăratului.

La, aceste sacrificii se văd şi unii în mantele cu capuţuri;
se poate şti, că sunt oare Romani

nu

ori străini?

- Preoţii sacrificanţi în ormatele gabinice sunt

chiămăţi

la

curie înaintea consulilor şi senatorilor, cari la ordinul senatului
“se adunaseră la vot şi sacrificiu de mulțumită pentru reîntoarcerea; fericită a împăratului.

1

O altă naie liburnică cu vîntrele,

trei coruri de îmbelşugare şi o deiță, mică
se cu un delfin,

a
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Debarcarea a două bireme (naie cu două visle) în cetatea,
eternă, cari aduc vestea despre sănătatea și reîntoarcerea, feri-

cită a împăratului.

Se

vede

stringerea

vîntrelelor,

rânduirea

funiilor şi a sulilor de vîntrelă, şi apoi nisuinţa vislaşilor de
a mână naia spre mal. Traian adecă a navigat pe Istru în sus
pănă unde i-a, fost numai cu putinţă, a plecat apoi din Illiricum
pe Marea-adriatică, împrejurul întregului litoral al Italiei şi ajun-"
sese la Roma prin gura Tibrului, care pe atunci erâ navigabil şi pentru năi mari.
Poarta, triumfală, prin care întrau învingătorii când aveau
s8 serbeze un triumf. Prin aceasta poartă treceau senatorii,
încununaţi cu lauri, apoi nobili înaintea împăratului spre al

vedă

înaintea

întrării în' cetate

şi al

salută. Probabil că

şi

arcul de triumf va fi fost; ridicat acuma pe forum trajanum, pe
care senatul și poporul la dedicat învingătoriului Dacilor şi
Sarmaţilor.
Ornamentele cele mai frumoase de o artă admira;
bilă de la acest arc. s'au strămutat mai târdiu pe arcul triumfal
al lui Constantin cel mare, unde se află încă şi astădi. Întră
acestea, se ved statuele de la opt fruntaşi daci, cărora însă le.
lipsesc capetele, tăiate de Alexandru de Medicis, ducele de
Florenţa, pentru frumseţa lor admirabilă, şi furate apoi noaptea .
pe ascuns.

Solia,

lui

trimisă, înaintea

Decebal,

adusă

sa în cetate,

probabil de

apare

înaintea,

Traian cu sine şi
senatului,

depune

armele şi rugându-se cu braţele înălțate, mărturiseşte devotamentul Dacilor, după care mărturisire i-se redau armele.
Tauri, conduși fiind de preoţii sacrificanți şi Jaureaţi. la,
altarele ridicate pentru sacrificiu, încungiurate de statuele. concordiei, apoi de o ceată de - preoți sacrificanţi în 'ornatele lor
gabinice şi încununaţi cu lauri.
Traian aduce jertfă deului Jupiter capitolinul, ardând pe
altariu diferite fructe. Lângă dînsul stau camillarii, apoi vulturii
celor trei legiuni, senatorii în togele lor şi încununaţi cu lauri,
preotul victimariu, care taie taurul, fueraşii și un camil cu o
cădelniţă,. Edificiul templului Iupiter capitolinul, ornamentaţiunile
Capitoliului şi părțile acestuia, se pot bine deosebi.
12

1
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Al doilea

răsboiu

dacic după

columna

-

traiănă.

Deodată resună vestea, că regele Decebal a violat în diferite
moduri tractatul de pace; deci senatul îl dechiară a doua-oară,
de inimic al. imperiului şi Traian începe al doilea; răsboiu în
contra lui.
.
O naie cu vîntrele ridicate, cu ancore aruncate şi cu
cârma înțepenită, de unde reese posiţiunea ei sigură în port,
Traian se îmbarcă pe naie și pleacă la r&sboiu. Probabil şi-a
luat calea pe Marea-adriatică spre Illiricum, şi Ciacconi e de
părere, că asta-dată Traian nici. armata nu şi-a duso ca în
primul răsboiu, pe calea, lungă şi obositoare din Italia preste Alpi.
Mulţi dintr& soldați şi marinari se serviau în marșul
acesta, de mantale. spaniole cu glugă, care atârnă -de pe spate
și de pe umeri pentru scutul. capului şi al grumazului în contra:
ploaiei şi a tempestăţii. Pre lângă aceea mai purtau păr și
barbă lungă, pănă acum neobicinuită la Romani, cari pe timpul
lui Traian se tundeau, și de unde sar pută deduce, că Traian
de asta-dată ar fi luat cu sine și trupe spaniole. Abia sub
Adrian. ajunsese earăşila modă barba,
Vulturul legiunei ce o luase Traian cu sine din Roma. Alţi
doi vulturi se par a aparţină trupelor auxiliare. Soldaţii. urmează,

în ordine insigniilor şi conducătorilor lor.
vălul

gabinic

țiunea, deilor.

|

petrec armata, implorând protec-

|

Călărinea, premerge. pedestrimei. Un cavaler poartă, steagul”
cel mare împărătesc.
lasigii şi alte popoare învecinate |cu Dacii aleareă la, sosirea,
lui Traian înaintea lui Şi se vaietă, că pentru fidelitatea lor.
față de Romani sunt; goniţi de Decebal din locuinţele lor. Cer
protecţiunea împ&ratului, cercând a mişcă inima lui prin femeile
Și copiii lor. Împăratul le promite ocrotire şi redarea moşiilor lor.
Împăratul înainte de bătălie sacrifică dinta'un potir vărzând
vin şi sânge în flacăra ardândă de pe altariu. Un camil cu o

cădelniță stă lângă
cursul jertfei.

dînsul;

un flueraş

dice din flueră în de|

Mulţi tauri, încununaţi cu lauri şi conduşi de victimari
altariu, pe care lemnele sunt aprinse deja. -

la,

a

în

d ami

Preoţi
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Seuturi în „formă deosebită de celelalte,- atârnă de pe un
copac în stimp ce ostaşii sunt -ocupaţi cu lucrările de fortifi-:
caţiune.
_.
|
Întărirea, taberei prin săparea unui şanţ lat și prin ridicarea
«unui val împrejurul lui. Şanţul aveă, ca, de obiceiu, 12 p. în
lăţime şi 13 p. în afundime. Asupra lui erau puse foarte tari
palisade de lemn. Se întrebuințau la astfeliu de lucru topoare;
săpoaie şi corfe umplute cu diferite materii.
Tăierea şi aducerea, lemnelor. de zidit,
O. cetate foarte tare, căreia Decebal îi trimite o garnizoană,
„spre- apărare în -contra Romanilor, spre a o pute întrebuinţă în
cas de lipsă ca loc de refugiu pentru sine şi armata sa,
|
Împăratul atacă 'cu asalt toate posiţiunile întărite şi
causează inimicilor perderi mari.
Romanii
pre lângă
toată resistința Dacilor cuceresc
locurile întărite de natură şi le fortifică prin tragerea unui
zid întreit. Dacii se luptă cu săbii încovoiate — ca Persii şi Medii.
O parte a Romanilor se luptă și combate atacul Dacilor, pre când
cealaltă parte se grăbeşte a completă, întăriturile taberei.
Împăratul cu un corp de cavalerie aduce în momentul suprem ajutoriu Romanilor cari luptă contra, Dacilor, şi-'şi
îndeamnă soldaţii să reocupe în grabă locurile: din cari au fost
Romanii goniţi, şi s&şi completeze fortificările.
Soldaţii romani sapă un şanţ, taie lemne şi le aduc lucrătorilor din tabără,
| Veteranii în “marş, cu panţere, scuturi şi "coifuri, urmează,
lui Traian, având cu dînşii doi purtători de vulturi şi unul
de
“drapel. Se deduce de aci, că Traian ar fi avut cu sine în acest
răsboiu numai două legiuni, ear” armata, cealaltă ar fi
fost
compusă din trupe auxiliare și din aliaţii săi.
Traian zideşte renumitul pod de peatră preste Dunăre,
Traian arde pe altariu semânță de molift şi după împre- jurări şi alte fructe drept jertfă şi mulţumeşte deilor pentru
săvârşirea, podului. Apoi din un potir toarnă în foc vin
şi alte
fluidităţi mirositoare. Un flueraş cântă; un camil cu
cădelniţă
stă lângă împăratul ; un victimariu se apucă să
taie taurulvictimă,

E

o
12%
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Decebal trimite la Traian o solie de Daci și Sarmaţi cu
propuneri mişeleşti de pace, cazi însă nu se primesc. Se deosebesc:
_pe tabloul acesta vestmintele de pace ale Sarmaţilor, cari
atârnă pănă jos la călcâie cu un brâu foarte lat; unii dintră
soli poartă pe cap învelitoare, alţii pălărie.
Traian pleacă din tabără cu. armata sa prin poartă pre“torie, înalță pe vârfurile dealurilor semne de victorie, apoi
încărcat cu prădile luate de la inimic trece preste un riu.
Un taur-victimă împodobit cu un straiu de mătasă e
condus la, altariu de un victimariu încununat cu lauri. Pe altariu
arde focul; împregiurul lui stau cornisti, un camillus admi- nistrant,. steagul împărătesc, trei. vulturi şi veterani cu panțere
şi scuturi.

Sacrificiul unui ver, unui berbec şi al unui taur, spre
expiarea, şi conservarea armatei. Un victimariu, încununat cu
" “lauri şi sufulcat, conduce taurul provădut cu o botniţă spre al
înfrână; într'o mână ţine o ghioagă, spre a trânti vita la pământ.
Ministranţii conduc verul împodobit cu un straiu de mătasă,

cartea
ii ee

o îmbărbătează la vitejiă,.
Împăratul stând pe tribuna de peatră ține consiliu de
răsboiu cu prefecţii şi tribunii, din cari unul, adecă prefectus
„praetorio, ţine sceptrul, pre când un soldat ţine steagul împărătesc,
Adrian stă lângă: împăratul.
Mersul armatei. Înainte merg cei uşor înarmaţi, apoi urmează
Triarii şi greu-armaţii. Ei poartă panţere, scuturi, coifuri şi săbii.

ariaa iei ai

r&sboiu şi

Reb

pentru

7 22

voaltă probabil armatei motivele împăratului

Îi

pre-

merg conductului.
Sacrificiul săvârşit de împăratul îîn ornatul preoţesc, cu capul
învelit, golind un potir pe focul altariului. Ministranţi şi preoţi
în vălul gabinic, încununaţi cu lauri, purtând în mâni ramuri
de lauri, stau împregiur, lângă dînșii purțători de luminări de
ceară cu sfeșnice. Unii poartă vase cu apă, probabil apă sfinţită
pentru stropire,
Agrăirea împăratului cătră soldati, de pe o tribună de peatră
în 'presenţa prefecţilor şi a tribunilor militari, patru purtători
de vulturi stau cu vulturii legiunilor celor adunate; în dosul
împăratului stă un lictor cu fascele consulare. Cuvântarea des-

Ă IND

apoi berbecul, cornisti şi flueraşi, toţi încununaţi cu lauri,
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Bagagiile în cară, trase de catiri 'sau de cai.
Veteranii, decoraţi de împăratul pentru oare-Gare faptă
eroică, cu lauri, pe cari îi poartă, pe coifurile lor.
Cornistii dau în presența şi după ordinul împăratului
semnul

pentru

începerea

bătăliei.

Aceasta,

eră prerogativa,,
lor ;

apoi tot ei aveau s&'deie în presenţa împăratului semnalul, când
„aveâ, să se aplice asupra unui soldat pedeapsa de moarte.
Traian întețeşte soldaţii a transportă cât de iute grânele
aduse pe eară şi pe cai — în tabăra fortificată,
Purtătorii de. vulturi şi de steaguri păşesc cu insigniile tor
în sunetul cornului.
Avantgarda, de soldaţi ușor armaţi şi de trupe. auxiliare,
“Germani,

Pannoni,

Iliri, Dalmatini,

cu arcuri

și cu săgeți.

Vulturul unei legiuni, cu steagul imperial, care se poartă
lângă împăratul înainte de a dâ acesta semnul prin cornisti
- pentru începerea bătăliei şi înainte de a desemnâ, locul unde
aveă să se stabiliască tabăra.
Geometrii merg înainte, spre a alege locul pentru tabără.
Prefectul taberei ordonează aci ridicarea, corturilor şi locul pentru
materialul militar.
Soldaţii trimişi pentru furagiare afară din tabără, taie cu
secerile lor grânele de pe teritoriul inimic și legate în snopi le
aduc pe spate în tabără; alţii îşi pasc caii conduși p6 acel
teritoriu.
.
Soldaţii ţin pază, ca nu cumva inimicul să suprindă pe
cameradii lor trimiși afară, şi împrăștiați pentru furagiare.
Un castel al Dacilor aproape de tabăra romană, provădut; cu o garnizoană. O tabără a Dacilor, cari sunt îngrijiaţi de un atac.
Soldaţii romani, uşor armaţi, pleacă pentru recunoaşterea,
O patrolă inimică îi atică, dar se retrage earăşi.
i
taberei inimice;
“Romanii ocupă un lagăr foarte întărit al inimicilor, trec
prin dînsul cu insigniile lor, luând cu sine maşinele şi şcările
pentru întrebuințarea lor la atacurile viitoare.
Soldaţii romani se încearcă a se sui pe zidurile unei cetăţi.”
- Asediaţii resping atacul prin săgeți şi prin rostogolirea, stâncelor.
Romanii aduc scări de lemn, le pun. pe ziduri şi le cuceresc prin masacrări cumplite. Praşchierii opresc Dacii a se

apropiă de ziduri. Un Roman taie capul unui inimic cu o lovitură,
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“în cât; trunchiul corpului rămase pe zid. Un frumos Dac tiner
cade în luptă: Scările sunt de lemn şi seamănă cu cele de adi.
Un soldat raportează lui Traian, că inimicul din cetatea,
întărită, se apără din tesputeri, că Romanii. sufăr foarte mult
prin desele atacurişi sunt periclitaţi, dacă nu li-se va trimite
ajutoriu. După aceea aleargă împăratul cu pretorianii spre a se
- împreună cu trupele celelalte pentru un asalt general.
Roate, pe cari se aduceau mașşinele de asalt pănă la
zidurile cetăţii.
Daeii se aruncă contra împăratului în marșul lui, spre al
împedecă întru împreunarea trupelor ajutătoare cu cele de.

" împresurare..

Romanii

în panţere şi cu cvifuri,

es

învingători.

îşi aruncă săgețile

asupra inimicului.
Un
dac se munceşte se ridice un petroiu, spre al aruncă
asupra inimicului.
Traian conduce în persoană asaltul asupra unui lagăr întărit
de natură şi prin artă, care e apărat de garnizoana dacică cu
multă tenacitate. După luarea, lui se derimă, spre a nu mai pute
fi inimicului de nici un folos, dacă cumva Par recăștigâ, căci
din aceasta tabără îi conturbau inimicii pe Romani, de â se
provedă cu lemne, furagiu, arme şi bucate.

ca ss

romani

IP i

Se încinge o luptă din care însă
Săgetarii

tiner

mort

prin

beteşug

sau

prin

apăsat de bătrânețe, şi scapă într'o
poalele unui deal, departe de inimic,

foamete,

apoi

pe

un

peştere largă, situată

moş

la,

Tai Pate

Un subrege dac, care a părăsit pe Decebal, se supune lui
Traian şi îngenunchind îl roagă de graţiă. Împregiur stau pretoriani, pe ale căror scuturi se văd diferite embleme parte
zugrăvite, parte sculptate.
“ Locuitorii unei cetăţi împresurate de armaia romană şi în
care bântuiâ foametea, se resoalvă în desperaţia,
lor, a se jertfi
mai bine pe sine şi pe ai lor, de cât a se dâ pradă şia deveni
sclavi ai Romanilor, Deci aprind cetatea, îşi ard tesaurele grămădite la un loc; apoi își ucid toate femeile și toți pruncii, şi
„pleacă din cetate în tăcerea nopţii. Ei poartă cu sine pe un

i n rată ileana

Soldaţii romani taie lemne şi le ingrămădesc peniru diferite
€
trebuințe..
|

-
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Dacii refugiaţi din cetate se sinucid prin otravă. Unul.
caută să prevină altuia întru: consumarea beuturii aducătoare
de moarte, îndesându-se pe lângă un vas plin de otravă, care
se află în mijlocul lor Şi din care se împarte cu ulcioare fiecăruia

porțiunea; sa. Unii,

asupra, cărora, otrava, și-a făcut efectul;

zac morţi aci, alţii cad murind, ear" alţii se chinue cu otrava, în.
corpul lor.
Dărmăturile armatei dacice fug peste dealuri colțuroase ”
şi piezise urmând unui bălaur scăpat din bătălie. La câte o
miiă de ostași aveau un bălaur, care erâ purtat pe o prăjină,
aveâ, un cap de argint, ear pe trupuri sclipiă o țesătură de
mătasă, tocmai ca un şerpe adevăraţ.!)
împăratul nu vrea, să deie ascultare Dacilor, cari îi imploară
graţia, pentru-că

prea

de multe-ori

au rupt pacea

şi i-au escitat;

mânia. Din contră, apucă cu mâna stângă mâneriul spadei cu .
care eră încins, ear cu cea dreaptă colţul mantalei sale mili- tare, în semn, că, voeşte să continue r&sboiul. Cornistul dă,.
semnul de atac. Steagul şi celelalte insignii militare pleacă
înaintea, pretorianilor, cari urmează, împăratului încungiurat de
tribuni.
Se împart bucate întră soldaţi. Un veteran îngrijește distri-

“buirea,

măsurând

fie-cărui

“soldat

raţiunea,

sa

cu

o

măsură.

anumită, ea soldaţii primind bucatele în desagi, le duc în cor4uri. Apoi mai “primiă fie-care legiune o cantitate de bucate
întrun sac deosebit, pentru-ca; în cas de a muri vre-un camerad Ă
al lor, s&i poată acoperi spesele de înmormântare. Aceasta, parte “se păstră de purtătorii insigniilor militare într'o corfă, separată.
Împăratul

ține o cuvântare cătră

purtătorii

insigniilor mili-

tare, conducătorii cohortelor şi centuriilor. Unuia, al cărui cap
e acoperit cu pele de leu, se pare, că i-s'a luat semnul militar,
purtat de dînsul pănă aeî, pentru vre-o crimă comisă de dinsul,
ear' celorlalţi li:se recomândă mai multă activitate.
Soldaţii uşor armaţi es prin poarta pretorie şi se prepară
a, completă întărirea, taberei.
Soldaţii taie lemne şi le aduce zidarilor, alţii aduc peatră
cioplită şi sculptată în chipuri. Cu astfeliu.de” material se zidicau

ziduri, ce. se întindeau în -puţină depărtare de tabără,
1) Aceasta 'o susține Suidas,

|

-
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“Două centurii de pretoriani țin pază înaintea cortului *
împărătesc. Insigniile lor militare se ved înțepate în pământ.
Solii regelui Decebal se roagă de pace, nefiind însă ascul-taţi. de Traian.
Un pod de lemn preste un riu. Soldaţii trec pe dtnsul “Ja
malul celalalt.
Un arsenal de năi pe Dunăre unde se fabricau luntri, barce
şi năi. O cantitate mare de lemne, îngrămădite spre acest scop,
“cari se spărgeau cu dalta, şi cu alte instrumente .de tăiat, apoi

cu: cuie

de metal.

Corăbiile se

Dacii

încearcă

un

asalt pentru a- recăştigă

o cetate cuce-

rită de Romani, sunt însă respinși cu mari perderi.. Romanii
împresuraţi se apără vitejeşte prin asverlirea, bucăţilor de stânci
peste ziduri -asupra Dacilor.
Romanii, cari se susţin în cetate, arată cadavrul unui Dac
fruntaş, cădut în atacul cetăței şi spânzurat pe un par de
asupra zidului, pentru batjocura, învinşilor.
„Dacii după respingerea, împresurărei se tem, că impresuraţii
vor căpătă sucurs; deci ridică împresurarea şi se retrag.
Traian agrăeşte două legiuni, cari stau înaintea, lui, laudă,
vitejia, lor, le îndeamnă la împlinirea, datorinţelor în decursul
mai departe al r&sboiului şi le promite onoruri.
Traian află tesaurul lui Decebal, care eră ascuns sub alvia
ului Sargetia, departe de reşedinţa lui. Spre scopul acesta Decebal a abătut prin prisonieri cursul rîului, a îngropat tesaurul
şi apoi a adus cursul apei earăși în alvia sa vechiă; după aceea,

prisonierii au fost uciși;

îns6 unul

.

RR PIELE e

împreunau

ag,

şi se

(NP ATROEEARGDEg
er ae pmE e încăre. n d SERRA nare para
Ce

se scobiau

făceau din lemn de chiparos, de brad molid, de melez şi de brad,
cuiele de metal erau preferite celor de fer, pentru-că, de şi erau
mai scumpe, erau totodată şi mai durabile şi nu suferiau de
rugină atâta, cât cele de fer.

dintră ei aflase ocasiune dea

trădă secretul. Tesaurul se transpoartă în tabăra romană şi se
împarte întră soldaţi,” fiscu şi erariu; erau vase de aur şi de
argint, în mărime estraordinară şi de mijloc; apoi diferite petri
scumpe şi scule de mare preţ, pentru casă; toate depuse în
corfe minunate.

Decebal. reşedinţa

şi tesaurul

sa

perdută,

țeara

sa supusă,

său aflat de acestia, ţine o cuvântare

iroida

V&dând

Romanilor
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săi, în care se vaietă despre nefericirea lui şi le

împăsrtăşeşte resolvirea de a se jertfi unei morţi voluntare;
spre a scăpă de sclavism şi de ruşine. Mulţi dintr& Daci desaproabă acest decis, alţii observă o tăcere, ear alţii promit
a urmă esemplul regelui lor eroic.
Decebal în desperaţia sa se sinucide străpungendu-și peptul cu un pumnal. Mulţi dintră fruntaşi se sinucid în același mod.
Pre când unii se sinucid, încuragiază alţii la asemenea fapte şi
se roagă de amicii lor pentru lovitura, de moarte.
Mulţi Daci se supun lui Traian şi-i vestesc, moartea lui
Decebal.
|
Cavaleria, romană bate pe cea dacă și o pune pe fagă, apoi
deşeartă, prădează şi supune partea, cealaltă a ţerei, face prisonieri o mulţime de fruntaşi ai poporului, le leagă mânile cu
curele în dos şi îi. transpoartă,
.
Cortul imperial în tabără. Capul şi mânile amândouă tăiate
ale lui Decebal li-se arată, prisonierilor daci şi gardei imperiale
spre surprinderea lor. Dacii” deplâng soartea regelui și a lor
proprie,

ear

Romanii

'şi

esprimă

bucuria

raportate şi a păcei apropiate.
Pretorianii, cari ţin paza înaintea

asupra

învingerii

cortului împăratului

tabără.

în

Sa

Resturile armatei dace, cari sau fost refugiat prin munţi,
„se nimicesc de Romani. Aceia, cari se prind cu armele în mână,
se reservează pentru triumf. După aceea se urcă Romanii în locurile cele mai tari şi mai greu. de cucerit, le prădează şi le
dărimă. Aceste locuri nestrăbătute erau vizuinele zimbrilor şi ale
elanilor, de cari Dacia aveâ în abundanţă.
Tabloul unei vite, care seamănă mult cu un zimbru, ceea
ce arată stlbătăcimea țerii muntoase, care sa ocupat mai
pe urmă.
Un elan, alceu — alces sau alce. Tabloul arată întradevăr
coarne de elan şi e aşadară corect, pre când descrierea acestei
- vite la Caesar

e numai

un basm.

|

_

Tabloul unui deu, care s'a credut că ar representâ pe Apollo,

având statura unui june frumos şi fără barbă,
vește

tabloul

din învăluealo,

ar personifică

unui

vestmânt.

timpul

a cărui faţă pri-

După esplicarea,

dimineței,

pre când

sau

aceasta,

prins

185
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- Dacii fruntaşi. mai probabil însă se pare a fi un chip de idol
dacic, al cărui templu se află în părțile muntoase mai înalte.
Daci fruntaşi se supun şi se conduc în captivitate. Soldaţii
romani prădează, dărîmă' şi aprind cetăţiie părăsite de Daci.
|
“Locuitorii oraşelor cucerite emigrează, purtând pruncii de
mână, ear' rămăşiţele de. casă ps spatele lor. Ei mână taurii şi
oile înaintea lor. Portul femeilor și copiilor daci se vede foaxte
bine pe acest tablou.
-

-X.
Bspediţiunile
A. Popoarele
-

şi

militare ale lui Traian

în Asia,

statele Asiei înainte
pul lui Traian.

şi

pe

im

Monarchia lui Alexandru cel mare, o lume de dărîmături,
întinsă de la Nil pănă la Indus, nu puteâ să se susțină, de
oare-ce.

cuceritoriul

murise

prea

de timpuriu,

de

cât -să fi putut

dă imperiului său imens un temeiu solid și durabil; și mai mult
încă, pentru că ideia lui de a contopi răsăritul cu apusul, eră
0. întreprindere aventurioasă. Rivalitatea şi aviditatea generalilor
sfârtică marea cucerire în diferite părticele mici, dintră cari
apoi în curând re-apar ca cele mai însămnate Macedonia, Siria,
şi Egipetul. R&sboaie continue făceau aproape imposibilă o orga- „nisaţiune corăspundătoare acestor imperii. Oraşele!) cele noue,
1) Scllosger universalhistorische Uebersicht; der alten Welt and ihrer

Kultur, Il-ter Theil, I-ste Abtheil. pg. 158: „Die meisten dieser Stădte hatte
Alexander schon angelegt ; Seleukus verschânerte, oder :erweiterte, oder
befestigte sie nur, oder zoz neue Bewohner hinein. Zu der letztern

“Gattung -rechnen wir Alexandropolis im indischen' Lande ; im scythischen

Alexandria am Ende der Welt. (Alexandreschata) in Parthien Soteira,
Kalliope, Charis, Hekatompylos und Achaja,* — Appianus de reb. Syriac.
"cap. B7: „EI zidi pe tot teritoriul imperiului său şesespredece Antiochii,
după numele tătâne-său ; cinci oraşe le numi după mama sa Laodikei
a;
altor nouă le dăduse namele său propriu, patru le numiă după femeile
lui, adecă trei Apamera şi Stratonikeia. Alte oraşe le numiă după nume!e
oraşelor din Macedonia, europeană, sau după faptele sale, ori le dâ
în
onoarea lui. Alesandru numele acestuia. De aci se esplică aflarea prin
Syria şi mai departe în sus în ţările barbare a o “mulţime de numiri

după oraşele greceşti şi macedonice, Perrhda, Edessa, Perinthus, Maronea,

.
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eşite. în partea lor cea mai mare din colonii
militare, abia,
puteă, servi ca, dovadă despre creşterea; poporaţiunii,
ci mai mult
ca centre de susţinere pentru cuceririle făcute de
tări şi ca
monumente de mândriă a, domnitorilor; ele despă
gubiau abia,
cu timpul pentru devastările cumplite, Faţă de lipsa
unor constituţiuni basate pe însușirile și necesităţile naţiunilor
subjugate
numai despotismul militar mai puteă să asigure domina
ţiunea.
Popoarele aglomerate ca, nişte: turme de vite se păziau
cu tăisul
sabiei; armatele numărose trăiau. pe cheltuieala lor
și le sugeau
și sângele vieţii. Limba şi cultura greacă, o
spoitură nenatu- rală, care ar avă -să deie miseriei un lustru
frumos, completă
nimicirea, individualităţilor naționâle şi astfeliu limbile
antice ale
popoarelor decădură, la nişte dialecte bârbare sau
dispărură cu
totul în limba greacă.)
|
.
|

Imperiul sirian,

fundat de Seleukus Nikator a fost cu deo-

sebire supus împregiurărilor nefavorabile
eră, de cât o massă supusă

cu

puterea

citate mai sus.
cuceritoare,

El nu

care tocmai”

Kallipolis, Achaja, Pella, Oropus, Amphipolis, Arethus
a, Astakus, Tegea,
"-Chaleis, Larissa, Heraia, Apollonia, -ş. a. mi
— „Die meisten anderen,
welche Appian aufzăhlt, etwa Nicephorium in Mesopo
tamien und Nikopolis
in Armenien an der kappadocischen Grenze ausgen
ommen, sind ebenfalis
nicht ganz neu von Seleukus gestiftet, Einige
verdienen indessen besonderer Erwăhnung, “weil sie fir den Verkehr des
Ostens, oder fir Leben
und Gewerbe dieser und der năchstfolgenâen Periode
grosse Bedeutung
erlangt haben. Unter diese rechnen wir zwei Seleucia
; zwei von denen,

„die

er Apamea

Laodicea gegeben,

genanut
und

hat,

zwei

von

griechische

Kupst

aus; in

Gewerbe;

Bactrien

iiberall,

dieser Fluss durchstrâmt,

er den Namen

-

„Î) Schlosser L. c. pg. 147. $. 2. b:

griechische

denen,. welchen

ein Antiochia“.

a

„Ucber ganz
und

selbst am:

im

ganzen

Indos

und

Aşien breitete sich.
Osten
in den

trieb
Lăndern,

man
qie

wurden griechische Stâăte angelegt, und keine

dieser Stădte war gahz ohne Muriicipalrechte
und Municipalfreiheiten. Die
scytischen oder tatarisehen Streifereien und
âie Ausbreitung des Reichs

der Parther vernichteten' feeilich im fernen Osten diese
Republiken. griechischer Stădte innerhalb der. Grenzen: der unumschrănkt
en Monarchie der

-vâllig asiatisch eingesichteten neuen Staaten;
dagegen erhielten sie sich
in dem halbgriechischen Reiche run Selencia
am Tigris bis nach Aegypten

auf der einen und nach Byzânz auf der andern

hatte die Griindung, der dstlichen

Stâqte

Seite.

begonnen ;

Schon
Seleukus

Alexander
haute

die

seinigen, von denen einige sehr blihend geworden
sind, in den westlichen
Gegenden des ehemaligen persischen_Reichs,“
-

-
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aceasta. nu se

puteâ

susțină

de cât earăşi

numai

prin forța cuceritoriului sau prin. puterea unor domnitori, tot
atât de violenţi. După-ce însă deja cu fundatorul imperiului
dispăruse şi puterea domnitoriului, şi după-ce apoi se mai şi
transmută, reşedinţa din îndepărtatul Babylon sau Seleucia lângă;
Tigris, la Antiochia, în Siria, care eră după bătălia de la, Ipsus
„provincia

principală.

a

regatului,

se

încurcă,

această

în

toate -

conflictele lumei apusene şi se uşură deslipirea provinciilor
supărioare, cari după restabilirea legăturei cu India, se întindeau
pănă la riul Ganges. Pre lângă toată tedinţa, celor trei imperii
principale ale lumei greco-resăritene de pe atuncia pentru un ecui:
libru politic; pre lângă toată înflorirea, comerciului prin drumuri
militare şi prin navigaţiunea, pe -Oxus şi pe alte rîuri, Siria
trebuiă să apună sub împregiurările acelea nefavorabile, cu atât
mai

vârtos,

cu cât

următorii lui Seleukus

abandonară

în curând

maxima lui Alexandru de a încredinţă satrapiile numai indigenilor.
Pe lângă regatele cele mari se ridicară altele mai mici.

În Mysiă, se fundă

imperiul lui Pergamus

încă în decursul

răs-

boiului dintr& Lysimachus şi Seleukus, şi se desvoltă la o stare
înfloritoare sub regenţii săi harnici şi. protegiaţi de. Romani,
cărora, le dăduseră ajutoriu sub Eumenes IV. în r&sboiul contra
lui. Antiochus III, ear drept. recunoştinţă căpătară provinciile
din. Asia mică Phrygia, Mysia, Lykaonia, Lydia, Ionia cu o
parte din Karia, luate de la Syrieni.!) Chiar și republica insulară Rhodus, înfloritoare prin puterea. sa
“navală, apoi prin comerciul ei şi prin un fel de alianţă cu Roma,
devenise periculoasă pentru Siria, căci politica ei erâ aceea a unui
stat mare

comercial;

flotele ei dominau

Marea-aegaeica,

Marea-

neagră şi cea mediterană; comerciul lor intermediar se intindeă
preste trei continente

şi eră moştenirea vechiului Tyrus ; vămile

1) Schlosser |. c. pg- 154: „Pergamum hat fur
fast. noch grâssere Bedeutung als Alexandrien, oder
Die Bildung der Griechen ward hier den gemischten
- Phryger, Dolionen, Mygdonen, d. h. den. aus Thracien
cinwohnern, nicht. sowohl mitgetheilt, als vielmehr
” bracht, Das Landvolk, der geringe Haufe, unter dem

griechische Bildung
das spătere Athen,
Haufen der Myser,
eingewanderten Urzu ihnen hereingeverăchtlichen Namen

der Phryger und Myser zugleich als trăg und diebisch bezeichnet, behielt,
seine alte Sprache und Sitte; die Stadtbewohner Alie, welche Theil
Verwaltung hatten, waren Griechen“, .

an „der
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lor umpleau tesaurul statului şi dinsă eră în fine, care încă
". contribuiă la nimicerea, puteei navale a Syrienilor sub. ; Antiookms
al III. 2)
Asemenea, republicei erau oraşele preceşti lângă Pontul„Buzxin, .Heraclea 2) Sinope 3) Bizanţ şi altele 4), cari însă n'au fost
weiche

D Schlosser IL. €. pag. 157: „Karier, Lycien, Pamphylien, Cilicien,
diesen ganzen Zeitraum hindurch unter aegyptischem Schutz stan-

- den, lebten nach eigenen Gesetzen,

und

wurden: von. ihren

eingebornen

Dynasten, oder nach der alten Verfassung der Landschaften und Stădte,
în vielen Stădten sogar, wie z. B. în Soli, dernokratisch regiert. Isaurien
ward seit Antigonus Zeit wiedar, was es vor der Verheerung
des Perdikkas gewesen war, ein - Răuberstaat, wie das Land der Arnauten, der
Iberer und Cerkessen bis auf den heutigen Tag ist; die Pamphylier waren
nicht viel besser, als die. Isaurier.*

2) Schiosser |. e. pag. 151: „Heraklea blieb in dieser Periode (Mitnri-

dates des Grossen) noch Freistadt, und war bliihender und măchtiger, als
die freien Stădte Ges cigentlichen Griechenlanâs ohne alle Ausnahme. Wern
ihre Geschichte die ein giinstiger Zufall wenigstens fragmentarisch
erhalten hat, făr uns weniger anziehend ist, als die Geschichte der europăischen Stădte, so beweiset dies nur, dass Macht, Volksmenge, Reichtum,
Handel, nicht Dasjenige sind, was der Staaten die grâsste historische
Bedeutung gibt.“
|
5) Schlosser |. e. pag. 150: „Sinope hate den grâssten Fischfang
unter allen griechischen Seestăâten, selbst Byzanz nicht ausgenomrmen,
Buchsbaumholz upd M$beln von Nussbaum, nebst frischen ună getrockneten Priichten wurden aus der ganzen Gegenă ausgefâhrt auch handelte
Sinope mit den Mennigen von Cappadocien,
bis in der romisohen Zeit
Ephesus den. Handel an sich risz. Diese” Mennige wurden in der alten
i „Zeit den spanischen gleich geachtet, Die Gegenden von Sinope ganz allein
hatten Oelbau, daher ward auch von dort aus ein bedeutender Handel
mit Qel getrieben. — Etwa, 180 Jahre vor unserer Zeitrechnung
gelang .

es dem Sohne des 5-ten der Mitridate, welche das Reich Pontus beherrscht;

haben (Pharnaus dem Ersten) das reiche, măchtige und grosse Sinope zu
erobern, und was seine Vorfahren i Amatris angefangen hatten, dort
grâsser und glinzender zu vollenden. Seit dieser Zeit ward die Flotte von
Sinope, welche das schwarze Meer beherrscht und den Griechen în ihren
Scekriegen oft treffiiche Dienste gethan haben, ein€ k5niglich pontische
Flotte. In Sinope ward des Pharnaces Eukel (der grosse Mithridates) erzogen und gebildet, und diese Residenz seiner beiden Vorgănger ward von

ihm verschânert und beginstigt, wie keine andere Stâdt.«
+) Sthlosser |. e. pag. 146: „Von den Stădten und Lândern

an

der

Kăste des âgăischen Meeres knnte man eine eigene Geschichte schreiben,
Milet, Ephesus, Magnesia, Smyrna, Apamea, Kindus und andere. waren
bală einmal frei,. bald unter syrischen Statthaltern, bald Residenz syri-

.
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nici când aşa, de independente,

ca Rhodus,

ci şe rădimau tot-

deauna pe alte state înfiinţate din imperiul macedonean sau
“vechiu 'persian. Espediţiunea lui Alesandru arare-ori se depărtă
de Marea-mediţerană, şi-aşadară remasără şi părțile nordice ale
imperiului persian necucerite de dînsul şi independente, privin 1u-se
astfeliu mai mult ca fragmente ale monarchiei persice, de cât
- celei macedonice.
-

- Întră

ţerile

cari erau

de

irmportanţă

pentru

decadența

Syriei mai aparţin încă şi următoarele:
|
_
Regatul Bithynic eră guvernat deja, pe timpurile Persilor de
nişte principi, cazi purtau numirea de regi. EI se sustină contra,
Tui Karanus,

beliducele 1ui Alexandru,

apoi mai târdiu

contra

lui -

Lysimachus. Pe când Antioch]. al Syriei-se resboiă cu Bithynia
-- chiămă, „regele acestora Nikomedes I. întrajutoriu pe Gall; 1),
cari invadară în Macedonia, şi le asemnă locuinţe în Phrigia
unde se susțineau îrică şi după învingerile lui Antioch ca stat
independent Galatia, şi formau necontenit un element străin şi
periculos, pentrucă erau de cumpărat, și serviau ca mercenari
scher Kânige. Threr Lage in der Niăhe des Meers, und dem Zwist zwischen
den ăgyptischen und syrischen Kânigen verdankten es -die jonischen,
iolischen und karischen Stădte besonders, dass sie nicht ăllein ihren alten
Glanz bewahrten, sondern auch mitten unter unzăhligen Stiirmen die
Grundfesten ihrer Verfassung sicherten.“

1) Schlosser |. c. pg. 154: „Bine grosse Verănderung brachte in den
mittlern Gegenden Kleinasiens und auch im ganzen Norden der Binfall
der Gallier hervor,
Sie halfen, wie wir bemerkt haben, den bithynischen
Kânigen zu dem Reiche, welches sie spăter behauptet haben, ună dienten

fir Gold auch den
freien Stâdten,

pergamenischen

Kânigen. —

Sie halfen uberhaupt den

den Firsten und Dynasten, gegen den Oberherrn des ganzen

Landes, und dienten wiederum den syrischen Konigen gegen ihre Vasallen.
Wir haben oben bemerkt, dass sie sich in den Landstrich, den man nach
innen Galatien nannte, festsetzten, von dort aus ihre Raubziige machten,
die pergamenischen

Konige

zwangen,

Attalus, des zweiten Eumenes
Vorderasien

Vater,

verschafite, * dass er ihnen

und sie in einer emtscheidenden
gingen

auch

diese Barbaren

nach

und ihnen noch

Die Verfassung,
einfihrten,

sich dadurch
den

ein Uebergewieht in

jâhrlichen

Felăschlacht

Tribut aufkiindigte

besiegte.

Seit

dieser

und nach în den griechischen

iiber, obgleich der eigentliche Stamm
behauptete

ihnen Tribut zu entrichten, und dass

des

Volks

seine

Zeit

Character

Sprache und Siţie

zur Zeit des heiligen Hieronymus getreu blieb.

die sie aus ihrem Vaterlande mitbrachten

hat viele Aehnlichkeit
mit den deutschen

und in Asien

Gaueinrichtungen.
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acelora,

cari le imbiau mai multă plată. Bythinia;
erâ, în alianță,
cu Rhodus şi cu Roma, şi mai cu seamă inimi
ca, Syrie.)
Paphl

agonia, care încă avusese deja, pe
timpul dominaţiunei
persice principi independenţi, 'cari numa
i la aparință rămâneau

tributari regilor mai puternici, deveni după
moartea lui Alexandru:
sub
regii din Pontus, apoi eară-şi căpă&tă,
regi, dintră

cari Pylaemenes Î. ajută pe Romani în r&sboiul contr
a, lui Aristonicus din
Pergamus, după aceea, earăşi deveni depe
ndentă de Pontus, pănă

ce după apunerea, lui Mithridate M.
se prefăcă în partea cea mai
mare într'o provinciă, romană, și numa
i partea, ei mai. mică mai
rămase încă un simulacru fără, puter
e,
a
Regii posteriori din Pontus îşi deriv
au gintea încă de la
dinastia, Acha6menidilor, erau satra
pi ori principi tributari pe
timpul

regilor pezrsiani,

se supuseră lui Alexandru,

s6 susți

nură şi
„se mărită, însă după bătălia de-Ja Ipsus
. Mithridates VI. Eupator
cel mai :mare duşman al Romei, cădă
după o luptă uriașă şi
Pontus deveni. provinciă romană,2)
_

Cappadocia

eră pănă la Alexandru o satrapie persiană,
ai

cărei principi asemenea, aparțineau casei
regale şi poate tocmai din causa, aceasta, se revoltară adese-ori
faţă de neputinţa, cres1) Schlosser |. c. Bithyniens Konige sicher
ten und. erweiterten ihre
-Herrschaft durcht die herbeigerufenen
Gallier so, dass sie einen Platz unter
den bedeutenderen Staaten einnehmen
konnten. Es gab zu den Zeiten der

Perser eine Menge kleiner. unabhăngig
er Firsten der Thyner oder Bithyner
in den Gebirgen. Dydalsus, Botirus, Bias
oder Pas lebten kurz vor Alexander
und zu seiner Zeit. Bias wenvte sich
in seinen Gebirgen tapfer gegen Alexanders Feldherrn ; sein Sohn Zipătes
sammelte die zerstreuten Einwohner
von Astakus und griindete in dessen
Nâhe eine fast; ganz griechische Stadt,
nach seinem Sohne Nikomedes, Nikom
edia, genannt, welche die Residenz
der bithy

nischen Fârsten ward

und his auf die Zeiten der Tiirken eine der
- glănzendsten griechischen Stădte blieb.
Sie war ganz vorziiglich der Sitz
griechischer W issenschaft, Kunst ună
Bildung.
cc
2y
„ciden

Schlosser 1. e. pg. 150: Pontus war bis auf
die Zeiten

ein durchaus

barbar isches Land

gewesen,

welches

der: Seleu-

âen Persern

nur
zum 'Theil gehorchte ; die Sanni oder „Makrones,
die Apaiten oder Kerbiten,

“die Chaldăer oder

Châlyber,

die Mosynker

und

selbst

die

Tibarener
gehorchten den Herren. des Landes,
welche unter persischem Schutze
standeă,
keinesweges, und die griechischen
Stidte, die an der ganzen
Kiiste herumlagen, waren nicht blos
îrei, sondern hatten auch jede ein

bedeutendes Gebiet und Unterthanen in
ihrer Nachbarschaţt.«

.
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a familiei

domnitoare. Perdikkas și Eumenes,

beliducii

“lui Alexandru respinseră — cei drept — pe Ariarathes II. fiul
„său însă. Ariarathes III. se făcuse earăşi, cu ajutoriul Armenilor,

domn suveran

al ţerei. Căsătoriile cu Seleucidii au fost causa

unui r&sboiu stricăcios. Declarându-se Cappadocia după încurcă“turi îndelungate în fine de liberă, își aleseră Cappadocienii pe
Ariobaszanes- [., carele se şi confirmă de Sulla şi spriginit de
Roma, se susţină în r&sboaiele cu Mithridates M. Fiul şi suc-

„cesorul său, Ariobarzanes IL. se ucise de republicani sub Brutus
şi Cassius, în tocmai

ca şi fratele

său

Ariobarzanes

III.

de

M.

Antonius, care ridicase pe Archelaus pe tron şi pe care apoi
Tiberiu îl seduse la Roma şi îl ucise. La anul 17 d. Chr. devenise
şi “Cappadocia, o provinciă romanăi)
.
Şi statul ludeilor în Palestina “a format un după alta o
Pe timpul Persilor
parte a monarchiei persiane şi macedonice.
din leruarchiereii
însă
se află ludeia sub satrapii din Syria,
salim, deveniră faţă cu apunerea crescândă, internă a imperiului
persian, adevărații regenţi ai poporului. Alesandru a fost, —
dacă, e adevărată povestea — primit, din partea, archiereilor în
mod solemn. După moartea lui se adause Palăstina cătră Syria
şi înpărtăşi soartea, Phoeniciei şi a Colesyriei ; apoi deveni după,
1) Schlosser Î. c. pg. 149: „Die erblichen ună fărstlichen Priesterschaften ună die damit verbundene Leibeigenschaft, der Bewohner der în
“der Nâhe der Tempel ljegenden Giiter dieser Tempel dauerten fort. Selbst
Strabo fand sie noch zu seiner Zeit, also unter den ersten Kaisern, fast

ganz în demselben Zustande, în welchem sie in der Urzeit gewesen waren.

Das 'kappadokische Reich glich în seiner Finrichtung den. Staaten des
Mittelalters ; man fand dort, nur unter anderem Namen, mâchtige Aebte,
reiche Abteien, kriegerische Barone, ein gehorchendes und ein răuberisches
Volk.
Der Kănig wohnte in der Năhe von Mazaka, wie im Lager ; seine

Barone hatten rund umher Burgen auf den Bergspitzen erbaut. Auch hier
mitten unter Barbaren war aber der griechische Einfluss
Die Residenz des Knigs hiess eigentlich Eusebia am Argăns ;
„Name Mazaka ist aber bekannter.
Die Einwohner hattenGesetze unter sich eingefiihrt und lebten aso, derkâniglichen
unbeschadet, nach ihren eizenen Rechten und Gerechtsamen.

same suchten sie aut die Weise,

wie

vorherrschend.
der barbarische
des Charondas
Oberherrschait
Diese Gerecht-

einst die italischen Stădte,

im Ge-

dăchtnisse ihrer Mitbiirger zu erhalten: sie hatten sie in Verse gebracht,
liessen sie zu bestimraten Zeiten bei Gelagen absingen und der Jugend das
N

Unverstândliche oder Veralteta erklăren.“

Sarcofag roman în Transilv:

a.
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“moartea lui Antigonus sub Ptolomei, pănă, se supuseră ludei
earăsi sub Syria, confirmându-le Antiochus M. constituția, pentru
ajutoriul lor în contra Egyptenilor. După-ce acesta fă învins de
„Romani si după-ce tesaurul de stat al Syriei desecase cu totul,
deveni object, de momeală -şi tesaurul templului, ear preoţia
coruptă.

'Turburarea internă

în familia archierească

domnitoare

o folosi Antiochus Epiphanes pentru răsturnarea, Tadaismului.
Apăsarea, şi periclul în care se află, națiunea, de a fi nimicită,
. produse timpul eroic al Maccabeilor, Iohannes Hyrkanus se .

eliberă după înfrângerea, şi moartea

lui Antiochus

totul

îşi lăți teritoriul

de su!) dominaţiunea,

Parthilor,

Sidetes cu
prin

în-

vingerea Samaritanilor. şi a Idumeilor şi se susțină. ușor faţă
cu apunerea mare și crescândă a imperiului syrian. Fiul şi.
succesorul său, Aristobul, îşi luă

titlul de rege,

ear

acestuia îi

urmă fratele său mai tiner Alesandru lannăus, un priucipe răş- boinic. Acesta

întărită întrun: timp,

pe când

din diferitele secte

religioase se formară partide politice, pe fariseii, proprietarii
” demnităţii âichiereşti. Un resbel civil. de. şese ani. a fost ur"
marea, Roina; fini cearta. prin Pompeiu, care devenise omnipotent în Asia, şi care ocupă Ierusalimul şi declară Iudea de stat
atârnătoriu şi tributariu. Lă anul 44 d. Ch. se declară Iudea
de provinciă, se. adnectează Syriei şi căpătă procuratori, a căror
apăsare provâcă rescoala carea se sfirși eu pustiirea. erusali- .
mului şi templului său prin Titu,
“
” Armenia

încă

erâ o provinciă

principală

a moharchiei

per- .

sice şi macedonice. Cyrus își deschise calea spre Lydia, prin
supunerea familigi 'repeşti armenice,. împărechiate întră sine.
Pănă la, învingerea, -lui Antiochus M. (190) formă Armenia, 0

provinciă a, imperiului Syrian.

Atunci se declaraseră

ambii

ei

guvernatori Artaxiăs şi Zariadras de. independenţi şi se formară
regatele AĂnenia-nare şi Armenia-mică. Familia lui Artaxias domni .
pănă la anul 5-a. Chr. în Arimenia-mare. “Din aceasta familie 'se
trage TigranesI., ginerele şi aliatul lui Mithridates cel mare,
şi tot-odată domn. asupra Armeniei-mici, a, Cappadochiei şi a
Syriei. Toate acestea la încheerea păcii cu Roma trebui să le
cedeze şi își țină numai Armenia, care atârnătoare de Romani,
deveni mărul de ceartă, întră dînșii și Parthi, cari își Preia
deau dreptul de a „pune ei regi, pentru scutirea provinciilor lor, 13
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În Armenia-mică pe partea apuseană a - Eufratului superior
“domniau descendenţii lui Zariadras. Dînşii erau at6rnători - de
Roma, ear" în urma,

lor, sub

Mithridates

M.

şi mai

târdiu'

pose-

siunea Armeniei-mici devenise nesigură. Sub Vespasian se. prefăcă într'o provinciă romană, ear Armenia-mare. la 412 d. Chr.
întro

provinciă, a noului

imperiu

persian.

_» Mai important, de cât toate aceste regate mici, cari se formaseră pe timpul decadenței dominaţiunei syriane în Asia-mică,
şi în vecinătatea ei, a fost deslipirea Baotriei. şi Parthiei „în
Asia superioară.
|
„Imperiul bactric se fundă, prin guvernatorul grecesc 'Theodotus I., care sa lăpădă (454) de dominaţiunea, syrică sub -Antiochus n Că fosta el domn şi asupra Sogdianei, nu e sigur.
„Pe lângă toată marea, întunecime, ce zace asupra, istoriei - Bactriei în aceasta epocă, se pare totuşi sigur, că a fost în legătură cu India-nordică şi că pe la 181, sub Eukrafides, aveâ cea
mai mare estensiune, căre învinse. asupra regelui indian Demetrius şi împreună India cu Bactria. Pe partea, orientală se întindeau marginile Bactriei pănă la Serica. Mai erau pe timpul!
acesta a, disoluţiunei încă mai multe regate greceşti în Asia,
- inferioară, al căror nume şi esistință însă a perit fără urme.
Bactria, deveni mai târdiu' împreună cu celelalte ţeri de dincoace
de Oxus o pradă a Parthilor.
Într& popoarele, cari ca Persii, Arabii Turcii, Tatasii şi:
Mongolii, au periclitat cu deosebire siguranţa şi cultura lumei
apusene, aparțineau în vechime şi Parthii, a căror monarchie
“se înființase deodată cu cea, a, Bactrilor. Ei erau de sigur un ram
„al familiei de popoare armenice,) căreia, aparțineau și Turcii, şi
erau: cuprinşi în anticitate sub numele general de Scyţi. Elementul statului înființat erâ un conglomerat de hoarde fără
nici o legătură mai intimă, şi erau ţinuţi la olaltă - numai prin.
necesitatea luptei cu Grecii. Fiind modul de vieaţă al acestor
popoare în contrast cu regatul grecesc din Bactria, care după
lustin ar fi avut deja la, început o miiă de orașe înfloritoare, —
) Bayer historia

regni

Graecorum

bactriani

pg.

2L:

„at: Parthos

cum Armeniis necessitudine devinctor fuisse eorum lingua argumenţo est.“
— dem in hist. regni. Bactr. $. IX. pg. 2l: „Persae utique, qui post
Parthos regnarunţ, eodem cum Bactris sermone sunt usi.

|
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adecă nomadic, trebuiâ, natural să fie nomadică
și basa, şi croiCuceririle -unui popor barbar: de munte,
tocmai ca, şi Cyr cu Persij săi, lau cultivat,
din cure causă
trebuiă să
tura, gintei parthice.

devină și constituţiunea lor

necesarminte

şi pe lângă importanţa, familiilor nobile,

ţeaza,

tocratică. Un astfel de stat, fundat mai

mult

nomadică,

monsrchico-aris-

pe arme

învingătoare, de cât prin legi, nu se puteă
susțină la înălțimăa, lui,
de cât numai prin răsboiu şi cuceriri,
şi natural .că, pofta de .
luptă a Pasthilor se îndreptă în prima
, liniă în -contra, Seleuei. dilor ca, vecinii cei mai periculoşi.
Pe lângă, rege. asistă un consiliu superior format din familiile
nobile, cu dreptul de a confirmă, şi delătură pe regele. Alegerea
se făceă prin
beliducele
suprem, însă succesiunea eră, strîns
legată de casa Arsaces,
Acesta a ucis pe guvernorul hispa
nice Agathokles, şi a proclamat, independenţa Parthilor (256
a. Chr), Fratele acestuia,
Arsaces IL, ocupă, Hyrcaniă, învinse
pe Seleucus Callinicus şi
1 luă chiar în captivitate (956 a. Chr).
Arsaces III (Artabaniis ID
fu atacat de Antiochus M,, îl constrinse
“însă a abdice de Parthia şi Hyrcania (210) şi se aliă cu dinsu
l la, o espediţiune militară contra Bactriei puternice și bogat
e în cetăți. — Fratele
acestuia, Arsaces IV. (Mitridates I),
cuceri Media, Persia, Babylonia,
spre

întinse regatul parthic

orient

adevăratul

spre apus

pănă dincolo

de Indus

întemeietoriu

al - puterei

spre

pănă

la

Eufrat şi

Hydaspes,

şi deveni

parthice.

Axvsaces

VII:
„(Phraates II) nimici oastea lui "Ant
iochus
Sidetis (131). şi
cu aceasta.se încheiară r&sboaiele Syrie
nilor în. contra Par-

thilor,

cari

acuma,

'şi îndreptau

armele

spre. resărit.

Regat

ul
bactric. servi Parthilor pănă acide bulev
ard în contra, popoarelor nomadice. Cu căderea, Bactriei însă
îşi iau începutul răsboaiele cu Scyţii, Daherii, 'Tocharerii lângă
Oxus. Abia: lui Mithridates II (Arsaces IX.—487.) îi succese
după crâncene răsboaie

să restabiliască pacea, în Orient, dar în pers
oanalui
. Tigranes

I
al Armeniei căpătă, şi dinsul un rival
puternic. Acum pri
Sulla, propretorul Ciliciei (92). apar deja
Romaniica persoane

mijlocitoare. Regatul Parthilor începuse a
slăbi prin un - r&sbo

iu
nenorocit cu Tigranes Î., prin puterea,
crescândă „a lui Mithridates M. şi prin revolte interne, cari.
se escară din legătura,
succesiunei de “dinastia, Arsacidilor şi
produseră, pretendenți
.

Ă

-
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de coroana, fricţiuni şi r&sboaie- civile, cari deveniră cu atât mai

periculoase, cu cât se- mestecaă şi străinii în afacerile
decursul r&sboiului al
neutralitate înarmată;

lor.

În

treilea mihtaidatic observară Parţhii o .
Eutratul formă tnarginea,şi nici Lucullus ..

dar nici Pompeiu nu trecură preste dinsul. După supunerea, regatului pontic deveniră însă Romanii şi Parthii vecini şi inimici .

“|

neîmpăcaţi.
|

Prima

armată

romană

ce a mers sub condhicerea,

lui

Crass

"“în contra; Parthilor, a fost nimicită de dinşii (53). Prin învingerea aceasta puterea Parthilor se potenţă întratâta, în eât
în decursul răsboaielor civile romane. trecuseră dincolo de Eu-

şi

se

declarară pentru

Pompeiu, pre cum şi mai târdiu

pentru partidul republican al lui Brutus și Cassius. Parthii
inundară Syria şi Asia mică, şi numai cu. mare greutate putură,
fi respinși de Antiochus şi Ventidius. Sub Arsaces XV (Phraates
IV), contimporanul lui August, se respinse o espediţiune a lui
Antoniu în: contra, Parthilor şi eră pe aci'să se sfârşiască iot
așa, de nenorocit, ca, ceea, a lui. Crassus. Arsaces învinse pe ri„valul său pretendent Tiridates (25). care aţiţase pe August la
o espediţiune, zădărnicită însă din partea, regelui parthic prin
restituirea semnelor militare, cucerite de la Crassus; o faptă,
aceasta, care se înalță de linguşitorii lui August ca o întâm-

L
i
|
a

“fiat

„plare glorioasă a guvernărei sale. Doi ani după naşterea lui Chr.
se escase o' ceartă pentru ocuparea - tronului Armeniei, pe care
o sfirși Cajus Caesar, esmis spre acest scop în Asia, prin o învoială întră pretendenţii la tron. În Armenia însă a dat de re:
sistință

şi a fost şi rănit

de moarte

prin

o'săgeată,

De

atunci

încoace ironul Armeniei eră ocupat parte de Armenieni, parte
de Romani, pante de Parthi, ceeea-ce produse apoi r&sboaiele

următoare.

„-

B.

-

|

Bspediţiunea
+

lui A.

ia

Corn.

|

Palma

ă

La anul 730 de la f. R. trimise August pe

în

ai

Arabia.

-

-

Aelius.

„guvernatorul Egiptului, într'o espediţiune, şi anume
„acelei Arabie fericite, care pe atunci eră guvernată

în
de

Ei

Gallus,
contra
regele
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Sabos. 1) La început Gallus nu află nici 6 resistinţă, însă deșertul, căldura şi apa nesănătoasă produsese o boală cumplită, care
nimici.

oastea

romană.

Boala,

de

care asemenea, nici n'a mai

fost, apucă mai întâiu capul şi 1 desăcă, ori dacă oamenii
sistau boalei de eap, străbăteâ în picioare. Aici nu ajută,
cât uleiu- mestecât

cu vin, ceea-ce însă

cei mai puţini

rede

o puteau

s'o facă, 2). nefiind aprovisionaţi nici cu uleiu şi nici cu vin. În
această, situaţiune critică "i atacau Arabii, cari mai înainte se. retraseră şi perduseră şi unele cetăţi, însă acum, ajutaţi de
pestilență 'şi recăştigară totul şi alungară din ţeară oastea, TOmană. De atunci şi pănă în dilele lui Traian Romanii nu mai

“înteairă în Arabia, 3)

|

- Traian aprobă sau. ordonă o dspediţiuie a prefectului din
“Syria, Aulus Cornelius Palma, în contra Arabiei petroase, numită
aşa, de la, oraşul. Patra în Idumeia. £) Acest, Palma, despre care .
E
D Dio Cass, LII. *9: "Agape Tv vOciuove xelouueriv, îs zi
îfaoiievev —.
Şi Szrado lib. XVI., pg. 78L aminteşte de espediţiunea aceasta şi ae acest rege, însă ca a unui rege asupra unor popoare nomade
în Ararena unei părți sudice: 4 02 fie î mite, Wouddwv înv, Zonuos ră
moidă ds dindăs, exaltiro VE "Ageonvi- faces Viv, Xdfos- ue ToUrv &vodias
die (6 Tellos) xererohpas îi pute. 6 ut -0dw. Buorleis &puyev,
VE nds
£5 îqpddov. aerelrupdn. Numele

Sabos se potrivește mai bine cu numele Sabai--

lor, câri locuesc în Arabia fericită, și cu residența acestora, Saba, Reinecctus
tom. TIE. hist. Jul: 249.

2) Flavius Josephus XV, 42. — Galenias lib. IL. de Antidotis.
2 Plin. lib: VI. cap. 28:

„romana, arma,

întulit Aelius Gallus, ex. equestri ordiue.*
6

“Pouaiov

vio

(out

di Ori aci udvor)

— Do
1000îov

solus

în

Arabiam_ adhue

Cass. |. €.:
îni

noltup

„mgâror utv
Tis Agupias

rebzis Eijl So. (Zucian.. tom. I. pg. 1002 dice cu drept: „dacă -veniau
singuri, nu erau cei dintâiu; dacă însă au fost cei dintâiu, atunci nu.
erau numai ei unici.) Dio. mai adauge : ueyor yăg râv "A9ioviov xalouptvov,
_ ogiou mvs împayoăs, E zbonoav. — Zillemout1. 52 observă: „il est certain
qu'il (Cajus' Caesar petit-fils ' Auguste) porta ses armes jusqu'ă Carax sur
le goif d'Arabie (golful Mării persiee): mais îl faut que g'ait est€ en faisant

la guerre aux Parthes. Car Pline dit que Gallus seul avoit; fait passer les

armes Romaines dans PArabie heureuse, Cajus n'ayant fait que la voir
de loin.“
_
*) Dio Cass. IL, 1131 C.: „zară i ru cărdv z0ăr0v J00vov ITiluas dis
Zugtas

ip xov,

îrorjacro.“

d

"Agape

zijv zxg0s zij Ileryq îEeretigerro, zei "Pouclov

!

irijuoov

.
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aminteşte o inscripţiune, ') eră la, an. 855 de la ţ R. pentru
prima-da!ă, ear la an. 862 a doua. oază, consul; cădă mai târdiu
în disgraţia lui Adrian, penteu-că conspirase- cu Nigrinus, "şi
fă
ucis la Terracina. 2) Espediţiunea, lui cade deci — după Dio
—
pe timpul r&sboiului al doile. dacie şi se isprăvi cam pe la an.
858 de la f. R. Anul acesta, pe când erau Candidus şi Quadratus conşuli, lar fi acceptat. Petraeii şi Bastarnii drept, era, lor.
3)
Că
supunerea, acestei părţi a Arabiei cade la anul 105-d.

„Chr. o dovedesc următoarele monete: 4)
IMP. TRAJANO.

AUG.

GER.

DAC.

|

P.M.

TR.

P.

COS. V.

ARAB. ADQ. S$. P.Q.R. OPTIMO. PRINCIPI.
femeiască în positură ţine în dreapta, o ramură de
în stângă o trestiă mirositoare; la, picioarele ei stă
sau o cămillă, cari ambele sunt simboalele Arabiei)

(0 figură
livan ȘI
un struţ,
!

__P. P. (Un cap cu-o cunună de lauri),

i

Moneta cealaltă are inscripţiunea, :
IMP. CAES. NERVAE. TRAJANO. AUG. GER. DAC. P.M.
TR. P COS. V.P.P. (un cap. decorat cu “lauri şi cu - raze)
pe revers: ARAB. ADQUIS. S. P.-Q: R. OPTIMO. PRINCIPI.
S. C.5)

i

1) Grufer CCOv,, 3:
MA... KALATOR. ELAMINUN.
AC... DATA. EST... SAC...
DEDICAYIT. A. CORNEILAO,
PALMA.ET,
2) Ac. Spartiani Hadr. IN.:
„in. adoptionis
sponsionem
venit,
(Hadriauus) Palma et Celso, inimicis suis semper et quos postea ipse
insecutus est, in suspicionem affectatae tyrannidis lapsis.*
3) Ut Fasti Alexandrini itemque Ansebius Chron. testantur. Peimarus

ad Dion, IL., 1132, $. 101.
€) cehe? IL., 420.

5). Zillemont IL, 309 mai adauge: „cette conqueste de PArabie
est
marqute dans quelques medailles dont Pune est au nom
de la ville de
Besampse au mâme pays. —. Amintirea lui Etrepius despre
supunerea,
Arabiei" (lib. VIIL, cap. 2) nu se referă, pre cum se vede din
incoherență,

“la espedițiunea, lui Palma, ci a lui Traian,

|
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Traian-cu Parthii.

Re'ntoreând Traian -după finea, r&sboaielor dacice earăşi la:
Roma, îi veniau număroase solii de la, naţiunile barbare. Soliileacestea de sigur că n'au venit din India, proprie, cum se pare
a crede Dio1), ci probabil .din ţările de dincolo de Arabia, că-"
rora, li-s'a impus respect prin resultaţele strălucite ale armelor
romane sub Palma, 2)
|
e
.
Deja în copilăria sa Traian 3) însoţise pe tată-său — despre care se susținea că ar fi fost guvernorul Siriei şi a condus
armata, în contra Parthitor-sub comanda supremă a lui Domitius Corbulo pe timpul lui Nero, și se distinsese prin eroismul
său juvenal % astfeliu în cât Pliniu aminteşte despre dînsul glorificându',

cu Rinul.5)

că, . prin adoraţiunea

numelui

Acum a, sosit momentul pentru a

său a legat

mai purtă

un

Eufratul

răsboiu

în acelea eri. Gloria sa, şi onorul armelor romane 'se păreâ a,
pretinde aceasta, întreprindere, pentru motivul răsboiului i-se
fac însă necontenit imputări lui Traian. Nam intenţiune de a
luă în apărare ambiţiunea de cuceriri, şi a “justifică r&sboaiele
acestea din Asia, de şi nici aceasta, n'ar fi tocmai prea greu;
rămâne însă

totuşi lucru

curios,

că lui Traian

i-se face 0 crimă

din ceea-ce pentru alţii erâ unicul mijloc, prin care li-s'a glorificat numele pănă în diua de astădi. Oare să nu provină, cumva
aceasta parţialitate şi nedreptate de acolo, că li-ar plăce să facă,
din eroul mare şi glorificat, totodată şi un sfânt. În casul.
acesta, şi aceasta dorinţă
.as fi o recunoştinţă, de şi negativă, a
mărime: sale. Un motiv principal pentru Traian, 'de a începe
r&sboiul acesta, cât, şi cel dacic, a fost intenţiunea, lui de a dă
puterei revoluţionare a poporului o zdravănă abatere. Numai
„DB Dio Cass, Traj. XV. : -„mpos dă zăv Tocievăv, îs zip “Popa
zicistu ou 7rQ20fejeu, mgă: fcofăgev diiwv ze zei "Ivy cicpizovzo.«

24901,

2) Reimarus la Dio |. c. Ş. 103.

3 Plin. paneg. 14: „puer admodum.“
*) Idem ibid.: „cum Parthica, lauro gloriam patris augeres.“
5) Idem ibid.: „nomenque Germanici jam tum mererere, cum ferociam,

superbiamque Parthorum
“barbarorum

pentru

beres, Rhenunque

(Math. Gessuer în ed. Plin. Lips.

Parthorum)

ex proximo

âuditus

1770 cetește

magno 'terrore cohi-

et Euphratem admirationis tuae societate conjungeres,“

-

în epoca

„următoarea, întâmplare:
|

premearsă

espediţiunei

a

_

parthice

Lucius Licinius Sura a recomandat pe Trăian lui: Nerva
spre adoptare, !) a împăcat mai târdiu pe. Adrian earăşi cu
Traian:2) astfeliu în cât acesta administră acuma în locul -lui
afacerile unui secretariu sau a unui copist la împăratul, 3) devenise în Iuliu 851 de la f. R. consul suffectus şi fă -de dou&-ori

consul ordinar 4), bucurându-se de încrederea, nemărginită a, dom:
nitoriului s&u. El mai erâ şi foarte avut; şi a, dispus

să se ri-

dice un gimnasiu public.
Cu toată posiţiunea aceasta, şi însuşirile lui,

muitorilor lui a "1 defăimâ la împăratul,

că

succese

pis-

ar conspirâ contra

vieței lui. Traian, așa se păreă că nu crede, şi răspunse la șoaptele stăruitoare prin aceeâ, că se lăsă. a i-se unge

2) Dio Cass. Traj. 15. 5.106.
2) Idem ibidem.

ochii de me-

DD
i

* dem ibidem.
:

a tere
ie

a

) Petau. IL, 91 citează pe Sura la anul 102 d. Chr. ca Consul
„Pentru a doua, şi la, 107 pentru a treia-oară. — Grufer CCCCXXIX., 5:

JL. LICINIO, SECUNDO. ACCENSO. PATRON. SUO. Li. LICIN.
SURAE. PRIMO. SECUNDO. TERTIO. CONSULATU. EJUS, DInlVIR.
AUG. COL. L. V. TARRACON. ET. COL. FLAV. P. BARC. M. GAL,
_ SIRUS. GRATUS. ÎIIIIVIR. AUG. CONSUL. AMICO: OPTIMO.&
x

PE

transpune

ni

Dio

Eitiiai

prin învingeri noue şi continue, cari îi gtorificau numele pănă.
la ceriu, se susținea, la început și Napoleon pe iron. De ar fi
“rămas la Paris şi s'ar fi ocupat numai cu ocârmuirea ţerei, probabil că numele lui nu sar fi avântat din mulţimea de nume,
mari ale revoluţiunei. Şi Traian erâ un parvenit, şi fără îndo- .
eală, că ştiă să&și apreţuiască posiţiunea mai bine de -cât ar fi
aceasta cu putinţă, moraliștilor din seclul al XIX-lea. El încă
erâ- espus la periclul mai multor conjuraţiuni şi ştiâ să-şi. ruşineze inimicii presupuşi sau adevăraţi, prin generositatea sa.
Adrian încunjură aceste esplosiuni revoluţionare prin o călătorie .
perpetuă, ear împărații de mai târdiu îşi mutară reşedinţa de
la Roma într'alţe oraşe.

i
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dicul Tui Sura, 9 şi-a se rada înaintea prângălui de barbirul
acestuia: 2) Diua următoare observă acusatorilor: „Dacă Sura ar
voi să mă ucidă,

apoi de sigur

„După moartea lui
îi ridică o statuă
O încredere
conform obic-iului
ascuţită dicendu-i:

ar fi pututo

face

aceasta

eri..

Sura, “Traian îl înmormântă, în mod solemn,
şi fundă, în: onoarea lui o baiă.2)
tot. atât, de generoasă manifestă cl. şi “când i
predă, prefectului gardei pretoriane spada,
Primeşte aceasta spadă pentru apărarea mea,

dacă, voiu guvernă

drept,

însă spre

a o întrebuinţă.

în

contra,

„mea, dacă voiu guvernă rău. €) _O procedură severă se aplică la conjuraţiunea lui . Carpunius Crassus cu alţii în contra. vieţei împăratului. Acesta, predate “ causa, spre decidere senatului, care fără înştiinţare prealabilăîi
- judecă, la, moarte. 5)
|
_
1) zods dupoaduobs îmeitpero. Își feşteă oare Traian sprinceniele, ori
“întrebuinţă doară vre-o unsoare întăritoare pentru ochi? Spre cea din:
urmă se pare a indigită medicul. Horat. Sat. I., 5, 30: „Hic oculis ego
nigra - meis collyria lippus îllinere.“
C/ Gruz. CCC, 7, CECCXVI, 8,

CCCCXLĂII, 4, DOXXXIV.,
âpăciuâv

Lucian.

2, DCXXXYV,, 3. — Martial; vu. TA. — îdrgâr

în Nigrino

cp. 2. T.[.,pg. 4.

27

2) vivo ttvguro. Pănă la Adrian,
— “Adotavis pie 2rpâros peverăv ucatdaţe

care cel dintâi își lă ă barbă
— se tundean împărații după

modă. Suez. Caes. 63, 3. August, 79, 1.-—— u/zan încă povesteşte, că-"
Adrian purtă barbă lungă, feseiev Ezov imn, ear Spart. Hadr. 26. susține, că aceasta, ar fi făcut'o: din fudulie:
quae in facie naturala, erant, tegeret.“

„premissa

barba,

ut vulnera,

Ă

2 Vici.. Caes. SUL:
„Surae familiari opus sacravit, quae Surânae
sunt.& — Vici. ezit. XUL: Hic ob honorem a Surae, cujus studio imperiană
- arripuerat, lavacra condidit.“
4) Dio Cass. Traj. 16: „Ape 10840 1Ă &lepos, îva, dv uiv ads doo,
izig îuoă, &v Gt xaxâs, ae îuoă cărp eo:
—
Vict,
Caes. XUI: tibi
istum ad munimentum
mei committo, si recte agam; sin aliter, in
me magis.
|
2.

5 Adecă înî cas dacă se refereşte aici ceea ce dice Butropius. VIII, |
despre Traian ; „nihil non tranquillum. et placidum agens; adeo, at.

„omni

ejus

aetate

unus

senator

damnatus

sit,

atpue

is tamen

per senatum,

ignoran!e Trajano.“ — După o versiune mai proaspătă se exilaze: Laberius
Maximus, care nisuiă la guvern după moartea lui. Traian, împreună cu
„complicele său Craszus Frugi, pe o-insulă deş. artă. Părăsind. Crassus mai
târdiu această insulă, fii ucis: de un guvernator al lui Adrian, fără ştirea,

şi porunca acestuia.

Zi//emont Trajan Article XVIII, pg. 311,

202 .
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Astfel de întâmplări şi apoi situațiunea apăsătoare, în care

se află când-va un: monareh faţă de 0 nobilime jaluză
şi de un
popor s&lbătecit prin timpuri vitrege, vor fi disgustat
pe împ&
„Tatul de la, o petrec-re mai, îndelungată, în Roma,
aşa, că earăşi
se dori înapoi în lagărul militar, adueătoriu de glorie
și scutitoriu,

unde

eră

ca şi a casă

.

şi erâ domn.

Când s'a început răsboiul ?
Timpul, când s'a început r&sboiul parthic, se poate
ernă
numai prin combinarea, diferitelor împregiurări. Tot
aşa stă lu-

„erulşi cu întrebarea, că, oare fostau două,

ori

numai

boiu?S& ascultăm unul după altul martorii,
spre a ne
„apoi O judecată proprie.
a
„Pentru un început mai timpuriu de cât 109
sau

un răs:
formă,

112al espediţiunei parthice se aduc tirmătoarel&- dovedi
: )
a) Istoria. lui Ioh. :Mallala %) dice, că împăraţul Traian

doară

|
şi-a,

“inut întrarea în Antiochia, din Siria prin poarta
de aur, numită,
poarta Dafinei, cu o cunună din ramuri de olivi
pe . cap, şi
adecă Joia în 7 Ianuariu 107, pe la 10 sau 11 oare
dimineaţa: 2)
Petrecând un timp oare-care spre luarea preparativel
or pentru
” rEsboiul în -contra Parthilor, dispuse prinderea, sfintul
ui Ignatie
şi escortarea lui prin Asia mică şi prin Macedonia
la Roma,
ande la+20 Decembre, sub consulatul lui Sura, și Senecio
, aşa,
dară la anul 107, fă aruncaţ fiarelor sălbatice. 4) Prin
urmare
Traian trebuiă săfi plecat de la Roma deja la an. 106 d.
Chr.

„în primul său răsboiu cu Partbii.
= D

Zr/lemoat |. c, pa. 919.

2) Jo. Mallela

sau Malalas

'

sau Antiochenus,

"tiochia, trăiâ pe la -finea seclului-al 9-lea,

tn

patriareh

din An-

şi a scris Chronologia, a mundo

condito, pănă la seclul al 6-lea, cate e plină de fabule. Rămu
nd, Chilmead

"a tradus-o din greacă în latina, şi apoi s'a tipărit în
1691 la Oxford .gre“ ceşte şi latinește cu Humfred Hodii dissertati
one proeliminari şi Rich.
Bentleji epistola ad Jo. Millium în 8. Unele escer
pte dintr'insa se află
şi în excerptiş peirescianis.- âchers Gelehrtenlexizo tom.
IL., pg. 1930.
n

5). Zillemont |. 6. —

Userius citează cuvintele acestea din cartea a 10-a

a lui Joh. Mallela.
i
*) „praesidentibus apud Romanos Syria et Senecio secun
do“, trebue
fără îndoieală să dică Sura III, et Senecione IV., căci
pre când -Senecio

eră a doua-dară consul, 99 d. Cr. Traian petreceă încă în Germ
ania,

.

4
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b) Mai departe reese din, aceasta istorie a sfinţ. Ignatie,
că prinderea dînsului sa întâmplat îndată după r&sbojul dacic. 1)
6) Cea mai bună ediţiune a istoriei sfint. Ignatie se pare
— cei drept —-a dice, că sfintul acesta a fost osândit de.
Traian în anul al patrule: âl guvernărei sale; îns&'de oare-ce
aceasta,
nu se potriveşte, se susține, că numărul acesta IV .ar
"fi devalvat din IX, ear anul al nouălea de guvernare a ui
Traian

s'a sfârşit în 26 Ianuariu

107,

|

d) Eusebiu pune anul morţii: lui Ignatie aşijderea la anul
107.2) Dacă a scos'o din Legenda lui Ignatie, atunci e dovadă,

„că aceasta erâ încăpe atunci tot așa de bine cunoscută, că şi
astădi; dacă însă a scos'o'dintr'alt, isvor, atunci aceasta, ni-e cu

„o autoriţate mai mult. —

să plece la 106.
e)

Încăşi Chron.

Alex. lasă

o

O inscripţiune

aminteşte de tribunatul

consulatul al 6-lea al lui 'Praian şi îi dă

pe Traian

|

-

al 15-lea

şi de

numele - Parthicus.8)

„IMP. CAES. NER. TRAJANO. AUG. GERM. DAC. PARTH.
PON. MAX. TR. P. XV. COS. VL. P.P. DE ROM. IMPERIO.
DE. PATERNA. ET. AVITA. HISP. PATRIA. ET. DE. OMNI.
HOMIN. GEN. MERITISS. POPULARES. PROVINC. AREVA. .
TUM. OPTIMO. PRINC.«
_

“Anul e aicea 112. Traian trebuia, așa

titlul de '„Părthicus“

înaintea, finei acestui

presupunem casul, că am

admite

anul

dară

să

an; atunci

112

pentru

fi primit
însă

(să

începutul. -

„r&sboiului) abia ar fi putut să fi ajuns în Asia, ne-cum să
fi is„prăvit, chiar şi “fapte cari ar merită acest titlu onorific.

„£) O inseripţiune aminteşte al 12-lea, “tribunat,

a 6-a dig-

nitate, imperială şi al 5-lea consulat. Acesta e anul 109.
Pen.-.
tru-ce eră Traian salutat în anul acesta cu un titlu nou de
im.

- perator, dacă nu la meritat, prin fapte anterioare? Și

unde ar

fi putut dînsul să săvârşiască aceste fapte alt-unde-va
de cât
în contra Parthilor? A 7-a, dignitate de imperator o primeşt
e

„mai în urmă, abia la anul 115,

și aceasta

(dice Tillemont)

se

) Ig: act. p. a.

2) adecă

pre cum afirmă;

Tillemont,. În ediţiunea lat. a; lui Eusebiu

de Jacob Grynăus, Basel 157,0 pe care o am înaintea,
mea,- lipseşte anul
morţii. După Baronius Ignatie ar fi suferit martiriu
la. an, 109,
-

*) Gruter CCXLVIL, 3.

-

-
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vă fi, întămplat în a “doua
această,

sună: 1)

espediţiune

.-

parthică.

Inscripţiunea

-

-

-M. CALPURNIUS. N. R. PISO. FRUGI. PR. EX. S.C.
FACIUNDUM. CURAVIT. EIDEMQUE- PROBAVIT. IMP. CAESAR _„DIVI, NERVAE. F. NENVA. TRAJANUS AUGUSTUS. GERMA= NICUS. DACICUS. PONTIF. MAXIM. TRIB. POTEST. XII. IMP.
VI. COS. V. P. P. OPERIBUS. AMPLIATIS. RESTITUIT.
g) Mai esistă, apoi două monete 2) de la consulatul al 5- lea,
al lui Traian cu inscripția: „TIGRIS*. Pe una dintră acestea,
figurează o punte preste un rîu. Traian a ridicat acest pod în_aintea consulatului său al 6-lea, adecă, înainfea anului 112, —

a fost aşa dară înainte de 115 în orient.

-monetă

din

RESTITUTUS:.

acelaşi an

Occo

citează o altă -

cu _inscripțiunea:. „REX.

|

PARTHIS.

Din contră, se poate dice, că:
1. Esistă. două monete 3) cari dovedesc, că Traiani a plecat
„din Roma în răsboiul parthic, pe când eră a 6-a-oară consul ;
va să dică, la anul 112 d. Chr.)
"2. Adrian se- denumise în acest an de archont în Athena,
„fără îndoeală, aşa, se crede, pre când el înisoțină pe Traian în
"espediţiunea lui. în Asia, petreceă cu dinsul în Athena. *
3) L. Licin. Sura trăiă încă pe timpul când Adrian eră
Cons. suffectus 5), adecă la anul 109. Amintind însă Dio Cassiu
de moartea lui Sura înaintea espediţiunei asiane a lui Traian,
espedițiunea aceasta puteă să se fi început abia la an. 109,
„căci Adrian erâ însoțitoriul lui Traian la aceasta e:peditiune.
„4. Dio lasă pe Traian să săverșiască o mulţime de lucruri
în intervalul r&spoiului dacic. «Şi cel parthic, cari însă cu greu
1) Gruter CXC., 4.
- 2) Birag. pg. 157.
.
5 Zillemont tom. II. trois. partie. Note XVII. sur Trajan.

pg. 97.

%) Noris epistola consularis pg. 72, 73.
5) Spartian.- Hadr. IIl.: .„Legatus postea (adecă îndată dvpă finea
răsboiului dacic) praetoris în Pannoniam inferiorem missus, Sarmatas
„ compressit, disciplinam. militarem - tenuit, procuratores latius evazantes
coercuit : ob hoc Consul est factus (adecă, suffectus, căci adevăraţi consuli
“erau Corn. Palma şi Calvinus Tullus). În quo magistratu, ut a Sura com-perit, adoptandum se a Trajano esse, ab amicis 'Trajani contemni desiit ac

negligi. Et defuncto quidem Sura, Trajani ei familiaritas crevit,“
7

|
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se vor fi putut isprăvi în decurs de câteva. luni, astfeliu în cât.
chiâr şi din causa aceasta. ar trebui
paathic pe un timp

după

anii 106

să se

trarispună, r&sboiul. -

şi 107.

5. Dacă r&sboiul sar fi început deja la anul 106 şi 107 şi
„ar fi durat pănă! la 117, după cum cred unii, atunci nu se poate
nici de cum înțelege, după ceea-ce ne -este cunoscut, că ce.
a făcut Traian timp atât de lung în Orient; de aci se pare, că

începutul răsboiului ar trebui să se pună întrun timp mai târ diu,
6. Înainte de anul 112 nu se-află nici inscripțiuni. nici .
monete autentice, cari .ar aminti de faptele lui Traiân în Orient ;
apoi înainte de anul acesta nu apare nicăiri numele Parţhicus. 2)
Representanţii acestor ambe păreri, caracterisat6 aicea
„prin cifre şi litere, asupra epocei r&sboiului parthic, sunt Pater
„Noris, care susține în epistola consuluris, că Tiaian nu puteâ
anului 865 al urbei
care se nisueşte a,

dovedi, că aceasta, s'a întâmplat deja. Ja; 106 sau cel mai târdiu
109. 'Tillemont îşi sprijineşte argumentaţiunea, pre cum se vede,
pe mărtusia, lui. oh. Mallala, pe acta martyrii Sti Ignatii, pe
Chronicum Eusebii şi Alexandrinum, apoi pe inscriptiuni şi
monete?), şi nu-și poate ajută altmintrelea, -de cât prin presupunerea, a; două espediţiuni parthice.
În cobtra acestei păreri apare Eekhel?) cu următoarele “argumente.

Din

scrierile istoricilor

şi din.

monumente

se

4

să fi plecat în contra Parthilor înaintea,
- eterne, adecă la, 112 d. Chr, şi 'Tllemont,

poate

“dovedi pănă la evidenţă, că "Traian a plecat spre Asia în al6-lea, eonsulat,- nu se poate însă dovedi prin nici o mărturie aur,
tentică sau neîndoioasă, că- dînsul ar fi absentat, timp. :mai îndelungat din Roma, întră consulatul al patrulea şi al șeselea,
adecă, de la 104 pănă la 112 (afară de al doilea r&sboiu dacic).
Oare

șeriițorii să nu

fi făcut amintire

nici barem

cu un

cuvânt

despre o astfeliu. de absentare ? Să nu se fi făcut de un r&sboiu
îndoit cu Parţhii o amintire
"tot atât de espresă, dacă întradevăr

Sar fi întâmplat un astfeliu de răsboiu, pre cum sa făcut aceasta —- î
1) Pe de-așupra se mai nisuește AWoris ep. consularis pg. 6U, 70 a
răspândi lumină asupra acestei cronologii şi prin staverirea, găvernării lai.

„Pliniu în Bythinia.

-

2) Nota, XVI. și XXL ad Trajanum.
- . Echul doctrina num. ÎI, 451.

.

o

pg
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"cu 'cele două resboaie dacice, cari la. Dio ȘI Spastianus sunt
bine deosebite? Şi dacă întradevăr Traian în -decursul consula“tului său al cincilea ar fi fost plecat, în r&sboiul. contra Parthilor, şi dacă nu s'ar fi întors de acolo cu totul fără glorie, cum
se poate oare cugetă, că astfeliu. de întemplări să nu sefi eternisat nici prin monete, nici prin inscripţiuni, triumfuri, monu„mente de onoare. şi titluri? Noi știm, că senatul încă mult

după r&sboiul dacic şi pănă la disgust tot băteă la monete.
spre glorificarea lui Traian; oare ar fi tăcut dinsul Ja o astfeliu
de întâmplare, cum a. fost o espediţiune a. împăratului în
contra Parthilor făimoşi ? Inscripţiuni şi monete autentice, cari:
amintesc de răsboiul parthic şi conţin titlul de onoare Parthicus nu esistă înaintea consulatului al şeselea al lui Triian. Monetele eu inscripţiunea, : » Tigris“ său „India“ „Re Pavthis Datus*
din al cincilea consulat îl au numai pe Mediobarbus de apărătoriu. Dacă Tillemont vrea să se baseze --pe Mediobarbus, apoi

ar pute să afle la dinsul chiar o monetă,

care înseamnă consu-

latul al patrulea şi poartă inscripţiunea, „TIGRIS“, şi după care
așadară r&sboiul parthie s'ar fi întâmplat încă înaintea celui
dacic. -— “Tot atât de puţin ne poate servi drept base a
unei
dovediri şi mărturia din Act: Sti Ignatii şi aceea a lui loh. Mallala faţă de cunoscuta nesiguritate a acestor scriitori.
-Se poate dovedi, că Traian ă călătorit prin Asia încă la
fihea anului 867 (866) de Ia, R.adecă 114 d. Chr. şi că la înce- putul anului următoriu petreceă, în Antiochia, pe când se
întîmplase . înfricoșatul cutrămur de pământ. Că dinsul a plecat
din Roma în toamna anului 114, o dovedeşte o frumoasă monetă
de aur din museul imperial din, Viena cu inseripţiunea pe
avers: „OPTIMUS. AUG.“ și pe revers: „PROFECTIO. AUGUSTI.*
Aparând. însă titlul Optimus abia în anul acesta ') şi neputând
moneta aceasta să fi fost bătută mai dinainte, se . întelege, -că
aicea nu poate să fie vorba de o altă plecare a lui Traian, de
cât, de aceea din ultimul său răsboiu, adecă, cel parthic. Moneta,
e fără îndoieală bătută spre eternisairea, întâmplărei acestei
plecări şi din incidentul acestei întâmplări ; aceasta, călătorie
așa-dară, n'a avut loc înaintea apariţiunei acelei monete, va
să

1) Precum o dovedeşte Eckhel Vol. A., pg. 448.

-
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dică înaintea anului 114, Că nici mai
târdiu n'a, putut avă loc,
se poate deduce din „timpul cutrămurul
ui, în decursul căruia,
Traian petrece la Antiochia, -Nimenea
n'a ficsat timpul aces-

tui

cutr&mur

mai esact,

de

cât

Joh.

Mallala,!)

care.

dice,
că sa întâmplat în 13 Dacembre,
prima diuă din săpt&
- mână, după cântatul cocoşilor (adec
ă, pe la 3 oare dimineaţa)
la anul

164

după

călindariul

antiochian,

-

la doi ani după

sosirea,
lui Traian în Asia. Anul 164 al Antio
chienilor începeă însă în
toamna. anului 868 sau 115, prin urmare
după Mallala, cutrămurul
Sar îi

întâmplat pe timpul toamnei acest
ui an. Norisius” â” con- |
statat. însă, că, datele acestea ale
lui -Mallala, sunt eronată) ear
„Eekbhel completează aceste dovedi,
dicând : „Aici, la locul acesta,
-ami

ntește Mallala, că cutrămurul sa întempla
t la anul 868;

cu .:
puţin mai nainte povestește dînsul că Traia
n ar fi călătoriţ. în
Octombre sau cu începutul lui Nove
mbre 861; dacă aşadară
Traian a sosit încă înainte cu doi ani
în Asia, atunci cutrămurul i
sa întâmplat după această: soco-ută la
anul 863 sau cel mult:
"864; prin urmare Mailala, stă în contr
adicere cu sine însuşi cu.
cel puţin patru -ani întregi“. Eusebiu
pune anul cutrămurului
la 866 al urbei, (113), Evagriu la 864 (111)5
)
-

4) Mallata ehrohogr.

lib; XI.

|
*) Norisii annus et Epoch. Syromace
dânum in vetustis urbium Syriae
nummis, praesertim

-

medicaeis expos. pă. 183.
3) Calvisinpg.
s 486 se esprimă ăstfeliu: „In hune
(111) conferi Evagrius
terrae motum Antiochenum : dicit
enim, eum accedisse anno Antioche
no
159, et distare ab eo terrae motu Anti
ocheno, qui accidit anno secundo,
Leonis imperatoris anno Christi 458
die 14 Sepi. die. Dominico, annis 347
;
nec dissentit Cassivdorus, qui hune
târrae motum confert -in annurn
14 Traiani. Sed haec sententia, pugnat
cum fâstis consularibus, qui Pedonem
Consulem, qui in hoc terrae motu, ut
Dio habet, periit, in annum 'Trajâni
XVIII conjiciunt. Conciliari fortasse posse
nt, si diceremus, errore librariorum
Pedonem pro Pisone, qui hoc anno Coasu
l fuit, scriptum apua Dionem
esse. Sed obstant inseriptiones! et; monu
menta de: Trajano, puae eum
Sextum Împeratorern recepta Armenia, vocatu
m fuisse, et, anno 17 tandem
septimum,
decim)

octavo

octavum,

decimo

:nono

nonum,

et:

vicesimo

decimui Imperatorem appellatum, cum
tamen, ut ex Xiphilino -videre:
est, paulo ante terrae motuni, cum Nisibin oecupa
sset, Parthicus appellatus
fuerit, et procul dubio etiam imperator.
Sic pauto post terrae motum,
cum Ctesiphontem acoupasset, iterum Impera
tor proclamatus est. Ideo

ratione inseriptionum procul dubio terrae motus
anno 18 Trajani

quicquid sane Evagrius contradicaţ,“

|

!

accidit,

:
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Mărturia lui Dio stavereşte: întitun mod
cutrămurului, amintind

pe cei nenorociţi

cu

nedubitabil timpul
aceasta, ocasiune- Şi-

numind întră acestia şi pe consulul Pedo.)
Pe acest C. Popilius Caruş Pedo îl âmintesc toate registrele
consulare ca coleg al lui M. Valerius Messala la anul 115 (868).
- Mellala, care în privinţa anului 868 al cutrămurului consună cu
Dio, are aşadară împreubă cu Pagi nedrept, dacă pune aceasta
întâmplare pe timpul toamnei; căci din tiţlurile : Imp. VII. şi
VIII, pe cari şi-le-a însuşit Traian la 868, reese, că dinsul. a
- început espe liţiunea îndată la începutul primăverăi ; (înaintea
învingerilor raportate nu puteă să primiască aceste titluri) dînsul
i trecut preste Eufrat în: ţări îndepărtate și de sigur nu sa re .
întors

țoamna

earăşi în cantonamentele

de

earmă

la

Antiochia.

Reasumând toate cele dise, ar fi consult a se pune ple- |
carea lui Traian din Roma pe “toâmna anului 867 (114), catre
murul pe începutul anului 868 (115), începutul efectiv al răsboiului pe. lunile de primăvară ale acestui an, și a presupune, că.
Traian ahia după săvârşirea acestei espediţiuni s'a reintors la
drept — începutul - „acestui
Antiochia. Noris pune — cei
: -zăsboiu la anul 112 sau cel. puţin nu cu mult rai târdiu, s'a
abătut însă de la aceasta părere şi a acceptat aşijderea anul
114 ca, terminul esact, şi Tillemont . încă a revenit de Ia CODNVINgerea sa, de mâi nainte.
Causa văsboiuluti şi pregătirile.
Vologeses,

fiul cel

mai

bătrân

şi urmaşul lui Pa corus

al II,

regelui Paxrthilor, a ţinut cu .inimicii” lui Vespasian, cesa-ce
acesta i-a, luat în nume de rău, trecând însă preste această împrejurare, de oare-ce regatul Parthilor se află pe atuncea într'o
foazte. bună stare de apărare, pre când provinciile romane erau
neliniștite prin invasiunile Alanilor, unui popor german, care
înaintă, dinspre Sceythia. Pacorus al Il-lea a fost, — cum arăta,
“sem mai sus — aliatul regelui dacic Decebal, trăiâ, însă cu Romanii în decursul guvernării sale în bună co nţelegere. Lui îi
“succedâse pe tron fratele său Osroes, care se scriă şi Chosroes şi
Cosroes. Acesta, a dăruit coroana regatului vasal al Armeniei lui
1) Dio Cass. ip, LXVIII., $, 25: „ov eis ui 5 TIt9ov d Baerăs îptvezo.t

îi
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Ewedares, unui fiu -al fratelui său,

a,. decedatului
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Pacorus

IL,

care după anul 1044. Chr. devenise într'o
relațiune de suzera:
nitate cu Parthii. De când Nero a încoronat
la Roma pe iri
dates de rege al. Armenilor, împărăţii “şi susți
neau dreptul “a
dispune de tronul Armeniei. “Traian eredeâ
demnitatea, imperiului roman atacată, prin usurparea; regelui
parthie şi pretindeă de la dinsul, ca, să-și retragă trupele din Armen
ia şi să părăsiască pe Exedares, pregătiă înarmările- pentru
răsboiu cu zelul:
seu înăscut şi plecă la finea anului 114 d.
Chr. de la Roma.
spre resărit. Espediţiunea a mers peste Grecia,
la Athena se
opri Traian spre a-şi adună puterile de r&sboi
u pentru trecerea,
în Asia. Chosroes, Care mai 'nainte respinsese
cu dispreţ, a dă
satisfacție Romanilor, să înspăimântă, acum la
apropierea peri-

clului, având a luptă încă și cu turburări intern
e, Si trimise în:
“calea împăratului o solie, carea îl întimpinas
e la Athena, şi ru-

gându-l pentru pace, 'i adusese ca dar stofe de
mătasă, țesută
şi săbii parthice 1). Totodatăîi adusese la cunoşt
inţă, că a delăturat pe Exedares, care nu-și implini datorințele
nici faţă
de Parthi, dar nici faţă de Romani; şi se rugă
să deie coroana
Armeniei pentru un alt; fiu al lui Pacorus cu numele
Por/hamasiris. 2) Traian însă nu voiâ să primiască, darurile
şi nu răspunse |
trimişilor alta, sau. poate-a scris lui Chosroes 3), de
cât că „ami-.
- ciția se probează prin fapte, nu prin vorbe, drept
aceea el își va
urmă mersul spre Syria și va procede acolo după împreg
iurări.
Rămănând pre lângă acest propus, îşi urmă calea,
prin Asiamică, Lycia şi ţerile învecinate cătră Seleucia în Syria,
5) Acest

oraş fundatde Seleucus Nicator

împreună

cu alte

opt locuri

1) Dio Cass. Traj, 17: „SQ&TEVORy105 FV aăzoii 7) Ilăig9ovs, acd
î5 '4A9vas
“âqprzoutvov, 7pE0felu cir îv9aira zregă 10ă "Oopdou îv€zuge,
Tis Eros Seoutvi,

„ad dăge ptpovoa.

La aceasta, mai

adauge Swidas s. v. cauplgas:

„dăga

(pepe Tocitvă bptouare ongiză, - cc Cazijpas' ai di elor.
one BroBagexai.
2) Fiind Exedares și Parthamasiris amânâoi fii ai lui
Pacorus II. și
nepoţii lui Chosroes, devine superfiuă schimbarea,
textului: propusă de

Tillemont tom.

IL, pg. 96:

d ădelprdoiv. —
3) Dio |. c.;
„î) Dio 1. c.:
- 2) Că aicea

-Taurum

Pt. 5, Hierocl. 673), şi nici Seleucia Trachea

Isauria (pe monete

o

„on doit lire âdeipâv “dans Dion

Dio |. c.: „ci I0eiro! 16 ditânua aără zreupSijveu.t
poe ăllo
dinezoivaro, î) ua ntserie —e
prdvre ră 7Q0sz0vzu« notjoer,*
nu e a se înţelege Seleucia în Pisidia, -ferrea,
ZE4EYKEQwW.

|

TAN.

MPOZ.

au lieu

şi ad

lângă Calycadnus în

TO. KAAYKAANS.)

reese

4

-
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a

eră o.cetate foarte inseranată a imperiului şi
1
“cu acelaşi nume,
a fost situată, aproape de mar€, pe coastele piezişe ale unui munte înalt, şi întărit cu un zid, la distanță de un mil geogr.'
de. rîul Orontes şi cain tot aşa de departe şi de Antiochia. Prin
apărarea, sa eroică în contra, lui Tigranes din Armenia — câre
deja şi-a, fost supus toată Syria — şi-a fost căştigat toată, libentaitea şi conţineă mormântul ziditoriului su. Ca cetate eră
să devină

Syriei şi pute

cheia,

pentru

loc

Traian un însemnat

de armamente.
:
De aci îşi urmă Traian” mersul cătră- Antiochia în Syria.t)
„Antiochia erâ aşedată la depărtare de. 12000 paşi de la mare,
- întw'o

vale

foarte plăcută,

cu număroase rîuri, şi încungiurată de

două şiruri de munţi înalţi. Spre sud curgeă riul Orontes pre
1ângă, zidurile. oraşului, ear” întră amândouă şirurile de munţi şi prin oraş se versă un alt rîu în Orontes. De la un isvor. al
acestor munți — “isvorul 'Dafnei — se aduceă apă prin apaducte .
pentru oraşul întreg. Pe partea nordică a oraşului se aflâ, o -piscină,

din “carea se scurge un rîu și trecând pe partea, vestică a oraşului.
se vărsă în Orontes.-Antiochia, se întindeâ, preste un mil german de
la ost spre vest, şi un pătrariu de mil deia sud spre nord; aveă în

său. dou
interiorul”
vedeă

din

Aceşt;

mare

tâne-său
principal:
“părtit în
ziduri, şi
- “reşedinţa,

dealuri înalte, şi pe dealul cel mai înalt se

depărtare
oraş

dintră

unul

castrele cele mai puternice.

a fost zidit de Seleucus

Nicator

în

onorul

tă-.

Antiochus, şi după Babylon, ridicat la rangul oraşului
nu numai al Syriei ci şi al Asiei întregi. El eră împatru părți, din cari fie-care parte eră încunjurată cu
se păreâ umplută cu zidirile -cele mai admirabile. Ca
regilor syrici, mai apoi a -guvernatorilor romani, ca,

locul principal al creştinătăţii, carea, se lăţiă tot mai mult, Antiochia devenise unul
înflorind prin știință
frânări, Dafnis, care
lauri şi de ciparos,2)
eră, totodată şi plin

evident
„xovr&

din Dio:

„ai

zi

0irw

morotr

dintră orașele de frunte ale lumei vechi,
şi arte, dar” — cugetârd la locul de dess'a zidit de regii Syriei întro dumbravă de
consfinţită deilor Apollo . şi Ariemisiei, —
de -sybaritismul cel măi rafinat.

Să 1007 înerdăp is my
diuvolus

dv,

îyoutrov E9iv, îs Xeheurenty Exoputodj!
5) Do |. c.
.

- 2) Ammian. 19, 12, 22, 31, 32,

Zvgiav Î19y,

îmi ze zis Aolusy

za

miwre 1
îmi urias.

71p05Ij1

1€
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ou

“De la Dumbrava Consacrată, deiţei Dafne se dice e că şi-ar fi ţinut Trăian, încoronat cu o cunună de masline, întrarea sa
solemnă prin poarta aureă în Antiochia,
În. decursul petrecerei sale n- Antiochia

gelui Abgarus?) din Osroene în Mesopotamia,
„eră

Edessa, numită, şi

Kallirhoe, bine

întărită

veniră

a cărui.
şi

solii

re-

reşedinţă

renumită

în.

istoria, creştinătăţii, apoi cunoscută pentru mulţimea, isvoarelor —sale.. Acest; Abgarus şi-a fost căştigat micul său regat prin bani. 7
grei de la Pacorus II. regele Parthilor,3) se-temeă însă atât de.
Parthi, cât şi de. împăratul, şi pentru ca să nu se strice nici
cu unul, nici

„obiceiul
nedecisă,
desbine
Pre
anului

cinuise
tiochiei,

cu celalalt,

trimise

pe

fiul

său

Arbandes

se întemplase marele

cutrămur

de pământ,

i

după

oriental la Traian cu daruri scumpe, În posiţiunea sa
carea o pretindeâ; xegatul. său mic, brebuiă însă să. se
de Traian.
când Trâian se află încă în- Antiochia, la începutul

115

i

care

.

pri-

multor oraşe ală Asiei mici, îndeosebi însă chiar şi An
mari

stricăciuni.

o

-

-

Timpul de_earnă, cât a, petrecut - Traian -în Antiochia, a-!
atras acolo o mulţim6 de oameni: armata, apoi mulţime de per"soane -privâte, cari s6 aflau acolo pentru deciderea, proceselor
„“10r, trimişi -străini, neguţători şi alt public curios dea vedădin

:
--.,

"- apropiere pe împăratul glorios și vestmintele “lui strălucitoare;
Din toate părţile imperiului roman s'a, “adunat aceasta massă

de popor, care formă o îmbulzeală cu ațât mai periculoasă, cu
PE
cât deja orașul întreg eră cutropit de poporaţiune îndesuită, și”
:
astfeliu stricăciunile şi perderile cutrămurului nu se restringeau
numai asupra, orașului, ci se lătiau asupra întregei lumi romane:
-. [
O mulţime de vifore şi furtune premerseră cutrămurului, fără .--

însă să fi cugetat cineva, la o astfeliu
1) După Ma//a/a lib. 10, pre cum

de

nenorocire.

Deodată.

s'a atintit mai sus.

3) AyBegos, AzBugos, AByagos, Aupagos. Cuvântul acesta ar fi fost după
Spanhem, tom. Î. pg..126, 446 şi 535 ss. o titulatură regală şi ar fi însemnat, -

atâta cât „Magnus.“ Abgarus despre
al cincilea,
a

cars

este

vorba

aicea, ar

fost

fi

3) Suidas îîn Gwyri : 20), m Jooab mrgtaev Tociavi Adpugov,, zadzeg
“6 otv . Ex -Iandgov Eee 1afav oil
Onu: zei. 10U70 doutros mo
Baorisi piverat“
7

1

-
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însă se audi din intermul pământului, un sgomot înfricoșat, apoi
urmă un cutrămur înspăimântătoriu, prin
aruncâ; parte în sus, parte se asvârliau case
se sdruncinau, altele se -clătinău. ca şi când
rile mării, şi sburau prin aer.!) Arborii cu
rupeau din pământ. Sgomotul, ce "1 produceă
spargerea cărămidilor şi ale altor objecte de
mare, și ridică atâta. pulbere, în cât nu se
-nici

vorbi,

nici

audi.

O

mulţime

de

care pământul se
întregi, cari cădând
Sar află pe valu:
rădăcini cu tot. se
frângerea grindilor,
zidiri, eră atât-de
puteâ- vedă nimic

oameni

fură

cuprinşi

de

întră

perit

durerile

cele mai

casele

lor, parte

în

omoriţi prin objectele cari cădeau asupra lor, parte fiind cutropiţi și năduşiţi de dărimăturile zidurilor. Aceia, câri se aflau
cu o parte a trupurilor lor prinşi întră petri şi lemne, erau cei
mai nefericiţi, căci nu puteau nici: trăi, dar nici muri. Şi de şi
dintro mulţime imensă mulţi scăpară cu vieaţă, totuşi aveau
şi ei văt&măturile lor trupești; căci unii erau cu picioarele
frânte, alţii cu braţele mutilate, alţii cu capetele sparte, ear
altora le curgeâ sângele din grumazi. Întiă cesti din urmă se
numără, şi consulul Podo, care şi- muri îndată, după acea catastrotă. Cu

un

cuvânt,

nu

eră nici un

feliu de moarte silnică, care

să nu fi cuprins pe acei nenorociţi, Cutrămurul ţină mai multe
dile şi nopţi fără întrerupere, oamenii erau desperaţi şi nu ştiau
în frica lor, nici unde să scape, nici unde să se pitule; casele
lor erau numai ruine, ear” ei parte îngropaţi sub dinsele, ori apoi
“mureau de foame ca cei cari; erau îngropaţi de vii sub bol-.
țile şi arcadele neatinse de cutremur. După-ce în fine a încetat
cutrămurul, se căutară dărimăturile. Un bărbat curagios se urcă,
printre ruine și audi bine o voce femeiască. Se aflase o muiere
cu un copil de ţiță în brațe, căruia, ca şi si-eşi, îi susţiniise

„vieaţa cu laptele ei. Ea fi desgropată şi scăpată cu
fără nici .0 vătămare.

Se urmă

mai: departe

AT

au

e

sufletul

nenumărată

a a Sare DE Meat ta a ÎN

O mulţime

Diamer

înfricoşat şi trebuiau să-şi dee
cumplite.

agp

aceasta vijelie afară de locuinţele lor, ridicaţi în văzduh şi duşi
„mai departe, apoi cădând la pământ se sdrumicau într'un mod

copilul ei

cu delăturarea, dări. -

) Do Traj. 23: aci îmi moâi
„ Descrierea aceasta, e« luată din Dio.

aci

105

imaiSgov
=

rpoxcer
du Bevep.i
el

o

măturilor; însă întră mulţimea, mare a morţilor nu se mai aflăse

j

VIEAȚA ȘI RĂESBOAIELE LUI TRAIAN,

213

alta, fiinţă vie, decât 'un băiăţel, care sugeă la ţiţele
mamei

moarte. !) Pre când

sale

astieliu se scoaseră morţii de sub d&rîmături,

nici cei ocupați. cu. acest lucru nu erau siguri de vieaţa, lor,
şi
adâncă, îngrijire dorhniâ încă chiar şi întră cei rămaşi în
vieaţă.
Traian însuşi scăpase prin fereastra, casti, în care se
află în
acel moment, venindu:i în -ajutoriu un om de statură
neobicinuită și supraomenească, şi scoțindu-l din casă, scăpându-i
astfeliu vieaţa, în cât se alese-numai cu 0 rană uşoară. Pe toată
durata Thai departe a cutrămurului Traian petrecă în circ
sub ce-.:
riul liber. Muntele Kasius, situat din jos de
Seleucia şi
Orontes, sa sdruncinat; astfeliu, în cât vârful lui s'a aplecat
la o
parte şi ameninţă, să cadă asupra, orașului.*) Alţi munţi
se cu-

fundară,

și eşiră isvoare în locuri unde mai nainte nu erau,

ear' alte isvoare desăcară cu totul.

ÎN

Cei remași în: vieaţă au ridicat în memoria, acestei întâmplări un templu în Dafne cu inscripțiunea,: "07
z00ENTE5

ANEZGHZAN

AI XOATHPI. 3)

i

Espediţiunea din anul 115 d. Cr.
Trecând Traian după cutrămur pe teritoriul inimic,îl în:
timpinară
satrapi şi subregi,- după obiceiul oriental cu daruri
scumpe, întră cari se afl și un cal dresat astfeliu
, în cât se
aplecă înaintea omuluiîn genunchi şi-şi puneâ capul
la, picioa-

1) Zonaras Annales

tom.

L. pg. 586, edit. Du

Fresne,

Paris 1686,

are tot-aceleaşi anecdote ca, şi Dio, îns8 mai puţin decorate
: Astieliiu dice
și el de p., că femeia sar fi susținut pe sineşi pe
copilul &i, cu laptele
din ţiţele ei, nu însă, că şi cel al doilea copil, aflat
întră cei morți, ar fi
"supt la ţiţele mamei sale moarte.
a
) Pe charta lui Reinhard se află Kasius pe partea,
sudică întră
sura rîului Orontes şi litoralul mărei, şi după situaţiu
nea, “aceasta nu se
poate înţelege, cum
de n'a cădut hici asupra, oraşului Seleucia, şi nici

asupra, Antiohiei,
se

Dio Traj. cp. 25:

ră ăzga căror za). Exmeailveodtu

tominzew dozeiv.*
Adrian,

x

„toetodn

9

zei

ânoGĂypvodeu,

Pe muntele acesta, jertfiră, lui Zeus,

ci şi Julian. Marce/.

XXII.

cir

ci

7 Kdoby 0izos;
25

căt

Tv rd

nu numai Traian şi
-

-

3) Mallalaîn Chronographia pg. 359. — Zsta/hius ad Dionysii
Perieg,
in suplemento lacunae, edit. Oxon. 1697. 8. pe. 314; „zu
DELO0s Exdxwoey

îni -7oreivns, se

obs "Avridgous (Avno

tes) =: Epoca

îjoavres ăvtsmoav îv (âvesțoteptv 2) Qg Zorjgu*

(13 dis Lâspvns ve) oi

-

|

+ ag

capi
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_rele lui. “Teritoriul între pe calea de. la, Antiochia spre Axtneniamică se supuse fără luptă. Armata, înaintă de- alungul Eufratului
în Armenia-mică pănă la Satala, un loc fortificat şi. cheiă pentru trecerea, preste munţi în Pontul vestic, lângă satul de astădi
Sukme, !) -De

aci

duceâ

ostică cătră Elegia,

calea mai

departe

astădi Iligia, aproape

în

direcţiunea

de cataractele

nord-

Eufraeee
re

tului. Pe regele Anchialus al Machelonilorşi al Eusebilor,?) unui

se vânt inerte poe i

mana

eee

popor sarmatico-asiatic întră munţii Koras şi litoralul Pontului:
euxin, îl tractă împăratul cu toată afabilitatea, și "-onoră cu
- daruri, în tocmai cum priveâ de amic. pe fie- “care subrege al Armeniei-mici, care se supuneâ de bună-voie, şi din contră îi dejosiă
“pre: cei' căpăţinoşi fără nici-o lovitură de spadă.
_Întră cesti din urmă se află şi Purthamasiris, regele Arme“- niei-mari, care pre când Traian plecase din Syria, i-a fost scris
- subscriindu-se ca rege. Necăpătând. la, aceasta, scrisoare nici un
"răspuns, a scris lui 'Fraian a doua-oară, însă fără a se subscrie
ca rege, şi rugă pe Traian să-i trimiță pe M. Iuniu locţiitoriul
Cappadociei, căruia. ar voi s&-i împărtăşiască dorinţele sale. În„taceea a fost înaintat Traian preste Thapsacus şi Zeugma pănă,
la Samosata lângă Eufrat3), cucerind acest loc fără asalt; a tri-

2) Di | 0.:
" căpătâseră

II., 406. —

Conf. Stephanus

prdv “IIndov PI

de la aruncarea,

Byz.

și Itinerarium

Numirile Kegztru

şi “Iuto goe le

mon

5 Sictler Handbuch
Antonini pg. 183.

anchirilor şi de la plutirea

lor ca popoare

de

corahieri foarte bine eserciate, dar' faimoşi prin pirateriile lor. —- SicZer
1.429. — PRerneccius bist. Julia seu syntagma heroicum, Monarchiae L
„11, III, res complectens in 3 tomis fol. III, pg. 459.
: Oraşul principal al ținutului Commagene in Syria:
» 4) O thiară cu diademă

SR NON

neri ostentative isbucni armata în strigăte de bucurie şi salută

cat MID 0

du-şi mersul fără întrerupere spre Satala şi. Elegia. Aicea,
“ învită el pe regele la o audiență. Acesta apără înaintea împ&rătului — care şedeâ pe un tron în castrul său fortificat — îl
salută respectuos, îşi luă diademat) de pe cap, şi apoi punân- “
- du-o Ja, picioarele-lui Traian, aşteptă în" tăcere, ca împăratul să
i-o pună earăşi îndată pe cap. La, vederea unei astfeliu de supu-

era

mis “însă numai pe fiul lui M. luniu la Parthamasiris, continuân:

a. depus

dup'acea, fusese quoi remunerat.

şi Tiridateş înaintea lui Nero şi: -apoi

ici
24

“

i

;

N

-

_

: „VIEAȚA ŞI vtsBoâniua LUI TRATAN.

15

pe Traian ca învingătoriu cu demnitatea, de: „Imperator. 5 Par„thamisiris, înspăimântat de aceste strigări, credând'că acest, sgomot ar îns&mvâ batjocura şi stricărea lui, se întoarse spre fugă
dar

vădându-se încungiurat

de

soldaţi

se scusă,

că întrun

ast-

- feliu de sgomot, al poporului n'ar fi în stare să vorbiască nici un
cuvânt, și se conduse astfeliu spre scopul acesta, «carăşi în cortul
lui. Traian, imde însă nu. și-a aflat împlinirea dorințelor sale.
„Plin de mâniă alergă earăşi pănă în mijlocul castrului, unde îl
ajunseră soldaţii şi”îl re-aduseră” earăşi înaintea, împăratului,

„care îşi ocupase tronul și îi porunci să-şi esprime în faţa, poporului dozinţele, spre a evită ori-ce informaţiune
ceea-ce sa vorbit mai 'nainte în- cortul imperial.

““thamasiris

aceasta,

nu

se mai.pută

reţină,

ci

falsă: despre Audind Par-

vorbiă

cu

mare

francheţă, şi . susțineă, într altele, că dînsul nu erâ de loc învins
„şi captivat, ci a venit -din libera, sa voie, fiind convins, că nu
i-se va întâmplă nici o ofensă, ci din contră va fi întărit de
“Traian în demnitatea sa de rege, în tocmai ca Tiridates din partea lui Nero. Traian îi r&spunse, că el Armenia nu- a dat'o nimă&nui ca, regat, și că va fi transformată, întro provinciă romană,

îi permite însă a, .se depărtă. în cotro îi place. Astfeliu îl dimise
” împreună cu Parthii cari se aflau în suita lui, i-a dat însă un.
număr

de călăreţi

biască

cu

ca

nimenea

salv

conduct,

și să nu

aţiţe

pentru

ca

să

nu

conva:

la turburări. 2) Tuturor Ar-

menilor „însă, cari au venit cu Parthamasiris
supuşi ai imperiului roman, să rămână în

le porunci, ca unor
ţeara lor. Armenia

-

deveni o provinciă romană, după-ce Parthamasiris în- zadar se
încercase a se susțină
prin puterea armelor, EI câdi în
apărarea, eroică, a ţerei sale. 3)
5) Dio |. c.: „vizir ydo Goviniov
” Apoaitduv,

10

Ilc+0oov

Biediigcezos, cidov sneg

2) Dio |. c.;

xeida,

&veiuov

zăv "Oogiow

Gvopatov,

GOeicprdoăv,

Gri

clyudioro.*

„megăagutorev

Erpuoloczo,t

Adrian. „Cp. 5. pg. 48. interpretează în
îl ucise pe dusul şi apără pe Eutrop
oceiso) în contra lui Casaubonus, carele
al lui Dio (Ursini LVII) de o eroare. —

ov Baciu

ngosesnxbra

Salmasius

cără

70
su

ad Spartiani Ă

mo eronat, 2ztwoojoaro pentru „et
(care VIII. 2 gice : „Parthamasire
esplică aceasta dintr'un “fe agment ,
Sex. Rufus. 6p. 20: „sublato diade-

mate, regi Armeniae majoris regnum ademit,* -3) Cel puțin aa ar fi să șe înțeleagă „Farthamasire occiso la Eutropiu,
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După cucerirea, Arineniei i:se supuseră împăratului şi toate
celelalte ţeri întră Pontul şi Marea-hyrcanică. Aceasta Asia
major seplemtrionalis, o:parte din Asia extra Taurum, cuprindeâ,
patru regate mici: a) Colchis, care. se mărgineă spre ost cu
Iberia, spre nord cu Caucasul şi. cu riul Korax, spre sud
cu
Pontul Cappadociei; b) Iberia, mărginindu-se spre ost cu Albania,
spre nord cu Caucasul și Sarmaţia asiatică, spre vest cu Colchis,

spre sud cu Armenia, — ăstădi se numeşte Georgia; c) Albania,
țeara Afghanilor,
se mărgineă spre ost - cu Marea-caspică
și hyrcanică, spre vest-cu Iberia, Şi spre sud cu riurile Cyrus

|

„şi Araxes; d) Sarmaţia asiatică, Capciacul de astădi.
„Se susţine, că Traiân ar fi dat Albanilor!) un. rege, ear"
pe regii Iberilor,

Sarmaţilor

şi ai Bosporanilor, i-ar fi constrîns

duenilor.şi a Marcomedilor,
supus. 2)
|

pe câri — după Rufus:— şi le-ar fi
ă

a depune jurământul de fidelitate, apoi ar fi ocupat ţeara CorSauromaies II. regele Bosporului chimerian, ear nu al Sax:
nainte

a fost trimis

o solie

la

Traian,

despre

pe

încă mai

n

2) Plin. epp. X., 13 pănă la 15,

|
.
pe "Marcomegi“
-

a A st oma Și

1) Zutrog VILL, 2. — Sextus Rufus cp. 20,
PN
*) Rufus |. c.. dice: „el îşi supuse pe -Cordueni și
„ear! Entropus 1. c.: el le cucerise.“

7 ti

i

carea aminteşte Pliniu în trei epistole, adresate împăratului.
2)
Dînsul raportează împăratului cam pe la anul 108 sau 109
din Nicea; la Roma: „Lykormas, libertinul 'T&u, mi-a scris, că
dacă va, sosi de la Bospor vre-o solie, spre a merge la Roma,
să o opresc pănă la venirea lui aicia. Pănă acuma solia-n'a
. |
sosit, cel. puţin nu în orașul în care mă aflu. (Nicea, astăqi Is-nik); a venit însă un trimis sarmatic, pre care eu, folosin
du-mă
i de ocasiunea, ce mi-se deduse, am credut de oportun al
espeăă,
- înainte cu omul pe care Pa, trimis Lykormas în călătoria,
sa, ca
astfeliu să poţi înţelege din epistola lui Lykormas şi â regelui,
» Ceea-ce Ți-se va, pără necesar a, şti.“
Apoi: „Regele Sarmaţiei mi-a, scris, că Tu ai dori să ştii
unele treburi cât de grabnic. Drept aceea am sprijinit pe
omul
trimis cu. epistola la Tine în grabnica sa călătorie prin estradarea, unei diplome (pasaport, cu care după ordinul lui Traian
putea căpătă cărăuşie.)
:

CRT

- maţiei,
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Mai departe: „Pe. trimisul regelui Sarmaţiei, o Doamne!
credut după ce s'a, oprit două dile aicea, în Nicea, unde mia,
a

nu-l

reţină

mai

mult,

întâiu

pentru-că

sosirea, liberti-

nului Tău, Lykormas, n'a fost încă, decisă, apoi fiind-că trebuiâ
să călătoresc în afaceri oficioase urgente, într'alta parte a pro-

vinciei. Aceasta credeam a, TŢi-o aduce la cunoştinţă, de oare-ce -

nu de mult am scris,. că m'a recercat, Lykormas, a opri solia
care ar ave să vină la Bospor, pănă la; sosirea lui. A face aceasta,
mai departe, nu mi-se pare necesar, cu atât mai puțin, de
oare-ce epistolele lui Lykormas, pe care eu, cum am dis, nu

„voiam să "1 opresc,

probabil

că vor

sosf cu câteva dile înain-

tea, lui.
Se
:
Din aceste epistole reese, că Sauromates erâ un rege al
Bosporului, ear nu al Sarmaţiei; noi nu pu'em dubită despre.
aceasta, de oare-ce nu putem presupune, că Pliniu ar fi putut
fi în eroare, fiind atât de aproape. Mărturisirea lui se mai
întă. .

reşte

şi prin Luciu,

Eupator,

care

care numeşte

a trimis

pe

un

pe un alt rege

om

ducă locţiitoriului roman !) tributul.
Afară

de această

bosporaneu, pe

pe apăla Bithynia,

ca să

aa

solie trimisă lui Traian, ale cărei motive şi

scop însă nu sunt amintite de Pliniu, nu mai ştim nimica despre
Sauromates.

Vaillanţ

citează

întraceea

unele rmonete, cari se re-

feresc la, dinsal şi la relaţiunile lui cu Traian. 2).
1. BAZLIERE SA YPOMATOY.

“(Capul

juvenile
regis

Sauromatis,

prolixa

coma

et “diadema

ornatum. Pe reversă: Sine epigraphe, caput Traiani laureatum
sub
quo av) adecă, anul al 404-lea după călindariu
- bosporean
l, al
860-lea ori 861 de la, zidirea Romei și al 10-lea ori 1l-lea
al

guvernărei, lui Traian.

2, BAZIAENI ZAYPOMATOY.
„ (Caput Saurom. diadem. Pe
HY.)

Moneta e din anul

“al Romei

408,

-

reversă:

călindariul

Cap.

bosporean,

şi 14 sau 15 al guvernărei lui 'Praian. 3)

1) „Er5e îyd meparitovres săgov Boanogedvovs
"Eundtogos 705 faoiniws. eîs Thu Biduviuv ămovras
în

Trajani

laur.

864 sau 365

:

zvâs otapes zecg? xourdi rus îreretou

Guvrdtews.k
i
5) VaiHant num. imp. Vol. I., pg. 124 a edițiune
i mai recente.
3) Cary membru

al Academiei din Marsilia şi Cortona, Istoria,

,

regilor

- Thraciei şi ai Bosporului chimeric, esplicată după monste.
În partea a IV-a

.

218
|

-

IBRAȚA ŞI RESBOAIELE LUI TRAIAN.

După-ce 'Traian a . lăsat, garmisoane în. locurile atmenice,
" acomodate pentru acest scop, şi-a “continuat mersul
spre
sudul Mesopotamiei și - ajunsese la Edessa, unde vedii pentru
prima-dată pe “Abgarus, căci acesta i-a fost trimis de xepeţiteori solii cu

daruri înaintea

lui, a încungiurat

însă. păr”

acuma, .

sub diferite pretecste o întâlnire cu dînsul. Apropiindu-se “Traian
de oraș, Abgarus îl întimpină cu daruri de 250 de cai, tot atâtea,
panţere- pentru cai şi pentru călăreți, apoi 60.000 de săgeți.
- Traian a primit numai trei panţere, ear' restul Pa; re 'napoiat regelui.)
Abgarus ar fi fost. îndemnat la această prevenire prin fiul
-său Arbândes, un june bine crescut, de o frumseţă, neobicinuită,2).
care stând în fruntea unei solii trimise: mai dinainte lui Traian,
s'a, ştiut linguși pre -lângă acesta întraţâta, în cât împătatul i-a
„dis odată cu blândeţă: „sunt supărat pe tine, -pentru-că Pai .
venit mai de mult la. mine, ca să mergi cu-mine în răsboiu şi
să te faci consortul fatigelor mele ; aşa de supărat, în cât ţi-ași
rupe bucuros unul din cerceii tăi, pe cari îi porţi !% Apoi. îl ciupi
de o urechiă, care c'v.şi cealaltă eră găurit şi împodobită cu

cercei de aur)

-

Însă pre lângă sfituirea fiului său va -fi fost îndeninat
Abgarus la atâta umilinţă: neîncungiurabilă probabil şi_prin frica,

sa față de Traian. El se seusă, că nu i-a făcut visita mai de mult
'şi căpătă ertare, poate nu cu țotul fără
său, care se află alăturea
cu dînsul ca

considerațiune -la, fiul
mijlocitoriu.t) După-ce

a întrat în relaţiuni amicabile cu împăratul, i-a dat acestuia un
ospăt; la. care fiul său trebui să joace după obiceiul barbar. Fiind.
însă cedarea, domniei o . condiţiune principală a supunerei şi a |
amiciţiei sale 5), aceasta din uimă hu

puteă să fie de o durată

_a opului: „Sammlung von Erlăuterungsschriften und Zusătzen zur allgem.
"Welthistorie,“ edată de 8. J. Baumgarten. Halle 1756,
1) Suidas în "Edtooa, dis Zugias.
) Suidas în dzge : „îjze arape Acritus zrccîe : 4upidgov zalos xi Eyes,
- “zei

&

do

dizoa.&

2) Aceăsta, anecdotă,

-.

care reamintește

de pasiunea, lui Traian

“ juni frumoşi şi de obiceiul de a prinde la sărutare
s'a păstrat

deasemenea,la Suidas

pe iubitul

24408.

1) Dio "Traj, 21: 35 pâg zrais Acuzgiv oi ixerevuc p.“
5) Suidas în dryv. Pasagiul citat mai sus.

de

pentru

ureciii,

PR
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lungă, din care ” causă desbinarea mai târdie a regelui a şi atras
după sine dărimarea reşedinţei sale -Edessa, .
o
.
De la Edessa își conţinuă Traian mersul de cucerire contra
lui “Philarchus 1) Sporaces din Anthemusias în Mesopotamia, care a fost întrălăsat a întimpină -pe împăratul. Acest mers sar fi într&pr
la recomandarea
inş

lui Abgarus;2)

«6

pare

însă,

că

Sporaces sar fi rectificat, şi ar fi căștigat ertarea împăratului.) .
Şi Mannus, care se numiă rege al unei părţi din Arabia, SI)
Şi şia, fost tot amânat, întimpinarea,. trimise acuma, la apropierea,

lui Traian în Mesopotamia, -heroldi şi solii spre a; trăctâ pentru
pace. Traian însă nu se încredă în. ei, mai ales pentru-că dînsul
a împrumutat, regelui Mebarsapes din Adiabene trupe auxiliare
pe cari însă le perduse, deoare-ce cădură în captivitatea, Românilor,
Mebarsapes5) va fi fost poate un aliat al Parthilor în. contră, |
Romanilor, şi de acestia, isgonit din ţeasa lui, pe cărea acuma,
credeă a şi-o pută recuceri prin ajutoriul lui Manus. Manisarus 6),
„un principe mesopotanian, care atacat, de Ostoos s'a fost pus în !
posesiunea unei părți a Armeniei și Mesopotamiei, trimise
aşijderea împăratului Tiegotiători de pace, promițându-i, -că va.
!) “Astteliu sse numiau subregii Mesopotamiei; apoi poate și > Zoparchie
Ă Suidas în pvidoyns.
2) Suidas în bcpryidowraa : 9 d: Tociitvăs dfelauper os Eni mw? "Avdtuovoiaw
ij.

Ex

rari

yăo

zei " AyBapos. bepriyeiro

îccu. 4

2 Conft. Excerpta Constantini Peiresciana et exceta Ursini în hunc

locura : - „zi dnâvnioas 7 - Todiavâ. 6 Enooezis riiv "Adda
dieogoutvi
0uyyvogius ru ger.“
4) Reimarus ad Dion. Traja 1, $ 195: „d5 Măvvos. Sie in numis apud
Spanhem. ]I., pg. 578. non Mizos. Regulus, uţ puto Arabiae desertae, qua
non ţantum
finitimă, eraj,. Mesopotamiae, sed cujus pass etiam trans
Euphratem în ipsa “Mesopoţamiă sita erat: eamque partem puto hic
designari, cum et Edessa -et Anthemusia, trans Euphratem fuerint. Sed
hunc quoque Regulum minus fidum Trajano fuisse, conficităr ex frazmento

-apud Suidam in Mâpzos et in ânexoonoe, ac in gefids-t

-

5). Astfeliu presupune Fezpeceius hist. Julia tom, III, pg. a; nu ss
dice însă că ar fi fost isgonit de Romani.
„% Maniearus poate. va îi aparţinut familiei Arsacidilor şi a; “purtai
un răsboiu civil cu Osroes.. Dă Traj. 26. — Scipio Maftei in antig.
-Galliae pg. 173. coll. pg. 106 -crede că ar trebui. strămutat numele în

Monnesus, căci o monetă, bătută la anul: 425 al
Monnesus Sună, :
„BAZIAENE,

MONNIHZOY. AN

THPOZ.

erei

seleucide

EYEPTI HTOY.K

de regele”
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predă Romanilor de bună-voie ținuturite acelea;
răspunsul, că lui nu i-se încrede, pănă-ce nu se
după promisiunea sa în persoană şi va cor&spunde
„prin fapte.
ă

căpătă, însă
va presentă
vorbelor sale

Traian însă preveni pe toţi acesti: amici făţarnici Și. se
îndreptă mai 'mainte de toate spre Adiabene cătră, Mannus şi
Mebarsapes; În mersul acestă ocupă 'oraşul Singara, situat sub
un munte cu același nume, împreună cu alte oraşe, fără luptă,
numai. prin. activitatea
distinsului Lusius Quietus, cunoscut
din ră&sboiele dacice, şi care luase parte și în r&sboiul asian.
Acesta unicul se menţionează în răsboiul parthic întră campoducii lui Traian, şi eră un militar de mari merite, fiind-că el,
născut Mauritan, a luat servicii la Romani și sa urcat prin
bravură personală de la treapta unui soldat; simplu pănă la
demnitatea de comandant. al tuturor trupelor auxiliare ale
naţiunii sale, cari erau în soldul Romanilor. Apoi tă degradat
pentru-că i-se dovediseră unele casuri de storsătură, dar" în
r&sboiul dacic Traian earăşi îl întrebuinţă spre folosul său şi-i
restitui stima, şi încrederea. În r&sboiul parthic îl înălță la rangul
de Praetor şi Consul și pe urmă de locţiitoriul Palestinei. Că,
“Traian Var f designat, de succesorul său, nu e sigur).
Mebarsapes procedă cu mare ticăloşie; el a fost cerut de
la: Romani trupe și le-a căpătat sub pretext, de a le întrebuinţă.
în contra Parthilor, însă pe cei mai- mulți i-a măcelarit, ea pe
ceialalţi i-a făcut prisoneri. În urmă Traian îi trimise la Adenystra,
un loc foarte bine întărit, pe centurionul Sentius, care însă încă
fa prins. şi închis la ceialalţi Romani. La apropierea împăratului cu armata sa, Sentius planui împreună, cu unii dintră cameradii s6i captivi, eliberarea lor, omori pe comandantul
castelului, deschise porţile şi scapă cu: toţi Romanii prinşi.
“Cucerirea, orașelor vechi şi întărite: Batana și Nisibis, ocupate
de Parthi, încheie campania în Mesopotamia pentru anul acesta.
Cosroes 'se vedă constrîns a trimite împeratului ostatici,2) prin
ce se pare a fi fost răsboiul întrerupt, dacă şi nu prin încheerea,

:) Dio Traj. 32;
Pict. de Caes. XIIL.:

nomine Coşdroe —.*

„atque imperati obsides, Persarum regi,

i

|
pe =

2) Aur,
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păcii, totuși. prin armistițiu. Pentru aserţiunea, cea, din
urmă
vorbeşte şi reînceperea ostilităţilor. în primăvara,
procsimă,
Mesopotamia, devine 0 ptovincie romană.
dovedi

Senatul onorâse pe marele imperator cu cele. mai
înalte
de venerăţiune. Acuma ii adause numele de „Optim
us*

şi „Parthicus“ şi el şi meritase aceasta. înaltă recunoş
tinţă,
întrun grad deosebit, EI merge pururea, pe jos cu soldaţi
i '),. îi
tineă în rânduri încheiate Şi-i lăsă adese-ori să-şi schimb
e pasul.2)
Pe jos treceă tocmai ca, şi ceialalţi, peste riuri; adese-ori lăsâ
a se respândi prin spioni ştiri false, spre a tina
“armata în -

pază

reîntreruptă

şi gata

de -atac, şi a fost şi aci, în tocmai

ca,

toţi campoducii epocelor vechi şi moderne, însuși cel mii
sublim esemplu de imitaţiune,)
La, aceasta, primă campaniă. parthică, încheiată cu
cucerirea Armeniei şi a Mesopotamiei, se citează următoarele
monste :4)
A) IMP. TRAJANO. OPTIMO. AUG. GER. DAC. P.M. TR.
P.
(Caput radiatum. In auro et argento).
-B) IMP. CAES. NER. TRAJANO. OPTIMO. AUG. GER. Dac;
(Caput laureatum, in Au. et Arg.)
C) IMP. CAES. -NER, TRAJANO. OPTIMO. AUG. GER.
DAC.
-p. M. TR. P. COS. VLP.P. (Caput laureatum).
Vt. lit. A.
IMP. VL (Imperator sedens in Suggestu, adsta
ntibus duabus
aliis figuris, infra milites cum signis milita
ribus, quorum alii
manus

attolunt,)

-

Vi. lit. C.
IMP. VIII. in aliis VINIL S.C.
Împăratul agrăeşte ostaşii, cari îl aplaudează cu
bucnrie Și
ît proclamă de Imperator. 5)
non

1 Plin; pâneg. 14, 2: „per hoc
omne spatiurn quum legiones dcere
s,
vehiculum unquam, non cquum respex
isti.“* — Dio 1. e. „EBhdev dc.
2) Dio |. €.: aci ditrerrev diiore dios
ipov&
= Siridas în pereţi

„ Totitvâs

de zorvovia

zâv

topov

Exoupile

70

midovs

dv

xăuezov
7ogevouevos dilcwsîErarre.*
.
3) Aicea mai totdeauna, Dio Casiu
s e unicul conducătoriu.
1) Ekhel |. c. 436 şi 437,
5) Lucanus L, 388: „His cunctae
simul adsensere cohortes,
alte, quaecungue ad bella, vocar
et promisere manus,“

si

Herazd

elatasque.

|
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Vi. lit, A

REX. PARTHUS: (Imperator în sugeestu sedens, cui adstat
„-praefectus prăetorio ; in inio rex -Parthus supplex, e. militibus
„circumdatus.) În tocmai după deşorierea, lui Dio.

Nuse poate dovedi, că Traian ar fi petrecut earna din
115 spre 116 în Antiochia: Armata romană fără-îndoeală va E
fost cantonată în decursul acestei ermi în orașele întărite ale - Armeniei şi Mesopotamiei.
Împăratul se învoi cui părerea . soldaţilor, de a ascultă
-_oraclul' de la Heliopolis în Călesyria 1!) despre xesultatul final al. aceştei campanie. Heliopolis erâ renumitul Balbek (oraşul soarelui)
cu un templu admirabil, consânțit soarelui. Spre a cercâ oraclul,
îi trimise Traian un pergamin alb bine-sigilat şi se rugă de:
răspuns. Preoţii deschiseră însă epistola într'un mod neesplicabil,
nu afară nimic, ear”. răspunsul lor. încă a fost o epistolă fără
„conţinut. Traian trimise acum a doua scrisoare. cu întrebarea
decisivă, că oare care îi va fi soaztea lui, cum va, îi resultatul
xăsboiului, şi întoaice-se-va dînsul la Roma
ca învingătoriu
asupra Parthilor? La aceasta întrebare decisivă însă respunse
oraclul prin trimiterea unui simbol enigmatic : un bât de lemn |.
de orez, frânt îîn mai multe bucăţi. Aceasta, puteâ însemnă perirea,
„Parthilor sau a Romanilor, sau chiar şi a lui Traian însuşi, şi
s'a, "esplicat, după moartea, lui Traian . ca referitoriu . la, dinsul.
La, sosire însă se priveă de un presemn bun.
|
Înaamările pentru aceasta nouă campaniă, care se începuse
„cu. primăvara an. 116,se făceau “cu un. zel estraordinaziu. De
_oare-ce în ţinuturile. de lângă Tigris nu -erau lemne pentru
„construirea, năilor, Traian . ordonă, construirea, lor în pădurile de
„lângă Nisibis şi -apoi transportarea - lor pe cară pănă la. Tigris,
"putându-se spre acest scop desface şi earaşi încheiâ. Apoi bată
5) Zehhel D. N P. |. V.
119.-a zidit Antoninus

IIL., 334—336.

Pius aicea

un

templu

După

Mallala

marelui Zeus,

Chron: IL. pg.
de la care, ca _

şi de la cel al lui Ph5bus şi al Aphroditei, s'au păstrat remăşiţe. Ele erau
- aşedate pe partea, orientală a văii Bucea.

A

-

9

-

nitrati

Campania din anul 116 d. Chr,

-
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lângă: rariăţii gordianici. un pod preste apă, 53 însă cu mari greutăţi,
stând. inimicii. pe. malul celalalt şi împedecându-le trecerea,
Traian. efeptui totuşi trecerea, “căci aveă o mulţime atât de
mare de năi şi de ostaşi, în cât puteă, iute să compună unels
_ Măi, pre când cele alte pline de ostaşi greu armnaţi şi de săge.
tari,

întreţineau

pe

inimici,

ear

alţii

încercau

treegrea, pe la

,
2
ERE
. -:

alte locuri. *) Trecerea probabil. se va fi făcut în “partea, Tigri-sului aproape de Nisibis; adecă pe teritoriul Zabdicene, unde
rîul formează, o insulă şi pe care se afl un sat cu numele Be
- zadbe.3) Acest loc e situat sub muntele” 'Niphates, “cel mai înalt, :
munte din lanţul munţilor gordaici. ?) Dio crede că trecerea;
“sar fi efeptuit mai în jos, şi dice, că barbarii v&dând preparațiunile trecerei şi mulțimea năilor înti”un- loc unde lipsiau pădurile- cu desăvârşire, sau

înspăimântat

înta”atâta, în cât o luară

.

la, fugă. Romanii apoi au trecut peste rîu și şi-ar fi supus întreaga Adiabene. :) Ținutul acesta, --— conţinuă el mai depazte i
,

»

Metodul de zidire a punților romane,

descris mai sus la r&shoiul

- dacic, reese şi din: Arrianus lib. V. exp. Alex. M. pg. 204 ss. = Vegetius
IL. 7. — Florus TIL. 5, 22,
Ă
2 Suidas în 7aăs aminteşte , după un fragment din „Arrian despre
“ +mecerea, împăratului preste un rîu, nu dice însă, că acesta, ar fi fost Tigris,
„Trajanus imperator trajiciens fumwen, quinquaginta naves habebat,- guarum quatoyr signa, imperatoria vehebăânt, atque etiam imperatoriam
“ longis ruidentibus annexam attrahebant. Erat autem navis longitudo, ut
triremis maxime : latitudo vero et: profunditas instar 6nerariae, cujusmodi
maxima illa est Nicomedia aut Aegyptiaca, in qua, imperatori conclavia,:
quot satis essent, confecta, erant. Ea vero et aplustria ferebat, et in sumniis
velis imperatorium nomen, Gaeteraque omnia; iaperatoria, ornamenta, auro'
erant iisculpta. 'Tota autem . classis trifariam divisa,a erat, ne contineiiţi .

navigatione turbaretur.“

-

-

.

|

3). Charta lui Refchard.
A
i
1) ză ră Kdgdvvov dgos dice Dio Praj. 26. — Suidas:0 numeşte
Fogdvaio:. ; Stephanus Byz. Togdutioi;. Josephus : Kogdvalov dos; Prolomeu:.
Togdueia don. Latineşte Gordyaci. Piz. hist. nat. VL, 27. Ligris autem ex
Armenia acceptis fluminibus — et quam diximus Mesopotarniam faciens,
lustratis -montibus Gordyacorum circa, -Apamiam Mesenes oppidum“ ete, —
„Strabo XVI. pg. 746: „5 Tiyors — âvioya ndhw oă molii no 9ep zis Ii opdugles,k
— Php, |. 6. VL. 15: „Adiabenis connectuntur Carduchi” quondam dicti, nune

Cordueni, praefluente Tigri.“ — Ptofomacus Vi 13,

5). Ocupărea Adiabenei s'a eternisat încă şi prin o monetă, pea cărei
una lature se, vede.>. chipul unui prinsonier. sub armamente, cari sunt,

e
NE
IE

- -
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formează .0 parte a Assirioi ; tot în acea, parte se află și Arbela
şi Gaugamela, unde a învins Alexandru pe Dariu,!) din care
causă se numiă în unele părți şi Atyria, 2) de oare-ce bârbarii
obicinuiau

a preface sunetul

Mersul armatei
timpină, vre-o

„s*

erâ acuma

resistință

din

în

„ti.

direct spre Babylon, fără

partea,

inimicilor.

Ei

din

a încontră,

Sau retras şi mai malt, fie din causa, că vor fi slăbit prin răs_boaie' civile, cari după asigurarea lui Dio ar fi continuat încă
și pe atunci, sau poate că vor fi aşteptat
pentru împreunarea şi resistinţa, lor,

un

timp mai potrivit

XXIII.

6, pg. 401,

ed.

„0

PRINCIPI.

—

„Ultra Armeniam

VE, 12: „Adiahene
Gronov.:

Asayria priscis temporibus

ear

Assyriorum
„Juxta

vocitata.“.

—

pe

laturea

Mediobarb.

'Adiabene,

înitium.“

hunc

circuitum

Afediodard.

— Am.

Marc,

Adiabene

est,

pg. 160, 162 pose de

-

ri *Adiapiimv, mutato o în z.

5) Fustinus 1, 2, 7. — Curtius V., |, 17 şi 25; — Sfrado XVI. pg. 743:
wiyvera
1 Baulovig 1) orpairoş zroâl, zeg) îi "Eguroo9trs pâv obrus
sionizev 6 îi piv byoă ij zalotoi vdgSav, piere îv zii Zovoidi, îi 9 Eno,
îv

a ea

pg.. 162.

Assyria ante

ASSYR, ET. ASSIRIA. IN. POTESTATEM. P. R. RED.
> 2 Dio Traj. 26: zei 70 za "Azvgiu di 10ăro Buofroas), zăv Zimţee îs
70 Zaă perentdovrwv, rosi — Sfrabo XVI. pg. 736: is Giis *Aoougiwv) îv
utoe aci î) 'Arovgia îsiv, Ev îimeo îi Nivâs.* La locul acesta face Casaubonus
observarea: „nescio quam id verum sit, puod seribit Dio in Trajano, sie

duvagtvy 7rijrresdau,

c09maa ma

cealaltă

monetă:
„ VICT.

a barbaris fuisse vocatam

TATE Pra Pa ape

S. P. Q. R. OPTIMO.

D Piu. hist. nat. V., 12:

dicta.“ — Jen

“militară,

are am

nianteaua

Te ama

în

ri Befulovig

—

fvrad9c

SE

ovvisavzar

Bâlot

pepdâcau

7r00s râs otzodogus Emrij)ereu, râs di zis Omrijs zliv3ou — regi mw 0dy
e
is
îngăs ctoyreu, Hd00v 70 xoriotuov, ză Ex 1âw oizodourâv uditse.*
Suidas in "Adic Ani) : - root
di dopaleiuv moi 0îs xrtouaoty 4
dopalzos, se zuis Grrcig zivdors,, ati z0is Aenrois Ît3ors ovuuipeida,
10pugartea
- Vivera” nayrs oiGiigov.“ _
-.

ceara aa

Traian

So Seamana

de

inscripţiunea.:
ADIAB.

m e

“acoperite

ai

„Despre petrecerea, lui Traian şi despre întreprinderile lui
în Babylon se ştie prea puţin. Dio se ajutoră cu anecdote ȘI
dice, că, Traian ar fi visitat aicea lacul naphtalic; din care sar
fi zidit cândva zidurile Babylonului. Aceasta materie ar fi legat
atât de bine, în cât mestecată cu peatră şi cărămidi, ar fi dat
zidului tăria. unei stânce. 3)
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Apoi ar fi privit întrun. crater,î) din care eşiau nişte gazuri atât de veninease,. în cât ucideâ ori-ce animal sau pasere
care respiră fie cât; de puţin din acest gaz. De sar ridicâ gazul
acesta mai sus, sau sar împrăştiă mai departe, ar deveni în„tregul teritoriu dimprejur nelocuibil, astfeliu însă cade earăşi
jos la acelaşi loc. Apui mai asigură Dio, că o asemenea speluncă
ar fi aflat şi lângă Hieropolis (în Lydia) şi că ar fi făcut acolo
- esperimente

cu. paseri. 2)

-

Mai important de cât toate aceste observaţiuni asupra, unor
lucruri cunoscute, e vestea despre o întreprindere a lui Traian,
adecă despre curățirea canalului Naharmalca. Dio dice, că Traian
s'ar fi resolvat a abate Eufratul prin un canal în Tigris, spre a
pute aducepe calea aceasta lemnele necesare pentru. facerea,
unui pod preste Tigris, sa lăsat însă de aceasta ideiă, după-ce
observase, că Eufratul e cu mult mai înalt de cât Tigrisal, de
- teamă,

că Eufratul

n'ar mai

rămână

navigabil

dacă

i-s'ar abate

apele în 'Tigris.
Încă regina Nitokris 2) deja i-a das, Eufratului, care mai
mainte aveâ o scurgere dreaptă, prin canaluri săpate din susul
rîului, un

curs atât

de- încovoiat,

în

cât

străbăteâ

de trei-ori -

prin orăşelul asirian Arderikka, Apoi ridică de-a lungul fie-cărui
mal al rîului un zăgaz, a cărui: mărime şi 'nălţime erau demne
de

admirat.

Adecă

dinsa

săpase departe. din sus de Babylon un

basin pentru un lad, trăgendu-l puţin la o parte a riului şi făcându-l atât de afund, în cât săpă totdeauna pănă dădu de apă,
şi atât

de lat, în cât aveâ

o

întindere

de 420

stadii,

ear” pă-.

mântul care se căştigă la aceasta săpare se întrebuinţă pentru
ridicarea, zăgazului susamintit, de-alungul malurilor ziului. După-

ce a fost gata cu săpatul, aduse petri şi trase jur împrejur. un
zid. Dinsa a făcut însă riul încovoiat, şi din locul săpat un lac
mare, pentru ca, rîul prin frângerea sa în mai multe încovoieturi
1) Suidas |. 0,: „ezeioe dă îsi ul 70 doovov sâua, îs ou Dervâv mveăurt
- dvadidora, îse năv put întyerov tăov, rewderrvăv &nopYeipiv, ci ei 7pos ră

- _zvzâv dopgloczo' zl ii toâeddvvuro, oda
vece

aci 6iiyov ivegyăuevov

udhv

vru,

iv 409

6 ygos

dliă rar sudeiup

vei ză atat? venbueva.*

2) Dio|. e; Traj. 27: „iv "Iegandia zijs "4oius.“ — Sfrabo. XIII, pg.
629 ss, — Plin. hist. nat. IL. 93, — Ammian Mare. XXUL., 6, Pg. 401.
3) Herodot.

185.

i
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încet

şi

astfeliu

călstoria

spre

mai îndelungată; şi în fine după călătoria aceasta

Babylon

a mai

avă

de încungiurat şi acest lac lung. Aceste lucruri erau
făcute în
acelea părţi ale ţerei, 'unde se afluu căile cele mai scurte
din
spre Media, ca nu cumva Medienii să vină în coating
ere cu
dinşii şi s& se facă, cunoscuţi cu împrejurările lor. Aceasta
erâ
ţinta principală ; însă dînsa mai isprăvi şi următoriul lucru
mai
lateral. La cele două despărţiri ale oraşului, în mijlocul
cărora
cei cari voiau

lui ca trecătoare. Persii străbătură în cetate

“tului, a 'cărui

apa

de om.

scăduse

pănă

la

prin

afundimea

Alexandru cel mare navigă, împrejurul întreg

alvia

unei jumătăţi

toral din golful Mărei-persice întră Eulăus și Tigris,
„5 Berodot. |. 191,

Eufra-

0

3

ea

să. treacă, dinta'o

It Rea

regii anteriori,

a
ținutului

li-

şi prin de-

5.NORTE zf ae 27, a-si 13

.

rîul, sub

e PNR

curge,

parte în cealaltă trebuiau
-să o facă aceasta pe o luntre, ceea-ce
erâ incomod. Regina s'a îngrijit pentru delăturarea şi
a âcestui
inconvenient. Pre când adecă săpase basenul lacului, doriă.
să lase
şi de la aceasta lucrareun monumenţ pentru posteri
tate. Ea
lăsă să se ciopliască petroaie colosale, cu cari, — după
ce abătuse alvia scurgerei riului îi basenul săpat, şi suprazidi
înainte
de toate malurile rîului întră ambele părți ale oraşului
şi pe la
„treptele ce conduceau de la turnuri spre riu cu totul
din cărămidă arsă în acelaşi mod, pre cum eră-şi zidul ridicat,
— făcă
în interiorul orașului un pod, întrebuințând fer şi plumb
pentru
cimentarea lor. După aceea, puneă, în fie-care di grindi
patrunghiulare, pe cari treceau Babylonienii dintro parte
în cealaltă ;
peste noapte însă grindile se delăturau, ca să nu treacă
incoaci
Şi încolo şi să fure unul de 1a altul. După-ce apoi
basenul a
devenit prin apele rîului un lac plin şi zidirea podului
erâ, gata,
conduse Eufratul earăşi din basenul lacului în alvia
lui cea veChiă, şi acum lacul se prefăcu înti'o baltă, ear
cetățenilor li-se
isprăvi podul.
Aceste construcțiuni hidraulice ale reginei Nitokris
se nimiciră prin Cyrus, pre când voiâ să cuceriască
Babylonul!);
abătând adecă rîul prin un canal earăşi în lacul
cel bălţos, îi
succese, după, scurgerea apelor a întrebuinţă alvia
vechiă a, rîu-
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părtarea, stavilelor dintrînsul dete rîului un curs pretutindenea,

egal.1) Acestea de sigur nu erau făcute, după cum susține Ar-

rian şi după cum o credeau aceasta, şi Macedonenii, spre a împedecâ străbaterea inimicilor din spre mare în interiorul terei,

ci numai simplu pentru udarea- livedilor. Pănă la Alexandru
nici n'a avut Babylonul un port regulat, ci abia regele acesta
il construise pentru asigurarea, flotei sale.
Cu ocasiunea, espediţiunii lui Iulian în Babylon se dice, 2).
că, Traian întradevăr,ar fi deschis canalul Naarmalcha, numit,
şi canalul regal. Dio din contră dice numai 3) că Traian, nepu: tendu-se folosi. de canalul regal, ar fi. transportat luntrile pe uscat din Eufrat

pănă

'n

Tigris,

acolo

unde

ambe

aceste

rîuri -

se apropie mai mult unul de celalalt; o distanță neînsemnată,
căci Eufratul înainte de a, se împreună cu Tigrisul e aproape
ca un lac. Transportul se făceâ prin tragerea, luntrilor. preste

pei proaspete şi lunecoase,4) Espediţiunda

va, fi mers

probabil

de-a lungul rîului desecat şi mlăștinos Naarmalcha, și distanţa,
.
nu va fi trecut preste 200 stadii.5 Din. raportul acesta, reese
2) Arrian. VII. 2: p0b palenăs diaxbpas.t: -

*) Ammian, Marc. XXIV, 6: „Ventum

est hinc

ad

fossile

fiumen

Naarmalcha nomine, quod amnis regum înterpretatur, tunc
acidum. I4
antehac Trajanus, posteaque Severus, egesto solo fodiri
în modum canalis
aanplissimi studto curaverat summo, ut aquis illuc ab Euphrate
transfusis,
naves ad Tigridem commigrarent. Tutissimum ad omnia
visuri est, eadem
leca purgari, quae gquondam similia, Persae timentes
mole saxorum obruere multorum. Hacgne valle purgata, avulsis cataract
is undarum magnitudine classis secura stadiis XXX. decursis, în alveum
ejecta est Tigridis: et contextis illico pontibus transgre
- ssus
exercitus iter Cochen"
versus promovit,“
.

5) Dio |. c. Traj. 28: „inegeveprâv 9 ră mloiu dizoic.t
%) Zloratius 08. 1, 4, 2: ptrahuntque siceas machinae carinas.t —
Reimarus ad Dion. Traj. 28, $. 169: „Subiiciebantur utrinque in sulcis
pul-

vini ut, vocat Zsidorus XX, 2, vel pelles adhuc lubricae animali
bus recens.
detractae, quibus incumbentes navium ventres, eo facilius machinis promoverentur.“
|
,
3) S/rabo XVI, pg. 146: „ră îldgisov (Buisu)utxem zeltov Tâv Viaxodiov
(scdtov) sară Xeleiaeruy moă za) Bafulâva. Dio |, C.: „108 pitoou zâw
morauâv
didpisou. dvros.i — Tillemout note XXIV. sur Trajan, e de părere,
că Traian
„pentru asta-dată încă n'ar fi ajuns pănă la oraşul Babylon, ci numai pănă,

în provincia Babylonia,

|

-

-

.
15*
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dînsul

mai

sus

deja, trecuse

peste

Tigris.

“Traian a trecut riul Tigris, a plecat mai departe în contra,
oraşului Ktesiphon 1) reşedinţa înfloritoare de earmă a regilor
parthici lângă Tigris, pe careao ocupă prin capitulăţiune. Armata,

îl: salută, de Imperator,îl numi

„Paithicus“,

ear!

senatul

îl copleşi cu onoruri şi-l recercă să ţină ațâtea triumfuri, câte
provincii a cucerit; căci Roma resunâ de veşti victorioase, ear'
senatul se află, înta:o adevărată perplesitate despre modul,. „cum
să: distingă -pe împăratul conform, meritelor sale. 2)
Assiria, deveni acuma una după alta. în posesiunea Roma. .
„nilor. Seleueia, pe malul drept al Tigrisului, o republică, grecească, supusă Parthilor,
. cari aveau acolo un castel admirabil
dar de cari abia maâi ascultau, de şi erâ abia, trei miluri departe
de Ktesiphon, — cădi împreună cu acest oraş. Eâ numără
600.000 locuitori şi luă sub- Parthi — a căror reşedinţă devenise

mai pe urmă — o constituţie democratică, prin ceea-ce se-provocau şi se nutriau certele interne întră ei. Cucerirea aceasta:
„poate că nu va fi fost tocmai în avantagiul oraşului, ale cărei
ruine cu deosebire ale castelului, esistă încă şi astădi şi se numesc de Arabi: El Madeien (al doilea oraş) designând cu. aceasta
“numire şi ruinele orașului Ktesiphon.
Stăpân peste Chaldeia și Assiria, Traian cuceri scurt după
aceea, și Susa,

reşedinţa

regilor Persiei,

şi

prinse

în "unul

din

aceste oraşe pe fiica regelui fagărit Chosroes. Aici află dînsul
şi tronul făcut din aur massiv al regilor Parthici, înaintea căruia îngenunchiară în pulbere atâția potentaţi.
'Assiria devenise acuma, împreună cu Armenia -Şi Mesopotamia, provinciă romană. Afară de alte zidiri monnumeritale i-se
5 î Krhotqpwv, plantat de Macedoneni, înmărit

de Parthi

şi 'n sec. 7.

d. Chr. dărîmat prin Chalifii din Bagdad, de şi erâ foarte bine întărit.
Sickler Îl. 464, — Pa. VI, 26. — Pod. V., 45. — Sfrado XVI, 1079.
— Pio Cass. 85,9.
>
2) Do |. c. Traj 29: „0 păg. 70 iijdos zâv dei oplau
vize ouveival nvă abzây, ore âvoudon xaibs E0ivaro.“

vecpou fo,

Pee ec

cu carea

ea

[a

totodată, că împăratul, câre trecuse preste Tigris deja cu 0 flotă
construită lângă, Nisibis, ca să ajungă la Adiabene,-va îi trebuit să plece de acolo înapoi spre Mesopotamia, ca să ajungă, la; Babylon; şi apoi, că luntrile amintite aicea nu puteau să fie flota,

”
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ridică, împăratului un arc de triumf!) la Benevent, care se di&
tingeâ prin frumseţă și. gust, și sa păstrat până în dilele
noastre.

Monetele, cari aparţin aicea, sunt: 2)
A) IMP. CAES. NER. TRAJANO. OPTIMO. AUG. GER.
DAC. PARTHICO. P.M. TI. P. COS. VL P. P. (Caput laureatum)
PI
- B) IMP. CABS. NER. TRAJAN. OPPIM. AUG. GERM. DAC. (Caput laureatum)
ă
C) IMP. CAES. NER. TRAJAN. OPTIM. AUG. GERM. DAC.
PARTIIJCO. (Caput laureatum)
“D) IMP. CAES. NER. TRAJANO, OPTIM. AUG. GERM.
Vi. liţ. A.
.
„.
ARMENIA. ET. MESOPOTAMIA. IN. POTESTATEM. P. R.
REDACTAE. S. C. (Imperator paludatus stans. d.-hastam, s.
“ parazonium inter duos fluvios, et mulierem, -pileo Armeniaco
tectam humi considentes). 3)
|
Vi. lit, D.
DAC. PARTEICO. P. M. TR. POT. XX. COS. VLP.P.
(Corona, quema, intra quam Ş. C.)
Vi. lit C.
„_ PARTHIA. CAPTA. P. M. TR. P. COS. NI P. P. 5. P.
“Q. R. (Tropaeum hinc et illinc captivus sodens).
Vt. lit. B.
PARTHICO. P. M. TR. P. COS. VL P. P S. P. Q, R.
(Caput, solis radiatum), “)
|
5 Arcul de triumi de la Roma priviă r&sboiul datic. Alex. Donatusde urbe Roma III. 326, B. Thes. Graevii pg. 682 ss. —- Dacă cumva nu i-se
dă acestui arc o însemnătate generală. Vedi jos mai mult despre ambele
arcuri.

2) Echhel|. c. pg. 438. ss.
3) Aceste monete aparţin anilor 115 şi 116, “0 Armeniă decorată cu.
un coif armenic şe află şi pe monetele cu inscripţiunea: „ARMENIA,
CAPTA.“ Ambele rîuri înseamnă Mesopotamia, ţeara întră Eufrat şi Tigris:
îp

ut

-Tây

FOT.

4) Capul soarelui e simbolul orientalui subjugat de Traian, ceea-ce
se dovedeşte în de ajuns prin o mulțime de monste posterioare cu capul

soarelui şi cu insoripțiunea: „ORIENS, AUG. «

ȘI RESBOAIELE

din aul. 117 d. Chr.

După cucerirea, Parthiei cu: reședința, pe împăratul îl cuprinse dorul de a se transportă cu- armata, și cu flota pe fluviu
pănă la, mare.!) Fără multă silinţă, îi succese a ajunge în posesiunea unei insule a Tigrisului, numită Mesene,?) preste care
domniâ Athambilus. Acesta rămase fidel împăratului, de şi i-se
impuse un tribut. În părțile acestea, devenise Traian prin vifor
şi valuri pe Tigrisul cel repede în periclu de vieaţă, a fost, însă
“primit de locuitorii oraşului Charax Spasinu, supuşii lui Athambilus, cu multă afabilitate, şi petreci acolo earna ânului 116
spre 117. Charax Spasinu erâ situat la împreunarea Eufiatului
și a Tigrisului, adecă lângă Pasitigris, acolo unde acesta se împarte în şepte guri. A fost zidit de Alexandru cel mare, însă
adese-ori dărîmat prin esundările fluviului, pănă-ce
Spasines,
fiul lui Sogdonacus, al unui rege al Arabilor învecinaţi, Ia
provădut, cu dilme,2) De aici ajunsese Traian la mare, unde —.
se dice —, că la vederea. unei năi ce treceă, pe aci spre India,
„ar fi erupt în cuvintele: „Ei, dacă aşi mai fi tinăr, m'aşi duce
şi eu-la India!) având fără îndoieală în imagine pe Alexandru
cel mare, eroul său de predilecţiune. Atât din cuvintele lui Dio:
„el ajunsese chiar pănă la ocean,“ 5) cât şi din împrejurarea,
că dinsul a vă&dut o corabiă plutind spre India, se pare nedubitabil, că Traian se află aţunci pe sinul Mărei: -persice şi dincolo
de insula, Oaracta (Ormuză) lângă Sinus Paragon, 6) adecă lângă
coasta, sudică de la „Caramania deserta.« El se. ocupâ acuma
în: gândurile, sale mult cu India, adunând cu diligință informa.
i

5 Dol. e. Traj. 28: „dneduunoev

1

îs mp foudgâwv Diicoouv

xarericdocr.i

|

6âs

Ti -uop z0ă

ae

2) O insulă întră Tigris şi Bulăus. Sezk. By »Emaoivou xăgat (Spa-

„Sini vallum)

Tiyonros IMeovy. —

5) Pân. VI. 2. — Salmasius ad Solinum pg. 347 b. et 49%

b. fin.

4) Di |. c. Traj. 29: „Jlivros îp uci îm zobs 'Ivdois, ci vtos re î,
întgubSuv.ii — În asemenea mod lasă, Şi Julanus Caeş. pg. 22, ea. HeuSinger, Gothae 1736 să se plângă Traian de bătrâneţele sale, cari îi împedecă, Ia, săvârşirea, r&sboiului parthic: pâmedeluvuev căzols 10% Tenzâv x 10
TMegizv

1gmeov.

"Euro

-0i 16

Vigas, cs

rgpăyuaotv îmeşeldeip.it —
5) Dio |. c. aceured9ey &re- adr

6) IIegeportaos 204705,

rs ai

Campania
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ţiuni despre aceasta, ţeară; apoi glorifică pe Alexandru de ferice .
căci a ajuns aşa departe şi ar fi mers bucuros încă şi mai departe. Spre acest scop edifică, o flotă spre a întreprinde o espediţiune navală spre India. 1) Un raport cătră senat escitase în

Roma.

0 surprindere

colosală

despre

grândiositatea,

cuceririlor

eroului venerat, care a condus armele romane cu mult mai
departe de cât antecesorii săi. Senatul a decis să easă departe
în calea. împăratului spre a/l întîmpină în mod solemn încă înaninte de întrarea, în Roma, soartea, însă a voit, ca sfârşitul
faptelor şi al vieței sale să i-se apropie.
Pre când Traian erâ ocupat pe ocean cu înarmarea, flotei
şi tocmai se află pe o corabie spre a studiă zidirile nautice și |
dărimăturile veacurilor trecute, primi. vestea, că toate ţtrile se
aflau în revolte şi rebeliune, unele gonind, ear' altele nimicind
garnisoanele lăsate acolo. Traian se întoarse deci earăși la Babylon. De oare-ce el veneră pe Alexandru în tocmai cu acelaşi
_entusiasm, ca acesta pe Achiles, căruia îi serbă cu întreaga, sa,
- armată pe câmpiile Troiei jocuri funebrale, cercetă şi dînsul casa,
” în care Alexandru şi-a petrecut cea mai de pe urmă di, şiîi
aduse cu deplină pietate un sacrificiu funebral. 2)
Îndată, se espedară legiunile sub Lusius Quietus și Lucius
Appius Maximps Norbanus 3) în contra revoltaţilor. Maximus fă
bătut și rămase mort pe câmpul de r&sboiu. Lusius Quietus își
mări gloria prin fapte distinse, reocupă Nisibis, recuceri, prădă
D) Eutrop: VII, 2: „In mari rubro classem instituit, ut per eam Îndiae fines vastaret.“ — Peimarus $. 176 la Dio Traj. 29, face la cuvinţele
pes 7iiv tovYgiy Sdiaooav“ observarea: „In sinum Persicum et
adjacens
„mare, Nam non modo sinus Arabicus, sed et Persicus, imo totus Oceanus

hoc nomine venit. -— Conf. Sa/mgșzus ad Solin. pg. 341 ss., 353. — Conf,
Preret ber den Feldzug Trajans nach Indien. Aus dem 24sten Theil 'der

Geschichte ună Nachrichten der koniglichen Academie der Inschriften ș.
m. d. Vebersetzt in Theil IV., pg. 379—386 der Sammlung von Erlăuterungsschriften und Zusătzen zur allg. Weltgeschichte, herausgegeben voi

S$.. J. Baumgarten,
2) Aceasta

casă ne este cunoscută

din Arrianus

VII. 25-27, unde descrie moartea, lui Alexandru:
2 Despre Maximus

764. $. 55, 55,-

vedi Dio „ed, Reimar,

vol. ÎL.

de

exp.

pg. 173,

Alex.

M.

$. 73, „Ri

-

20
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|

şi aprinse Edeşsa. Seleucia a fost cucerită şi dată “Bacărilor de
legaţi Erucius Clarus !) şi Iuliu Alexander.

_.”

Fiind-că Impăratul se temeâ, ca nu

cumva

şi Parthii 'să

încline spre revoltă, se resolvă a le dă un rege de' națiunea” lor.
Sosind

deci la Ktesiphon,

ordonăa

se

adună

întreaga

armată,

a Romanilor şi a Parthilor pe o câmpie. întinsă, se urcă pe o
“tribună ridicată, lăudă faptele cele mari săvârşite pănă atunci,

tronuri

și răsboaiele

întiă

fraţi încă înaintea

-ve-

„REX. PAPTHUS.«

|

ar aparţină anului trecut 115 şi n'ar privi pe Parthamaspates,
ci mai ales pe. Parthamasiris: din Armenia. 6)
„VOTA. SUSCEPTA. P. M, TR. -P. COS. VL. P. P. 5.
P.

Q.

R,

u“

(Imperator togatus stans. ante | aram, ex
-” pateram, s. cornucopiae sacris operans.)
1) Clarus a fost Praefectus

urbi și curând

adverso

după aceea,

mulier

d.

la 870 (117

de la f. R. Consul suffectus împreună cu Jul. Alexander.
2) Rein. Reineccius

hist. Jul. tom. IIl., pg. 220.

3) Aceasta, o deduce Reimarus din Dio Traj. 26: „Phar thamaspatem
quoque

adversus

Osroen

novis rebus studuisse colligo infra“ pe. 785, $. 190.

1) Bio |. e, Traj. 26: „2z râv eperpuitov moltuov.i
- 5) Eckhel 1. c. 439 ss.

6) Echhdl |, e.

--

Tre

A ae a

(Imperator. sedens in suggestu adstantibus duabus aliis figuris,
infra tres viri, quorum prior dexteram porrigit, tamquam aliquid accepturus.)
.
„REX. PARTHIS. DATUS S. C.
(Imperator paludatus sedens in suggestu adstante alia figura
novo regi Parthiae infra stanti diadema imponit, quem mulier
pileo Parthico tecta flexo genu. veneratur.)
-

aaa
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pe

o ideiă intuitivă despre întâmplarea aceasta, şi cari aparţin de
sigur anului 116 d. Che. 5) |
Da
„REGNA. ADSIGNATA.*

rescrie
mita

certele pentru

- nirei lui Traian, au fost. distrus familia Arsacidilor. t) Spre amintirea acestei încoronări sau bătut diferite monete, cari- ne dau

=»

pe Partamaspătes de rege al Parthilor şi-i puse

Mem

„apoi denumi

„coroana pe cap. Parthamaspates se pare a fi fost un frate al
regelui gonit, Chosroes 2) şi a fi conluerat ca aliatul lui Traian
la gonirea aceluia, 3) ceea-ce se adevereşte şi prin asigurarea, că

” NIBAŢA ŞI. RESBOATELE LUI 'PRALAN. Aceasta, serbare
pre când
lui Novembre,
„Pre când “Traian
naţiunilor nordice, el

233

s'a întâmplat fără îndoieală la începutul
Traian întră în al 20-lea tribunat al său. 1)
își trimisese campoducii pentru pedepsirea
însuşi întreprindeâ- o espediţie fugitivă

spre Arabia învecinată,

unde poporul

Atrenilor

încă

sa

fost

revoltat. Însă sub Arabia aceasta nu se poate înţelege adeverata Arabiă cunoscută, ci mai“ mult un popor nomadic de Arabi
întră Eufrat şi Tigris, care” "şi trăgeă numele de la orașul Atra.2)
Întreg teritoriul acesta eră un deşeit, aveâ puţină apă, și și
aceasta. eră adese-ori nesănătoasă; apoi materialul de ars şi de
furagiu lipsiă aproape cu desăvârşire. Din aceste cause, apoi din
câusa, arşiţei mari a soarelui, căruia i-se serbă acolo un cult
anumit, nu erâ cu putință a operă şi a atacă oraşul “cu o ar:
mată înare, de oare-ca iar fi lipsit mai toate pentru susţinerea
ei, din care causă nici lui Traian; şi după dinsul nici lui Sever,
nu i-a succes a cuceri locul, de şi a dărirnat o parte a zidului. Traian
- şi-a fost trimis o parte a, cavaleriti în contra Atrei, aceasta, călărime însă a suferit multe perderi şi fa respinsă pănă în tabăra romană,

Atunci

împăratul

îşi depuse vestmintele

împărăteşti,

ca

să nu fie cunoscut de inimici, se puse în fruntea cavaleriei şi
întreprinse un atac, dar abia scăpă el însuşi de atacurile îndreptate asupra lui, căci cunoscându-l inimicii de pe părul său
cărunt 5) şi aparinţa

lui venerabilă,

ţintiau necurmat; asupra

lui

în cât au omorit un călăreț lângă dînsuL Atacurile 'se făceau
-sub furtune şi ploaie cu grindină; fulgerile loviau în rândurile .
romane, droaie de muște năpădiau asupra mâncărilor şi b&uturilor, în cât se scârbiaa de consumarea lor, şi în genere li-se
strică toată voia de aceasta întreprindere 4). Traian deci abstete
de la urmarea mai departe a 6i, ordonă, retragerea, ear pe ca1) Echhel|. e.: „primum nunc comparent vota, quae îuisse decennalia, magis ex numis sequentium imperatorum patet. &
2) Dio | c.: pts rw "Agapia 349e —.* Stag. Byz. ex Arrian lib. XVII
“Parthicorum : „Azore modus perusi "Evcpodrov ze Tiypijros: „Și Abgarus de
"la Edessa încă, se numi zâv '4pcfiww, de unde încă resuită, că, Mesopotamia, erâ locuită, de mai multe ginţi arabice.

3) Plin. paneg. 4. 7. — Dio |. c.: „Tis mois ndioă 70 yeugov e. 7. În“
% Dio |. c. E evident că aceasta, poveste despre întâmplări supra-"
_ naturale, îsvorite din memoria poporului, nu eră de cât un pretext, spre”

a motivă oportunitatea retragerii.

4
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lea, re'nţoarcerei fiindu-i sănătatea, atinsă,
cădu scurt; după aceea,
întrun morb incurabil.
o
Judeii din Cyreneica, cari cu deosebire de pe
timpul lui
Ptolomeu Lagi!) formau partea, -cea,-mai
mare a poporâțiunei
acelei ţeri şi făcură încă sub Vespasian
a rescoală sub conducerea unui ţesătoriu cu numele Ionathan,?
) îşi aleseră într'aceea,
de conducătoriu pe un anumit Andreas Lucul
lus 3) şi omoriră pe
toți Rominii și Grecii, mâncându-le carnea
, şi-încingându-se cu
intestinele lor, apoi văpsindu-se cu sângele
lor se învăliau în
pei de animale. Pre mulți îi tăiară cu ferest
răul de sus de la
cap în jos; pre mulţi alţii îi aruncară fiarel
or selbatice ; pre
mulţi îi constrinseră a se luptă unii cu alţii
pe moarte, în cât
periră, 22.000 de oameni. În acelaşi timp şi proba
bil în coînțelegere
cu Cyreneicii se revoltară Judeii din Egipet
şi din Cipru € sub
" conducerea, unui Artemion, făcând tot astfel
iu de măceluri şi
perind 240.000 de oameni 5), Întră „alți campo
duci au fost cu
deosebire Lusius Quietus, care supuse pe
Judei; afară de acesta,
„si M. Turbo 6). Turbo se pare a fi supus
mai mult pe Judeii.

na
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1) Zoseză. c. Apion. IL, 4. pg. 472.
|
?) Joseph. de B. I. VII. cp. 11, $. 1. tom.
IL, 485.
_
3) Că este vorba de una Şi aceeaşi persoa
nă, o arată Reimar. ad
Dion. Traj. 32, $. 196. Eusebiu îl numeşte
Aouzăs, şi nu numai conducătoriu, ci rege al Judeilor, care capătă succurs
din toate țerile. — Pezmar.
|. c.: „forte gentilitio nomine est Barcoc
hebas, nempe Major, qui, ut
- tradunt Judaei, favente R. Akiba — rebella
vit săb 'Trajano.“

*) Orosius VIL., 12.

"qui

in Libya

erant,

—

adversum

usedius Chron.
cohabitatores

aă ann. Chr. 115:
suos alienigenas

„Judaei
dimicant,

Similiter in Aegypto et Alexanâria, Apud Cyrene
n quoque et in 'Thebaide

et Gentiles in

„Spartianus Haar. cap. 5. qui et eundem post
Mauritaniae praefecturam
infulis ornatum Pannoniae, Daciaeque ad tempus
praefectum ait cap. 6 ss,“

m
RR
e

cum Graeci

a e

*) feimarus ad Dion. 32. $. 195: „Nam

Aegypto a Judaeis primum superati, Alexa
ndriam confugissent, ibique
degentes Judaeos captos interfecissent, Judaeo
s Cyrenaicos quogue Aegyptum latirociniis vastasse duce Lucua ; contra
quos missus M. Turbo multa
eorum millia, occiderit. 'Turbonis Judaeos compri
mentis,
et ad deprimendum deinde $umultum Mauritaniae (ab Hadria
no) destinati,
meminit et

aa cb

seditione contendunt. Verum gentilium pars
superat in Alexandria.
5) Cifrele aceste imense, cari se repetează,
la Iosephus în povestirea
tuturor răsboaielor de estirpare, purtat
e contra Judeilor, ne dovedesc
“mulţimea, necredibilă a Judeilor. Crudeli
tăţile amintite aicia sunt poate
esagerate, însă de sigur nu sunt inventate,
ci o caracteristică - a fanatismului desperat și a unui deliriu tragic la poporu
l judeic.

ae

magna
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africani, ear Quietus pe cei asiani, din. care causă îl şi denumi
Traian de locţiitoriul Palestinei,!)însă nu cu titlul unui Procurator,
cum se numiau de obiceiu locţiitorii Palestinei, ci cu titlul
unui legatus- pio Praetore, carele eră, trimis de împăratul cu o
armată, spre a ţină poporul în frâu. Mai apoi se pare a fi fost,
denumit de locţiitoriul Mauretaniei, însă earăşi rechiămat sub
Adrian, deoare-ce eră suspiţionat, că, tinde după coroana mauritană,
În locul lui: se denumi Martius Turbo în Mauretania, 2) Nu mult
dup'aceea, sub Adrian aflându-se Quietus într'o călătorie fă omorit,.3)

_ Traian se gândise la o campanie nouă spre Mesopotamia,
dai” agravându-i-se morbul, se resolvă a se remntoarce în Italia,
lăsând pe P. Aelius Adrianus cu osteaîn Syria. Toate cuceririle
şi învingerile deveniră astfeliu fără folos. Parthii înşişi detronară
pe regele lor Parthamaspates,

impus

de

Traian,

şi

întroduseră

alt regim, mai corăspundătoriu pentru dînşii. Adrian acceptă,
această schimbare arbitrară şi dete pe Parthamaspates de rege
âltor popoare învecinate, prin care procedură căştigă, Parthii de
amici constanţi,t) trimiţându-le înapoi şi pe fiica lui Chosroe;
“captivată de Traian.
Traian bănui, că morbul i-ar proveni! din - înveninare,
însă corpul i-a fost de sigur de mult sdruncinat. El suferiă de
hemoroide, cari curgând regulat, încetară deodată;5) apoi mai
1) Busebius n. E. TV, 2: „6 dt airozgdzrog vnomrevous ui obs îv Dlego7oraţuie "Iovdeios ErYioroSe 70îs 7694, Aouxip Kuygy mpostrutev Exxedăger
Tis

Ezcep

ep

â zeropdoucrr,

pics

căzous”

6s

zai

"Tovdalăs

negaresduevos,

îpeuăv

îrrd

rdunolă

rod

7riijdot

abzozgdrogos

zâv

RU109.

«poveuoe

avedeiy9i.“

2) Sfartian. Hadr. V.: „nam deficientibus his nationibus, quas Trajanus subegerat, Mauri lacessebant — Lusium Quietum, sublatis gentibuş

Mauris, quos regebat, quia, suspectus fuerat, exarmavit ; Martio Turbone,
Judaeis

compressis, ad deprimendum tumultum
Mauritaniae destinato.“
3) Spart.-l. e. cap. VIL.: „Lusius in itinere, senatu jubente, invito
Hadtriano (ut ipse in vita sua dicit) occisus est.“ — Unde statim Haârianus, ad refellendam de se tristissimam opinionem — „Romarmn venit, Dacia,
'Turboni credita, titulo Aegyptiacae praefectura, quo plus haberet auctori- .
taiis

ornato.

2 Sparz, 14 und 15; qpasă. eum non magni
videret,. proximis gentibus regem dedit —
amiritia
semper habuit,- quod inde
regem
imposuerat.*
5)

Dot e. 33:

poaderis apud Parthos

ac propterea Parthos
in
vetraxit,
quem
Trajanus

n „ds 0 Tives AEyOvat,
y
> EM0XEVEros
x

aa? Er0ş xdro drepăger“

aură

70.

ci,Pe aro,

6
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schale pg. 253. — Zusebius: „ev Zehtvodvu, ară di îllous tv
Jsauria6.*

monetă la Mediobarbus pg. 163:
5. P. Q. R. OPTIMO. PRINCIPI.
carea, însă după

4) Dio lib.

afirmarea

LXIX.,

lui Eckhel

$.

-. Jornandes.

5) Fckhel |. c. pg. 441,

2.

Vizr

Tot aceasia pare

Zelea. i —

SELI NUNTEEM.

ar fi falsă [. c. pg. 410.

in

Epit.

o Ta
«

tara e
Ata
e iat

cap rea cra * PNEITT
e
ne
ni meet
re Aer
m
SRIEr

a o dovedi şi o

Futropius, Gassioăorie

mea amr
mere

Seleuciam

meetencane

Futrop.. ]. €.: „apud

ae

1) Dio1. c.: 370 de 0iov PR a
.
2) Dzo|. 6.: „epivero iv yăg aci dmăriyros, se ze 10ă Dhpuceros, zi
“rage dijvea. — Ibidem: peaieprus ânepue.
3).Că a murit la Selinus, o mărturiseşte şi scriitoriul Chronic. „Pa

|

STEVIE

suferiă şi de poală de apă. 5) ear 0 , pazie a corpului îi eră
paralisată.2) Ajungând în oraşul Selinus?) în Silicia, numit mai
pe urmă; în onoarea lui: Tra janopolis, muri lovit de apoplexiă,
dându- şi nobilul sufleţ. în mânile creatoriului,
ear „numele
memoriei eterne!
Cenușa lui se imbarcă la Selinus prin Attianus, Plotina şi
Matidia, pe o corabiă şi se aduse la, Roma, unde -a fost apoi
depusă în urna de aur de pe renumita columnă a lui Traian. 4)
i
A încetat din vieaţă după o guvernare de 19 ani 6 luni
şi 15 dile, în etate de 61, după alţii de 64 ani, în primele dile
ale- lunei lui August anul 117 d. Che. 870 de la zidirea Romei,
fiind consuli Quietus Niger și Caius Vipstanius Agrippa.
Apotheosa lui Traian sa eternisat, pre lângă o mulţime
“de inscripţiuni şi prin următoarele monete: 5)
DIVO. TRAJANO. PATRI. AUG. (Caput laareatum.)
IMP. CAES. TRAJAN. HADRIAN. OPT. AUG. G. D. PART.
(Caput Hadriani laureatum).
_DIVUS. TRAJANUS. PATER. AUGUSTUS. (Caput laureatura)
IMP. HADRIAN. DIVI. NERV. TRAJAN. OPT. FIL. REST.
(Hadrianus stans ad aram sacrificat).
DIVO, TRAJANO, PARTH. AUG, PATRI (Caput laureatum.
Phoenix.)
DIVUS. TRAJANUS. PARTE PATER, (Figura virilis- togata,
„sedens d. ramum s. hastam.)
“ DIVO.. TRAJANO. PARTH. AUG. PATRI (Caput laxareatam.)
TRIUMPHUS. PARTHICUS. (Trajanus in quadrigis triumphalibus d. sceptrum cum aquila s. ramum. -

a
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Moneta aceasta din urmă îşi află la mai multi scriitori
frumoasa, ei esplicare.!) Senatul a conferit lui Adrian triumful ce
ax fi avut să! ţină Traian, dacă moartea nu şi-arfi ţinut cu elal ei
triumf. Adrian însă a declinat de la sine acest onor, şi purtă,
portretul lui Traian pe un car de triumt pănă la Capitoliu, spre .
a nu-i lipsi celui mai bun dintră imperatori onerul triumfal nici
chiar după moartea, lui.
De acest triumf mai aminteşte încă şi o insoripţiune *)
"în care gladiatorul
„M. ANTONIUS.
EXOCHUS. OB. TRIUMPHUN. DIVI.
TRAJANI. «
apare ca învingătoriu la jocurile festive.
- După o alta esplicare aceasta inseripţiune ar aparţină unei -epoce mai târdie şi ar sunâ:
„OB. "TRIUMPHALES. DIVI,
TRAJANI.* neprivind triumful lui Traian, ci referindu-se la asanumitele Parţhicae triumphales, pe cari le decretase senatul a, se
serbă în fie-care an după moartea lui Traian.3)
Acestea, triumphales se serbau în amintirea, lui. Traian încă,
“şi în timpuri cu mult măi târdie la 18 Septombre, qiua
naşterei sale.)
- Prelângă apotheosa sau consacrarea lui Traian se mai adause
prin papa Gregoriu cel mare încă şi un-feliu — dacă și nu
de canonisare'— totuși de absoluţiune şi de mântuire din purgă-„toriu prin puterea rugăciunilor.5) Înta'o di, când Traian înanmnat,
--1) Szarz. in Hadrians.

—

Vicfor în Epit,.

2) Fabretti col. Traj. pg: 288.

i

3) Do 1. c. LXIX. $.2.
) Kalendarium a Lambecio -ex hibliotheca Caesarea editum vocat
“ 'TPriumphales et adfigit ad XIV. Kal. Octobres, qui dies reipsa, fuit natalis
'Trajani. Ut adev certum videatur, certamina 'haec Parthica, seu Trium- _
phalia ob Trajani hunc triumphum Parthicum fuisse a Senatu ad hunc
Trajâni natalem fixa, et quotannis renovari- solita. Unde et causam peten-dam existimo, cur tanto numero exstent contorniati Trajani imagine
insignes, nimirum distributi inter ludos horum triumphalium causa actos,
ac eonjici propterea, etiam posse, hos triumphales nequaquam, ut; narrat
Dio, celebrari desitos, nisi forte ejus aetate neglecti, serius cognito - in
spectacula Romanorum adfectu restitui coepere. — Zekke/ |. €. pg. 412.
5) Sancti Gregorii Magni Papae primi opera, Sixti V. Pont, Max.
Jussu diligentissime emendata,
atque aucta,. et in tomos sex distributa,
Parisiis:. M. DC. XXX. pg. 32.

238:
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se grăbi să plece în r&sboiu, fi aţină calea, o
văduvă şi îi -dise
plângând: „Fiul meu a murit nevinovat sub guver
nul Tău, şi
eu Te conjur, că neputând. să mi-l dai îndărăpt,
cel putin s5

cuprinde

aproape

cinci secli

o spaimă

despre regresul

de la Traian! pănă

omenimei apusene,

la Gregoriu,

vedându-ne,

că

aicea, deodată transportaţi
dintro epocă anterioară - într'o epocă, poste_Tioară. Se dice. la, locul citat mai" departe:
„Sed cum de superioribus miraculis Romanorum nemo sit; qui dubitet
de hoc quoă apud Saxones
legitiur, hujus precibus Trajani animam ab
interni cruciatibus liberatam,

ob id vel maxime dubitari videtur,

quod tantus doctor nequagquam prae-

Scrutatur, et frequenter. ea misertus

concedit,

sumeret, pro pagano prorsus orare, qui quarto
Dialogorum suorum libro
docuerit, eandem causam esse, cur non oretur
a, sanctis in futuro judicio
pro peccatoribus aeterno igne damnatis; quae
nunc etiam causa est, uţ
non orent sancti homines pro hominibus inficel
ibus impiisque defunctis :
non advertentes, guia non legitur pro. Trajano
Gregorium exorasse, sea
tantum flevisse. Sic enim cum Bon oraverit
Gregorius, plangendo potuit
exaudiri, sicut Moyses e. c. t. Nimitum Deus
omnipâtens corda, renesque

quae

homo. quamvis, . ut

carnalis desideret, ea, tamen. petere non praesum
it. Et notandum quia non
” legitur Gregorii precibus Trajani anima
ab inferno liberata, et in paradise
reposita, quo omnino incredibile -videtur
e. c. ţ. — sed simpliciter dicitur,
ab

inferni solum modo cruciatibus liberata.e
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sănstos, îi dise văduva: „Dar: dacă, vei remână în bătălie
, cite 'mi
va, dă atunci ajutoriu ?* Traian îi „răspunse: „Succ
esorul meu!“
“Ea văduva: „Şi ce "Ți va, folosi ie, dacă altul
îmi va face
dreptate?“ Atunci Traian: „Adevărat,
că nimica.“ Văduva.
„Oare nu e mai bine pentru "Fine, ca Tu s&mi procuri
: dreptate,
spre a fi răsplătită, de cât să laşi altuia răsplata,
pentru o faptă
bună!“ “Atunci se cobori Traian de pe cal, şi urmând
u-şi
impulsului minţii şi al simţămintelor sale, nu se
linişti, pănă-ce
nu se îngriji în persoană pentru acea, femeie, și pănă
trase la
respundere pe judecătoriul nedrept al fiului ei.
De aceasta întimplare îşi adusese aminte papa, Gregor
iu şi
mergând într'o di preste forul lui Traian, înfrum
seţat de dinsul
însuși cu zidiri grandioase — la, biserica sântului
Petru, plânse
acolo pentru sufletul bunului împărat, pănă-ce noapt
ea următoare i-se relevă, că sufletul lui se va mântui
din torturile.
iadului prin puterea rugăciunilor sale, dacă nu
se va mai rugă, .
pentru vre-un alt păgân.!)

tati -

r&sbuni sângele lui pe calea legală.“ Dându-i Traian ca
respuns,
că-i va dă toată satisfacția dacă se “va, remtoarce din
r&sboiu

=

_
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Ce. contrast

frumos

“Romanilor păgâni, cari
înaintea. împăraților lor
venerabilă a lui Traian,
de cât Angust și mai bun

e

pe de

altă

parte

O
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gratitudinea,

pănă pe timpul lui Eutropiu puneau
ca un esemplu -spre imitare icoana, |
dicându-le totdeauna: Să fii nai fericit
de cât Traian.“ 1)
o

1) Zutrop. VIII, 2: „Hujus tantum memoriae delatum est, ut usque.
ad nostram aetatem (a împăratului Valensnon
) aliter in Senatu principibus

acclametur, nisi Felcior Augusto, Melior, 'Trajano. Adeo in eo gloria
bonitatis obtinuit, ut vel assentantibus, vel vere laudantibus oceasione
m

. magnificentissimi praestet exempli.“
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A. Lupta întră
principiul
monarchic
şi cer.
poliarchic în constiţuţiunea romană pănă
la:
Traian.
ia să ne putem esplică schimbările şi creaţiunile .cele *
$ jnoue, pe cari le-a întrodus Traian în constituțiunea, de
listat a imperiului roman, şi că unde zăceă mai ales
5 greutatea

0

pentru-că

filosofice, cum
epocei

posiţiunei

sute,

suntem

necesitaţi a, aruncă, 0

privire asupra, desvoltării istorice a constituţiunei române,
aceasta

nu

sa

format atât; “după

sa întâmplat aceasta cu

noastre speculative,

ci mai

mult

unele

principii

constituţiuni

în mod

succesiv,

ale
după

„necesităţile firești, conform elemente'or fundamentale și vederilor
- popoarelor

vechi.

europene

şi

a vremiloi,

astfeliu,

că

epoca -

monarchică, şi cea a constituțiunei monarchice ni-ar remână în
trăstturile ei principiale neînțeleasă fără, cunoaşterea, perioadelor
premergătoare ale vepublicei și ale regilor. Niciun împărat
roman, atât unul z&u ca Domițian, cât, şi altul bun ca Traian,
po

-

16%

.

n'ar put să ni- apară în adevărata lui: lumină, fără oglinda, republicei. Se nâşte deci înainte de toate: întrebarea, că ce feliu
şi cari au fost. causele fireşti interne — și nu cele violente
esterne — ale nașterei şi apoi. trecerei. sistemului republican . la
forma, - monarekică; și cum forma, aceasta din urmă conţine
deja de la naşterea ei permenul unei decadențe rapide şi. a
unei apuneri atât de puţin glorioase?
Causa cea mai firească internă a naşterei republicei a, fost,
fără îndoieală principiul . democratic, care prevală în Roma chiar
și pe timpul regilor.
Afacerile publice romane formau în tocmai ca, şi prototipul
lor, statele grecești, un contrast faţă cu modul de guvernare și
cu forma de domnire a, orientului prin aceea, că erâ publică ;
pentru- că poporul jucâ

aici un

rol tot-atât

de important,

e

a
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ori cel

potestăţei

şi autorităţei

lor,

atacând

eră constrins

a şe supune

acestei

opiniuni

publice

nestrăinuta.-

„Yere, dacă voiâ, ca domnirea să-i fie spre salutea, publică şi
. spre siguritatea sa proprie pănă la, capăt ; căci altcum în opiniunea |
.

Date, Rea Vatra

marginile

me

preste

*

treceau

drepturile. civile şi poporale.
„
Poporul şi statul formau în istoria, romană pururea, poluzile
împrejurul cărora se învârtiau toate sferele vieţii, atât celei
comune, cât și celei speciale.. Cetăţeanul roman priviâ cu tot
dreptul statul ca un institut de creştere şi de îngrijire pentru
popor, în care. fie-cărui cetăţean liber i-se dă posibilitatea, a
pretinde pentru datorinţa împlinită, drepturi naturale, şi astfeliu
a-şi căştigâ o creştere şi o fericire conform puterilor sale. Sin_guraticueră
l deci personal liber, erâ însă supusul statului, ba
eră chiar proprietatea acestuia şi constrîns, în cas de necesitate,
a-și jertfi persoana şi vieaţa, pentru libertatea statului. Singuraticul care aspiră pe contul altuia la stăpânire sau privilegii,
ajungeâ deci în contrast cu opiniunea publică. Chiar şi acela,
care fie prin alegerea, poporului, sau chiar prin vicleșug şi prin
forță a devenit primul în stat, nu făceă, nici o escepțiune, ci

ta

puţin nisuiă la, acest rol, ca, și regenţii sti, şi pentru-că acestia.
Dici-când, nici prin opiniunea publică, dar nici pe basa constituţiei . nu erau îndreptăţiţi a ridică astfeliu de pretensiuni,
pre: cum 0 fac aceasta regenţii în timputile-de faţă, ci din
contră erau timbraţi de. tirani şi isgoniţi ori ucişi îndată:ce
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publică dă de un1 jdecătoriu straşnic, fi-sar f numit el rege, sau
dictator

sau imperator.

-

Astfeliu esistă încă mai de mult în
_un

principiu

monarchic

şi

altul

constituţiunea,

poliarchic,

formau o luptă continuă pentru susținerea
- deşteptarea; şi. încordarea, puterilor.

cari,

ca

Romai
ori-unde,

binelui comun

şi

Potestatea regilor romani nici nu se poate asemăni cu potes-”

tatea regilor din evul mediu, şi cu ceaa, celor din timpurile noastre,
carea, s'a desvoltat din libertatea germană a individului şi din
spiritul feudal, şi carea mai târdiu s'a garantat şi legitimat prin
dreptul justinian şi prin constituţii bine-clausulate. Un rege
roman nu se susțineă, prin averi mari private, cum erâ aceasta,
la regii din evul

mediu,

cari după

dreptul

celui mai tare

şi celui

dintâiu “posesor se priviâ ca un, doinn suprem al ţărilor, pentru-că
erau cetăţeni, cari ca posesori erau tot aşa, de avuţi ca şi
regele. Potestatea regelui depindeă deci fără posesiune proprie de.
pământ, de la, calităţile sale proprie şi de la împrejurări, în deosebi
de la însuşi poporul.

Un rege roman

erâ,

— ce-i

drept, —

ca

campoduce pe:

timpul de răsboiu aşa dicând în posesiunea unei armate puternice,
prin care astădi se susțin şi se apără tronurile; însă aceasta,

armată, pe atunci nu eră stabilă,

ci erâ

compusă
din cetăţeni

fără sold sau 'cel puţin pururea, liberi, cari purtau

r&sboiul spre

apărarea, patriei sau pentru prădi, ear după finea lui se retrăgeau
earăşi la moşiile lor și le lucrau, ca să poată trăi din venitul
“lor. Numai

o armată

permanentă,

mai

ales.

de mercenari

fără

posesiune “de pământ şi fără nici un spirit comun, se poate
jertfi intereselor unui individ sau speculațiunilor politice, une-ori
numai “comerciale; ale cabinetelor,

nu

însă

o armată de cetățeni,

cari în câmpoducele şi în regele lor nu văd altceva, de cât; pe
cel -dintâiu supus al statului şi pe unul asemenea lor.:
|
„Regele roman erâ, ca şi toţi regii din vechimea, cea mai
îndepărtată, totodată şi pontifice suprem,!) primul legiuitoriu şi
D) Diouys. ÎL zice despre Romulus:
„Rogelui îi alese urmăţoarele”
ocupaţiuni onorifice : Supraveghiarea, obiceiurilor religionare și a jertfelor,
a, săvârşi însuşi fie-care afacere în privinţa deilor ; apoi deobligământul de a,
veghiă asupra legilor şi moravurilor patriotice, a îngriji pentru drepturile

fireşti și pentru cele. basate pe convenţiuni, a judecă

însuşi "asupra -cri-
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suprem.

De

pontificatul

său suprem

pentru sancţionarea legişlaţiunei

sale,

se

serviă mai

câre însă

ales

nu "puteâ să

.
A

„jude

:
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care libertatea; personală, adecă libertatea de a trăi
număr de

jude primar încă erâ foarte restrins,. mai

capete.

după legi,

—

Oficiul

m

eră, restrînsă, la, un neîns&mnat

a

treacă preste -marginile obiceiului vechiu în starea,
socială, după

de

ales prin drepturile -

desvoltate ale puterei părintești. Părinţiişi copiii famili
elor aveau

-„s6 aplaneze

în primul

period

al dreptului roman

întroducerea, celor douăspredece tabule,

=“

și

-

pănă la

certele tuturor membrilor

-

famililor lor (şi cele ale sclavilor), de unde resultă, că;
şi jurisdicţiunea regească încă erâ restiînsă numai asupra
unui: mic

;

număr de capete. Dic „a, tuturor membrilor: familii
lor lor, şi
Chiar a. filiorum familias, cari la adunări poporale,
în senat, și
la posturi. diregătoreşti erau egali cu-patres familia
s. Oare nu
erâ. în modul acesta massa cea mai mare a poporu
lui detrasă |

de” sub jurisdioţiunea regală?

5

„În
„sensul acestei constituţiuni regele elector roman
în
- ideiăși în realitate “nu erâ, de cât primul funcţiunariu
public:de

stat,şi nu puteă să scape de învinuirea; despotismului,
îndată-ee
"aspiră, ca 'Tarquinii, la o autocraţie aspră, rămănând
poporul,
ce-i drept, în beneficiul

drepturilor omeneşti,

drepturile cetăţeneşti. Întrun mod

pre

cum

sau

dar”

perdânduşi

totatât „de firescşi ușor. .

$
O

îi

transformat sub asemenea, împrejurări cu puţini

'secli mai 'nainte aproape toate monărchiile cele mici ale
Greciei
- în: republice, dispără acuma, și îni Roma,
regalitatea
şi făcă loc
unui sistem de guvermare democratică pronunţată,
carea, despărți
putetea legislatorică de cea, esecutivă, şi permiteâ
astfeliu membrilor

|
.

4
j

usufructul drepturilor omeneşti, va, să dică, al libertăţei
personale

și al proprietăţii sigure, cât și al drepturilor
lor cetăţeneşti sau
al participărei facultative la potestatea legiuitoare.
Patzicianii,
melor mai importante, lăsând cele secundare
în grija senatului, şi -a preveni, ca, la, judecatorii să n'i se întâmple vre-o
greşeală ; a atună sfatul, a
conchiămă poporul, â-şi dâ primul votul său
și a esecută conclusele con“form adevărului. Acestea funcțiuni onorifice
le designă regelui şi preste--

acestea, încă şi puterea, neţermurită, în timp de
r&sboiu. !
9) Up. V. $. 1. — VIII. $, 4. VIII de adoptionibus.
— Just. [. 9 de
patria

potestate. ZZzgo Lehrbuch der Geschichte des r&m. „Rechts.

(Berlin 1868),

a

Pa

$. 59,

a

E

ii
%
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-atițati prin constituțiunea lui Servius Tullius, se resculară cu o
ocasiune favorabilă şi îşi recăştigară earăşi privilegiile perdute;
S'a, dis mai sus, că un rege roman nu se susţineă prin posesiunea,
„de pământ, ci numai prin potestatea primită de la stat ca
funcţiune, şi din causa aceastu nu puteâ nici când să devină,
un domn ereditar al statului în înţelesul modern; nu puteâ să
se radime pe dreptul. de progenitură şi de succesiune, cari
isvorese din feudalism, ci trebuiă să se mulțumiască cu administrarea postului său pe vieaţă spre mulțumirea, cetăţenilor, dacă
voiă să rămână în posesiunea neconturbată a, lui, altcum erâ
alungat şi ucis: Prin urmare elementul democratic al constituțiunei încă erâ o -causă, din care demnitatea regală romană
nu devenise ereditară, ci din contră, se transformă; întro formă
completă;

de “guvernare

democratică.

?

Greu de esplicaţ, de şi uşor bătătoare la ochi e âparința
curioasă, că Orientul poartă în religiune și în politică caracterul
“unităţii, pre când din contră, Occidentul, după-ce a făcut marea
moştenire a culturei asiane și egiptene, a perdut curând acest
caracter al unităţii și şi-a însușit pe acela al pluralităţei.
Oriental e leagănul monotheismului cât şi al monarchiei, occidentul patria, politheismului şi a poliarchiei, pănă când creştinismul prin formele
lui orientale şi totodată prin spriritul său “
cosmopolit nisuiă a înfrânge înclinaţiunea vechiă păgâno-republicană a popoarelor, şi produsese o luptă îndelungată întră
regalitate şi naţionalitate, din care însă eşiră pre lângă toate
statele republicane ale evului mediu şi ale timpului mai nou
“încă şi monarchiile absolute, cari formează un contrast atât de
drastic față de cultura, luminată a timpului nostru. După forma

celor mai vechi state

greceşti

erau

și - monarchiile

cele

mici

italiene. Aproape toate, după împlinirea unui period oare-care
-trecură la forma antimonarchică, dividând unitatea, potestăţii de
păn' acuma şi trecând administraţiunea afacerilor de stat în
grija mai multora. Puterea esecutivă se despărti de cea legiuitoareşi se subordină acesteia, în tocmai cum puterea se subordinează

voinţei.

În Roma

se recunoscti acuma senatul

în locul

regelui drept, voinţa legiuitoare a naţiunei ; în locul regelui se
substituiau doi consuli, cari representau puterea, esecutivă. Nu

unul, ci doi, pentru dă astabili şi susţină o continuă emulaţiune
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întră dinşii, îngreunând astfeliu ori-ce încercare pentru restabilirea,
- monarchiei odioase;şi apoi pentru a ave în casul unui atac
îndoit doi campoduci; sau şi pentru a întrebuință. pe unul ca
esecutor al. decisiunilor senatului în interiorul țerei, pe timpul
cât celalalt ar fi fost. având să lupte contra inimicului. Şi numai

pe an an,

ca s6 nu

abuseze de

puterea,

lor în detrimentul

senatului suveran, ci să se distingă în decursul acestui an prin
fapte mari. Răsboiul devenise acuma, drept problemă a statului
nou, mai rhult de cât ori-când .isvorul îmbogăţirei, calea, spre
dominaţiune universală.!) Acuma trebuiau. să se nască, eroii,
căci consulul se nisuiă în decursul anului stu să săvârşiască,
espediţiunile militare cele mai îndepărtate şi cele mai giele, spre
gloria, statului, şi-şi desvoltă toată puterea în îngustul spațiu
al puţinelor. ini. Pe câmpul de r&sboiu erâ dictator absolut;
avantagiul. personal, onoarea, chiar și vieaţa ostașilor săi deobligaţi
faţă de dînsul prin jurământ, aternau de lă talentele şi de ia
aplicaţiunile lui ; şi apoi "să nu-i fie lui oare fideli şi gata
la
„poruncile sale pe vieaţă şi pe moarte? De lu Publias Philo
incoace se întâmplă aceasta tot mai mult, prelurigindu-li-se consililor adese-ori comanda supremă asupra armatei.
|
„Aceasta
abatere de la aşedămintele fundamentale. ale republicei -erâ cu atât mai curioasă, cu cât devenise epochală
în posiţiunea bărbaţilor cari usurpau principiul monarchi
e în

istoria, -constituţiunei romane. Pe calea aceasta, consulii deveniră,

imperatori, ear acestia

străformară, zepublica, earăşi în monarchie. .

Acuma, se uşură consulilor foarte mult purtarea: răsboiului
, ei
puteau să facă acuma, din armată o unealtă a lor completă,
în
„cât aceasta, uitase de senat şi priviă în campoducele
ei pe
principele statului. S5 ne re-amintim pe Sulla, Marius.
şi pe
Caesar.2)
i
Avend numai intenţiunea, de a atrage aici atenţiunea
asupra
desvoltării şi a, metamorfoselor, prin cari a trecut
principiul
monarchic în constituţiunea romană de la Romulus
pănă la Traian, .
cum înfluință acest principiu în formă de contra-ba
lansă faţă,
de senat și de popor spre sustinerea şi desvoltarea,
statului, —
') Montesquieu cap. IL.
- 3) Nic, Machiavelli Giscorsi sopra la prima Deca
di

Tit.

Livio

alib.
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trebue st trec - deocamdată preste relațiunile întră patricii şi
plebei şi preste representanţii lor, preste tribuni, și să mă restrîng
la continuarea,

firului început, vorbind

despre: menirea, șii despre

urmările dictaturei.
Scopul dictaturei n'a fost alțul, de cât a formă un tentru
“în administraţiunea statului, în care să- fie împreunate atât
voinţa, legislativă, cât-şi putera, esecutivă, va să dică a restabili
pe duiata nevoilor principiul monarchic. atât de uricios, pentru
că se simţiâ,,că scăparea poli:rchiei nu e posibilă, de cât prin
0 monarchiă înterimală. Dejă la nou5 ani după răsturnarea,
egalităţii se simţiă necesitatea de a întări durabilitatea, internă
a constituțiunei republicane -prin un dictator. Afacerile împărțite păn' aci întră niai mulți, se încredinţară acum în mânile
-unui

guvernator,

înaintea

căruia, poporul

își

perdă

drepturile

și |

să tacă şi consulii să se tragă la o
voinţa, tribunii trebuiau
parte. O putere periculoasă, dacă n'ar fi fost greu, în timpurile
anterioaye ale republici, a abusă de dinsa. Dictatorul, un patrician, |
şi-ar fi atras în contra sa prin o prelungire nelegală a, puterii
“săle, statul întreg al patricianilor, şi şi-ar fi pregătit astfeliu
însuşi r&sturnarea. El ar mai fi folosit pentru susţinerea armatei““tesaurul statului, acesta însă eră administrat de senat. Apoi
nici armata nu i-sar fi supus cu una cu două, dacă, Tar fi aflat
de periculos

pentru

republică,

de

la

care

şi

dînsa-şi

aşteptă

tot binele pe acelea timpuri. Din consideraţiunile acestea, chiar şi
bărbaţii cei mai curagioşi se resolvau foarte cu greu la, primirea,

dictaturei, mai ales dacă dictatorul se denumiă

numai

pentru

susţinerea autorităţei senatului, și nu pentru purtarea unui r&sboiu.
Dau după-ce Roma în urma aşedămintelor sale calculate
pe r&sboiu şi pe estindere . deveni un imperiu “puternic, ear
posițiunea, de campoduce suprem un post periculos faţă de
necesităţile crescânde ale unităţii de potestate, — de instituiunea

dictaturei

nu

sa

mai

făcut întrebuințare,

nici chiar pe

timpul marilor crise de stat, ce se perondaseră în decursul celor
120 ani. Sulla devenise prin sine însuși dictator, şi eră cel
dintâiu, caruia, i-se estinse dictatura pe o durată mai lungă de
cât ar fi pretins necesitatea nevoilor. Faţă de marea estensiune
a Romeise simţiă deja de pe acuma, că o constituţiune. calcu-

lată pentru

începutul republicei

şi susținută cu tenacitate,

250.
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- “trebuiă

“gate

să

devină

şi purtate

ducilor asupra

și însaşi stricăcioasă,

în depărtări

rari

R&sboaiele cele: îndelun-

atraseră atenţitinea;

avantagiului posițiunii.
lor şi produseră

eampo-

pentru

prima-oară ideia prelungirei nelegale a demnităţei
lor, şi- prin
aceasta a domnirei autocratice.: Sulla usurpâse la
672 0 dictatură, de carea, acum li eră, frică. Marius în fruntea
poporului

„își eluptă împreună “cu fiul său, Cinna şi cu Sertori
us, principiul poliarchic, ear Sulla, învinse şi prep
- monarc
arhia,.
ă
Nu-.
mărul redus al senatului se iidică la 500 şi se comple
tă din
cayaleri;

nu

numai,

ca să-i

restitus

lui

puterea,

redându-i-şe

potestatea legislativă şi ju liciară, ci se întrodusese
tot-odată,
prin așa numitele. leges Corneliae şi disposiţiuni
le necesare.
spre a îngreună, reîntoarcerea, anarchiei democratice.
1)
„ Aceasta, constituţiune însă aveă valoare în prima
linie nu„mai pentru “Roma, imperiul roman nu aveâ parte
de:dinsa. Pretensiunile, pe cari le ridicau aliaţii italici la dreptu
l roman, tre-

buiau pentru viitoriu -să le facă toți provinciali, şi
în. casul
acesta. vechia, constituţiune erâ în stare a se avântă preste
măr.
ginitul concept de cetăţenie urbună,
În locul lui Marius și al lui Sulla deveniră acum
Caesar
şi Pompeiu anteluptătorii.
ambe opuselor maxime de stat, Pă-

-rerea,-lui Caesar asupra Romei se reisumează
republica, nu e
tator, se folosi
cât Sulla, şi- de
lalalt. Sulla nu

de cât
însă de
aci se
voiă să

în cuvintele,

că

un nume simplu. *) Dinsul- încă erâ dic:
funcțiunea, aceasta pentru. alt Scop, de:
esplică resultatul final la unul şi Ja cerămână, prin dictatură, autocrat ca, Caesar,

„ci după nimicirea elementului monârchic

repăşi

de pe

scenă .

fără să i-se întâmple ceva pentru multele crudimi
săvârşite, şi”
umblă ca om privat mult respectat pe stradele, pe
cari mai
mainte le umpluse cu păraie de sânge de senatori
şi cetățeni.

Caesar din contră urmă uh scop egoistic, şi din- causa,
aceasta

eră un inimic al senatorilor şi al patricianilor, şi toate
insuşirile
1) De ar fi în scopul acestei repriviri generale,
la administraţiunea de stat a lui Traian, atunci
aşi
considerare şi lucrările escelenţe despre Sulla ale lui
„Si PWiztick, de şi acestea nu 'mi erau cunoscu
te, pe

aceste repriviri.
|
2) Suez. în Jul. Caes, cap. 77.

scrise ca, întroducere
fi luaţ mai “târdiu în
Zarharia C. Ramhosri
timpul . când: scriani

“
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lui. eminerite: şi amabils nu 7 puteau scăpă de pumnalele acelora, pe. cari dinsul i-a încăldit la sinul s&u cel mare şi iz adăpat, cu sângele inimei sale! Şi totuşi după dînsul dictatura, devenise.
permanentă, căci. vestmentul cu care statul față de. creşterea
repede â ei se înibrăcase numai în mod mniserabil, devenise
“acuma netrebnic şi nu mai puteă săi acopere mai departe
goliciunea, -

Sa, fost, pus mai Sus întrebarea, că ce au fost cause” fireşti. interne ale începutului şi transițiunei -republicei spre mo-.
marchie, şi noi vedem,

că „constituţiunea foarte

_ republicane Roma, basată numai pe r&sboaie

greşită, a urbei

şi pe: escluderea,

ori-cărei moralităţi. cu privire la celalalte popoare, s'a: supraviotuit pe sine însaşi, şi că în faţa creşterii neproporţionate a star
tului s'a simţit necesitatea; urgentă a unei schimbări în -formă

„de guvernare. Să răspundem acum la partea

a

a între-

doua

'bărei, cum de monarchia a avut dejă la nişterea ei germenii
apunerii sale şi prin aceasta posițiunea împăraţilor deveni una
dintră cele mai periculoase şi mai nesigure?
Prin învingerea; de la, Actium şi cucerirea Egiptului: -devenise
„Octavian August: moştenitoriul. a tot ce: pregătise Caesar: a
- unităţii de potestate, ori mai corect dis, a mijloacelor spre ajungerea
acestei

ţinte;

căci

a căştigă, aceasta

însaşi

în estinderea,

ei, eră,

problema greaa, vieţii sale, pe cârea cercat go. resoalve prin
- “moare 'şiretenie prin o moderaţiune admirabilă şi prin o rară
"tărie de curacter, Împreunazrca părților imperiului desbinate şi
derimate prin: greşelile constituțiunii poliarchice şi prin urmările acestora, — aceasta. eră problema, grea, a lui August. Popoazele
din Britannia pănă în Persia, despărțite prin climă, şi colorit,
prin deii şi legile lor, ar avă să înveţe a se privi ca o unitate i
- şi a-dă

ascultare

de

bună-voiă

cetății,

din partea

căreia. erau

despoiate de domnitorii.şi de legile lor naţionale ! Însă cu per-derea, naţionalităţi lor. şi-au perdut, şi patria, objectul cel mai
„sublim
al jertfirei
omerești;
ele erau în sensul “politic
amorţite, neputându-se” prin nici o artă, reînviă la o adevărată
vieaţă naţională, cars să fi putut folosi întregului. Roma ca
învingătoare, eră de dinsele temută „şi urgisită, pentru-că ea, -

credeă a, ave faţă de provincii numai drepturi, dar' datorinţe nu.
Și totuşi problema, lui August ţintiă

întracolo, ca

să împace

i
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“aceste “contraste etern opuse! Dai” nu erâ a se
ontopi întro
unitate numai acest imens agregat, de popoare spre
a se lăsă

să

fie guvernate,

ci

şi. însesi

diferitele

ramuri: de guvernare,

cari păn” aci, conform principului republican da socialitate,
se
administră
de mai mulți, trebuiau să fie concentrate de August
“în mâna sa, dacă voiă, să devină monareh. În aceast
a intențiune.

Ia întărit Măcena t) în contra sfatului republican al lui
Agrippa.

Aproape 500 de ani a durat republica; întreaga,
stare socială, a
poporului roman se înrădăcinâse chiar cu fibrele cele
mai mici
în pământul acesta; ea trebuiâ- transformată din
fundament,

sau cu

alte

cuvinte,

poporul

trebuiă

să

se rumpă afară, din

obiceiurile strămoşeşti devenite aproape dogme
se îndese cu forța în noua formă de stat. Sila
nebunie ; fineţă,. amăgire, lingușira şi fățărie —
„plită, stricăcioasă a monarchului, şi din causa,
nisuiă

totdeauna

într'acolo,

ca mai

religioase, şi să
ar fi fost aicea
o necesitate cumaceasta, August

bucuros să fie, de cât să apară

puternic, şi speră resultatele cel& mai multe de
la timp, cele
mai puţine de la, forţă,2)
Se naşte întrebarea, că, potestatea, cea mai înaltă
con- |
feritu-i-s'a oare lui August deodată prin 0 lez regia —
numită la,
început lex împerii sau de împerio, său ȘI augustum privile
giu, —
și de la care deduce Justinian cu juristii lui3) toată
puterea
împeraţilor romani ? Despre. Vespasian se dice,4) că
i-s'a conferit
acest imperium pin un decis al senatului, care erâ
săpat
pe o
tablă de bronz şi depusă în capitoliul din Roma.
Aceasta, lege
dă dreptul de a încheiă alianţe, a face propuneri
în senat, a
recomandă persoanele magistratuale spre alegere
, a estinde
1) Suez. Oct. 28. —

Dio Cass. 52, 1—40,

Părerea aceasta

hbasată pe

cuventarea; lui Dio o înfrânge Dr. frandseu în scrierea
sa -despre politica
lui M. Agrippa, care mai târdiu mi-a venit la, cunoștință,
|
2) Că monarchia ar fi formată mai ales prin împreunarea
diferitelor

ramuri de administraţiuni

de stat republicane,

se combate

de /526/7 în

disertaţiunea sa prea interesantă, despre principatul lui August.
Ea se află
ca a treia temă în Raumer: „Historisches Tagebuch“, Jahrg.
V.

2) Instit. de ]. N. G. et Civ. $. 6. —
— Bach hist. jarisp. rom. pg. 269.
€

Zac. hist..4, 3, 6.

— Foarte

A. G. Cramer in D. Vespasianus
Imp. (Jenae 1785) pg. 21 ss.

04. L, 1 pr D de const. princ.
.

aprofundat,

tractează

despre

aceasta,

sive de vita et legislatione T. FI..Vesp.
”
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marginile imperiului, a dispune în afaceri de religiune de stat,
a dâ porunci după buna sa chibzuieală, şi în fine prerogativă |
de a stă preste legi (legibus solutus), prin ce probabil ar îi să
se esprime îndreptăţirea, de a cassâ, sau a schimbă o lege, sau
„a dispensă pe cineva de lao lege, dacă o “pretindeă, aceasta, .
salutea statului. Pe când împăraţilor de la Vespasian li-s6 conferiau
aceste privilegii deodată prin un conclus al senatului, August
„trebui să şi-le căştige numai succesiv și prin mai multe concluse senatoriale “şi legi. Spre a încunjură ori-ce aparinţă, de
usurpaţiune, el declină. dictatura, şi se mulţumi cu titlul de
princeps, ceea-ce pe timpul republieei însemnâ: primul senator,
cu potestas consularis neîntrerupt, şi cu dreptul de a-și alege
însuși colegii (19 a Chr). Prin aceasta şi-a asigurat puterea,
principală a potestăţii esecutive, adecă armata de 20.000 ostaşi
care şi-a: căştigat'o totodată şi prin sumele banilor egiptieni.
La început primise August potestatea supremă numaipe 10 ani,
(decennalia imperii) apoi lăsă a i-se r&înoi la fie-care 10 sau la.
5 ani. După aceea, prin căştigarea potestății tribunare făcă un
pas important. Tribunii ridicaseră plebeii la deplină egalitate.
"cu patrieianii ; ei erau indirect

cari

le făcuse Roma
dorinței

' făcuse

ca

plebeilor

causa

stat
după

căştigurilor

cuceritoriu,

de

drepturi

egale;

celor mari, “pe.

când

se

satis-

persoana

lor

eră, sacrosanctă, de unde şi puteau să vorbiască şi să lucreze
fără teamă de oameni, şi devenită ca partid oposiţional şi ca
putere contrară faţă de puterea senatului factorul cel mai viguros _.
în vieaţa, statului roman. Acest factor. principal al maşinei
de stat 3 împreună August cu consulâtul şi se puse astfeliu:
în

posesiunea

unei

puteri

împedecătoare - legale

în

contra

senatului şi a nobilimei, fară a se teme de vre-un periclu legal.
pentru persoana sa. Prin tribunitia potestas aveă dreptul să
conchieme poporul și senatul după placul său, să ţină discursuri
senat

în

şi

înaintea

poporului,

să

primiască apelaţiuni cătiă

“senat, şi cătră popor şi să decidă asupra lor; să modifice sau,
st casseze. cu totul .sentinţele judecătorilor şi” ale autorităţilor!)
>

1) Schwarzii diss. de tribunicia Augustorum

Caesarumque potestate.

Altdort 1716. De: şi împărații puneau atât de mare -pond pe. demni-tatea de tribun, în cât anii acestora îi puneau pe monete și pe monumente ca ani de guvernare, totuşi nu se lăsau a£ se numi înşişi tribuni,
ci conferiau acest tău altor -persoane.

-

954

â tribunatului cu

potastatea săpremă,

majestatis,

a unii

-r&u, eare

pe

pentru judicia,

-apucâse
sub unele
guverne ca o: infecţiune. cangrenoasă
„părţile. cele mai nobile. ale poporului. În tocmai
cum pe.
timpurile

dominaţiunei

democraţiei

o încercare

d6 a o restringe

1

și dea întroduce monarchia, se priviă de o vătămare a, maiestăţii
poporale şi se pedepsiă cu aruncarea de pe! stânca: tarpeică
;
tot-aşa luâse acuma” lucrul alta, faţă "după-ce August însuși
apucă; diferitele frâne de guvernare și representă, poporul. ca,
tribun, numindu-se de aci 'mainte- un crimen laesae, majestabis
ori-ce- încereaie de restabilire a, republicei,- pentru-că se priviă
de un atac asupra persoanei. inviolabile a monarchului. Cu cât
mai necesară însă şi pre lângă aceea toțodată şi din punct de
vedere al legalițăţei mai puţin basată .erâ în Rorna, potestatea
monaschică, cu atât mai multă îngrijire țineau posesorii ei la,
„recunoașterea şi adorațiunea, ei din partea, poporului, şi se :
numiau tirani, cu cât mai aspru procedau şi 'tractau mai al6s
pe senatul rival. Împărații, că Traian şi Adrian, cari n'au eşit
din “sinul senatului, şi erau destul de politicoşi a. ămorti prin:
măguliri rivalitatea. lui cea vechiă republicană, puteau fără
să
“periclu să desființeze judicia, majestatis.
“Numele de imperator pe timpul republicei se conferiâi
campoducilor adese-ori pe locul învingerii ca titlu. de onoare
militară

din

partea

armatei.

August

şi-la

însuşit în înțelesul .

monarchic-cetăţenesc (31 a. Chr.) primind prin acest titlu ca
comandant suprem al tuturor armatelor. totodată şi iinperium
proconsulare în". toate provinciile. . Proconsulatul . provinciilor îl
„făceă supraveghiatoriu şi judecătoriu asupra tuturor funcţio"marilor de stat de acolo... În . cetate împăratul nu purtă acest
„titlu, din care causă şi apare numai pe monumentele de prin
“provincii.
:
|
La anul. 19 a. Chr; er, August “magister sau praefectus
-“morum. “La, început erâ -censura “numai -0 preţuire de averi;
de oăre: ce însă averi și. moravuri se condiționau reciproc, devenise
curend o praefectura morum, şi o judecăţorie aspră asupra.
luxului. Fiind însă republica, basată pe răsboiu, care necesarminte
produce bogăţie şi lux, astfeliu deveni censura în. contradicere
| cu , constituţiunea, de stat de ps atunci, În mânile monarchului

A RERTRIIIETE
a CNP
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causa

rome mem
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însă legile despre lux puteau să fie de mare importanţă, fiind- că
contribuiau lă asigurarea, nimbului de majestate prin gradaţiuni
şi la îndrumarea, dignitarilor subalterni. şi în privinţa, esteriorului
„întră mărginile cuvenite. Censura dâ împăratului dreptul de a,
dispune asupra aplicărei functionarilor ; a-alege senatul, Cavalerii,
judecătorii, şi a administră venitele. statului.!) În -al- şeaselea,'
consulat; al său dispuse August o revistă cu scopul de a depăntă
toate acelea persoane, pe cari le ţine dînsul de inimicii lui și

ai monarchiei, și în modul acesta devenise. censoratul de sigur
un mijloc

important spre a desbrăcâ, senatul de suveranitatea sa.

Pontificatul suprem, pe care Va, primit August în an. 13 a,
Chr., încă a fost de însemnătate pentru o guvernare autocrată.
Instituţiunile religioase ale Romanilor erau aproape toate basate
ps politică, si în erele republicei mai ales pe întărirea dominaţiunii senatului şi a patricianilor. Ele procurau funcţionarilor
anuali respect şi încredere, consfinţiridu-se ordinaţiunile

senatului

"din partea deilor prin gura preoţilor lor. Astfeliu se întări puterea
morală cu credința, poporului, şi Roma deveni domnitoarea, lumei.
„Scopul

principal

al

instituţiunilor religioase,

protegiarea;

patri-

ciatului, se perdișe însă cu estinderea nefirească a marginilor
imperiului. — Înstrucţiunile religioase strîns legate de constituţiunea, republicană şi basate
numai esclusiv pe aceasta, .
slăbiră mereu cu apunerea constituţiunei. Dacă August voiă să
se fundeze pe ruinele constituţiunei vechi o constituţiune nouă, atunci trebuiâ, să redeie ierarchiei” vechi earăşi unitate şi putere,
„spre

a pută însuși sancţionă

creaţiunea,

cea, nouă.

-

Astfeliu condentză August toate funcțiunile cele mai înalte
în persoana sa. Ce-i drept, ele esistau şi mai departe, dar'
numai

cu numele.

|

Astfeliu împăratul conferi lui Agrippa, titul de tribunicia
-potestas ;- lui Tiberiu chiar demnitatea unui proconsul şi titlul
de imperator; apoi se mai înfiinţară chiar și funcțiuni și dignităţi- noue republicane, cum erau consules sufecti, honorarii”
seu codicillares, mai târdiu simpla ornaimenta consularia şi trium:
phalia. Însă toate acestea, erau fără nici o influinţă și destinate
pentru remunerarea, amicilor şi a partisanilor monarchului. Purd)

Dio. Cass. 53.

-

:
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"tătorii acestor dignităţi erau numai esecatătorii. voinţei împără
tești. Dv altcum demnitatea unui pra&fectus urbi erâ cea mai
importantă, şi toemai pentru aceea, cea, mai durabilă, căci praefectus urbi erâ privit de vicariu al împăratului. 'Tot aşa de
durabilă eră şi demnitatea de praefeâtus annonae, în cât August
însuşi â purtat:o în an. 22 d. Chr. din causa unei foamete.!)
Titlul de Augustus şi-l reservă monarchul pentru persoana
sa;

ear ajutătorii

lui

întru

guvernarea

imperiului

se nundiau

mai târdiu, după-cum o ştim, numai simplu Caesares. Fiii împă&"ratului purtau numele de principes juventutis, numele obicinuit,
al primului” cavaler.
o
_
Ținta principală pentru August trebuiă să rămână degra-

darea

senatului;

făceă

aceasta,

și cu

cât mai

cu atât mai

încet

şi mai neobservat se.

bine: îşi jucâ

usurpatoru!

rolul

său.

Spre a înfrânge spiritul aristocratic al senatului redeşteptat şi
întărit mai ales prin constituţiunea lui. Sulla, trebuiâ 'nainte de
toate

să se tacă

o cernere

a senatului

şi să i-se reducă numărul.

„acest scep. se înzestrau cu averea, necesară dacă cumva le lipsiă:
|
O adevărată, lovitură de stat a fost pretinsa lui intenţiune
„de a depune dignităţile şi a se retrage în vieaţa; privată. Senatul se temeâ, că pasul acesta, va causă alte. revoluţiuni, şi comise din causa aceasta inconsecuența,. de a osândi însuși vechiul sistem de guvernare, constrihgând pe August la primirea
de nou a demnităţilor celor mai înalte, şi prelungindu-le acestea
D Flora. ad. 1.2, -

--

De trei-ori se repetă, aceasta - lectis senatus. La început a dat .
August numai sfatul, ca, toţi aceia, cari sunt conştii de necualificaţiunea lor, să ese de voiă bună, în urma cărui sfat au
resignat cincideci de senatori, partea precumpănitoare dintră
ei cu o măniă făţişă în contra lui princeps. Presupunând dînsul
însă, că -are cu mult mâi mulţi contrari, mai şterse încă 140
de nume. Adevărat, că aceasta se făceâ, sub pretextul de a
reduce. collegium prin-limpedire la, vada; sa, cea vechiă venerabilă,
din care causă şi trebuiă să aibă fie-care senator o avere de la,
8—120.000 sesterţii ; însă scopul adevărat al lui August -a fost
fără îndoieală, delăturarea repubiicanilor aristocratici şi aplicarea,
ainicilor resoluţi ai persoanei sale şi ai ordinei noue, cari spre

i

e

”

e

Traian începe obsediul Sarmizegctusei.
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prin lege espresă. Cu o prudenţă și o tărie admirabilă "i succese
lui August în an. 27. d. Chr. împărţirea guvernării provinciilor

- întră. sunat şi. întră dînsul. Se împărţiră provinciile. cele mai
mari, pre

cum

Spania,

Gallia,

ş. a., ear”

cele mai

pacinice,

de-

date deja la, linişte şi la tribut, se transpuseră sub pretextul
unei guvernări mai uşoare senatului, care le lăsă, să fie conduse
prin locţiitori

anuali fără

putere

militară

—

proconsules

sau

guvernori civil — sub- controlă aspră şi salarisaţi, spre a îmblândi soartea, ţerilor cucerite. Împăratul din contră, 'şi reținuse
pentru

sine toate

ţinuturile

sate şi toate posiţiunile

cari-nu

erau

încă

cu totul

militare: de. lângă Eufrat,

Rin

organi-.

şi

de

lângă Dunăre, şi le administră prin subbeliducii — legati — săi.
Atât proconsulii, cât şi legaţii erau sprijiniți de propretori și
de questori. Venitele din provinsiile senatului (provincia senatas) curgeau în cassa statului — aerarium — a căror soco“tire se făceă înainte de toate de senat, sub controla împăratului ;
acelea ale provinciilor principelui (provincia, principis) din contră
curgeau în cassa fiscului, cassa privată a împăratului, din care
se plăteă şi soldul armatei.
Aceasta împărţire de guvernare procurase — cei drept - —
împăratului o preponderanţă decisivă asupra, senatului, . parte

pentiru-că i-se luase acestuia acuma mijloacele de a se îmbogăţi.
în mod illegal prin provincii, parte pentru-că perduse dreptul
'de disposiţiune liberă, asupra banilor statului, una, dintr& prero„gativele şi atributele principale; raporturile într - monarchia
nouă şi autoritatea vechiăde guvernare, care nu se putea stăpâni nici-când de a nu trăi mai mult în trecut de cât în present, rămaseră totuşi nestatornice, căci neputându-se transformă
constituţiunea cu o lovitură, ci numai pe calea astuţiei viclene
şi a somnolenței, ea, nici nu erâ un product dintro turnare, ci!
nuriai o operă mancă şi imperfectă.
Chiar şi procedura publică se luă; din mânile senatului
întrun mod şiret. Nevoind-împăratul să aducă înaintea senatului toate afacerile de stat şi mai ales cele. mai importante,
cari recereau discreţiune, dispuse sub pretecst de a dispensă
senatul de osteneala, deselor adunări, ca, în fie-care lună numai
de două-ori să se ţină colegiul senatului, anume la calende şi

la ide, şi că în lunile Septembre şi Octombre să se
-

-

conchiem6
17
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numai un număr anumit de senatori. Prin aceasta, dispără: vechia libertate a senatului, - degradându-se *acesta la un simplu
consiliu de stat.
Spre al face şi mai superfluu, August îşi crease un cabinet sau ministeriu din barbați fideli şi cuminţi, în contra căror
vîrtuţi şi înţelepciune “senatul nu puteâ să facă nici o objectiune.
Acest cabinet consiliar — consilium secretun principis — - eră,

compus din consuli și din alţi puţini magistrați notabili

şi din

senatori, întră cari se aflau şi Maecenas, Agrippa şi Mesalla, şi
se re'noiâ la fie-cari şease luni; apoi mai târdiu în fie-care an.
Sub împărații posteriori se numiă acest cabinet consiliar —
consistorium

principis.

În urma unui
lui Caesar, senatul
“care prima, lanuariu
p&ratul. Jurământul
tului şi se decretă,

obiceiu întrodus de triumviri după moartea
eră obligat a confirmă cu jurământ la fie-.
tot ce a dispus şi ce va mai dispune îmse făceâ pe geniul şi pe fericirea împăraca voința

lui să fie lege,

sau

că

dînsul

să

împreune în persoana sa puterea legiuitoare şi cea esecutivă.
Acum. August deveni monarch în sensul cel mai strict al cuvântului, de şi mai rămase încă după nume scheletul cel vechiu al republicei. Încă şi poporul își păstrase comitia sa, pentru
alegerea magistratelor şi aprobarea legilor propuse ; împăratul

însă în calitatea sa, de tribun puteă să împedlece

toate

nerile cari îi erau nefavorabile, şi împăcă vulgul
cu jocuri şi cu împărţirea de bucate graţuite.

cu

mai

sigur

razim

al monarchiilor

s'au ținut, —

de şi

cu nedrept — încă la început, armatele permanente. Întroducerea, acestora, în imperiul roman eră deja de mult preparată
- pentru susținerea cuceririlor celor mari. Acuma, le devenise apă
rarea tronului o datorință nu mai puţin sfântă, de cât apărarea,
hotarelor. Spre ajungerea, acestui scop pe calea cea mai scurtă,
se înființase o gardă imperială, constătătoare din dece cohorte
pretoriane, fie-care de câte o miiă ostaşi, dându-li-se de coman«dant un. praefectus praetorio.
Pentru serviciile poliţiale orășenești se înființă, o mMiliţiă,
orășenească sub un praefectus urbi. Tronul şi cetatea se asigurau astfeliu prin cohortes praetorianae şi prin cohortes urbanae, ai căror ambii comandanţi — praefecti preetorio — își

Tip

„"Ca-cel

propu-

petreceri,
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țineau unul altuia, contrabalanță Puterea, lor- eră numai” militară
şi neînsemnată, pănă când eră împărţită. Abia - de la Sejanus
încolo devenise praefectus proastorio o putere înfricoșată. Legiunile erau împărţite în castre stative de prin provinciă şi în
“prima, liniă subordinate legaţilor.
Aceasta constituțiune o puse August în locul republicei;
dacă

cumva; se puteă numi constituţiune,

ce nu

erâ alta. de cât

prima, încercare pentru un project al unei constituţiuni posibile
pentru viitoriu. Şi totuşi cât de precară erâ posiţiune împăratului pre lângă toată aceasta, constituţiune! EL n'a nimicit; nici
forma, dar nici spiritul republicei, şi tocmai pentru aceea trebuiâ să se încaere la'esercitarea suveranității sale întrun resbel neîntrerupt, pe care apoi îl purtă cu armele astuţiei şi ale
intrigei. Această luptă a erei noue contra celei vechi isvoră din
aședămintele constituţiunei augustiniane, treceâ ca o ereditate
de la un împărat la, celalalt, şi trebuiă s5 devină stricăcioasă
mai ales acelora, cari nu abandonau de bună voie tendinţa, monarchică, şi se alăturau pre lângă senat ca amicii acestuia. Sar
pută pume întrebarea, că oare senatul prelângă concesiunile făcute, cari îl degradau

la, o simplă

autoritate

administrativă,

—

cum a mai. şi putut îndrăzni să pretindă puterea legiuitoare?
La ceea-ce ar trebui s8 se răspundă, că concesiunile, stoairse
prin vicleșug, prin putere- şi prin suprinderi în momente de slăbiciune, nu erau în stare a nimici aşa curând spiritul naţional
de cinci sute de ani; ori, că August n'a imitat esemplul stricăcios. al lui Caesar, care cu toate ca el însuși formulă conclusele
senatului, totuşi nu le publică în numele său, ci în al senatului,
pentru-că prin procedura aceasta senatul îşi *mai rețină pre
lângă toată neputinţa lui cel puţin aparinţa puterei vechi, pe
care, cum reeasă din istoria ulterioară, se nisuiă a o recuceri
la fie-care ocasiune favorabilă. De aci revoluţiunile neîntrerupte .
după-ce încă şi armata, razimul presupus al. tronului, începă a.

se clătină în fidelitatea ei şi a descoperi în
nuă a tronului un nesăcavăr isvor de
mai trebuiă, împăratul să aibă strict
îndoit; de vedere, câre nici când nu
şele cetăţii eterne Roma, şi acelea
cumva

urmă

pe

unul “dintră. aceste
”

.

schimbarea

conti- -

înavuţire. Pe lângă aceasta
înaintea, ochilor un punct
se puteâ împreună: intereale imperiului roman. Depuncte,
-

.

trebuiâ

'necesar1%

MP n arii.

ceea-ce

se făceâ

şi acuma

în comiţii

sub

autoritatea Şi cu apro-

aa mp

minte să-peardă din vedere pe celălalt, şi viceversa, ; căci Roma,
cunoşteâ de la început în privinţa provinciilor numai drepturi,
dam” nu şi datorinţe. Faţă de aceasta colisiune de datorinţe monarchul puteă să fie omul cel mai escelent, cu cap şi cu inimă,
el treceă totuși la un partid pururea de un tiran, la celalalt de
un slăbănog, și erâ temut, urgisit și despreţuit. Funcţiurile de
stat se priveau deja sub August drept greutăţi publice, căci
- romanul voiă să serviască numai statului şi nu unui domn, mai
ales, după ce desecară pentru cei mari isvoarele de înavuţiri în
provincii. În ce situaţiune. tristă, vedem pe împăratul, părăsit de
toţi patrioţii, dacă numai prin silă se puteâ asigură de sprigi“mul lor! Astifeliu trebuiâ să ajunsă păn!. acolo, în cât numai persoane de rangul inferior şi cu -simțăminte joşnice se mai adunau împrejurul tronului, care — se înțelege
— deveni însuşi
destul de curând a fi despreţuit. Soartea lumii romane depinde,
într'o astfeliu de situițiune numai de la eventualităţi.
- Sub Tiberiu mai puţin se schimbase forma. esterionră . de
guvernare, de cât spiritul acestuia, care apăruse deja cu mult
mai vădit ca despotism. Tiberiu răpise poporului toată partici_pazea, la, afacerile statului, detragând eomiţiilor dreptul de a
alege diregătoriile şi a dă legi, şi trecându-le acestea la senat.
Conclusele senatului substituiau acuma locul legilor, astfeliu în
“cât încetase acum diferinţa dintră senatus consultis şi” dintră
adevăratul legibus. Puteâ să apară, ca şi când senatul ar fi primit; în modul acesta un adaus de putere, Tiberiu însă erâ departe de a-i concede acest adaus. În casul de întroducere a
vre-unei legi ţineâ sau el însuşi o cuvântare în adunarea, senatalui, sau lăsă să o ţină unul dintră questorii săi, după are
apoi se formulă conclusul senatului. Poporul se aminti încă
„— ce-i drept — înaintea caselor publice şi.la dreptul consue-tmdinar, pre cum. în genere erâ citat la esplicarea isvoarelor de
drept, însă nu se mai adună, de cât în afaceri religionare şi de
“arogaţiuni, sau cu ocasiunea. unei recunoașteri solemnea unui
cap de familie bărbătesc şi maioren pentru adoptarea de copii,
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barea, poporului. În locul senatului, poporul erâ acuma. adeseori
representat şi prin garda pretorială. — Senatul devenise sub
Tiberiu

și juriul

criminal

suprem

în procesele de

stat ale mem4
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brilor săi; va să dică: sentinţa, lui nu mai permiteâ nici o apelaţiune cătră împăratul; însă şi acest drept nu erâ de cât un
favor aparent, pentru-că, dacă - împăratul voiă să pedepsiască pe
vre-un

senator,

atunci

transpuneâ

cercetarea,

şi pedepsirea, aces-

tuia, la, senat, care astfeliu şi aicea încă nu eră alta nimica, de cât

o

autoritate

esecutivă,

fără voinţă proprie, â dorinței împărăteşti.

Tiberiu, stigmatisat atţât de aspru din partea,
diu partidul senatului, despreţuiâ, procedura vicleană,
de senat cel puţin un tiran nefăţarmic. Vă&dându-se
tatea tristă de a-şi susţină posiţiunea de monarch şi

scriitorilor
şi eră faţă
în neceside a apără

monarchia clătinătoare, el înăspri „justicia majestatis“, înființată
şi prin „cognideja de August prin „lex Julia de majestate“

tiones extraordinariae“ ; acestea deveniră straşnice mai ales prin
nedeterminarea crimei, pentru- că tiranul, dacă eră în voiă rea,
puteâ

st priviască

chiar și bagateluri ridicule de văt&marea drep-

turilor maestatice.
Starea cetăţii eră groaznică, pe când unicul praefectus
praotorio, Sejanus, transmutase garda praetoriană în casarmele
din afară de cetate, şi cari se numiau castre praetoriane. Aceasta
disposițiune eră menită a potentâ pănă la gradul suprem frica,
senatului faţă de tiran; dînsa, contribui însă totodată şi la aceea,
că, Tiberiu se retrase la Capreae. Posiţiunea, aceasta, ce li-o creă,
Sejanus, inspiră pretorianilor pentru primardată curagiul de-a
păşi ca un corp dominant. Claudiu, al doilea succesor al lui Tiberiu, se ridicase deja prin dînşii pe tron, ear pentru aceasta,
li-se încuviinţă un donativum. Acest prim esemplu servi statului
numai spre stricăciune, fiind-că deveni modelul tuturor revoluțiunilor următoare. Prin ajutoriul gardâi pretoriane sub unicul - praefectus praetorio, Burrhus, succese Agrippinei a ridicâ pe Nero
“la tron. Acesta, procură după modul celor mai multă tirani, plebei romane dile de aur, prin aceea, că pre lângă împărțirea gra„tuită lunară de bucate, 'obicinuite încă de pe timpurile repuplicei, le mai adause şi visceraţiunile și. congiariile estraordinare. .
Prin

aceasta

se amorți- aspiraţiunea

revoluţionară.

purtă puţină grijă de procedura

a poporului,

împăraţilor faţă,

care. de acum
de notabili.:
Senatului, pre lângă apoteosa sau şi blăstămurile unui
“împărat decedat, îi mai rămase şi dreptul de conferire şi de 1:

:
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*noire a puterii imperiale ; însă după-ce armata, făcuse esperinţa,
că dînsă poate să dispună şi de tron, se reduse acest drept la,
o simplă ceremonie. Vespasian formează acuma, o epocă în fundarea monarchiei romane. Dinastia Caesarilor apuse cu Nero în- trun-mod sângeros, urmează de aci 'nainte guvernele cele slabe

și furtunoase ale unui Galba, Otho şi Vitellius, în decursul
rora pe deoparte

creşteă

despotismul

militar, ear pe

că-

cealaltă

autoritatea senatului decădeâ tot mai mult faţă cu selbătăcirea,
şi obrăznicia, plebei; fiind finanţele în disordine
civile și

prin

risipa

autocraţilor,

armata

prin r&sboaiele

murmură

şi

capului

„statului nu-i rămase de cât trista soarte de a fi creatură a pretorianilor şi a legiunilor, un tiran al senatului, un linguşitoriu
al plebei romane şi un vampir al „provinciilor.
Titus Flavius Vespasianus a primit coroana înduplecat
fiind de Mucianus cel omnipotent, guvernorul Syriei. Legiunile
de pe lângă Dunăre sub campoducele lor Antonius Primus încă,
trecură pe partea lui Vespasian și bătură armata lui Vitellius
lângă Cremona. Noul imperator însă nu se credă în deajuns sigur numai prin recunoaşterea armatei, ci 'şi propuse a-şi basă,
"puterea pe o constituţiune nouă, care determină întrun mod
“mai precis raportul domnitoriului faţă de senat. De aceea lăsă,
_a i-se conscrie, şi a i-se transpune prin un conclus al senatului
toate drepturile şi libertăţile ce le posedau împărații pin! aci.
Acest conclus senatorial conţineă aşa numita lex regia, 1), erâ,
gravat pe o tablă de aramă, şi se descoperise la Roma în seclul
al 15. Începutul lipsește. Partea aflată sună după cum urmează:
„Săi compeată dreptul a încheiă, alianţă cu cine vrea;
pre cum a avut acest drept August, Tiberiu şi Claudiu.
Să-i compeată dreptul a conchiemă senatul, a face propuneri întrinsul, a ridicâ şedinţele. lui, a adunâ voturile; pre
cum a competat acest drept lui August, lui Tiberiu şi lui
Claudiu.

"Şi dacă la cererea, la porunca sau la, dispunerea lui seva
țină în presenţa lui vre-o şedinţă senatorială, toate conclusiunile
1) D. Vespasianus sive de vita et legislatione 'T. Flav,
imp. Commentar, auctore A. G. Cramer. Jena 1785, |.

Vespasiani
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din aceasta soăinţă să aibă valoare și să se respecteze tocmai
așa, ca, şi când ar fi fost senatul adunat în mod legal.
Asupra tuturor cari cer vre-un oficiu de diregătoriu, vreo
demnitate, vre-un post public sau vre-o administraţiune publică,
să se aibă consideratiune estra-ordinară, dacă el îi recomandă
senatului “şi poporului, sau dacă el le dă sau lia promis
j votul

s&u.

-

Să-i compeată dreptul de a lărgi zidurile şi marginile cepretăţei de câte-ori o va ţine aceasta, în interesul republicei;
cum i-s'a daţ acest drept lui Claudiu.
Şi el să aibă dreptul și puterea de a face tot ce va ţină
pentru
dînsul de folositoriu pentru republică, pentru religiune şi
fost
i-s'a
drept
bună-starea generală şi specială; pre cum acest
dat lui August, lui Tiberiu şi lui Claudiu.
Împăratul Vespasian să fie dispensa de toate legile şi ordinaţiunile poporale, de a căror observare erău eliberaţi August
Tiberiu şi Claudiu; și dinsul să fie îndreptățit a face tot aceea,
la ce erau îndreptățiţi

în urma

vre- -unei legi sau conclus August,

Tiberiu şi Claudiu.
Să fie legal şi valid ca şi când sar fi făcut la porunca
poporului, tot ce împăratul Vespasian va fi făcut, poruncit, ordonat şi dispus, sau ce se va fi făcut, poruncit, ordonat și dispus în urma poruncei sau mandatului său, înaintea edării
acestei legi.
Dacă, cineva în puterea acestei legi a făcut sau va face
în viitoriu ceva în contra altor legi ale poporului şi concluselor
“senatoriale, sau în urma, acestei legi va întrelăsă a face ceva,
ce ar [i avut să facă conform altor legi ale poporului şi concluselor senatoriale, aceasta să nu-i fie spre paguba lui; el să. nu
fie pedepsit;

să nu i-se “facă nici o piîră, nici o judecare

pentru

aceasta, şi nimenea să nu primiască jalbă contra, lui.
Acest decret senatorial este fără îndoieală cel dintâiu pas
cătră o plenipotenţă de guvernare conferită împăraţilor din partea, senatului, și de aceea e de mare importanță în istoria luptelor dintr5 elementele monarchiei şi cele republicane în constituţiuna Roinei. Acest decret; însă eră, după cum arată cuprinsul
lui, încă departe de a transmite împăraţilor esclusiv şi toată,
puterea, legiuitoare, ci aceasta rămase încă la senat, care nu
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voiă să priviască în împărați, de cât numai

pe. esecutorii

con-

cluselor sale. Spre a căştigâ o ideiă generală şi completă -despre puterea, împăraţilor, trebue încă şi acum să se enumere în
special fie-care din drepturile, competinţele şi prerogativele - lor.
Vespasian se susţineâ pe tron nu atât prin aceasta lex regia,
cât mai mult prin sumele mari, cari le-a adus de la templul”
din lerusalem și le-a depus în capitoliu, şi prin rigorositatea;
cu care dînsul se îngrijiă de administrarea. finanțelor. Numai
cu aceste mijloace erau posibile reformele lui cele energice. EI
-restabil disciplina în armată în asprimea ci cea vechiă, -de și
el: însuşi erâ o creațiune a soldaţilor. Curăţi senatul de individii
netrebnici, cari s'au fost furişat într't nsul sub împărații din urmă,
sprijini pe senatorii meritoşi, cari au dat îndărăt în starea lor;
se pusese apoi și prin bani şi prin resoluiiune în respect la
senat. Desfiinţă, judicia majestaiis, totuşi însă nu-i succese a delătură

raportul

precar

întră aceasta

corporaţiune

şi

întră

tron.

Apoi mai insufiă şi poporului respect, fără al măguli prin petreceri costisitoare, şi despreţuiă semnele de bunăvoința acestei

clase decădute; însă şi aceasta erâ numai

o urmare

a împre-

giurărilor şi a caracterului său personal. — Pentru provincii. re“formele lui erau — ce-i drept— apăsătoare, pentru-că întrodusese
un zigoros sister de vamă, și sub pretecstul abăsului de libertate porunci confiscarea mai multor” provincii, pre cum Rhodus,
Samos, Lycia, Achaia, Thraeia, Cilicia, Commagene, cărora prin

Nero li-se acordaseră drepturi mai mari.
- Dinastia Flaviilor a dat imperiului roman trei împărați. Cu
Titu Flaviu Vespasian, care deja sub Galba, Otho și Vitellius
se priviă de legiunile lui ca acela; care singur ar fi în stare să
pună eapăt zăpăcelei generale, se păreâ a se începe o nouă or-dine de lucruri. El îşi căştigase glorie militară în Britania, şi în
Siria, şi poate că toemai din aceasta causa l'a pus Nero în
fruntea,

espediţiunei

rului judeic s&
Nero cădi ; fiul
și eră, tot atât
țarea înțeleaptă
esto o glorie a

contra

Palestinei,

ca, prin

cucerirea

tesau-

se acopere pagubele incendiului cetăţii Roma.
unui vameş, netemut de tiran se urcă pe tron,
de vrednic, cât şi de capabila domni. Întrebuina tesaurilor. sale pentru. întărirea, suveranităţei
acestui împărat. Trupele primiră soldul regulat

şi se ţinură în disciplina cea mai aspră,

de unde -apoi

isvori
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ordinea, în armată

şi la popor. - Procedură, judecătorească

se în:

bunătăţi,-din contră se despreţui plebea; răsfăţată de tirani.
și
Desființarea, judecătoriilor magistratuale, pedepsirea, dilatorilor
Băr.
acestuia
vada
earăşi
o purificare a senatului, restabiliră

şi erau
baţi cu vrtuţi, însă serăciţi, căpătară daruri însemnate
eră un
an
Vespasi
protegiaţi, capetele mărginite erau despreţuite.

regent -fără prejudiţiuri ; ăceasta, o dovedeşte îngrijirea lui pentru instrucţiune ; aplicarea învăţătorilor” salarisaţi pentru retoaderenţilor

rică ; dar' “şi alungarea

ţineau cu o

stoicismului, cari

afecţiune unilâterală încăpăţinată la formele învechite ale repuplicei. şi formau un focariu continuu de învățături periculoase,
“cari păreau a; fi: incompatibile cu sistemul monasehiei celei -noue.
Capitoliul, Coloseul, un templu al păcei, o bibliotecă şi alte zi
diri esplicau afară de aceea necesitatea şi întrebuințarea unei
sume anuale de 40.000 mil. sesterţii, cari în partea lor cea mai
se adunau

mare

prin incorporarea

provinciilor

şi prin restabilirea şi urcarea dărilor. Pentru

sitoare, eari măguliau plebea, se păreâ. ca şi când nici
tesaurul statului. Omagii publice obveniau deci mai
şi Vespasian puteă încă pe patul său de moarte în
nobilă,.a valoarei sale, pe carea nici o apotheosă nu o

reînălţă, să esclame:

său

de toţi critisat şi urgisit
caracterul după-ce ajunse
fătarea, geniului omenesc.
decâ la moarte nici când
„misiune care mărturiseşte
pricepuse,-că

costi-

mar esistă
a rare-ori,
conștiința
mai puteă

„vae deus fio.*

- Fiul şi succesorul

Dînsul

mai sus

amintite

spectacluri

cu acelaşi nume,

erâ

ca

om

privat

pentru desfrânările lui, îşi schimbă însă
pe tron astfeliu, în- cât îl numiau desEl promisese senatului, că nu- va jăpe vre-un membru din senat, o pro- despre moliciunea caracterului său.

e mai

oportun

a se pune

cu

senatorii

cel

„puţin la apaririţă pe un picior egal, de cât a ptovocă prejudiţiurile cele vechi de staturi. El desfătă plebea, coruptă prin spec- .
tacule ne mai audit, de costisitoare, cari durau o sută de dile, i
şi prin produceri de tot feliul de cel& mai plăcute petreceri
poporale. Prin aceasta risipi tesaurul tatălui său, mijlocul prin» „cipal al domnirei. El arătă o generositate mare cu ocasiunea
nenorocirei causate de Vesuv, de pestilenţă şi de incendiuri în, |
Roma. Proclamă libertatea cuvântului şi a scrierei; şi. în genere
nu făceâ nimica, 'prin ce să fi provocat vre-o resistinţă, ast-
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„feliu în cât guvernarea lui de doi ani, cel puţin pentru Roma,
trebuiă să se numiască una dintră cele mai fericite; se naşte
însă întrebarea, că oare s'ar fi numit el pre lângă firea lui mai
mult pasivă decât activă, pe o durată mai lungă tot desfătarea,
genului omenesc“ ? Şi Nero şi alţi tirani încă erau la. început
favoriţii poporului.
"Fratele său, Domitian, observă, o procedură în tocmai contrară. Vespasian şi Titu, răzimați pe mijlocele auxiliare cele
mari, puteau să se lipsiască de legile magistratuale şi întrebuințară tesaurul, în cât Domitian, rămânând constituţiunea cea vechiă, fără bani erâ constrîns a-şi luâ refugiul earăși la fineţele
cele vechi de domnire, spre a se susțină în contra senatului.
Întroduse deci earăşi jurisdicţiunea maestatică, și delatorii, și
deveni tiran. Şi dînsul cercase la început a guvernă bine, înfrumseță, Capitoliul, zidi un templum flavianum, se îngriji de poliţiă şi de legi, deveni însă atât prin împregiurări, cât şi prin fi- rea, lui cea rea în curând un persecutor al fie-cărei distincţiuni
„și virtuţi ale aristocraților, ale căror averi le: secuestră pentru
acoperirea soldului celui urcat al militarilor şi a speselor pentru
petrecerile poporale. Din causa aceasta el a şi perit prin aceia
cari îi erau mai aproape, senatul îi sterse pomenirea, şi numele,
soldaţii şi poporul din Roma şi din provincii din contră voiau
să-l diviniseze,
i
Nerva, îmbrăcat cu vestmântul de purpur din partea ucigaşilor lui Domitian, urmă principiilor. lui Vespasian şi ale lui
Titu, asigurând senatului earăşi demnitatea lui originară de co- .
legiu guvernial suprem, şi redând prin aceasta vechei aristocraţii lustrul ei cel vechiu. Bărbaţii cei mai avuţi şi mai de
frunte se chiămau din provincii la Roma şi se puneau în funcțiunile cele mai înalte de stat; însă Nerva erâ un om bătrân
şi slăbănog, și pe aceasta cale nu erâ în stare să susţină potestatea, monarchică, Pretorianii și plebea deveniră neliniștiţi;
anarchia erupse deja, pre când Nerva, ca să scape de soartea,
lui Galba, alese pe M. Ulpiu Traian de succesor al său.
Astfel şovăi principiul monarchic şi cel poliarchic în constituţiunea romană neîntrerupt încoace şi 'ncolo, ear acest flux
şi reflux formă elementul de vieaţă al statului roman. Cu înce-

tarea acestei mişcări, şi petrificându-se

de

la Diocletian,

Con-
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stantin, Justinian firea democratică cu totul în. absolutismul
oriental, amorţiră dearândul membrele corpului imperiului uriaş.
Aceasta luptă a policraţiei cu unitatea de putere ne marchează,
în istoria romană ; căci
deci tot-odaţă şi epocele cele mai firești
după lupta pentru dominaţiunea, democratică urmă lupta, pentru
dominaţiunea universală, şi după aceasta, lupta pentru domina. *
țiunea autocrată, al cărei prim period, de la August pănă la
Domițian se numește al formărei monarchiei şi al despotismului”
militar, pre. când al doilea period de la Nerva pănă la Mare
Aureliu, în care Traian formează centrul, e al maturității și al
pausărei, sau doară şi periodul cel mai fericit pentru omenime
în istoria romană. Al treilea, period de dominaţiune autocratică
de la M. Aureliu

şi L. Verus,

al cărui

centru

îl

formează

Dio-

cleţian şi Constantin, ajunge pănă la Theodosiu, şi se numeşte
cu drept cuvânt periodul scisiunei şi al decadenței, pentru- că,
acestea, formau caracterul lui politic. Ultimul period de la Theodosiu pănă la, Romul e acela al decădinței și al apunerei.
Istoria, lui Traian cade aşa dară în periodul al doilea al
Monarchiei, în cel al maturității şi al pausărei, sau în periodul
cel mai: fericit din istoria romană. Pentru ilustrarea, istoriei lui
Traian şi a epocei sale este. deci de sigur o întrebare importantă,

că oare:

Ă

+

B. Merită per iodul istoriei romane de la Nerva pănă la M. Aureliu
o fi numit un period. fericit pentru omenime?
z

Dacă, fericirea, unui om singuratic nu o “căutăm atât în
autoritate, gloriă, avere şi în traiu bun, cât mai ales în gradul
superior al creşterii sale politice, morale şi intelectuale, prin
care se reînalță asupra bestialităţii şi asupra barbarismului, —
atunci ne este permis a, aplică tot-aceeaşi măsură de judecată,
doară şi asupra popoarelor, statelor şi imperiilor întregi. Istoricii
cugetători şi vestiți ') sunt de părere, că popoarele cari apar» Gibbon asupra decădinţei şi apunerii imperiului roman, tom. IL. —
Heagewisch „Ueber die fir die Menschheit gliicklichste' Epoche în der răm.
Geschichte.*:— Uzrick Becker: Ansichten des romischen Kaiserreiches bis
zur Mitte des 3-ten Jahrhunderts nach Christo.“
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ţineau la, imperiul roman în jumătatea, primă
p
din seclul al doilea după Christos, sar fi bucurat de'un grad mai înalt de feri„cire,

de

cât, popoarele

anterioare

sau

de

cât - alte

popoare din

|

alte epoce.
De

sigur,

că aotasta

aserţiune

are tot atâtea

motive

pro,

cât şi contra ei; ea însă este numai în parte adevărată, pre cum
_se va dovedi această, dintro cercetare mai de aproape a împregiurărilor generale. Fără a țină înaintea, ochiler tocmai un ideal
nerealisabil de creştere omenească şi de fericirea popoarelor,
totuşi trebue să căutăm a staveri noţiunea de umanitate şi fe-zieire, la care dînsa poate şi trebue -să ajungă. Aceasta stare
de fericire a popoazelor şi a statelor, posibilă, și în istoria, uni-.
versală întru adevăr realisată, asemănată cu starea, politică, religioasă şi generală de cultură a acelui period, ne va răspunde o
la întrebaxea pusă mai sus.
Noi punem aicea înainte de toate ') întrebarea, că oare
respuns'a starea politică a Romei şi a imperiului roman de
timpul acela pretensiunilor principâle ale dreptului natural
“ale celui al ginţilor, şi permis'a omenimei posibilitatea, de a,

bucură de vieaţa sa în ințelesul omenesc
în

adevărata

cope
şi
se

şi de a face progres -

umanitate?

Originea, colosului roman după cap şi după membrele lui
este deja, o creaţiune de usurpaţiune şi de cucerire, va să dică

s'a făcut în contra voinţei popoarelor, şi aşa dară nu nemijlocit
“spre înaintarea, fericirei lor, ci pentru folosul unor puţini. Relațiunea domnitoriului roman faţă de poporul său, şi relaţiunea,
poporului roman faţă de popoarele provinciale, nefiind basate
„pe condițiuni de reciprocitate — erâ contrară, ideei de libertate şi de umanitate, contrară dreptului omenesc şi de ginte. Poporul
roman -de sub împărați nu erâ deci aşa de fericit, în ideiă, pre
cum erâ pe timpul republicei, nu aşa, de fericit, pre cum erau
cândva, chiar și Medienii în resăritul depărtat şi despotic, cari
din voia, Jor liberă predară

lui Dejoces cârma

ţerei lor. Fericirea

supusilor zăceă cel puţin în partea ei cea mare în personalitatea împăratului, erâ aşădară foarte dubiă. Popoarele de la
3 Asupra stărei religiunei, artelor şi ştiinţei, vedi în fasciculii proximi,
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e pănă.la
ale Daciei,
nordic

zidul lui Antoniu şi de la marginile

vestic

muntele Atlas și pănă la solstițiul tropic, de la oceanul
pănă la Eufrat, şeasespredece

sute de mii de miluri pătraţi

ai

nu erau scutite

parţilor celor mai frumoase din zona stâmpărată,

, etc.
prin -convenţiuni, prin constituţiune, representanță, garanţe

-

ci erau espuse -volniciei.

ale”
Din contră însă se poate dice, că timpurile republicane

Greciei şi ale Romei

pre lângă

toata

lor constitutiune,

care.

se

.
apropiă de ideia ei, dar eră, adese-ori prea sus preţuită, nu erau

nici-mai bune, dar nici mai fericite de cât timpurile

bune ale

. permonaichiei. Dacă aicea oamenii erau puşi la. discreţiunea,
egoisti;
ilor
demagog
sonală a împăratului, apoi acolo erau prada
ca,
dintră cari cei mai miri și mai ilustri nu a rare-ori apăreau
cei mai-pătaţi. Erau oare luptele acelea sângeroase şi seculare
demoale partidelor acelor timpuri de aspiraţiuni la domnirea
popoaa
fericire
şi
cultura
cratică în stare a înaintă pacea,
când
relor? De sigur tot atât de puţin, ca şi timpurile,
ată, autocr
se luptiu domnitorii militari pentru dominaţiunea

şi perturhau popoarele

prin

Sar pută

r&sboaie “civile!

oare

pe când
chiar şi periodul al doilea al republicei romane, —
ată —
termin
eră
,
uţiunea
constit
şi
partidele erau deja împăcate
domidupă
v
esclusi
ei
iunii
s5 se numiască din causa aspiraţ
pentru
fericit
mai
najiunea, ubiversală, întradevăr de un period
pănă la
omenime, de. cât: timpurile monarchiei de la Nerva

Marc Aureliu? Chiar şi afară: de acest period de linişte, maturi

tate,

de pausare

şi de tzuiu

bun,

doară

n'au fost toţi împărații

stăteau
tirani ; şi popoarele încă 'şi aveau legea şi dreptul lor; ele

adese-ori cu Roma

întao

legătură

atât de slabă,

în cât chiar

silință şi prin .
- împărații cei mai autocratici numai cu multă
erau lăsate
espediţiuni grele "i puteau -stăpâni. şi de multe-oritotul eră
în voia lor şi să guvernau singure. Astfeliu la August
În cât nu mai
aşa de încurcat, în sine decădut şi decompus,
ca unicul
rălă
-gene
rsală
remâneâ, de cât o monatchiă unive
-nu voiau
"dacă
e,
posibilut mijloc de împreunare pentru popoar

să se ruineze cu totul.

a

iu de aseCu mai multă aprofunditate de cât prin o astifel
de sus prin
mănare generală se va pute răspunde la întrebarea
nu închiţilor
libertă
şi
tilor
o cercetare mai de aproape a dreptu
-

pom
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_puite, ci acelor în adevăr esistente ale claselor poporale romane,
pre cum și a stărei provinciilor.
.
În câ

priviă pe împăratul,

acesta. erâ constrîns,

spre

a-şi

manţină potestatea. sa, învidiată, ca un ce arogat fără drept,—
să fie sau un tiran faţă de senat, sau să se poarte ca, unul
de rangul senatului, un amic prevenitoriu, care visită senatorii .
în: casele lor şi se purtă de braţ cu diînșii. A susţină demnitatea,
de domn întră astfeliu de împrejurări apăsătoare, a succes numai
acelor împărați, cari erau .protegiaţi prin împregiurări, cum erâ
August şi Vespasian prin tesaurul Ptolomeilor şi capitalele
popoarelor din templul Ierusalimului ; sau bărbaţilor. şi mai
escelenți, cum unui Traian, care numai prin superioritatea,
caracterului său predomină toate împregiurimile; pre când bărbaţii
de o însămnătate “mai inferioară nu erau în stare a țină calea
de mijloc, ci cădeau întrun sau într'alt estrem, sau apoi scăpâu din
cursa, periculoasă prin depărtarea din Roma, făcând espediţiuni
îndepărtate, sau întreprindând călătorii îndelungate, sau în fine
strămutându-şi residenţa într'alte ţinuturi.
Şi totuși cât de ademenitoriu eră vestmântul de purpur.
A xare-ori eră "despreţuit, ci erâ privit ca ţinta cea mai sublimă,
a, gloriei omeneşti, de și partea precumpănitoare a, purtătorilor
lui o sfârşiră prin omor, ceea-ce în gradul acesta nu se întâmplă
în nici un. stat barbar. Adese-ori erau mai mulţi pretendenți,
odată, chiar nouăspedece în acelaşi timp; căci autoritatea, despotică nemărginită, nedeterminată nici prin lege nici prin us,
eră o adevărată apoteosă şi mai mult de cât un titlu decretat
din partea, senatului.
|
ȘI starea patricianilor, a statului senatorial şi a cavalerilor
încă se puteă numi fericită pre lângă toată tirănia împăraţilor.
Romul deja alesese senatorii numai dintră cetățenii cei mai
avuţi şi mai v&duţi, și îi numiâ părinţi, fie pentru bătrâneţele
lor, ori doară din veneraţiune. Alegerea lor se făceă la, început prin
regi, apoi prin consuli, şi de la 316 prin censori, Timp îndelungat se luau numai din statul patrician ; mai târdiu, după-ce
'şi eluptase și plebea drepturi egale, se luau şi din mijlocul acestora, în deosebi însă

dintră

cavaleri.

„virtutea îndreptăţiau pe timpurile cele
„senator.

Esehis

Originea,

bune

de la aceasta, erâ: "fie-cine,

la

“atatea,

averea,

demnitatea

de

care se ocupă cu vre-o

POTICA,
meseriă,

dejositoare,

al

sau

cărui

ai
a

parinte

fost.

sclav.

Dacă

cineva, se dejosiâ însuşi prin, fapte. nemernice, sau își micşoră
averea, prin economisare rea, cu ocasiunea, lustrului i-se stergeă
numele

din lista, parinţilor prin

censor

şi r&mâneă, “eschis -pănă

la, îndreptarea, conduitei sale. O tunică provădută cu o bandă
- lată de purpur, care înainte atârnă în jos; cisme negre, cari
ajungiau pănă la jumătatea pulpelor şi aveau la virf un C de
argint (Sigma, grecească) ; un loc separat în- fața binei la, representaţiuni în teatru, ear în amfiteatru îndată lângă locul luptei,
deosebiau aceasta societate venerabilă de popor, care de voiă
de astfeliu de barbaţi, cari nimic nu
bună se lăsă a fi dominat
făceau pentru sine, ci totul pentru patriă. Un astfeliu de 'consiliu de părinţi ai poporului însuflă lui Cyneas un respect, cum
n'a, simţit nici-odată, şi dînsul îi numiă înaintea, lui Pyrrhus o
adunare de regi. Consiliul acesta a fost, care prin consecuența
de fer a principiilor sale” a nimicit. pe Hannibal după bătălia de
la Cannae şi a supus trei continente sub dominaţiunea Romei.
Numărând pe timpurile republicei de regulă trei sute de bărbaţi,
se înmulţi de Sulla pănă la cinci sute, ear” de Caesar pănă la nouă
sute de membri, pănă-ce August îl reduse la şeâse sute și prin
o „lectio“ întreită îl curăţi de toţi nevrednicii, cari se furişaseră,
în el în decursul r&sboaielor civile, pre cum şi cu deosebire de
toți acei politici ortodocşi, cărora nu le plăce& monarchia.
Un stat aproape tot atât de vădut erâ cel al cavalerilor
a] numi şi pepiniera
(eques illustris), pe care se obicinuiau
senatului, pentru că de regulă dintrînsul se întregiă senatul. De şi după originea, lor nu formau un stat separat, ci
erau numai garda de corp a regelui şi călăreţii de pe lângă legiuni, totuşi prin Cornelius Grachus căpătară altă "destinațiune. Ei se destinară pentru judecători, pentru esarândarea
venitelor statului roman, îşi căştigară averi și vadă, şi formau.
un

stat separat,

care -ţines, mijlocul

întră senat şi popor.

De aci

'nainte nu mai erâ, fie-cine cavaler dacă serviă pe cal, ci numai
acela, care primiă, de la censor în numele statului un cal şi un
inel de aur, şi prin aceasta erâ admis în statul cavalerilor. Dinşii
încă

purtau

pe tunică

o

bandă

lungă

de

purpur, „însă

banda

aceasta, erâ mai îngustă de cât cea a senatului, apoi aveau şi
ei un loc separat, de onoare, la representațiuni, lângă scaunele

ADMINISTRAȚIA
în

senatorilor.
„solemnă, prin

focare

oraş

spre

an
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Capitoliu ; purtau

făceau

procesiune

o

cu aceasta

ocasiune o

cunună de lauri pe câp, ea în mână semnele de onoare militare,
pe cari şi-le-au căştigat prin bravura lor, şi erau îmbrăcaţi cu o
togă de vison. Pe acela, care “şi risipiă averea sau şi numai își
negligă,

calul,

cu ocasiunea,

acestei

festivități îl

stergă

.—

oma

din lista

cavalerilor censorul. Averea, unui cavaler trebuiă să se urce.
în timpul din urmă al republicei şi sub împărații cei dintâiu la

pate -sau

din

daruri

publice

şi private. Adese-ori oamenii acestia

nici nu aveau vre-o meserie, ci. traiau,

întocmai

ca şi în diua

9
a
in

a
ma
na rm
area a
er m

ereditare. El se

ie

se află pusă în faţa patriciilor sau a nobilimei

împărțiă în plebs rustica şi. urbana. . Poporulului ţăran aparțineau
încă şi romani distinși, cari după-cum eră anume obicinuit în
„timpurile anterioare, petreceau afară la țeară pentru administrarea,
moşiilor lor. Poporul urban parte nu aveă, nici de cum proprietăți de pământ, ci se compuneau din meseriaşi, comercianţi,
soldaţi, artişti ; sau din oameni cari trăiau din servicii neînsem-

”

4

cel puţin patru sute de sesterţii. Numărul lor însă nu erâ fixat,
ear” completarea se făceâ atât din statul plebeilor, cât și din |
cel al patriciilor.
Ambe aceste staturi : senatorii şi cavalerii, erau splendoarea
poporului roman; formau o contrabalanţă constantă în contra
usuirpaţiunei şi. a despoţiei ; erau, — ce-i drept — în degenerarea,
lor despreţuiţi şi persecutați de împărații despotici, de cei buni
însă, cari recunoșteau adevărata gravitate în constituțiunea, .
statului, erau earăşi restabiliți în valoarea lor, protegiaţi şi 'respectaţi, ba în deosebi de cei esterni, ca Traian şi Adrian, cari
n'au eşit din sinul lor, erau -tractaţi întrun. mod linguşitoriu
“chiar.. Ambele staturi însă erau puternice, considerate şi avute
“pe contul poporului roman și încă și mai mult pe contul acelora,
cari nu se aflau în 'deplina r osesiune a drepturilor civile sau nu-_
le posedau de loc. O libertate, ca aceea a cetăţenilor spartanici,
cazi ca un corp autocratic trăiau liberi pe contl „puterii, al
onorului şi al averei periarchilor şi a iloţilor lor, este.o stare
în contra dreptului firesc şi de ginte, şi nici de cum nu se
-puteâ numi o fericire de. popoare.
Popor în sensul mai strict al cuvântului se numiă, „dupăcum -este ştiut, acea parte a întregei poporaţiuni libere, care

_

_

0

„de astădi lazzaronii în Roma
j
i
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şi Neapol, din mână

liberă,

din

distribuiri de busate, oleu, bani şi came. Și pre lângă aceasta,
mai formă poporul acesta o-massă foarte mare, care se lăsă a
fi întrebuințată de demagogii vicleni pentru toate treburile lor.
Aceasta parte a poporului guvermă statul, pentru că ea distribuiă prin majoritatea de voturi la adunări: poporale- toate fune- 4iunile publice, sancţionă legile, denumiă beliduci,” şi decideă
asupra răsboiului şi a păcii. Fie-căruia din sinul poporului îi
eră, după eluptarea egalităţii cu patricienii, calea deschisă la
dignităţile cele mai înalte. Nimenea. nu puteâ speră la o înaintare
în funcțiunile mai înalte, dacă nu aveă protecţiunea, "acesţui
popor: Aceasta, maestate” a, poporului dură însă numai pănă la
„August şi Tiberiu, care desfiinţase comiţiile... Cu perderea libertății sale îşi perdă apoi şi onorul şi decădă mai ales în gloriosulperiod de aur de la Nerva pănă la Marc Aureliu întratâta,!)
- în cât seriitorii nuT numiau alteum de cât plebea nepacinică de
pe piaţă, mercenari, drojdiile și lăpădătura oraşului, şi plebea,
prăpădită, a, oraşului 2)
Însă spre a nu încurcă noţiunile şi împrejurările în mod
neistoric, trebue -să se facă o deosebire întră poporul din Roma:
_ şi întră cel afară, de cetatea, eternă, cât şi. întră aceia, cari se
aflau în posesiunea şi 'n usufructul diferitelor specii de drept,
și în fine întră popor, străini şi sclavi.
Roma, ca centrul de dominaţiune a fost totodată şi vîrtegiul şi abisul, în-care se perdeâ pentru totdeuna puterea
- popoarelor. Ea pretindeâ servitutul eter de la naţiunile, cazi
„erau cândva libere şi acuma subjugate de dinsa, şi nu se
- obicinuiâ nici-când a, se privi ca un ce complet cu dinsele, ci
voiă să esercite tot numai drepturi, nu însă a prestă şşi datorinţe,
şi toate le trăgeă, asupra, sa, pe sine însaşi însă asupra nimenui.
Cetăţenii sau plebeii capitalei se simţiau în sensul acesta mai
pre sus decât locuitorii altor oraşe, mai ales în _provincii, de şi
trăiau aprvape numai din sudoarea acestora, şi fără grânariile
1) Pentru că restituirea cotmiţiilor prin Traian a fost, — cei drept
— o precauţiune „poate chiar necesară politică, care însă nu „puteâ să
î:npedece Gecafinţa, succeasivă a moralităţei,
2 Turb forensis — operae conductae - — faex et sordes urbis —

urbana et perdita plebe,

18.
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siciliane foametea, ar fi învins asupra, libertăţei

Aşanumitele

largitiones

Jrumentariae,

congiaria,

biscerationes

nu mai încetară. În locul tuturor celorlalte esemple să ne reamintim
numai
esemplul lui Caesar. Dînşul donă fie-cărui
cetățean douădeci de taleri după banii nostri; lăsă a se distribui
grâu

şi oleiu

şi

a

se

esecutâ

petreceri

pe

uscat

şi pe

apă;

douăspredece sute de oameni luptau în contra a patrudeci de
elefanţi; poporul se ospetă în douădeci si: două mii de camere:
Şi în fie-care cameră erau aşedate două butoaie cu vin. Cu cât

mai turbată erâ tirănia, cesarilor în contra senatului şi a patri-

ciilor, cu atât mai plăcute erau de regulă dilele plebei. Bărbaţi
harnici, ca Vespasian şi Traian, cari respectau senatul şi erau
şi ei respectaţi de acesta, cari, cum dice Tacit, se nisuiau a.
împreună libertatea cu potestatea, se detrăgeau de sub ingerinţa
blebei,de și chiar şi. Traian le arangiase petreceri de o sută
două deci şi trei de dile, în decursul cărora, sângerau în fie-care
di de la o miie pănă la dece mii de animale de jertiă. Apoi se .
mai luptau la aceste jocuri dece mii de gladiatori unii în contra,
altora. Astfeliu trăiau civii romani, cari erau chiămaţi prin
dreptul lor civic la libertatea şi cultura cea mai înaltă, pe
contul consoţilor lor de stat mai puţini protegiaţi; căpătau
panem

et civcenses şi se

mângăiau

tot mai

mult

asupra

apunerii

libertăţilor lor celor vechi.
Gradul prim al dreptului civil xomain îl posedau numai
cetățenii născuţi şi aşedaţi în Roma,
Quiritii sau ginţea lui

Qouirinus, de unde jus Quiritium. Acesta, a fost dreptul civil roman

în cuprinsul lui cel mai larg. ear” posesorii lui se numiau cies
îngenui, cives optimo jure, optima lege vel conditione.
Al doilea grad, sau dreptul civil în sensul mai strins al
cuvântului, se numiă jus civitatis. Astieliu îşi căştigau sclavii
deveniți liberi în mod solemn, numai dreptul civil cest din
urmă, nu însă şi cel dintâiu. Un cive roman aveă pe timpul
republicei dreptul a-și dă votul în adunarea poporală, în legislaţiune, la aplicarea, funcţionarilor de stat, la decisiuni asupra,
păcii sau asupra r&sboiului şi Ia, judecătorii de stat. El aveă,
drept să ocupe dignitățile de stat, atât cele religioase cât şi
cele laice. El aveă dreptul a aparţină unui trib şi a-şi dă votul
în adunările acestora. EI aveâ dreptul a servi în armată ŞI nu
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erâ, supus 1a pedepse corporale. Este știut însă, că poporul şi-a,
perdut sub împărați toată participarea la, conducerea statului, şi
așadară eră în periodul lăudat de. fericit, mai puţin fericit de
„cât mai 'mainte. Gradurile acestea ale dreptului civil roman se r

conferau

şi locuitorilor

romani,

din

şi

individilor ' oraşelor

străine,

în care

cas acestia îşi păstrau totuşi legile şi magistratele lor proprii.
Ri se numiau atunci municipia, ear locuitorii. lor munieipes şi se
bucurau, dacă se aşedau la Roma, de toate drepturile cetăţenilor
care

causă

funcțiuni şi în Roma
rămâneau

cu

locuinţa

şi în
în

să

ei puteau

municipiele
oraşele

lor,

administreze

lor. În cas
atunci

nu

întruna

însă, dacă
puteau

să-şi

căștige unele drepturi de civi romani. Apoi îndată ce nu acceptau
legile romane, deveniau numai state aliate, cu dreptul de a
căştigă posturi de onoare în armată. Mai "nainte esistau municipii numai în Italia, dar' mai târdiu şi în provincii. — Acest
drept civil roman se căştigă prin naștere, prin dăruiri pe basa
meritelor căştigate, prin eliberare solemnă şi — sub împărați
— prin. vândare; nu se puteă îns perde în contra voinței
posesorului, de cumva, nu şi-a atras aceasta perdere prin purtare
nedeamnă, şi încă şi în casul acesta numai prin confiscarea
averii şi prin detragerea, focului şi a apei, ceea-ce constiringes
pe pedepsitul a se exil.
Jus latii sau latinitas, îl posedau soții latini, cari aveau
legile lor proprii și nu erau supuşi la censul roman. Ei puteau
să-şi dee votul lor, dacă erau provocaţi pentru aceasta, şi dacă
administrau în oraşele lor funcțiuni publice puteau să devină
şi civi romani, nu puteau însă să ocupe în Rona însaşi vre-o
diregătorie magistratuală. Ei serviau în armata romană ca așanumiții aliaţi, unde însă formau un despărtemânt subordinat,
deosebit. Mai erau apoi supuşi şi la pedeapsă corporală, şi în
timpurile de mai nainte chiar nu le erâ nici permis a purtă
arme pentru apărarea lor, fără consimțirea, poporului roman.
De şi după răsboiul marsic li-sa dat dreptul cetăţenesc roman
ca, recompensă tuturor acelora cari au remas fideli, totuşi îl
căpătau încă şi. mai târdiu acest jus latii multe state și mulţi
o
sclavi eliberaţi în mod solemn.
asemănare cu jus latinitas;
mare
Jus îtalicum aveâ cea mai
posesorii acestui drept însă nu. puteau să pretindă dreptul civil
18*

4

formate de cetăţeni latini erau încă

atât de restrinse, în câto

mutare dintro coloniă romană în una, latină se priviă de o
scădere de rang. Coloniile italice erau încă şi -maii apăsa şi
“aveau să plătiască dările cele mai mari.
Dreptul de prefectură îl căpătau acelea oraşe, cari s'au
arâtat nemulțumitoare şi ingrate faţă de romani. Ele n'aveau
nici drepturi municipale, nici. coloniale, şi aveau aproape aceeași
soarte ca, și provinciile, fiind guvernate de prefecţi, cari se _trimiteau la fie-care an din Roma. Cine nu cunoaşte soartea,
groaznică a Capuei în răsboiul al doilea, punic 2%) Pentru împopularea oraşului se întrebuinţă acolo poporul rustic, libertinii,
neguţătorii și meseriaşii, pământul întreg şi zidirile publice erau

însă proprietatea poporului

roman.

şi-a poporaţiunii aveâ Capua
stituţiune comunală, nici
nici o diregătoriă să nu

Numai în privinţa

să represinte un oraş;

locuirei

nici o con-

un senat, nicio adunâre de cetățeni,
esiste; fără autoritate publică, fără

guvern s6 remână mulțimea, neavând la nimica, nici o participare
comună, — neaptă pentru vreo coînțelegere; pentru administraţiune aveâ. să i-se trimită la, fie-care an de la Roma un prefect.
Afară de municipii, de colonii şi de prefecturi mai erau și
- statele aliate, cari erau cu totul libere şi-şi arătau dependenţa,
lor faţă de Roma numai prin împlinirea unor deobligăminte
anumite convenţionale.

S5 vorbim acuma despre riporturile popoarelor din provincii, pentru că din causa Daciei ne atinge farte de aproape.
i
Mărimea, imperiului roman erâ basată pe răsboiu şi pe
„cuceriri. Din datorinţa de conservaţiune propriă resultă acea,
consecuență, de fer, cu care senatul — un colegiu de guvernare,

2 Z70. XXVI,, 16.

N

PER NE TIPA

roman, Cum puteau s'o facă âceasta latinii,
şi nu aveau
parte la obiceiurile religioase, ca acestia. După răsboiul marsice
căpătase şi aceasta, clasă a locuitorilor Italiei dreptul cetățenesc:
roman, însă pre lângă aceasta a remas totuşi și jus italicum
şi se conferă diferitelor state afară de Italia.
Un alt drept a fost-cel al coloniilor. Coloniile formate. din
cetăţeni romani nu se bucurau nici de dreptul de vot,şi nici
de dreptul de a primi funcțiunide onoare în Roma. Coloniile.
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precum ceva asemenea; acestuia, în privința aceasta afară de
curia poporală nu se mai află în întreaga, istorie universală —
_înaintă treptat, spre a nu deveni însuşi prada Carthaginei sau
a Macedoniei. Cu cât mai mare eră massa cuceririlor cu atât
mai mare trebuiă, să fie încordarea lor pentru susţinerea celor
căștigate, şi se desvoltă tot mai mult -acea anăgire şi măestrie
nemaipomenită în politica romană, carea ca gradul suprem de
egoism de stat pre lângă totala desminţire a umanităţii faţă,
de consotii de stat şi a deaproapelui s&u, necesarminte trebuiă
- în fine să cadă în perire. Aceasta politică nici nu sa; ridicat
cândva, la ideia unei naţionalităţi italice, nici a unui imperiu
sau a unei associațiuni de popoare, cum au cugetai să o facă
_aceasta, Theodorich,

Carol

şi

Magnus

Enric

erâ pururea precugetată la slăbirea, -celor

poată

revoltă

şi să remână

aliaţi

IV.

învinşi,

ascultători.

Franciei,

âl

ci

ca să nu ăe

Și

dacă

sub

împărații următori lui Traian Italia decădă mai mult- spre egalitate -cu provinciile, şi dacă mai ales de la Caracalla, care
dăruise dreptul civil roman tuturor locuitorilor născuţi liberi din
imperiul roman, se produse. prin egalisare şi - prin disparițiunea
diferitelor drepturi o egalitate mai mare întră locuitorii Italiei
şi csi ai provinciilor, apoi — ce-i drept, — aceasta apariţiune
nu se poate tăgădui, dar eră mai mult un semn al decădinţei
-generale, de. cât al“ înflorirei romanismului. Energia, altcum o
trăsătură

principală

în caracterul

roman,

trebui să dispară,

cu

„cât mai tare eră încordată prin tendința îngrijată de a dă o
cohesiune şi stabilitate unui ce incoherent,
Dacă a succes subjugarea unui popor, atunci se consultă
senatul, că ce lege şi drept să-i deie. De regulă se trimiteau dece
“bărbaţi la beliducii victorioşi, cu cari se înțelegeau asupra
formei
- provinciei. Aceasta formă a provinciei nu eră totdeauna
egală, după-cum un popor se predâ de bunăvoiă, ori își apără
libertatea. Unele îşi ţinură legile şi autorităţile lor vechi, altele :
nu. La unii li-se luâ o parte din teritoriu şi se donă cetăenilor romani ; altele, şi aceasta erâ mai obicinuit, trebuiau să
plătiască un tribut anual. În provinciile nepacinice se ţineau
armate şi erau comandate de proconsuli ; în cele mai pacinice
de un propretor fără armată. Mai "nainte ţineâ guvernarea unei |

provincie

un

an,

şi nimănui nu-i

eră permis

a guvernă mai
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multe provincii deodată ; mai târdiu. însă se făceau și în privința aceasta escepțiuni. — Un questor (generalcuartirmagistru şi perceptorul suprem) şi cel puţin trei legaţi
(subbeliduci şi judecători) însoțiau pe proconsulul sau propretorul în provinciă. Sistemul metodic de stoarcere, care erâ
egal cu cel al satrapilor, pașalelor şi al intendanţilor, n'are să
fie istorisit la acest loc, ci e destul a reaminti numai filipicele |
lui Cicero în contra lui Verres, cari ne permit o adâncă privire
asupra

stărilor

cumplite

ale

provinciilor.

Aceste

stări s'au mai

înbunătățit — ce-i drept, — în câtva prin împărțirea realisată
de August a provinciilor în imperiale şi senatoriale, punându-se
guvernorii sub supraveghiare şi cu plată fixă, şi luându-li-se astfeliu mijloacele de a mai manipulă ca Verres; însă prin aceea,
că împărații căpătară acuma supraveghiarea asupra venitelor
acestor provincii senatoriale şi erariale, deveniră provinciile
earăşi o pradă a volniciei acestor principi, adese-ori netrebnici,
neconsiderând şi împrejurarea, că vechia asuprire a ţerilor prin .
salarisarea şi supraveghiarea guvernorilor nu sa putut total
delătură, ci a durat continuu. În cât priveşte însă provinciile
imperiale, acestea, lângediră cel puţin sub povara neîntreruptă a,
oştilor cari erau cantonate acolo şi purtau r&sboiu, şi apoi sub

despotismul

militar

apăătoriu.

Castrele

stative

şi

coloniile

militare deveniră cuiburi de despotism pentru aservirea popoarelor
altcum libere, și atraseră mii de oameni din Italia spre a-şi
căştigă realităţi immobile şi a gustă avantagiile înviugerilor
„căştigate. Cam patrudeci de ani după subjugarea, Asiei lăsă
Mithridates să se ucidă într'o singură di optdeci mii de romani.
Astieliu. trebuiau provinciile în scurt timp s6 se romaniseze

şi

s&

uite

de

vechia

lor libertate,

religiune

şi

de

datinile

lor. — Stăpânire, religiune şi datine străine, civilisaţiune spoită
şi demoralisare făţișă, şi în făptă nu o epocă de aur, ci o adevărată epocă de fer a fost moştenirea, lor.
_. Pre lângă acestea, se mai adaugă perirea limbilor popoarelor ;
pentru-că pretutindeni se conduceau afacerile publice în limba
latină, care apoi în curând deveni în ţerile apusene limba de
cultură, superioară, în tocmai cum în dilele noastre limba fian-

ceză.. Municipiile şi oraşele coloniale nisuiau a rivalisă cu cetatea
eternă și în privința limbei.

Astfeliu.

şe

deteră

„ana
RPR
ctre
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vechi

italice, sabinice,

etrusce Şi venetice.
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Celtica, se mai păstră .

numai prin munții din Wales, Cormwales şi Armorica. Poetul .
Apulejus, care se născise sub Adrian în Africa, mustră pe un
june african, care trăiă printră popor, pentru folosirea, limbei punice, de vreme-ce el a uitat întraceea aproape cu desevârşire
greaca, ear' cea latină nici că o puteâ; dar nici că voiă s6 o
vorbiaseă. Partea cea mai mare a comunei sf. Augustin nu
pricepeâ limba punică. Rămășițele limbei basce se refugiaseră
prin văile ăscunse ale Pireneilor și abia în dilele “noastre se
scoaseră din uitare prin cercetări ştientifice.t) Ce daună enormă
a, causat despotismul roman istoriei prin stirpirea tuturor acestor
limbi poporale ! Adevărat, că săracii apuseni erau în ori-ce privintă culturală inferiori Romanilor, și de aceea se și romanisaal
atât de uşor, pre când în orient proporţiunea, eră, toemai întoarsă,
unde. limba, stiinţa, artele şi cultura greacă domină asupra
„+uturor şi după apunerea libertăţii proprie chiar şi asupra răpitorilor acesteia,

asupra

Romanilor.

Astfeliu

eră imperiul

roman.

4

prin limba ,Jatină și cea greacă împărţit în două jumătăţi, dacă
nu voim să amintim ca a treia parte pe Sirienii şi pe Egiptenii,
cari îşi păstraseră limba lor maternă un timp mai îndelungat;
ear prin aceasta în fine se uşură despărţirea, imperiului în cel
apusean şi cel resăritean şi se aceeleră, răsturnarea imperiului întreg.
O clasă deosebită a poporaţiunei din vechiul imperiu roman
o formau străinii (hostes) a căror soarte în vremurile mai vechi,
în tocmai ca, şi a tuturor celorlalte popoare din vechime, eră
foarte tristă. Lor li-e eră oprit a purtă costum roman; erau
supuşi sub o jurisdicţiune deosebită; adese-ori erau goniţi din
cetate, ear averea li-o moşteniă statul. În timpurile mai târdie
însă, a, generalisărei dreptului roman, a romanisărei și lăţirei
culturei întră provinciali, nu șe 'numiau mai mult hostes, ci
peregrini ; treceau de ceea ce valorau, şi se urcau chiar la cele
mai înalte demnități de stat. Spania (ca să nu numim 0 provinciă a, resăritului mai cultivat) produsese pe un Columella,
Lucan, Martial, Quintilian şi: Traian. În timpurile şi mai tărdie,
când Justinian dete şi libertinilor dreptul civil roman, se perduse
aşadară şi numele peregrinus, şi cultura devenise unica deose- bire întră Romani şi barbari. Bă, sar pute dovedi,
1) Vedi disertaţiunea erudită a lui Wilh. Humboldt,

că creşterea
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parte

prin r&sboiu

şi

prin

captivitate,

parte

prin

comerciu

şi

prin vândări protegiate prin acestea, parte prin naştere şi- prin
moştenire. Cu deosebire în Roma şi în Italia lucsul cu sclavi
devenise monstruos. Seneca diceă unui âvidios: 2) „S&rmanule
de tine, care “ţi poţi află o plăcere în moșii imense, lucrate de
sclavi încătușaţi, într'o gloată de sclavi, număroșşi ca armatele .
"puterilor beligerante.“ Apoi la alt loc: 8) „Consideri pe pompeianul
Demetrius 4) mai fericit, care nu se ruşinase a fi mai avut, de
cât Pompeiu ? În fie-care di îşi numără mulţimea sclavilor, în
tocmai ca Pompeiu ostașii lui, și ar trebui să-i fie destulă avere,
dacă aveâ, doi sclavi, cari să serviască, și o celă mai. spaţioasă.“5)
Sclavii cer îmbrăcăminte şi sustinere; are a se îngriji pentru
atâtea burte ale besţiilor mâncăcioase; trebue să li-se cumpere
vestminte şi să se țină pază de mânile lor hoţeşti, ear când
își împlinesc serviciile trebue să le asculți vaetele şi blăstămurile.“
1) Gifbon |, 67.
2) de benef. VII.,

10,

3) de tranquillit. an. 8.
_ 4) un libertin al lui Pompeiu. Plut. Pomp. 40,
5) cella, celula sclavilor.
se numiau vicarii,

Sclavii, cari erau în serviciul “altor sclavi;

7

şi culţura Romei prin toleranța ei mai mare. şi prin admiterea
genârală a străinilor a, căştigat îîn acelaşi grad, în: care Athena, şi
Sparta şi-au accelerat, apurrerea, prin mărginita artă de stat, de
a țină pururea curaţ de ori-ce amestecări străine- sângele fami-,
liilor vechi, spre paguba creşterii acestor două state.!) Comereiul
universal şi coatingerea spirituală a trei continente, cari încungiurau marea-mediterană, uşurată prin toleranță, este în adevăr
o lature luminoasă a acelei epoce numite nu toemai necondiționat;- cea mai fericită a omenimei, dar' eră totodată, și causa,
recilor
şentimente
cosmopolitice ale atâtor oameni
mulţi,
cari şi-au perdut patria, credința, strămoşească, limba maternă
“şi ori-ce individualitate poporală;
|
Afară de unele provincii şi prefecturi, a căror stare se
apropiâ de sclavism, mai erau încă şi în imperiul roman sclavi,
cari în seclul al doilea d. Ch. formâu mai mult de cât a treia,
“parte din poporaţiunea întreagă. Mulțimea, acestor nefericiţi a
crescut în raport cu întinderea imperiului şi creşterea, lucsului

000
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“'Tot- acelaşi Roman dice

mai

departe

a

981

periculos, să-mi

: DB

credi,

a pune statului înaintea, ochilor, cât de. mare e numărul precumpânitoriu al celor răi. S'a fost făcut odată senatului -propunerea, că sclavii să se deosebiască prin portul lor de cei. liberi(toga erâ cu deosebire costumul numai al staturilor superioare nemuncitoare,

pre când

tunica,

se purtă

atât de

sclavi, cât, -şi

de civi de clasa de jos); în urmă upoi se recunoscă periclul ce
ameninţă, dacă sclavii ar începe a ne nurneră, “'Tot-aceeaşi ar
fi poate de temut, dacă nu i-sar ertâ nimănui; atunci ar apără
curând la lumină cât de precumpănitoare e partea cea mai rea,
a cetăţenimei.« Un anumit Claudius Isidorus,:) un libertin; a.
lăsat moștenitorilor săi, afară, de 3600 juguri cu boi şi 250.000
vite cornute mai mici, încă şi 4116 sclavi, cu toate, că pe.
foarte mulţi

i-a perdut în r&sboaiele

civile. Sclavii ca atari erau _

—— ce-i drept .— escluşi pe lângă pedeapsă de moarte dela
serviciul militar. În casuri de nevoie estremă însă se deelarau.
înainte de toate în mod solemn de liberi, spre a-si pută vărsă
„sângele pentru stăpânii -lor. Astfeliu s'a întâmplat după bătălia

nefericită de la Cannae,

când spaima generală eră, atât de mare,

în cât se completase armata prin sclavi, fără de. a-i declară
mai întâiu de liberi. Causa, acestei politice eră, fără îndoieală,
îngrijirea, ca nu cumva o mulţime atât de însemnată a unor
păn' acuma

acupriţi,

să-şi întoarcă

arma și s'o îndrepte

.
?) de clementia [., 24.
2 Plin. bist. nat. XXXIIL, 10, 47. —
272 dice, zeuzoido a romanilor ar fi avut;

.
Athenaeus -deipnosophist. VI.,
dece pănă la douădeci mii de

sclavi nu pentru serviciul lor, ci spre a se făli cu, dînşii.

5) Plin. epist. X., 38 și 39.

4

oameni

în contra asupritorilor lor, Acest principiu se practică încă şi
pe timpul lui Traian, căci eată ce scrie Pliniu împăratului : 3)
„Sempronius Caelianus, un bărbat tin&r escelent, mi-a trimis doi
sclavi, pe cari i-ar fi aflat întră recruți; eu însă am amânat
pedepsirea, lor, spre. a cere de la . Tine, restauratorul şi întăritoriul disciplinei militare, sfatul în privința pedepsei ce li-se
cuvine. Scrupulositatea mea cea mai mare este aceea, că dinşii
de şi au depus juramântul militar, totuşi nu sunt încă împărțiți
_ întră legiuni. Te rog deci, Domnule, a-mi dă directiva în privinţa
această, cu deosebire, pentru-că priveşte o causă, carea, îşi are

4
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urmările ei.“ -La care apoi Traian răspunde:
„Sempronius
Caelianus a urmat întocmai după porunca mea, trimițând oamenii
la, Tine, din al căror interogatoriu ar trebui să se afle, că, merită,

oare pedeapsă de moarte? Este însă întrebarea, că oare sau
“ oferit dinşii ca voluntari, ori au'-fost ridicaţi de oficerul, sau
au fost substituiţi în locul altora? Dacă au fost ridicaţi, atunci
a greşit oficerul ; dacă substituiau pe alţii, atunci vina este a
acelora, cari i-au dat; dacă însă au venit ei singuri,de si erau
„conştii de starea lor, şi sau îmbiat, atunci trebue să fie pedepsiţi. Că încă n'au fost împărţiţi întră legiuni, nu impoartă mult,
pentru-că în aceeaşi di, în care erau declaraţi de apți pentru
serviciul militar, erau „îndatoraţi. a-şi mărturisi adevărata stare.“ -

Aceasta, lege de stat, care eschideă -sclavii de la serviciul
militar, se pare deja a fi o dovadă
estraordinară a acestora, dacă nu

principală pentru mulțimea,
ni-sar raportâ respicat, că

mulţi dintră cetăţeni ţineau 10.000 pănă

la 20.000

şi încă şi

mai mulţi sclavi prin casele şi pe la moşiile: lor, astfeliu în cât,
în multe locuri numărul sclavilor erâ cel puţin egal cu cel al
civilor, ear întralte îi chiar întreceau.!) Împregiurarea, aceasta,
eră aproape aceeaşi ca pe timpul lui Demetrius Phalereus în
Grecia, unde în Attica, cea mai puţin binecuvântată, se socotiau
aproape doutdeci de sclavi pe un cetăţean, pentru-că- în Athena,
se aflau la o numărare a locuitorilor 400.000 de sclavi pre lângă
21.000 de cetățeni.2)
|
În Corintul cel bogat prin comerciu, chiar şi de sclavi,
aceasta, disproporţiune eră și mai mare, căci pe teritoriul acestui .
oraş suu numărat într'odată 460.000 de sclavi. Dacă pe timpul

lui Traian aceasta imensă mulţime

de sclavi va fi mai scădut

în Grecia, cu atât mai mult a crescut prin alte părţi ale imperiului
roman, şi. anume în Italia însaşi. Trecând după cucerirea Europei,

Asiei şi Africei şi sistemul de cucerire al republicei prin întroducerea monarchiei întrun sistem de susţinere și de apărare,
care cu puține escepțiuni — ca Traian, se adoptase de partea, cea
mai mare ă împăraţilor, răsboiul nu mai dâ atâţia prisonieri
şi sclavi, ca: mai nainte, şi se nisuiau acuma a-şi căştigă numărul
„necesar pentru lucs şi prin un feliu de căsătorie a sclavilor, cu
5) Fr. Aug. Wa, von einer milden Stiftung Trajans etc. pg. 7.
2) Athenacus VL, pg. 272,
E
4
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deosebire însă prin comerciul de sclavi, care

se esploatâ într'o

E

estindere foarte mare.

ale imÎn Romași în cele mâi multe oraşe principale.
sclavi
de
torii
neguţă
unde
se ţineâ un târg de sclavi,
periului
deja
veniau
mulţi
mai
îşi puneau marfa la vândare. Sclavii cei
,
Tanais
oraşul
pe atunci de pe litoralul Mărei-negre,!) unde
palul
princi
erâ
portul cel mare al popoarelor la gura riului Don,
oamenilor,
eţa
frums
prin
ite
renum
i,
ţinutur
târg de sclavi. Aceste
umpliau
se
unde
de
astădi,
de
mai ales Georgia şi Circassia,
şi ale
ului
Egipet
Asiei,
Gynaceele şi haremurile Greciei,

ilor
Italiei de două mii de ani, fumisau deja încă şi Roman

cei

t. se fâceă
mai mulţi sclavi, cu cari mai cu seamă la Byzan
de ambele
mare comerdiu2). Asiani, Africani, Germani şi Daci
locuri goli pe o
secse şi de toate etăţile se aflau la. astfeliu de
tablă legată
bină şi încununaţi întocmai ca vitele de jertfă, cu o
virtuțileşi
etatea,
ea,
de grumadi, pe care se putea ceti origin
mai multe
valoră,
c
defectele lor: Un sclav învăţat şi îndemânati
Lucull cu
lui
sute de taleri;3) din contră se căp&tau în lagărul
un bou cu 0
câte patru drachme, pre când Lot-acolo se cumpără
nainte şi
drachmă.4) Celor cumpăraţi 1i-să luă numele de mai
or lor
domnil
mele
pronu
cu
se numiău în timpurile anterioare
l lui
fecioru
r,
Lucipo
cum
cu postpunerea lui por (puer) pre
Jatine
nume
Luciu; în timpurile mai târdie. li-se dă după plac
Sjrus,
şi greceşti, parte spre a arătă originea, lor, pre cum Geta,
Pharnaces,
pazte de la regi şi de la bărbaţi renumiţi, pre cum
aeus,
Ptolom
,
Achilles
s,
Priamnu
,
Herodes
,
Phraates, Mithridates, Arsaces
crudă,
ironiă
o
;5)
mis
Romulus, Midas, Artemisia, Arsinoe, Semiva
a se di
nu cu mult mai bună, de cât; pre cum se obicinueşte
“cânilor astădi numiri de Sultan, Apollo, Diana.
etc. pg. 1.
1) Fr. Aug. Wolf, von einer milden Stiftung Trajans
e quibus terris
120:
pg.
IV.,
vol.
opuse.
Heyne
—
4.
38,
2) Pod. IV,

fura advecta fuerint.

- mancipia în Graecorum et Romanorum

—

Burigay

de Acad... des inscript.
disertaţia asupra sclavilor romani în mâmoires
1674, Fără, îndoeală un
Amst.
.
romanis
servis
de
tom. 35. — Lor. Pignori
Zizi Pogmae de operis servorum.
op principal asupra acestui object, —

Amst. 1672.

3) Atticus i-a ereșcut, după Nepos
% Plut în Lucull. pg. 580.

-

ia

13, însuşi și "i lăsă st fie instruaţi

pg. 49.
5) To, Casp. Orellius inscriptiones romanae amtiquitatis Vol. L.

“
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Dacă sclavii erau cumpăraţi de stat, susţinerea, lor cădea
tot în grija statului şi afară de celelalte servicii publice. se
întrebuinţau cu preferință pentru a servi pe la funcţionarii
publici. Dacă însă erau cumpărăţi de persoane private, atunci
sau se adăugau la servitorimea cealaltă de pe le moșii și
trebuiau acolo cu fere la picioare și încatușaţi s& lucreze Ia,
câmp şi în grădini,
nu doară, pentru că aceste mii ar fi fost de

vină, ci pentru-că astfeliu
eră obiceiul sclavismului, ear noaptea
s'o petreacă în nişte bordeie băgate jumătate în pământ, ear

jumâtate afară din pământ; sau se împărţiau întră servitorimea,
din oraş, serviau pe stapânii lor la masă, în dormitoriu, în bucătărie, la baiă, ca medici, chirurgi, bârbieri, tăiători de unghii, şi
căpătau doară și instrucţiune, spre a se prepără pentru una;
sau alta ocupațiune specială.
_
_
„Spre ari deosebi de cei liberi, li-se tundeâ părul de pe o
parte a capului şi li-se aplică pe frunte un semn de arsură.
Pălăria, toga și cismele erau o prerogativă a bărbaţilor liberi ;
sclavul umblă în tunică, desculț sau numai cu talpe sub picioare,
şi cu capul gol. Classa număroasă a purtătorilor de lectice, la,
„care se luau în timpurile de mai 'nainte bithinieni şi sirieni,
_mai târdiu apoi daci şi moesieni1), germani, celți,şi cu deosebire capadocieni athletici, -şi cari se socotiau de asiaţii cei
mai depravaţi 2), purtau uniformă roşi de lâna cea mai fină din
“Canusium ; ori şi în coloarea verde, după capriciul stăpânilor
lor.3) Poruncile se dau de stăpâni mai mult prin semne cu
ochii sau cu mâna, prin pliscăiri cu limba, sfichiuiri din degete,
de cât cu vorba. Sfichiurea chiamă pe sclavul respectiv Chiar
şi pentru

trebuințele

stăpânului

în decursul

nopţii,

ţinerea oalei

de noapte la masă. £) De altcum ocupaţiunile sclavului de casă
și mai-ales ale acelora, cărora le obveniă serviciul stăpânilor,
erau foarte variate. Corpurile stăpânilor se” tractau întrun Inod
7 Fuv. IX, &: fortes de grege Moesorum.
5 Cic. in Pison. cap.|: sine sensu, sine sapore, elinguem, tarăum,
inhumanum — Cappadocem modo abreptum de grege venalium diceres,
— Peron. 63, 317, hominem Cappadocem longum, alde audaculum et qui
valebat Jove iratum toilere.
.

*) BâtAger Sabina pg. 431.
4) Martial. Epigr, XIV., 119,

:

2
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tot

sistematic;

__ îngrijitoriu şi ca:
făceâ greşeli din
sclavi, care se
îşi predau robii

fie-care

membru

își

aveă

„985
sclavul

seu

ca

medic, şi vai de cel negligent sau de cel care
nebăgare de seamă. Se predă epitstatului peste
află în ficare familie.) Stapâni mai nemiloşi
chiar şi carnifice'ui pentru pedepsire, unui sbir

“public, care mai aleş înaintea esecuţiunei de
mai esecute şi o pedeapsă cruntă cu vergi2)

moarte trebuiâ să
şi primiă pentru

aceasta un salariu anual.3) După unele greşeli se înferau nefericiți, şi purtau astfeliu afară de semnul de arsură încă şi o marcă desonorătoare. Adese-ori li-se legă de grumazi un lemn.
(furcă) pe care apoi trebuiau să51 poarte în tot locul cu sine.
Încă mult după pedepsire erau batjocoriți cu nume d batjocură, .
ca, fureifer, mastigia, verbero, stigmatias. Dacă, cumva vre-un sclav se -

„ substrăgeă acestor chinuri-prin fugă și eră earăşi prins prin
poteraşii porniţi după dinsul, atunci sortea, lui erâ adese-ori luptă
cu spada în arenă pe vieaţă. Dătă eră rănit de. inoarte, îl
trăgeau cu un câslig la un loc aproape de amfiteatru, unde îşi
Sfirşiă, vieaţa nefericită, fără nici un ajutoriu. Alţii erau - în
astfeliu de casuri d»stinaţi la lupta, cu fiarele selbatice, ceea-ce
erâ, cu deosebire sub împăraji o petrecere plăzută. Alții apoi
suferiau restignirea pe cruce, o pedeapsă de moarte groaznică,
si totuşi cea mai obicinuită, pentru sclavi în acea epocă
inhumană..

|

Şoaztea, femeilor sclave nu eră mai puţin urttă. 4) Ele erau

„de regulă dite pradă capriţiului şi maliţiei femeilor romane,
neîngrijite prin creştere şi dedate la o voluptate selbatică, Ja, Jucs și risipă, din care fie-care erâ încungiurâtă - de sute de
astfeliu de servitoare. 5) Sclavele- destinate pentru. serviciul si
îngrijirea, corpului - doamnei se n! miau cosmete și erau diua
întreagă ocupate cu băile, cu rumeneala, peptenatul, cu ungerea,
şi curățirea unghiilor, cu îmbrăcatul, ş. a. Lucian descrie astieliu
de femei romane din acea epochă : VE „Dacă ar pute, cineva. să
1) Dem. Jo arius. Cf. Pig orius de servis “Romanorum pg. 5 ss.
- 2 Feyne opuse, Vol. III., pg. 189: „Virgaruni saevitia“.
3) Fiven. VI, 480: „—-— sunt quae tortoribus annua praestent“.

£) Bottiger Sabina.
5 Laur, Pignori de servis rom. p3. 191 24,
€ Amores ÎL., 440 ss. — Bâttiger 8.
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vadă, aceasta damă
somnul

în momentul

ei de dimineaţă,

o maimuţă

cu coadă,

când

acela, ar crede

ori vre-un

pavian,

se

scoală

în fine din

de sigur, că întâlneşte”
cu

care

a se întâlni

la

“prima eşire din casă, suntem obicinuiţi a. o privi în vieaţa,
comună de un presemn rău. Ele înainte de toate trebue să
aplice tot; feliul de unsoare şi pravuri. Fie-care fată, de casă și
serviţoare are să aducă un object separat de toalată. Una, aduce
un vas de argint pentru spălat; cealaltă oala de noapte, a treia
3) stropitoare ; altele eară oglinda şi atâtea cuthii, cât numai ar
pute încăpă

într'o apothecă

înşirate

una

lăngă

alta.

7

Q astfeliu: de domina !) tiranisâ, adese-ori sclavele ei de
"casă şi de camere întrun mod nemai audit) căci dinsa, eră cu
toată seriositatea, convinsă, că sclavii nu ar fi oameni5). Dedate
la, scene de lupte întră fiarele sălbatice şi la jocuri de gladiatori, îşi satisfăceau plăcerei prin pedepsele cele mai straşnice ale
servitoarelor.

Acestea, erau constrînse a servi după

modă

în ca-

_mera de toaletă cu umeri goli şi cu peptul desbrăcat,) spre a
simţi cu atâta mai mare durere loviturile, împinsăturile şi împunsăturile doamnei. Aceasta sau aruncâ5) sau loviă cu oglinda
de toaletă însaşi, sau puneâ pe o sclavă esercitată în arta de
tortură cu cnuta din pele de bou sau cu un ştreang noduros,

să lege roabele cu părul învârtit de stâlpul: uşii sau de alt stâlp,
şi apoi so bată cu sbiciul pe spate, pănă-ce stăpânei i-se alin
turbarea, când apoi pardonâ pe nefericita prin un „ezi“.6) Câte-

odată se esecută aceasta pedeapsă

și cu

un biciu

împletit din

sirmă de fer.) Apoi mai erâ un instrument obicinuit de tortură:
acul copciei de o lungime de mai mulţi țoli, ascuţit la capăt,
şi cu care la îmbrăcare le străpungeâ umerii şi ţițele cele goale
3 Un

titlu obicinuit aproape la toate femeile

pănă

la clasele

cele

mai inferioare. — Biâz/zger pg. 32.
2) Suv. Sat. VI., 475. ss. Aceasta sătiră ne Qă o icoană înspăimântătoare despre depravarea acelei epoce şi a miseriei, în care gemeâ
classa sclavilor.
.
3) Fwo. 1. e. 222: „oh demens, ita servus homo est? —* id
4) Fuo, c.: „nuda humeres Psecas infelix, nudisque mamiilis.“
€) Martial. epig. IE 66.
6 Tuo, |. c. 481.

7) pesrpes csoapaiore
se află un esemplar

se numiau aceste unelte

desemnat

în Sabina, -de Bottiger,

de tortură,

de care
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ale servitoarelor.?) Cu un asemenea stil de scris i-a scos împ&ratul Adrian unuia dintr& sclavii săi favoriţi un ochiu, pe care
apoi acesta Pa reclamat de la dînsul. Când un sclav sau o
sclavă, căpătă, pălmi, se făceâ aceasta în mod brutal cu -colțurile pumnului, pre lângă ce sclavul încă, trebuia să-şi umile
obrazul şi se '] îmbie pentru lovitură. Mulţi din sclavii onesti
preferau să fie .sbiciuiţi, de cât batjocoriţi prin pălmuire2) căci
aceasta treceâ în anticitate de o maltratare desonorătoare. O
pedeapsă, miserabilă şi deamnă de compătimit eră şi punerea
în groşi (codex), mai ales pentru sclavele, cari aveau nefericirea,
a plăcă domnului prin frumseţa lor, şi a aţiţă gelozia doamnei.5)
Ele se legau întrun butuc, scobit anumit pentru acest scop, deasupra genunchilor și de şolduri astfeliu, în cât le serviă de
scaun şi trebuiă purtat de dînsele diua și noaptea. £)
Sclavele mai puţin. frumoasa şi din causa aceasta neîntrebuinţate

pentru

în ajutoriu

şi

serviciul

de

camariere,

condamnate

sau

la

munca, silnică, petreceau întro aripă a casei în odăile de tors
şi de ţesut, cam asemenea cu casele noastre de corecţiune şi
de muncă silnică. Adese-ori erau şi dinsele victimile desfr&nărilor
domnilor lor şi, osândite de doamnele lor la munca de torcătoare,
şi purtau atunci o haină subţire şi transpazentă de Byssus,)
cu care de abia își puteau acoperi goliciunea, şi le espuneâ, la
pătjocura attora. Ele erau sub disciplina unei femei corectoreasă
„aspră, care la porunca dominei sau dacă comiteă greşeli, le
predă, sarcina duplă de tors,) astieliu, în cât nu erau. în stare
să isprăviască lucrul şi căpătau bătaiă, ori erau silite a luă,
aceea

vreme

când

celelalte

se bucurau de repaus. Aceste fete
despreţiuite-întră lucrătoarele de casă.7)

consoarte

torcătoare

1) Ovid. de art. am. 235—243. — Id. amores I..
2) Seneca de const sap.
3) Juo. IE, 57: „qvale facit residens in codice
2) Prapert. IV., 7, 40, arată, că s&rmanele erau
şi escrementele pe dtasul.
5) Seneca controv; Il, 15: „infelices ancillarura
adultera tenui veste perspicua sit, “
“5) Propert. IV, 7, 37,

7) Peron.

cap. 132, pg. 636. |

nefericite

erau cele mai

14, 13—18.
pellex.
constrinse
-greges

a lăpădă

iaborant,, ut

z
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Aicea se poate trage o paralălă bătătoaire - la: Ochi întră
timpul anterior al statului romin şi aceasta epochă, glorificată
de fericită a seclului al. doilea, după Christos, asemănând pe
Lucreția cea, curată 1) torcând însași întră servitoarele ei, cu o
- astfeliui da Megără şi sermânele ei quasillarii.
Afară de aceste torcătoare se mai aflu în partea stângă
a -palatului şi ţesetoarele şi croitoresele, cusă&toresele cu flori,
încroțitoresele vestmintelor, și călcătoarele de rufe, cari partea,

- cea

mai

mare

duceau o vieaţă, toi atât de grea şi erau constrînse

a fi îndesuite peste noapte împreună cu celelalte servitoare de
casă întro cămăruţă mică ca înta*o strungă.
|
- Afară de sclavii bărbătești mai mari avem să mai amintim
şi de soartea tristă a băiăţilor sclavi. Dacă băieţii acestia erau
_ de natură, bine-făcuți, atunci se băgau în Paedagogium 2) care.
eră întrebuințat de bărbaţi cinstiţi, pre cum o aminteşte Pliniu
la locul citat, ca locuinţe şi sală de instrucțiune, de şi devenise nu a, rare-ori un harem pentru cei bogaţi. Acesti ganimedi
stăteau sub un pedagog sau preceptor: un sclav bătrân, care
„aveâ-să-i instrueeze și să supraveghieze morala, lor. Instrucţiunea,
stă în- raport cu destinaţiunea lor, şi aceasta erâ după nume

- serviciul

domnului

sau

al

doamnti,

a dese-ori

însă

şi în

anti-

citate aşa numitul amor grecesc. Îmbrăcămintea lor eră uşurică
și constă dintro cămașă fină . de pânză egipteană, sufuleată
"pănă la genunchi,) care se numiâ Sindon şi eră la marginea, de
jos jur împrejur garnisită cu un rând duplu de gaetane (ciucuri.
Aceasta haină erâ mai cu seamă, străvădătoare, a dese-ori foarte
lucsurioasă şi este costumul în care vedem pe acesti „Is5os“
sau

„issulos“-pe

unele

tablouri :de pgemme atât

de desfătătoare.

Spre a le păstră acestora, ființa, ermufrodită, cu atât mai mult
coloarea lor femească amăgitoare, li-se puneă noaptea pe faţă o
mască de pâne înmoiată, după-cum obicinuiau a, o fuce femeile
D Li.

— Ovid. fast. IL, 74,

2 Plin. cp. VII,

27,

3) Foratius lib. IL, serm. 8, vers 10:

|

„pueri

altecinetţii,

Caligula a

silit, după Sueton. 26, pe senatori bătrâni, a i-se presentă în
costumul
acesta:
„nihil» reverentior leniorve erga senatum
— qnosdam summis
honoribus functos — coenanti, modo ad piute-un, modo
aâ pedes stare
succinctos linteo passus est.* Şi femeile publice Vor. î
purtat costu-

mul acesta.

N
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orie pe la moşii sau pe la
voluptoasa. Dacă se făceâ vre-o calăt
şi aceste indispensabile
băi, atunci trebuiă să se aducă pe cară
u. să serviască domnilor
unelte de plăceri ale dominei. Ei avea
să le ţină oala de noapte.
vinul la masă, dar şi celor îmbătaţi ie romană, se aruncă de
Un june spartan, care cadiă-se în sclăv
ciu. Adese-ori se şi inpe acoperiş, ca să scape de acest servi
face impotenţi pentru
fibulau astfeliu de creaturi, spre ai
a. nu deveni periculoși
îndestularea boldului -secsual și spre
stăpânilor jaluzi la servirea femeilor lor.
nepărtinitoriu epoca
În dorinţa, noastră de a apreciă, în mod
itelor clase de poporaâiraiană în privinţa stărei de drept a& difer
oprit ceva mai îndelungat .
țiuni din Italia şi din provincii, ne-am
anticităţei, ear acuma
la, părțile acestea întunecoase şi urite ale
rile esplicătoare, prin
lăsăm să urmeze mijloacele şi împregiură
taa, sclăviei.
cari adese-ori se uşură soartea cea tris
ioare aveau dreptul Adevărat, că stăpânii timpurilor anter
tea; de oare-ce însă
să-şi pedepsiască sclavii chiar şi cu moar
ime revoltătoare, se zeei esercitau acest drept cu atâta crud
ărat, că sclavii nu puteau
_strîngeâ de repeţite-ori prin legi. Adev
nu puteau să testeze, ŞI
să mărturisiască înaintea, judecătoriei,
fixum spre susținerea
să moşteniască; dinșii primiau însă un
i de bucate şi cinci
lor (pe fie-care lună patru sau cinci găleț
cu învoirea stăpânilor
denari) şi şi raţiunea lor dilnică, din care
avere, care prin 0 CLubuni puteau să-şi agonisiască 0 mică
pentru dînşii preţul de
ă
tare succesivă, adese-ori puteă să devin
iă

răscumpărare.

Aceasta

favotisare

a

li-se socot

stăpânilor

iristilor din anticitate
acestora de regulă din partea paneg
at'au dînsa? Cât timp
ca, o faptă laudabilă, dar'. oare merit
d după patrie, părinți
„îndelungat trebuiă nefericitul lângedân
copii, să “cruţe şi săşi
şi doară şi după nevastă şi după
lui miserabile, pentru ca
detragă de la gură pre lângă venitele
rare fie cât de mic? Şi
s&şi poate agonisi un pret de răscumpă
unde

eră aci virtutea

laudabilă

a unor

de

astfeliu

stăpâni,

gaţi de acestia
primiau acesti bani ai sărmanilor, căşti
şi cu lacrimi, pentru scăparea lor ?
mai

În timpurile

dinainte eliberarea,

piin aceea, că sclavul se lăsă, cu ştirea
pănului său a fi întrodus în conspectul
ă

cari

cu sânge ;
|

sclavilor se făceă

sau

sau la porunca stăcetăţenilor, sau prin
19

7
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aceea, că se duceă stăpânul cu sclavul său la pretorul şi
"i diceâ
acestuia: „eu doresc, ca omul acesta să devină liber
după
obiceiul Quiriţilor;“ la cari apoi pretorul îşi dă învoirea,
atinges,
capul sclavului cu bastonul şi esprimâ cuvintele : „eu
te dechiar
de liber după obiceiul Quiriţilor.“ Apoi îl învârtţiă sau
stăpânul
sau lictorul pe omul jur împrejur, îi mai aplică o palmă
şi i
dâ permisiunea, a se duce ca. om liber, unde va, voi.
Câte-odată,
dechiarâ, stăpânul pe sclavii sti şi prin testament de
liberi, şi
atuncea ei să numiau „orcini“ sau „Chaxonitae“ spre
a arătă,
că diînși acum nu mai aveau nici un patiron pe lumea
aceasta.
„În timpuri mai târdie îşi căpătau sclavii libertatea, doară,
şi într'uu mod mai puțin solemn şi se bucurau atunci
de o
“tractare mai blândă pănă, la eliberarea, lor completă
; dacă s. p.
stăpânul dechiară pe sclavul stu în presența mai multor
amici de

liber, ori făceă, o declaraţiune de liberare în scris, ori luă pe sclavul

său să ocupe loc la masa lui. Eliberaţii nu erau însă în
mod legal
liberi pănă nu se emancipauîn modul de mai sus. Fostul
stăpân
deveniă acum patronul eliberatului, care din partea sa
primiă.
prin aceasta datorinţele unui fiu. Dacă, dinsul nu împlini
ă aceste
datorinţe, atunci puteâ, earăşi să fie respins la starea de
sclăvie.!
Libertinul îşi tundeâ, perul, căpătă o pălărie ca semn
al eliberării,
şi-şi adaugă numele de familie şi pronumele stăpânului
înaintea,

numelui său propriu. |

-

Apoi mai erâ eliberarea, pe timpurile anterioare încopci
ată
cu mai mari avantagii de cât în veacurile după nașterea
, lui
Christos; căci după ordinaţiunea, lui Serviu 'Tulliu
căpătau
libertinii deodată cu libertatea, tot-odată şi dreptul
civil, şi se

impărţiau Ga cei din urmă
triburi

“cetăţeneşti; ?)

mai

dintră

târdiu

cetățenii liberi în cele patru însă

se

credeau - cetățenii

restrinși şi periclitaţi în drepturile lor prin mulţimea, libertinilor,

şi din causa aceasta nu numai că restrînseră libertinii
în drepturile lor, ci se restrinse. chiar şi dreptul eliberărei
de sclavi.
August ordină, ca sclavii, cari pentru crime săvârşite
au purtat
cătuşe, au fost mai de multe-ori bătuţi cu biciul, sau
erau înferaţi
pe faţă cu fer ars, să se poată ridică numai la starea
de „deditiţii.«
1) Suetonu. Claud: 25:

revocavit in servitutem,.
3 do. epit, XX.

- „ingratos,

et de quibus

patroni

quererentur,

"i

,

-
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cari nu
O altă lege puţin mai în urmă permiteă “sclavilor,
dreptul
numai
liberi,
erau dechiaraţi în mod de tot solemn de

de unde resultă trei clase de

civil Jatinie, ear nu cel roman,
libertini:

bucurau

cei cari se

de

dreptul. civil

să

nu

soman, cei cari

aveiu numai drepse bucurau.de dreptul civil latinic, şi cei cari
în r&sboiu pe.
urile acelor supuşi, cari s'au predât romanilor
stăpân în
un
nici
căapoi,
graţie şi disgrație. Se mai staveri
etate

de

sub

douădeci

de ani

poată

eliberă

sclavi fără

un sclav în etate
autorisaţie competentă ; mai depazte, că nici
departe,în care
de sub treideci de ani să nu fie eliberat ; mai
de la doi pănă la
proporțiune erâ permis a eliberâ sclavi ş. a.
a treia parte, ear
dece o jumătate, de la dece pănă la teideci.
după aceea însă
;parte
de la, treideci pănă la o sută a patra

proporțiunea

nu mai creşteâ, astfeliu în cât chiar şi dintră:

eliberă.
douădeci de mii tot numai o sută se puteau
şi oraşul“, și
statul
şi
ca
casa
e
Pliniu dice:!) „sclavului
neadmisibilidin acest principiu fundamental roman urmează
stat. Prin
în
stat
unui
a
ca
tatea, de familii proprie a sclavilor
ci prelegală,
urmare sclavilor nu le eră concesă o căsătorie
de a
ea
amintit mai sus, aveau nurnai permisiun
cum sa
de legătură se puteă
trăi laolaltă, şi a face copii. O astfeliu
— fireşte
desface după placul stăpânului, ear' copiii deveniau
— eară sclavi
astfeliude
Oare nu li-sa paralisat şi închis sclavilor prin
|
li:se .răpiă
Nu
lor?
“legi unicele mijloace şi căi pentru eliberarea,
de a. satisface
stăpânilor cu simţeminte mai umane posibilitatea
se pare a nu.
pe deplin“ impulsului inimiei lor? Afară, de aceasta
pentru că
opi,
filantr
r
fi fost tocmai prea mare numărul acesto
admira
se
şi
faptele lor humane se scotiaiu -prea tare la iveală
cari
,
bătrân
cel
_de contimporanii lor. Bărbaţi, pre-cum Cato
după
că, mâncau
îşi căutâu vîrtutea în simplitatea, : strămoşeas
pe sclavii, cari
lăsă
Cato
lor.
i
datina vechiă laolaltă cu sclavi
ear el esecută
lor,
ții
au comis vreu-un rău, s&i judece consor

numai.

Pliniu

scrie

unui

„Morburile

amic;2)

etăţii

dintră cari unii au murit în floarea

modul cel mai adânc. Am două

d Plin. VUL, 16.

motive

lor, m'au

mişcat în

de mângăiere, cari —

i

2) Pin. ad Paternum lib, VILL. cp. 16.

_

oamenilor mei,

|

19%
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ce-i drept — sunt prea, slabe pentru '0 durere atât de mare, dar
totuşi sunt motive de mângăiere. Unul dintră motive e bucuria,
cu care li-am cinstit libertatea, lor, pentru-că mi-se pare, că nu
i-am perdut pe aceia prea de timpuriu, pe cari i-am perdut ca,
liberi. Ear' motivul celalalt e permisiunea, pe care o dau sclavilor
mei, a face un feliu de testament, pe care eu îl privesc ca un
ce legal. Ei dispun şi mă roagă pentru ceeace le place; şi eu
le esecut disposiţiunile lor, în tocmai ca porunci. Ei împart,
dăruesc, fac legate ; de cât numai să nu se facă afară de casă.
Căci

sclavilor e casa

ca ŞI. O republică,

o cetate,“

|

Horaţiu, care eră. îmbuibat prin desfiânările de pe la curte
şi la mesele fruntaşilor bogaţi, îşi căutâ, recreațiunea, pre cum
se ştie, în vieaţa de la, ţeară, şi asigură:1)
„Oh, ce adevărate mâncări pentru d&i! Oh, ce nopți plăcute! Unde eu şi cu ai mei mâncăm cu atâta, poftă la vatra,
proprie,

şi nutrim

cu

aceleaşi

mâncări,

ce le-am

gustat

eu

mai

nainte, pe tinerii şi voinicii mei servitori de casă.“ 2) Antoniu a
dat ordinaţiunea, conform căreia un stăpân brutal puteâ să fie
constrîns a vinde pe un sclav maltratat, astfeliu în cât sclavul
nu puteâ nici-când să mai revină sub puterea acestuia.) Adrian
a pedepsit cu esilare pe cinci ani pe o femeie de frunte, care
a maltratat pe sclavii ei pentru delicte mici în mod neuman.)
O mulţime de inscripțiuni5) dovedesc în fine în - mod evident,
ce raporturi de pietate se cultivau întră stăpâni şi sclavi,
După cele espuse se pare, că Gibbon în partea primă a
marelui său op, pre cum şi Hegewisch în cunoscuta, sa scriere
asupra epocei celei mai fericite a omenimei în istoria romană,
„şi apoi Uhich Becker în tablourile sale ale imperiului roman, ar
taxă, prea sus fericirea timpului de la Nerva pănă la Mare
Aureliu, pentru-că, statul roman nu se mai poate privi în periodul
acesta ca un corp politic sănătos) ci mai mult ca unul care

1) Forat, Serm. lib. IL., serm 6..v. 63.
2)

2)
)
5)
6).
Reich in
ÎI

|

Wieland,

Dig. lib, |. tit. VIII, e. 2. lib. [ tit. VIII. $. 2.
Dig. lib. 1. tit. VI. cp. 2 $. ult.
Orellii înser. L., 488 ss,
Flegewisch |. c. pg. 5 dice: „Ich will zeigen, warum das rămische
jenen Zeiten ein gesunde;, sich wohlbefindenăer Kârper war,“
—
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bărse sirite încă în toată puterea
apropiându-se de bătrâneţe,
de
e
plin
it după nişte tinereţe
pătească, al cărui cap încărunţ
e,
siun
te în plăceri, sigur de pose
activitate, furtunoase și boga
ează
trad
însă
care
ie,
săi lauri de glor
pausează acuma pe eluptaii
,
nism
orga
i
căru
al
de mai nainte,
tot-odată şi sleirea prepotenţei
omdec
0
spre
morbuii, păşește
roinat prin muncă grea ȘI prin
medie
poat susțină numai prin arta
punere succesivă şi se mai
pînco
e calea parcursă nu sunt
cului ; ale cărui repriviri pest
ea
acel
vesele, ci adese-ori şi cu
ciate cu sîmţăminte pururea
a, lui, şi
averi nedrepte apăsau inim
de. căinţă, pentru-că multe
contul
ie şi-l'a căştigat adese pe
pentru-că, străluciul de glor
mai
cea
pta
trea
drept, — stă pe
liniştei interne; care — ce-i
te
poa
0
şi de artă, pre cum aceasta
înaltă a culturei ştientifice
cât
de
at poleit, care nu caută
so apretaiească anume un bărb
creacestea însă şi-a perdut şi
la esterior şi la aparință, prin
ă de sine şi în internul său.
„dinţa în singurul adevăr afar
sta stare în politică, aşa sa
În tocmai cum. se relevează acea
a acelei
artă şi în cultura ştientifică
relevat şi în .religiune, în
epoce.!)
lui Traian
C. Legislaţiunea
legile romane.
- Despre jurisprudenţa şi

Legile

sunt

oglinda

cea

mai

fidelă

a

popoarelor

şi

a.

mai instructivă a istoriei

cea
regenţilor lor, formează partea
„şi
elor
despre stările interne ale stat

resultă mai ales din
le
În Roma cea mai vechiă rege
necesitatea ordinei cetăţeneşti.
tea
băteau în senat, şi prin majorita
propune legile, cari apoi se des
le
Legi
au.
inge
r&sp
se
curii se admiteau sau
celor treideci

de

lui Romul întru cât î-se pot lui
dreptului natural, în
a autorităţei părintești.
drept de. ginte, basat
uliu îşi luă începutul

formau primă

basă a

copiilor şi
privinta căsătoriei, creşterei
entele unui
Legile lui Numa constitue elem
cu Serviu
pe adoraţiunea, deilor, ear
isgonirea,
ă
Dup
l?)
un feliu de drept civi

PI

1 Despre

atribui,

aceasta, jos mai

mult.

iş
279. — Gravina, origines juris Civil
2) Yust. Lips. Opp. tom. IV. pg.
pag. 28. edit. Lipsiae 1773,

904 -
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regilor aceste legi regești deveniră urgisite Şi învechite ; patricianii
se priviau ca mici „posesori ai jurisprudenţei şi deja ' şeasedeci
de ani după isgonirea, regilor se plângeau cetăţenii romani asupra,
volniciei judilor, pentru-că aşedămintele positive ale regilor s'au

fost contopit cu obiceiurile publice și private ale cetăţei eterne.

- Mai eră apoi și esenţa. legilor celor douăspredece tabule,

eşite din spiritul cel rigoros şi jaluz al aristocrației, amăsur
ate
stărei oraşului, de şiele după cuprinsul lor erau parte de origine
elină şi chiar compuse de un jurisconsult elin, de înțeleptul
Hermodorus din Ephes. Pe basa aceasta a dreptului roman, din
care numai puţine fragmente s'au păstrat pănă în dilele noastre
,
erâ aședată legislatura Romei, lărgită şi acomodată, în decurs
ul
strămutărilor celor mari în constituțiunea și guvernamentul ei,
:
a creşterei nemăsurate a impetiului, a îmbogăţirei şi a lucsului
ce creşteă întrun mod uriaş. Aşa numitele populiscita, sau
ordi- -

naţiunile edate în comitiis centuriatis primiră

de leges; mai târdiu se numiau

sau conclusele aduse

în comitiis

mai întâiu numele

astfeliu și aşa numitele plebiscita

tributis.!)

Ori-ce

ordinaţiune a

poporului se numiâ lez, fire-ar fi fost vorba, de jus publicum
vel
sacrum, sau de jus privatumn vel civile. Dacă însă se referiă,
la inte.
vesele speciale ale unui individ, atunci se numiâ_ privilegiun.2)
Legile edate de decemviri se numiau decemvirales, cele de
consuli consulares, ear cele de tribuni tribunitiae. August continuă
,
la început a edâ lepi în forma vechiă ; desfiinţarea, adunări
lor
poporale se esecută de Tiberiu fără greutăţi ; 60.000 de legiuito
ri
_spăimântători prin numărul lor și siguri prin sărăcia, lor se suplini
au
prin 600 senatori, ale căror posiţiuni onorifice şi vieaţă atârnă
de la graţia împăraţilor. Conclusele senatoriale căpătau putere
şi valoare de legi, pentru-că sub împărați se compuneâ, colegiul
senatorial, recompensat prin darul potestăţii legiuitoare pentru
perderea puterei esecutive — din judecători şi jurisprudenţi.

August întrodise deja la sfatul lui Maecena

succesive

obiceiul

de a dâ, decretelor senatului şi chiar edictelor sale proprii
puterea de legi. Şi fiind-că succesorii lui mergeau pe calea
„aceasta, încă și mai departe, modul cel vechiu de legiuire eşi cu
i) Zac. ann, HI,

58.

XVI., 10, 15, Gaz, XV, 27.
2 Gel, X., 2,

—

Zi. IL,

a

55. Idem VIII.

12. Epit. XI. Pe,
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că decretele “senatului se
încetul de tot afară din us. E-drept,
e, ele însă se respectau
mai publicâu pentru respectul de formalitat
ia dâu

aţilor. Acest
numai întru cât erau eşite din porunca, împăr
subşternute, adecă
iuni
petiţ
la
răspunsurile lor

acuma, legi prin
las vel preces; sau prin
per rescript- aad libellos supplices, episto
de drept la judecătorii,
decretele lor spre deciderea casurilor
ile lor ocasionale, adecă
adecă per decreta; sau prin ordinaţiun
fine prin poruncile lor, adreper edicta vel constitutiones ; sau în
oduci, apecă per mandata. sate cătră autorităţi şi cătră camp

Prin

urmare

erau

cele

trei

isvoare principale

ale

dreptului

itutirnes principales ; pre lângă
roman leges, senatus consulta şi const
şi edictele magistratelor
acestea mai sunt ase consideră încă
.
_ şi cu deosebire celea, ale pretorilor
prin lege sau eră cu două decis
erâ
nu
Dacă vre-un câs
tele şi cu “deosebire preînțelesuri, atunei îl esplicau magistra
şi jus honorarium, pentru-că
torii prin: edicta, cari se numiau
cu onorurile cele mai înalte
proveniau de la persoanele investite
jurisprudenţilor renumiţi şi
ale statului, ori apoi ca sentințele
juris consultoruin. De la regi
auctoritates vel responsa prudentum et
dictatori, censori şi pretori,
a trecut jus honorarium la consuli,
poporului, de edili şi proconşi se eserciă chiarşi de tribunii
e a civilă prin edictele
sprudenţ
- juriâs
suli. Astfeliu se reform
du-se însă în considerare și
anuale ale pretorului oraşului, luân
un pretor își începeă oficiul
consuetudines bel mores majorum. Dacă
prin publicator regulele după
său de judecătoriu, lăsă, a se anunţă
i dubii şi modul cum, ar
cari aveâ de gând a purcede în casur
cele vechi şi aspre în sensul
fi.să se îndulciască, aşedămintele
şi conform ecuităţii, şi apoi
- necesităţilor “progresate ale timpului
păzete alb. Pe calea aceasta
sori aceasta publicaţiune pe un

- se străformară una

după

alta

toate

legile vechi

decemvirale,

l de apucături, şi chiar scor
întrebuințându-se fără sfială tot feliu
E drept, că ordinaţiunile fienituri, pentru ajungerea scopului.
rarea anului său de funcţiune
cărui pretor erau supuse după espi
e raţionale erau de regulă
unei. confirmări ; - însă ordinaţiunil
a corneliană, constrîngeă pe_ întărite de pretorii uimători. Lege
a legii şi de la spiritul primei
pretorul a nu- se abate de la, liter
ademenirile la nedreptăţi, ear'
sale publicaţiuni, sprea delăturâ

aședă “toate edictele
Caesar deja se ocupâse cu planul de a

-
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laolaltă: întrun n. codice. Abia Adrian esecută aceasta ideiă, prin
pretorul Salvius Julianus, care a compus edictum perpetuum,
aşedându-se de aci 'nainte acesta drept cinosură nestrămutabilă, a,
jurisprudenţei civile în locul celor douăspredece tabule, şi egalând
astfeliu discordia vechiă întră drept, şi ecuitate.!) Adrian a luat
încă — favorisat prin toleranța timpului și prin lunga sa
absenţă, — cel dintâiu în posesiune completa putere de legiuitoriu, pre când împărații de la August pănă la Traian se multumiau a publică edictele lor în cualitatea vre-unei dignităţi
de stat, ear epistolele şi cuvântările lor erau considerate din
partea senatului drept senatus consulta. De la Adrian pănă la
Justinian continuau împărații a străformă atât dreptul privat,
cât şi cel civil după recerinţele principiului strict monarchic.
Dacă, în timpurile anterioare li-se permiteă împăraţilor ici-colea,
“la rugarea lor de popor sau de sânat vre-o escepţiune de la
deobligământul ori pedeapsa deosebitelor statute, aceasta concesiune pentru primul funcţionar al statutului se priviă în curând
ca o prerogativă, carea sub spaima despotismului militar pre
lângă ignoranța sau corupţiunea civilor se combăteă în curând
atât de puţin, în cât princeps se priviă de legibus solutus.
Aproape tot acela erâ casul cu senatus consultis, prin cari la
„început li-se confirmâ împăraţilor — când veniau la guvern —
prerogativele speciale. Ulpian şi Trebonian creară lex regia, care
devenise basa adevărată a potestăţii imperiale, transmutând
poporul prin acest act împăratului deodată cuprinsul întregei
potestăţi. „Voința împăratului căpătă puterea și efectul legal,
“pentru-că poporul roman a predat principelui prin lex regia
-cuprinsul întreg al puterei şi suveranităţii proprie.2) Câte interese
şi câtă patimă, esclamă Theophilus la curtea, lui Justinian 3,
poate să ajungă înălţimea domolă şi sublimă a monarchului ?
EI este deja stăpân pe vieaţa şi averea supușilor săi, ear cei
pe cari îi atinge disgraţia lui, aparţin deja morţilor!“
În. cestiuni de drept privat domnitoriul omnipotent al
imperiului roman se puteă însă mai rare-ori înduplecâ, prin: conD) Zeineccius

Opp. VII,

P. IL, pg. 1—564

2) Institut, lib. 7., tit, IL, N. 6. Pandect. lib. [. tit. IV, leg. I. Coa.
Just, lib. [., tit. XVII. leg. |. N.7.
|
3) Zheophilus în paraphras. Graec. institut, pg. 33, 34. Ed. Weitz,

|
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partială a
cât dacă prin presentarea
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,
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s, per Tes ere greşită, decideă în scri
vre-unui cas, sedus la o păr
timp 0areUn
preveni Traian pentru
criptum. Acestui abus îi
clusele lor,
or, concesiunile şi con
care. Rescriptele împărațil
cu o cerneală
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edictele şi sancţiunele pra
puţin de la,
rmuză şi chinovar, cel
purpureă mestecată cu che
|
Ă
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ner
apu
Ja
ă
păn
I.
Leo
cari au
cită, numai legile acelea
În cele următoare se Vor
le sa
une
La
îmbunătăţite de Traian.
fost edate, schimbate, ori
ginea
ori
re
era
necesar & luă în consid
părut în casul din urmă
şi istoria, lor.
confirmata.
ra superiorum Imperatorum
1. Privilegia ac beneficia vete
iduce
va Traian eră absent ca bel
Fiind-că la moartea, lui Ner
imperiului,
frânele de guvernare ale
luat
a
o
acol
şi
ia.
man
în Ger
ărații de
şi consulatul, pe care împ
se îndoiă a purtă tot-odată
, parte
are
ern
an al începutului de guv
regulă îl primiau în acelaşi
l, parte
altu
stituat şi designat pentru
însuşindu-și consulatul sub
consul în
întrând la i lanuariu ca
așteptând finea anului şi
rilor senaîn Roma cedă însă cere
mod legal. La întrarea lui
lea) cu M.
d. Chr. consulatul (al trei
tului, primi la anul 100
ile acorrtăţ
libe
privilegiile vechi şi
Corneliu Fronto şi confirmă
întâiu
mai
a o făci înaintea lui
date de predecesorii săi. Aceast
eri
Tib u nu
pre când împărații de la
Titu prin un unic edict,
şi legale,
ecesorilor lor de valabile
recunoșteau beneficiile ant
confirmate.!)
a erau dearândul de nou
de cât numai dacă aceste
â: 2). „Ordisun
lui
lui Titu, ea” edictul
— Nerva urmă esemplul
.
sine însele „din.
Quiriţilor, se confirmă de
naţiuni anumite,
bile despre
şi nu e lipsă de probe vidi
spiritul unui timp fericit,
oaște. Fiebun, dacă e ajuns al cun
sîmţămintele unui principe
l, că eu am
îmi poate însă dă atestatu
mei
nii
ăţe
cet
ră
dint
care
cu plăcere
liniștei mele, spre a împărți
Ă
preferit siguritatea publică
Ă

——_

|

3) Set, Titus 7:

cum eX instituto Tiberii

omnes

dehine

Caesares

non haberent, quam
essa principibus, aliter rata
beneficia, superioribus conc
omnia uno confirssent ; primus praeterita
”
si eadem iisdem et ipsi dedi

passus est.
mavit edicto: nec a se peti
66.
2) Pâin. 9p. X.

908
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noue binefaceri şi spre a susțină cele confirmate de -mine.
Pentru-ca, însă amicii publici să nu fie conturbaţi nici prin neîncrederea, acelora, cărora, li-sa făcut partede acelea, binefaceri,
pici prin memoria celui care le-a dat, o ţin tot atât de necesar,

cât şi de îmbucurătoriu
tudinea

mea.

Eu

nu

a preveni

voesc, că

pe cei indoelnici

cineva

să

creadă,

cu grati-

că

ceeace

a

primit. de la, alt principe îndeosebi, sau din consideraţiune de
stat, s'ar cassâ, de mine din causă, ca dînsuls5 aibă mai ales
mie a-mi mulțumi, dacă, eu aceasta o aprob şi o confirm. Cine
'mi doreşte fericire şi a primit ceva, rare trebuință de o rugare
“revenită, de oare-ce Ia, privit fericirea guvernului meu în mod
mai

amicabil.

Cine

n'a

primit nimica,

noue binefaceri, şi preste
numai pentru

aceea, ce

tot să
încă

se

să

mă

ştie, că

nu sa

lase

este

căpătat.“

a

săvârşi

a

se rugă,

— De

şi de la

Traian nu ni-sa păstrat un asemenea edict de confirmare, totuşi

reese s. p. din rescriptul său cătră Pliniu!) că dînsul a aprobat
tacite favorurile date de predecesorii săi (aici ale lui Domitian.)

Dînsul însă nu se mulţumiă

a confirmă binefacerile, liber-

„tăţile şi rescriptele predecesorilor săi şi a, le întări prin un edict,
ci. le. mai înmulți prin multe ordinaţiuni noue.
2,

Ldictum de stateris adulterinis.

Traian a edat uh edict în causa măsurilor şi cântarelor
false, 2) probabil că tot la începutul guvernării sale, precând
staverise cu ocasiunea, unei enorme scumpete de bucate. furnisările

de

săcară,

de

came

şi

a

altor

Egipetul se făcâse pe atuncea din causa

ale Nilului de tot neroditoriu.

objecte

de

alimentare.

esundărilor neperfecte

O parte mare

de

moșii

întinse,

"cari alta-dată se gunoiau prin nomolul Nilului, eră acuma aco„perită cu o pulbere albă şi groasă. Atunci se adresă poporul
cătră Traian pentru ajutoriu, ear acesta "i satisfăcă îndată, prin |

importare de provisiuni abundante.3)
o

etiam
edicto
taria,
Ă

1 Pâin. ep. X,, 68.
2) Ulpianus in L. 6, $. 1,

Magazinurile

D. de extraord.

crim.:

din Roma, şi

„onerant

annonam

staterae adulterinae, de quibus D. Trajanus edictum proposuit, quo
poenam legis Corneliae in eos statuit, perinde ac si lege testamenquoă testamentum falsum scripsisset, recitasset, damnatus esseti&
3) Pia. paneg. XXX,

. -
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se
urile - militare se asigurară,
din Italia erau umplute, drum
i pe uscat o călătorie sigură,
deschiseră porturile, se restabil
litoralul sigur, şi se legară la,
litoralului o mare sigură, _mărei
rciu şi negoţ, astfeliu în- cât
olaltă diferitele popoare prin come
se păreau a fi binele comun toate productele crescute ori-unde
an devenise prin activitatea, gran
a] tuturor naţiunilor. Fie-care
,
„binecuvântat, fără restrîngerea
dioasă a lui Traian 5) un an
Ca mai
se răpiă mai mult —
“cuiva; pentru-că recolta nu
e lor
eril
opun
e
toat
pre lângă
mainte — de la supuşi şi aliaţi
neâ
depu
se
nu
de la ihimici;
zadarnice, ca şi când ar fi lu aţă,
lor
buna
din
Popoarele îşi aduceau
- prin grânarii, ca să se strice.
pome
apăsaţi prin dări ne mai
voinţă, productele lor; nu erau
iputeau să-și plătiască contr
"mite, astfeliu în cât nici nu mai
ă întru adevăr, ceeace altă-dată
butiunile obicinuite. Fiscul cumper
deci cu prisosință provisiune
numai pretecstă a cumpără. Erâ
nici o
de bucate,

şi

şi

cumpărarea

vândarea

efectuă

se

fără

2
sătul şi nicăiri nu eră, foamete.
" conturbare ; poporul erâ deci
ue
treb
şi
breasla pitarilor
A mai înfiinţat apoi Traian şi
şi
a
va fi staverit şi: mărime
să presupunea, ca sigur, că
preţul pânei.5)
pentru producerea, si coToate disposiţiunile uşurătoare
nă fără efect, pănă când nu
merciul grânelor trebuiau să devi
te: Pre lângă multele moduri de
sa împedecat precupetia cu buca
e
spre a se înbogăţi,a scumpi preţuril
_ înşelăciune, usitate de precupeţi
principal şi: măsurile” şi cânşi a înşelă pe alţii, jucau un rol
deci prin edictul său (de star
- tarele. cele false ; Traian porunci
cari s'a constatat comiterea
teris adulterinis) că toţi aceia, la
după legea. Corneliană. Legea
acestei crime, să se pedepsiască
parte contra falsificătorilor
Corneliană de falsis eră îndreptată
ficătorilor de monete, de unde
de testamente, parte contra falsi
altă-dată nummaria. Probabil
se şi numeşte odată testamentariă,
te pe timpurile republicei o
că va, fi esistat încă şi mai 'nain
ru-că edilii poporali aveau obilege contra măsurilor false ; pent
1) în tocmai
paneg. XXIX.

ca

Pompeiu,

și

2) Plin. paneg.. XXX.
3 Aur.

Vic,

yeperto Amato

cap.

13.

—

auctoritate,
”

et "annonae

pistorum collegio.

consilio. flde.
/
-

perpetuae

—

Pâr.
-

mire consulturm, _
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ceiul de a nimici

măsurile

false,

dacă

descoperiau

de acestea,

pe piața de târg;') apoi se mai află în Capitoliu o măsură
normală. Pedeapsa va fi tost pe atunci probabil numai în bani,
pentru-că o altă pedeapsă edilii populari nu puteau s& aplice,
fiind jurisdicţiunea numai civilă. De oare-ce însă precupeţia s'a

înrădăcinat, atât de afund şi învenină toată încrederea în vieaţa
cetăţenească, înăspri Traian pedeapsa şi o aplică în astfeliu de
casuii după legea, testamentară corneliană.2) Aceasta pedeapsă
constă în esilarea din ţeară.3) Poate că va fi urcat Juliu Caesar
"ca, dictator aceasta pedeapsă prin perderea jumă&taţei din avere,
pentru-că se dice) despre dînsul, că a înăsprit toate pedepsele,
şi a pedepsit pe ucigaşi și pe trădătorii de patriă cu perderea
“întregei averi, ear pe toţi ceialalţi criminali în contra, legei
testamentare corneliane prin perderea jumttăței din avere. Sub
impăraţi însă se usită în astfeliu de casuri earăşi deportaţiunea.
3. De

condonatis residuis

tributoruin.

Un mare merit pentru bunăstarea imperiului şi-a căştigat
Traian și prin ertarea tributului restant. Pre când în panegiricul
lui Ausoniu asupra împăratului Graţian se dice, că acesta a
“ertat cu o îndurare abundantă tributul restant, se susţine despre
Traian, că a făcut'o aceasta și dinsul, de oare-ce însă n'a ertat
toate restanţele, a predomnit sîmțământul de amăriciune a, celorlalte datorii neertate asupra bucuriei despre partea cea de fapt
ertată.5) Piiniu însă se esprimă în mod laudabil despre dînsul:5)
„Tu ai ajutat şi ai făcut, ca fie-cine să încete de a mai fi da1) Fuven. X., 100 ss. — L. 13. $. 8. D. locat. cond.
2) dardanarius perinde ac si lege testamentaria, quod testamentum
falsum scripsisset, signasset, recitasset, damnatus esset — astfeliu probabil

va fi sunat formula edictului traianic,
corneliană.

Bach

care se pare

a fi luată

din legea,

div. Traj. 14.

5) ut damnato igni et aqua interdiceretur.
4) Suet, Caes. cap. 42: poenas facinorum auxit: et cum locupletes
"eo facilius scelere se obligarent, quod integris patrimoniis exsulahant.
parricidas, ut Cicero scribit, bonis omnibus, reliquos dimidia parte multavit,

5) Ausonius în grat. act. Consul. pg. 730: „fecerat et Trajanus olim :
sed partibus retentis non habebat tantam oblectationem concessi debiţi
portio, quanta suberat amaritudo servaţi.“
$) Paneg. 40.
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să fie datoriu. Prin
în viitoriu nici-când mar pută
avut nici-când domni
acuma, ca și când n'am fi
te sîmţ&minte ale
plăcere l-ai edă Tu cu aces
or uciși, earăşi înfi posibil, atâtor despoiaţi, atât

tă.! Tu ai poruncit, ca să
dărăt sângeleşi averile lor cu prisosin a deveni datorie sub gu-ce nu să început
nu se scoată ceea

vemul Tău. Altul ar fi supărat,

astfeliu de

oameni

ca unii ce

sau
cei negligenţi cu o dare duplă
se opun: și ar fi “pedepsit pe
tote
tea
epta
de părere, că nedr
cuadruplă. Tu eşti, din contră,
ceea-ce după drept nimeneată
aceeaşi, dacă ai lăsă să se scoa
sau dacă Tu ai fi ordonat, ca
n'ar fi trebuit să rămână datoriu,
mărturie pentru ertârea dărilor
să rămână datoriu“. — O altă
s
au un r&sboiu foarte periculo
sună :1) „pre când Romanii purt
âse
plec
an:
Trai
şi
a altor popoare,
în contra Parţilor, a Goţilor şi
r săi dările obiciunite pănă
șilo
supu
-pe câmpul de răsboiu, ertă,
notiţă se pare a pune ertarea
Ja reîntoarcerea sa“. — Aceasta
mplat
de şi aceasta de siur sa întâ
dărilor restante Ja anul 112,
a;
reîntoarcerea împăratului la Rom
deja la anul 100, îndată după
să
edictul ertării cu ocasiunea
se poate, că Traian a renoit
conun
emis
a
st
sale2) Deja Augu
bării decenalielor guvernărei
ă ;5)
raţiei provinciale o altă form
nist
admi
donatis, când dăduse
dea
care
)
Traian şi de Adrian,4
tot aceasta, se vorbeşte după
ru
pent
şi
mult de 22000 sesterţii
sas fiscului o datorie de mai
an. 5)
Traii
unile pe forul divulu
liniştea, datorașşilor a ars obligaţi
tot aceenşi indulgență laudabilă.6)
_ Urmează apoi M. Antoniu cu

la Pagi diss. .
ini ad annum Chr. 105
1) Auctor chronici Alexanăr
nypat. II., 207.
. div. Traj.
diss. hypat. Î., 2, pg. 100. Bach
2) Pagi la locul citat, şi în
,
, 'Trajanum
orum
fast
um
inor
andr
Alex
oritate
18: „id certe efficitur auct
Da
na.vasse.“
populis suis hanc libertatem
torum, vel praedebi
ii
aerar
rum
vete
las
3) Suet Aug. 32: qui-tabu
|
excussit.
cipuam calumniandi materiam am pecuniam, quae fisco debebatur. privatis .
+) Sparti. cap. 7: „infinit
vero etiam ex reliquis
e Italia, in provinciis
debitoribus în urbe atqu
ni, quo înagis secu:
!
syngraphisu in toro D. Traja
ingentes summas veinisit;
sis.
incen
tur,
rare
robo
re Graţian.
ritas omnibus
1. 6. în mod laudabil desp
5) 'Tot-aceasta dice Ausonius
vet. IV, 3. —
pet.
de
ov.
Gron
-Cass,
) Jul. Capitol. IL, — Dio
100. — Şi Nerva
— Pagi diss. hypat. 1L., 2, pg.
Casaubon. ad Suet. Aug. 32.
, pentru-că nu
tian
le-au fost ridicat sub Domi
a iertat dările: acelora, cari
— Şi Gînsul a
2.
IL,
LXVI
Cass.
prescris. Dio
.
erau solvabili la timpul
e.

iciile ds mai "naint
întărit; prin un edict toate benef
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4. De pueris puellisque alimentaris.

Una dintr& cele mai memorabile instituțiuni ale lui “Traian,
cari

aparţin aicia,

născute

libere

este ospițiul'

a părinţilor

săracilor

săraci.

Acest

pentru copii

institut

şi fete

al marelui

îm-"

părat, unicul în feliul său în anticitate, merită o descriere mai
amenunţită.!) Sa susţinut, — ce-i drept —, că anticitatea în
genere n'ar fi avut institute pentru săraci. asemenea, celor ale
noastre, și că nici n'ar fi avut trebuinţă de ele. Adevărat, că
valoarea banului, care circulă, pe atuncea, într'o măsură, cu mult,
mai restrinsă, a fost de dece-ori mai urcată de cât astădi şi
puteâ aşadară s6 acoarde sărăcimei şi un ajutoriu de dece-ori mai
mare; drept, că sub clima aceea sudică lucrurile trebuincioase
pentru traiu se căştigau cu mult mai uşor, de cât în ţinuturile
nordiceşi nefructifere , adevărat, că sclavismul erâ pe atunci
atât, de lăţit, în cât sclavii formau a treia parte a poporaţiunei
întregi, cari se sustineau de stăpânii lor şi naveau să se îngrijiască înşişi pentru traiul lor, ce se pare a fi contribuit; în mod
esenţial la micşorarea sărăciei ; de şi mai departe erau coloniile
în anticitate”
un mijloc obicinuit de a se scăpâ de o poporaţiune
prea, deasă şi a procură miilor de săraci deodată posesiuni și
bună-stare; apoi mai-aveă fie:care locuitoriu liber să anunţe
mijloacele pentru susţinerea lui, spre a evită formarea prin

neactivitate

şi lipsă

de căştig

a o mulţime de lazzaroni,

cari

cădeau în sarcina statului şi puteau să-i. conturbe liniştea ; însă
totuşi trebuiâ

s6 se formeze

întră -cei liberi, mai

ales în oraşele

rămischen Geschichte“ Şi pe Fr. Aug. Wolf:
Trajans,*

„Von: einer milden Stiftung
.

CE magi

1) Afară de pasagele scriitorilor vechi mai urmăm aicea mai ales pe
Hegewisch .„Ueber die făr die Menschheit gliicklichste Epoche in der

a mer e

„cele mai mari, adese-ori- o clasă de cetăţeni săraci, cari pre
lângă toate prerogativele lor strălucite, ce li-le acordă dreptul
cetățenesc, trebuiau totuşi să se lupte cu lipse apăsătoare şi
se temeau a face copii, spre a nu fi siliţi ai nutai: o clasă,
care pre lângă toate avantagiile ei estezioare, totuşi, ce priveşte
îngrijirea, corpului, eră situată sub soartea multor sclavi bineţinuţi. Aceasta clasă de cetăţeni sărăciţi se formâse mai ales
în ultimele timpuri ale republicei . şi în primii seclii după nasc.
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mei mari, produsă
lui CE., pre când bunăstarea generală a mulţi
prefăci în lucsul,
şi protegiată prin sistemul democratic, se
singuratici. De
desfrânarea şi risipirea, curței şi a unor bogați
. liniştirea
pentru
it
potriv
mai
acestia se aflăse acuma modul cel
ef circenses,
panem
dau
şi. amortirea maulțimei clocotitoare ; ei
chiar şi il
posib
eră,
pâne şi petreceri desfătătoare, prin ce le
pe tronul arogat.
tiranilor, ca Nero şi Domițian, a se susține
şi alte mijloace de
“Distribuiri de bucate, uleu, vin, bani, carne

şi de trebuință,

traiu

chiar şi

erau deja usitate mai dinainte;

mii de mese, la cari
prânzuri imense de 10.000 şi mai multe
mai uşor prin înatât
majestas populi de odinioară îşi uită cu

cu largi:
cărearea, stomacului. Caesar cinsti 320.000 de cetăţeni
ate.!)
jumăt
mai târdiu apoi reduse numărul la aproape
ţiuni ;
Dintră

cei

4,137.000

de cetăţeni,

prin

eruat

sau

cari

censul

200.000 de persoane
ţinut de August la anul 14 d. Chr., au luat
iu sau numărat
Claud
Sub
- parte la. largiţiunile de bucate?)
5,948.072.

cetăţeni,

cari

dintră

cam

au luât

300.000

parte

la

la, preste 400.000;
dăruire. Pănă la Traian se va fi urcat numărul

al unspremai târdiu sub Antonini pănă 1a 600.000. Înainte de
ordonă,
nu se admiteâ nimenea la congiarii, pănă-ce

decelea an
cei mai tineri. Cât,
August3) că să nu se treacă nici băieţii
Abia, sub Nerva
ştie.
se
nu
timp va. fi stat aceasta ordinaţiune,
de peatră şi
table
şi Traian. începe un şir de inseripțiuni “pe
-de binefacerea,
pe monete, cari dovedesc, -că se bucurau şi copiii
alte ţinututi
publică şi nu numai în Roma, ci şi în mai multe
ale Italiei.

Mai

congiarelor cu:

'mâinte

monetele

se însemnau

„CONGIARIUM.

spre

TERT.

PR. SEC4)

inemoria.

cet.“

sau:

ori sună
LIBERALIPAS. AUG. 1. II. Il. ete.“ Acuma însă adesela cuvintele:
1) Suez. Jul. Caesar cap. 41 și observarea, lui Cosaubonus

“

ad centum quinquaginta retraxit. 2 Dio Cass. LV. 10.

3) Suez Aug. 31.
+) Despre Congiarium

secundum

netă la Eekhel pg. 417:
IMP. CAES. NERVA.

aj lui Traian

TRAIAN.

AUG.

CONGIAR. SEDUND. COS. V.

-:
ne mărturiseşte o mo-

GERM.

a
DACICUS.

P. M

.

seriptores non meniiEckhel observă la aceasta: „Alterius hujus congiarii
nere, neque numus

vagumn,“

aliud praeter consulatum V. enunciat per plures annos

i
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şi: „TUTELA. ITALIAE. şi „ALIMENTA. ITATIAE.« Cea dintâiu
dintră aceste monete aparţine la al treilea consulat al lui Nerva,
la anul 850 (97); a doua la al şeselea consulat al lui Traian 856.
(113), ear" inscripţiunile lor nu se refer la, o dăruire generală pentru
cei mari în genere, ci numai pentru junimea lipsită a Italiei. Aceste
monete represintă pe împăraful stând în picioare sau şedând pe un
„scaun curulic, cu mâna, dreaptă întinsă spre un băiat, ori spre
o fată, ori spre o femeie însoţită de doi copii. Noi presupunem
“deci, că deja Nerva a pus fundamentul la aceasta instituţiune
_ bine-făcătoare, de şi altcum nu am pută-o confirmă prin vreo
„mărturie espresă. î) Tăcerea totală a lui Dio asupra acestui
merit al lui Nerva, îl reduce de şi nu de tot îndoelnic, totuşi
la o valoar6 secundară ; vorbind despre asemenea merite ale
acestui bun împărat, 2) astfeliu în cât Salmasius3) se pare anu
fi cu nedrept, dacă presintă pe Traian “ca fundatorul acestei
instituţiuni,

Nerva

ceea-ce

a şi

fost

de

sigur

întratâta,

în

cât

prin

se va, fi făcut numai primul început slâb cu aceasta fun-

daţiune de bine-facere.
Dovada cea mai amănunţită despre esistința. și marea
estensiune a acestui ospiţiu pentru săraci ni-o dă o inscripţiune,
cea mai lungă dintră toate câte ni-au rămas din anticitate. Ea
este scrisă pe o tablă de bronz în greutatede 600 fonţi, şi s'a,
scos din pământ cu plugul la anul 1747 la depărtare de optspredece miluri de la Piacenza. Metalul înbucăţit deja de neştiutori erâ să se topiască pentru turnarea unei campane, când
succese conților Giovanni Roncovieri şi Antonio Costa a scăpâ
bucăţile şi a, le reconstrui ca un ce complet. Întregul are o lăţime
„de 101/, picioare şi o nălţime de 5!/, şi afară de inscripţiunea,
titulară, care trece. peste întreagă tabla, se află pe dinsa 674 de
rânduri în şepte “coloane puse una lângă alta.t) Ea, sună complet:
tibus

1) Aurel. Vict. in Nerva, epit. XII. 5: puellas puerosque natos parenegestuosis sumtu publico păr Italiae oppida ali jussit.

2 Dio LXVIIL, 2. pr.
3 ad Capitol. M. Ant. pg. 83 D.
1) Muratori exemplar tahulae Trajanae pro pueris et puellis alimentariis reipublicae Velejatium în Italia institutis etc. Flor.*1749 ss. —
Aceasta inscripţiune se află şi în histoire de la Jurisprudence romaine
par Mr. Terrasson (ă Paris 1767. fol.) în adnex, care conţine
veteris
jurisprudentiae romanae monumenta pg. 27. şi in Maftei ' musco Veronensi

(Verona 1749 fol.) pag. 381.
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_ OBLIGATIO. PRAEDIORUM .
OR. H-S. DECIENS. QUADRAGINTA
QUATTUOR. MILIA. UT. EX. INDULGENTIA
OPTIMI. MAXIMIQUE. PRINCIPIS
IMP. CAES. :NERVAE

|

TRAJANI. AUG. GERMANICI. DACICI. PUERI.
PUELI,AEQUE. ALIMENTA. ACCIPIANT. LEGITIMI.
N. CCXLV. IN. SINGULOS. H-S. XVI. N. F. HSINI XL. N. LEGITIMAE N. XXXIV. SING.
H-3. XI. N. F. H-S. IV. DCCCXCVL.
SPURIUS. 1.
“H.S.

CXLIV,

SPURIA.

1. H-S.

FIT. USURA.

SMMMA.

Ai

1-S. LIICC,
|
QUAE.

CXX.

e.
„fo

SCRIBTAB. (șic)

SORTIS.

SUPRA.

<

+

COLUMNA

|.

per. volum diadumeC. volumnius. memor. et. volumnia. alce.
m. quintiacum. aunum. libertum. suum. professi. sunt. fundu
qui. est. in. veleiate.
relianum. collem. muletatem. cum. şilvis
io. persico. satrio. sepago. ambitrebio. ad. finibus. m. mome
t. -h-s. VILIDCLXXXXIL.
vero. et. pop. h-s. CVIII. accipere. deben
o
n. et. fundum. s. s. obligare.
rustica. deducto ctiem. virius. nepos. professus. est. praedia;.
. h-s: XXVCCCLIII.
gali. h-3. COCXDXXXXV. n. accipere. debet
in. veleiate. pago. IV.
n. et. obligare. fundum planianum. qui est.
velleid. severo. et. pop.
noni. ad. fluibus. prisco palameno. et.
m. suigianum. cun.
_quem. professus est. h-s. XIII. et. fundu
20
|
|
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casis. III pago. s. s. ad. fine. ce. calidio.
pop. quem. professus.
est. h-s. XX. et.
-_pago. et. ad: f. s. s. quem. professus. est.
manlianum. hostilianum. cum. casa: pago.
et. baebio. uero. et. pop. quem professus.

et. velleio. proculo. et:
fundum. petronianum
h-s. IIIL et. fandum.
s. s ad. f. coelio. vero.
est. h-s. XI. în. h-s.

NICCCLIIL. n. item fundum. manlianum. storacianum. calpurnianum. pago s. s. ad. f. uluis. stolicinis. fratribus. et. vettis.
fratribus quem. professus. est. h-s. XX. et. fund, munatianum
attianum. cum.

casis.

III. pago.

s. s. ad. f. valerio adulescente.

et. baebio. vero. et pop. quem. professus est. h-s. XXVII.
fundum.

munatţianum.

et..

cum. casis pago. s. s. ad. f. naevis. fra-

tribus syllaelis. fratribus. quem. professus. est. h-s. XIII. în. h-s. V.
_item.fund arsuniacum. cum: casis. pro. parte. dimidia. et. tertia et.
duodecima. pago. s. s. ad. f. coelis. fratribus. et pop. quem. pro-

fessus. est, h-s, XXCIIIICCCLXXXIII n. în. h-s. VL item. fundum.
propertianum. pago: s. s. cum. casa. ad; f. atilio. palameno. et.
_alasis. fratribus et. pop. quem. professus. est. h-s. XXICCCCX.
_n. et fundum. messianum. ajlelianum. pro: parte. quarta, qui
est. in. veleiate. pago. domitio. ad. f. volumnio. crescente et.
novellis. frat. et. pop. quem. professus. est. XIII. et. fundum.

licianum. verianum." pro. parte. dimidia. qui

est.

in. veleiate.

- pago. iunonio. ad f.„palameno. priscoet pullieno. prisco querm.
professus. est. h-s. VIIDC n. în. h-s. DILitem. fund. sive. saltus. narianos. catusianos. pro. parte. dimidia. et. III. qui sunt. in
veleiate.

pago.

iunonio.

ad.

f. e. coelio. vero.

et dellio.

proculo.

quos. professus. est. -h-s, LĂXIIIL în. h-s. III item. fundum.
munatianum. praestanum. vibianum vaculeianum. pago. s. s.
ad. f. stonicelis. fratribus. et pop. quem. professus. est. h-s.
XIIIL. et. fund. cornelianum colacterianum. flacceliacum. cum
colonia. munatiana artefigia. pro. parte. dimidia. et. coloniam.
vettianam pro. parte. quarta. pago. s. s. ad. £. coelio. vero. et.
catunio. pupilio. et. pop. quem. professus. est h-s. XXVICCC.
n, item. fund. accilianum. albonianum caninianum. pro. part.
dimidia, pago. s. s. ad. f. dellio proculo. et. nebutis. fiat. et.
pop. quem. professus est h-s. XCDXXXIL n. în. b-s. IML
i. naevius. verus. per. naevium. nepotem. f. professus. est. praedia.

rustica. deducto. vestigali. h-s. LXXVIICXCII
h-s. VICĂCVIL.n. et, obligare. colonias.

III.

accipere.
in

veleiaţe.

debet.
pag.

4

|
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et pop. .
bagienno. vico. iuanelio. ad î. c. naevio. ef. m. appio.
nitelio.
vico.
quas. professus. est h-s. X. et. coloniam. pago. s. s.
nsIX et.
ad. f licinio. catone. et. populo. quem. professus. est.
e. pag.
fundum. ebureliam. cum. silvis. p. p. quarta. in veleiat
est, .
sus.
profes
quem.pop
et.
la.
domitio. ad. f. sulpicia. priscil
ad.
s.
s.
pago.
anum.
messi
h-s. XIIDCCCXXIX. n. et. fundum.
h-s.
est.
sus.
profes
f. apthoro. et. e. volumnio. et. pop: quem.
veleiate.
SI în. h-s. ÎN n. item. fund. iuanelium. qui. est. în,
virio
et.
. f. naevio. firmo. et appio. vero.
pag. bagiennoad.

firmo.. et.

pop. quem.

HICLXXXXVII N.

professus

est

h-s

ÎXX.

în

bhs.

Ii

fratris.
valerius. verus. professus, est. suo nomine. et. î. valeri.

-- sui, et. p. valeri. Jigurini. praedia. rustica

h-s. C...UCD.

n,

e. fundos.
accipere. debent. h-s. XIICCXXXIII n. et. obligar
statiello.
terentianos. et. malapacios. qui sunt, in veleiate, pag.
pop; quos.
ad. f. re. p. lucensium. et. licinio, rupareellio. et.

m pag.
professus. est, h-s LIIID. n. în- h-s. V. item. fund. ibitta

item. funot. ad. £. s. s. quem. professus. est. h-s- XXDIII. n.
sus est,
profes
dum. crosiliacum. pag. et. ad. î. s. s. quem.
atum.
tuselu
h-s. ÎIC. n. în. h-s. IL item fand. buelabras. et
s.
ad.
re.
pro. parte. dimid. -qui. sunt. în. veleiate. pag saluta
est. h-s.
essus.
m. vario. et. coelio. pudente. et. pop. quem prof
XXX.

în. h-s. ICCXXXIII.

n item. fund.

mettunia. pag. s. s. ad.

în h-s, Ul.
f. re. p. vâleiatuum: quos. professus. est. ns XXXIDC. n.

„_amtonius.

priscus.

professus.

est.

praedia.

rustica.

h-s.

CCXXIIIXXC. n. ... pere. debet. ks. XVIIIXXVIIL n. et.

qui sunt.
obligare. fundos. IL an... . . anum. et. cornelianum.
vero. et.
a.
antoni
f..
ad.
ae.
seceni
in. veleiate. pag. alb. e. vico.

item fundos.
_se, ipso. quos. professus. est. h-s. XXIII. în h:s. IL
"prisco.
aulio.
f.
II. albanianos. vib ... lianos. loco s. s. ad.
a.
antoni
f.
et. s. s. et. fundos. antonianos. ÎL. loco. s. s ad.

XVIIL. et. vet- - |
sabina. et. vera. et. popul. quos. professus. h-s.
loco. s. s. et. .
tucianum. acutianum. ad. f. calidio. proculo. et. pop.
. vera...
antonia
et.
prisco.
“fund ancarianum. loco. s. s. ad. f. calidio.
II.
DCLVI
XLIII
h-s.
s.
et. pop. quos. professus. est. pluribus. summi
vico.
s.
s.
pag.
n. în. h-s. ÎTI. item. fund. calidianum. licinianum.
caliad. f. antonio. sabino. et. calidio. prisco. et. fundum.
biondelia,

. vero. et.
dianum sarvelianum. papirianum. loco. s. s. ad. f. calidis
29*

proculo. et. pop. et. fundos. virianos. calidianos. salvianos.
duos. loco. s. s. ad: f. antonio. sabino. et. calidio. vibio. os.
pluribus. summis. professus. est. h-s. XXIIDCCCXXX. n. în.
XIIXAVIII. n. item. fund, duos. valianos. antonianos. messianos. caturianos. loco. s; s, ad. f. virio. severo. et, albio. secundo.
et. c. cominio. et. pop. quos. professus. h-s. XXXIL în. h-s. III, |
item. fund. basilianum. caturhianum. loco. s. s. ad. f. atilio.:
firmo. et, annis. et. fiatrib. et. pop. it. fund. atilianum loco.
s. s. ad. f. atilio. firmo. et. pop. ît. fund. saccuasicum. sex:
tianum. loco. s. s. ad. f annis. fratrib. 1. et. c. et. fund. atilianum. cum. silvis. communionibus. annis. fra. et. atilio. firmo.
quos. pluribus. summis; professus. est. h-s. XLVIL. în. h-s. III,
item. fund. ennianură. loco. s. s. sive. pag. domitio. ad. f. virio.
severo. et albio. secundo. et. pop. quem. professus est. hs.
XXXV. in. h-s. IN.
p. afranius. apthorus, professus. est. praedia. rustica, h-s. CDXXV.
accipere, debet. h-s. XXXIIIICOVI. n. et. obligare. saltum. hiluonum. qui. est. in. veleiate. pag. domitio. ad. f. annis. fratribus.
et. volumnio. crescente. et. pop. quem. professus. est. h-s.
CULXXYV. în. h-s. XXV. item. coloniam. solicelos. pag. s. s. ad.
f. sulpicia. prisca. et. s. s. quem. professus. h-s. XXV in. hs.

ÎL. item. saltum. attilian, pag. s. s. ad. fi licinio. catone.

et,

antonio. prisco. et.-pop. quem. professus est. h-s. CXXV. in.
__hs. VIICOVI. n.
L. cornelius. onesimus. professus. est, saltum. tuppelium volumnianum. pro. parte. dimidia. qui. est. in. veleiate pag. domitio.
ad. f. cornelio. helio. et. sulpicio. nepote et; pop. h-s. LL ac-.
cipere. debet. h-s. IIICIIIL n. et pro. pârte. saltum. s. s.
obligare.

COLUMNA

II.

p. atilius. saturninus. per. castricium. secundum. professus est,
fund. tontelanum. qui. est. in. veleiate. pago. iunonio. ad. f. atilio.
adulescente. et. m. aelio. severo. et pop. h-s. Li acoipere, debet
h-s. ÎNIXXV. n. et. obligare. fund. s. s.
“sulpicia. priscilla. pet. sulpicium. subarum. lib. suum professa.
est. _praed. : rustica.
CCCCLXXXX.
accipere
debet.
hss.
XXXVIIIDCXXX. n. et. obligare. salt. sive fund. rubacotium.

—
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et. solicelio. insolidum. et. saltum eborelianum. pro. parte.
dimidia. qui. est. in. veleiate pago. domitio. sive. ambitrebio.
ad. f. afranio, âpthoro et. coelio. vero. et. pop. quem. professa..
est. .h-s. GCCC în. h-s. XXXIIII. item. saltum. rubacaustos. în
veleiate. pag. domitio. ad. f. afranio. apthoro. et. sulpicia. prisca,
et. populo. quem. professa, est. h-s. XC. în h-s. ÎNIDCXXX. N.
m. vibius. q. f. per. m. vihium. verum. f. suum. professus est

praedia. rustica, h-s. XXC. accipere debet h-s. VICCCCXXXVIIL

n. et. obligare. fund. mucian. veturianum. cum. meride. qui
est, în. veleiate. -pag. florito ad, f- petron. + epimele. fratribus.
atedis et. pop. quem professus est. h-s INI. în. hs. V, item.
fund. gellianum. flavianum. pag. s. s. ad. f. atedis. fratribus.
et. se ipso. et. pop. quem. professus. est. h-s. XXIII în. hs.
ICDXXXVIII.
]. sulpitius. verus. professns est, praedia, rustica. h-s. LXXDXXII.
-n. accipere. debet. h-s. VDCCXUIL n et. obligare. fundos. lu:
bautinos. obsidianum. axrianum qui. est. in veleiate. pago.
valerio. ad. f. re. p. Iucensium. et. minicio. vero. et. vicrio.
sabino. et. ]. atilio et. fund. marianum. in. veleiate. pag. salvio.
ad. £. granid. prisco. et. tarsunio. et. sulpicio. baccho. quos.
duabus. summis. professus. est. h-s. XXVIIDC. n. în h-s.
TCCXIIII. n. item. fund. lucilianos. didianos. qui sunt. in.
veleiato.. pago. valerio. ad.f, lucensibus. et valeria. polla. quos.
|
professus. est. h-s. LX. în. h-s: IID. N.
praedia.
est
professus.
sabinum.
vibium.
c. vibius. probus. per.
rustica..h-s. LYIIIDCCC. n. accipere. debet h:s. ÎNIDCLĂXVIII.
obligare. fund. maticianos. cum casis. in. veleiate. pago. salutare.
ad. f. attielio. et naevis. fratrib. quos. professus. est. h-s. XXIIII.
in h-s. IL. item. fund. geminianos. pisuniacum. pag. s. s ad. f.
atilio. attielao. et. pop. quos. professus. est. h-s XIIDCC. n. in.
h-s. 00 item. casas. pag. et. ad. f. s. s. et. fund. vecalenium.
cotasianum. pro. parte. dimidia pag. s. s. ad. f. atilio. attileao.
et. velleio. ingenuo quos. duabus. summis. professus. est. h-s.
XXII. in. h-s. 00 DCLĂVIIL. n.
- m. momeius. persicus. professus. est, prâed. rustica. in _veleiate,
et. placentino: deducto. vectigali. et. eo. quod cornelius.: galli_canus. obligavit. |XCLXXDC. n. accip debet. h-s “XCIIIDCCLXY.
n. et. oblig. fundum. aţtianum, in. veleiate. pago. arbitrebio. -
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ad. f. pontis fiat et fundum. albianum. pag. s. s. ad. f. fund.
s. s. et fund. farianum.

pro. parte. quarta. pag. s. s. et. fund

_metelianum. pro. parte. dimid. et. VL pag. s. s. ad. f battis.
fratribus, et. fund. mucianum. vettianum. p. p. dimidia. pag.
s. s. ad. f. virio. severo; et minicia. polla quos. pprofessus: est.

pluribus. summis. h-s. LVICDLĂ “n. în.
statianum.

cum.

colonia

gentiana.

pag.

h-s.
s.

IIL. item. fund.
s.

ad.

f. licinio..:

catone. et; vibio. severo. quem. professus. est h-s. XL. în. h-s.
IND. î item. fund. lereianum. p. p. dimid. pago. s..s. ad. fî.re
p. placentinorum. quem. professus. est. h-s. XXIID. n et fund.
aestinianum. antistianum. cabardiacum. p. p dimid. pag. et. ad.

f. s. s. quem. professus. est. h-s. XLV. în. h-s. V. item.

fund,

vellium. pag. s. s. ad. £ m. baebio. quem. professus. est. h-s.
INI. în. his. V. item. fund. vibianum. baebianum. pag. s. s.
ad. f L. atilio. quem. professus. est. h-s. L. în. h-s. IND. n
" itum. fund. olympianum. pro. p. dimid. pag. s. s. ad f. virio.
severo. et. volumnio. memore. quem. professus est. h-s. XXVI.
in. b-s. ÎL. item. saltum. attianum cum. fundo. flaviano. _Vipponiano. p. p. dimidia. item. fund. messianum. p. p. ÎL et.
“XXIII. pag. s. s. ad f cornelia. severa. et. licinio. catone.
quos. professus est. h-s. LXXVIID. în. h-s. VIID. n. item: fund. castricianum. pag. s. s. vico. flania. ad. f. se. et. alis quem.

professus. est. h-s. LX. in. hs. VCCCCXL.

IV n. item.

fund.

_ claventianum. quem. professus. est. h-s XL. în. h-s. IND. n.
item. fund calidianum. quem. professus. est, h-s XXXV. în. hs.
HIL. item. fund. gallianum. quem. professus. est. h-s. XIL h-s. 00 item. fund. murrianum. quem. professus. est. pis
XXCV. în. h-s. VIID. n. item. fund. ligusticum. quem. professus.
h-s. XI. în. h-s. ÎL.d. n. item. fund ennianum. p. p. dim.

quem. professus. est. h-s. XV. în h-s. 00 item. fund. valerianum: quem. professus. est his. LXXXY. în. hs. VL â.n.
item. saltum. canianum. quem. professus. est. h-s. XVI. in.hs.
90 item fund. cabardiacum. veterem. in. veleiate. pag. s. s.
ad f. c. volumnio. memore.
et. re. p. placentinorum. et metello.
firmino. quem. professus. est h-s. CCX. in h-s. XVIL item. fund.

licinianum. p. p. dimidia. qui. est pag. s. s. ad. f. licinio. vero.
„quem.

professus. est. h-s. VIII.

et.

fund.

dellianum.

cum.

co-

- lonia. qui. esţ. in veleiate. pag. floreio. ad. f. granio. prisco. et,
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est. h-s. XXIIDC.

n. în. h-s

lianum. qui. est. în placentino.
FICCCXXL. n. item. fundu. atti
. professus. est. h-s. XXX.
pago. venerio. ad. £. 1. atilio. quem
quem.

in. h:s. ÎID. item. fund. clenanam.

p. p. dimid. pag. s. s.

hs. ÎL item. fund. granisium.
professus. est. his XXV. în.
ino. pag. s. s. ad. ff. licinio.
furianum. munatian. in. plaicent
item.
în. h-s. 00
quem. professus. est. h-s. XIL.
catone
î. fund. s. s. et. fund. bittifund cinnianum. pag s. $. ad.
fund Caâ-

anum.

o. et.
p. p. dimid: pag. s. s. ad. £. 1. atini
professus
s. s. ad. f. fundis. s. s. quos.

ninianum

pag.

pluribus. summnis. h-s. VILNI.

est:

n. în. h-s. 00 item. fund. satri-

se. ad fin. domitio. primo. et.
anum. în. veleiate. pag. vercelen
îm. hs. V.quem. professus. est. h-s. ÎNI.
“ atilio. -saturnino.
grapto
o.
elodi
f.
ad.
elensi.
item. fund. venuleianum pag. verc
. in.
diam
dimi
iniani. partem.
et. fund. solianum et, fandi. avill
te
nepo
.
£. p. atilio; et. arruntio
placentino pag. veronense ad.
s.
lini
pag. lurate. ad. £.. miru
et. fund. blassianum. p. P. VI.
est. h-s XIIX. în his. 09 n.
quos. pluribus. summis. professus.
severin. fil. suum. professus.
pp albius. secundus. per. albium.
n. accipere. debet h-s. XIICIIIL
est. praed. rustica. h-s. XLICC.
. -cum figlinis. et. coloniis.
n. et. obligare. fundum. iulianum
ad. f. maelio. severo. m: velleio.
VIII. pagis. iunonio. et; domitio
s. est. h-s. CXX. în. hs.
fisio. dioga. et. pop Que. professu
bettutianum. P. P- „testia.
XCIIII. n item. fund. sive. saltum.
tio. vico. caturniaco. ad: f.
quae est; -in. veleiate. pag. domi
s est, h-s.
et. e. antonio. et pop. quem. professu
antonio. prisco..

XXVICC. n. în. h-s. Il. n.

hexmen. lib. suum professus.
„delius. proculus. per. c. delium.
gali. h-s CCXCIIDCCCXĂX.
est. praedia. rustica, deducto: vecti
n. et. obligare. fund. mucianum.
n. accipere. debet. h-s. SXIIIDI.
pag. floreio ad. f. m. petronio.
p. p. dimid. qui. est in. veleiate.
pop. et. fund. cormelianum.
epimele. et I. granio. proculo. et.
io. censore. et. 1 granio. et.
terentianum. pag. S. S. ad. f. calid
. pro parte. III. pag. floreio.
pop. et. fundum. vitilianura, rufianum
pulleliacum. p. P. dimid.
ad. f se. et. valeris. frat. et fund.
dama. et. fund. virogaesium.
pag. s.s. ad. f. aebutio secundo. et.
tare. ad. f. vetelatibus. quos
pro parte sexta.. în. velei. pag. salu

pluribus. summis. profes
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sus. est. h-s. XLIVDCXXX. n. în. h-s. III. item fund. aselianum.
egnatianum. p. p. dimidia. cum. meridibus qui. est. în. veleiate.
pag. iunonio. ad. f. vibio. proculo et. pop. quem. professus.
est. h-s. XXXIIL. in. h-s. ÎN. item. fund. afranianum. mantianurm.
bittellum. arruntianum pag. s. s. ad. f. re. p. lucensium. et,
minicia, polla. et: pop. quem. professus. est. h-s. CLYV. în. h-s.
XIII. item fund. sive. saltum. narianum. catucianum. p: p. LL.
qui

est. in. veleiate.

pag.

iunonio.

ad.

!

f. virio. nepote. et pop.

quem. professus. est. h-s. XXI. d. n. et. fund corbellianum.
aselianum. egnatianum. cum. meridib. pag s. s. ad. fa. villid.
optato. et. vibio. proculo. et. pop quem. professus._ est. h-s.
LII. în. h-s. IDL n.
0. coelius. verus. per.. onesimum. ser. suum. prof. est. praed
rustica. in. plac. et. veleiate. et. libarnensi. deducto. vectigali.
et. is. quae. ante. cornelius. gallicanus. et. pomponius bassus.
obligaverunt. h-s. DCCCIIIDCCCLXXVIIL. n. accipete debet.
“h-s. LXVIIDCCCL. n. et. oblig. fund coliacterum. p. p- dim. et.
colonia. cinnerum. p. p. Il. qui sunt. in. veleiate. pag. iunonio.
ad. f. valerio, adulescente et. virio. nepote. et. pop. et. fund.
antonianum. in veleiate. pag. medutio. ad. fi attis. fratrib. et.
atilio_
expectato. et. pop. quos. duab. summis. prof. est. h-s
XXĂVIICD. n. in. h-s. INICCCL, item. fund. vembrunium. paternum. qui. est. in. veleiate. pag. domitio. ad f. licinio. catone.
et. sulpicia. priscilla,-. .. . quem. professus. est. hs. LXXL. ed. in. h-s. VL n. item. fund satrianum. .., . „. în. veleiate. pag.
velleio. ad. f. lucensibus. et. annis. fratrib. et. pop. quem. prof.
est. h-s XXXII. în. h-s [ÎL item. fund. vibianum. librelium.
in veleiate. pag, statielo. ad. f. s. s. quem. professus. est h-s.
XXXCC. n. în. h-s. IL. item. fund. gicianum. rovdelium. p. p.
dimid. qui. est. in. veleiate. pag albense. ad. f s.s. quem.
professus. est. h-s. XXXVI in. h-s. II. item. fund. dirrianum.
in veleiate pag. iunonio ad. f. virio. nepote. et. annis. fratrib.
fund. graecanasium totum. et. fand. patern. p. p. guinta. et.
parte. de. cima, et. claris. p. p. IL. et. fund. atrelanum. p. p.
III]. qui sunt. în. veleiate. pag. domitio. ad. f. vibio. severe.
et attis. fraţ, et. pop. et. fund. îmutianum. clovstrum tullare,

ț

|

|
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ad. f.
p. p. dimid. qui. est. in. veleiate. pag. albense

aebuţio.

sevronianum. saturnino. et. annis. et. pop. et. fund antonianum.
albense. ad. f.
pag.
tullar. pro. par. dimid. in. veleiate.
s. prof est,
summi
us.
aebutio. saturnino. et pop quos. plurib

emium.
hs. XXRILX. n. în b-s: IL item. saltum. bittuniam. albit
qui.

est, in. veleiate.

et. răinervio

et. în. lucensi. pagis. albense.

et pop. quem.
at. statiello. ad. f. re. p. lucensium. et. annis frat.

professus. est. h-s. CCCL. in. h-s. XXX item. fund. anitielium.
qui. est. in. veleiate.

p. Pp. “VIII pag.

catone. et cornelia. severa et. fund.

ad.

bagienno.

valezianum.

f. licinio

amudis.

în. .

ad.. f£. LV. |
veleiate.. et parmensi pagis. salutare, et. salvio
velei. pag. micensibus. et vettis. frat. et. pop. et. senianum. în.
pluribus
duţio. ad. £. flavis. fiat. et, |. attio. et. pop. quos.
fund. baesummis. professus. est. h-s. XXIII. în. h-s. IL item
ense. ad
vercel
pag
tino.
placen
pianur. flavianum. qui est in
sus. est. .
profes
f. appio. sabino. et. m. minicio. et. pop quos.
ianum.
calid
fund.
_h-s. XI DOCCC. n. în. h-s TICDLXVIIL. n. item.
dimid.
p.
p.
epicandrianum. lospistum. valerianum. cumallian.
. severo.
et. III pag. s. s. ad. f. virio. nepote. et. maelio
est. h-s
et. pop. quos. professus.
at. atilio. successore
cumum.
llian
caere
fund.
DVIIXXIV. n. în. his. VD. n. item.
nte.
cresce
nio.
volum
£.
mallian. p. p. dimid. et IL. pag. s. s. ad
pg.
tino..
st. fundo. rmessiano. et. berullianum. în. placen
s.
herculanie. ad. f. m. minitio quem. professus.. est. duabu

m.
summis. h-s, XXIIIDCEXXC în. h-s. ÎL. item. fund. polionianu

p.
in. plac. pag. farraticano. ad. f. |. dellio. publicio. stephano.
aafrani
anum
delli
fund.
p. III quem. professus. est. h-s. X. et

num. ef. fund. dellianum. p. P. dimid. qui

sunt

în. veleiate.

pag. floreio. ad. f. q. baebio. aebutio pudente. et. pop. quos.
n.
duab. summis. professus. est. h-s CXXIL in. h-s. IVDXXĂIL.
sus
profes
frat.
veri.
anni.
c.
et.
_annius. rufinus. nomine. suo.
est. praed. rustica. deducto. vectigili. et. quod. pomponius.

bassus. obligavit. h-s.

XXCIIIDCCECL:
nibus. qui est.
et. memore. et.
IL. item fund.

|X] XIIIXC.

mn. - accipere

et. obligare. fundos. solianum.
în veleiate. pag bagiennio. ad.
pop quem. professus. est. h-s.
bivelium. cum. communionibus.

debet,.

h-s.

cum COMmUNIOf. naevis. firmo.
in. h-s.
LXXIIIL.
pag. s. s. ad. £

antonio. prisco. et. pop. quem. prof. est. h-s, CXXUIICD

n. în.

_
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ps. X. item, fund. spenellam.
in. veleiate. pag.
-catone. quem.
bocelis. pag. s.
atilis. et. pop.
"item,

vatinanos

cum. communionibus. qui. est.

domitio. ad. f. cn antonio. prisco: et. licinio.
professus. est XXVL. în. h-s. IL. item. fund.
s. cum communionib. ad. î. cn. antonio. et.
quem. professus. est; h-s. XX. în. h-s. ICDL.
tovianos.

p.

p. dimid.

qui.

sunt.

in veleiate.

pag. statiello. ad. f. re.. p. lucensium. et. annia. vera. et. pop
quos, professus. est. h-s. CI.. în. h-s. XUD. n.îtem fund. atidia-

num. tovianis.

cum. communinionib. qui.

est in. veleiate.

pag.

s.

s. ad. £. coelio. vero. quem. professus. est. h-s. XXV. în. h-s. ÎL
_ item. fund. undigenis. cum. communionib. pag. s. s. ad. f. lucensibus. et. c. coelio. et. pop. quem. professus. est. h-s. XLIV.
în. h-s. TUI. item. fund. rovdelium. glicianum. - cum. communionibus. qui. est. in. veleiate. pag. albsnse. ad. f. re. p. lucen-:
sium. et. popul. quem. professus. est. h-s. XXXVI. în h-s. ÎL
item. fund. mucianum. clovstrum p. p. dimid. pag. s. s. ad; f.
_aebutio. saturnino. et coelio. vero. ct. pop. et. fund. antonia-:
num. sevonianum tullare. p. p. dimid. pag. s. s. ad. f. s.s.

quos.

duabus.

professus. est.

item. saltum. sive. fundos. avegam.

h-s.

XLIX. n. in

vecciurm. debelis.

h-s.

00

et. saltum

velvias. leucumelium. q. s. in veleiate. pag. albense. et. velleio.
ad. f. re. p. lucensium. et. veleiatium. et et aebutio. saturnino.
quos. professus. est. h-s. CLXXIIX n. în. h-s. XVI item. saltum.
bituniam. et albitemiurma. betutianum. qui. est. in. veleiate. et.
lucense. pagis albense. et. minervio. et. statielo. ad. f. re: r.
lucensium et. coelio. vero. quem. professus. est. h-s. CCCL. în .
h-s. XXX.
h-s.
praed.. rustica.
est.
professus.
colinus,
„ Vacilius.
obliet,
LXXVDCCCCLXXV. n. accipere. tlebet. h-s. VIXXVI n.
gare. fund. minicianum, vettianum. p. p. dimidia. qui. sunt. în.
veleiate. pag. ambitrebio. ad. f. momeio. persico. et. virio. severo.
et. pop. et. fundo olympianum. p. p. dimid. pag. s. s. ad. f.
licinio. firm salmetelio. firmino. volumnio. memore. et. pop. quos
professus. est. duabus. summis h-s. XLIVDCCCCLXXV n. în.
h-s. ÎL. item. fund. minitianum. cum. silv. herennianis. p. p.
III. pag. s. s. ad. f. vibio. severo. momeio. persico. et. fund.
passenniano. pag. s. s. ad f. volumnio. epafrodito. attio. sabino.
quos. pluribus surninis, professus. est. h-s. XXVII in h-s. X Vl. n.

_
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ser. _Suun. prof. est praed.
|. granius. -priscus. per. victorem.
IIXDXX accipere. debet.
rustica. dedueto. vectigali. h-s. CXL
iunianum. p. p. dimid. |
h-s. XIDCCCCXIL n. et: obligare fund.
floreio. ad. f. petron. epimele.
et. III. qui. est. in. veleiate pag.
nianum. qui. est. în. velei.
et. avilis. frat. et pop. et- fund. cati
publicio.. sene. e. pop. quos
pag. iunonio. ad. f. delio. senino.

C. în. n. h-s. ÎL. item. duabus. summis. prof. est. h-s. SSIIICCC
pag. floreio.
p. dimid. et III.
fund. mietilianum. in. veleiate. p.
summetis. valerianis. in.
ad. f. fundo. iuniano. et. fundos.
d. ad. f.re p. lucensium.
veleiate. “pag. . statielo- .p. p. Qimi
sumimis. professus. est. h-s.
et. veturis. fratrib. quos. duab
n. item. fundos. Gaesianos.
XLIIICCCC. n. în. h-s. IIDCCCG.

_

.

qui. sunt. in. veleiate.
maevianos. firmianos arranian. carigenum.
bacco. et; c

floro. et. p. sulpicio.
| pag. salvio ad. f. p. terentio.
m. arruntian. innelium antiate,
cassio. et. pop. et. fund. atilianu
io. prisco. et valerio. parră.
et. veleiate. pag. floreio. ad. f. afran
est h-s. XXXVII. în. h-s. LL.
quos. duabus. summis. professus.
et. tricellianum, pg.
XII. n. item. fund. calidianum.

COLUMNA

W.

secundo. et. fund mMucis. s. ad. f. coelio. vero et. aebutio.
et. dellio. senio. et. minitia,
anum. pag. s. s ad. f. virio. fusco.
$. ad. f. avillis. fratrib. et.
polla. et. fund: eassianum pag. $.
s. s. ad. £. petronio. epimele.
silvas. suffitanas. p. P. dimid pag.
h-s. XXI. in. h-s. 00 item.
quos. plurib. summis. professus. est.
appennino. laevia: p p.
fundos. granianos. afranianos. cum.
am. in. veleiate. pag. s.
dimidia. item. fund. valerianum. laevi
. et. pop. et. fund. mas. ad. f. coelio. vero. et. caerellio. vero
ulan ad. f. m. minicio.
rianum. qui. est. în. plac. pago. berc
b. summis. prof. est. h-s.
eţ. terentio. sabino. et. pop. quos pluri
|
a
SIMI în hs. ÎL n.
II
CĂXĂ
-h-s.
sabinus. prof. est. praed. ristica.
_antoniuz.
tund.
. n. et. obligare
CCCCL. accipere. debet. h-s. DCXXIIII
albense ad. t. antonia.
pag.
valerianum. qui. est. in. veleiate.
quem professus. est, h-s,
vera... et. antonio. prisco. eţ. pop.
p.

TXXIIDCL. îă h-s. VIC

00 II n. item,

fund.

ancharianum.
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p. dimid. pag. s. s. ad f. m. antonio. et, calidio. proculo. et.
fund. virtianum p. p. dimid. pag. s. s. ad. f. coelio. vero. et.
l. annio et. pop. et. fund. calidianum. pag. s. s. ad.f. m.
anton decimio. basso. et. pop. et. fund. serranilianum. p. p
dimidia. pag. s. s. ad. f. sextis. fratrib. et. antonio prisco. et.
pop. et. fund. virianum. vicani:num. mammuleianum. p. p.
„dimid. et. fund. mammuleianum. p. p. VIII in. veleiate. pag.
„domitio. ad. f. antonio. prisco. et. afranio. apthoro. quos. plurib.
summis. prot. est h-s. LVIDCCC. n. în. h-s. INDCCXXIL. n.
c. calidius. proculus. prof. est. praed. rustica. h-s. CCXXXIIIDXXX.-

n. aecipere.

deb.

h-s. XVICCCXXXIII

_paternum. în. veleiate. pag.
-£. calidio. vero. et. antonis.

n. et. obligare.

fund.

albense. blondeliea. seceniae. ad.
vera. et. prisco. quem. professus.

est, h-s XCIVDC, n. în. h-s. VINIL

item. fund. maternum. mu-

natianum. pg. s. s. ad. f. antonis. prisco. et. vera. et. fund. deci„mianum. pag. s. s. ad f. calidio. vero. et. fund. sive. agros.
_acutianos. vetutianos. virianos, pag et. ad. î. s. s. quos. plurib.
summis, professus. est. h-s. XXXICCX. n. în. h-s. IL. item.
fund. calidian. laetianum. pag. s. s. ad. f sextio. secundo. et.
virtio. vero. et. fund. antonian: pag. s. s. ad. f. virtis. pollione.
et. vero. et. fund. crestianum. pag. s. s. ad f. albanio. pussillo.
et. virio. basso. et. fund. cormnelianum. meppedianum. vetu-

“tianum. p. p. dim. pag. s. s. ad. f. calidio. vero. et. fund vetutianum. secundianum. pag.s. s. ad f. m. antonio. et. fund.
virtianum. lucianum. pag. s. s.-ad. f. vettis. vero. ef. secundo.
quos. plurib. summis. prof. est. h-s. XI. in h-s. TIL. item. fund.
aurelian. virtianum. cornelianum. qui. est. in. veleiate. et liba,.. .
pag. moninate. ad. fî. m. ennio. et. p. albio. quem. prof. est.

h-s. XXIIDC. n; în. h-s. ICCCĂXXIIĂ.
m. volumnius. epafrodițus. prof. est. in. veleiate per. c fisium.
diogân. et. in. placentin. et. in. veleiate. per. p volumnium.
grapium. praed. rustica. deducto. vectigali h-s. CDXIIXCCL. n
accipere. deb..h-s. XXXIIIDLĂXIIn. et. obligare. fund. metilianum.
lucilianum. anneianum cum. casis. et. silvis. et. meridib. et. debelis.
qui. est in. veleiate. pag. ambitrebio. ad. f. cornelia. severa
lucilio: collino. q. appio. vibio. severo. quem. prof. est h-s.
L. în. h-s. IVD. item. fundum. alfiam. munatianum ancharianum.

cum. fundo. paspidiano. &t. rosiano. -et mariano. et. aconiano.

|

-

POLITICA.

317

i

.
et. tarquiliăno. cum. casis. în carricino. et. silvis. sagatis.
et.
ense.
vergell
pag.
ino.
placent
et. loco. agri. nasuliani in.
olia.
velleiate. pag. ambitrebio. ad. . f.- cornelia. severa. et.
in.
anum.
caecili
fund.
calliope. lucilio collino. et. pop. item.
olia:
nepote.
"placentino pag. vergelense. ad. f. castricio.
h-s
calliope c. decimio. et.- pop. quos. prof. est. h-s. CCL. în.
ino.
ÎXIIDCCXXXVI. în. item. fund. paternum.. qui. est. in placent
us.
profess
quem.
pop.
et
nepote.
o.
pag. vergelense. ad. f. castrici

est. h-s. XXXIL în. h-s. (II et. fund.

“pag.

fabianum.

în. placentino,

s. s. ad.f.licinia tertullina. p. albio. et. populo. qusm. prof.

est. h-s. XXIV. în. h-s. Îl. item. fund. anneianum. cum.c asa et.

nse. et.
praed. valerianis. ex. parte. dimid. în. plac. pag vergele
quem.
in. xeleiate. pag. ambitreb. ad. f. p. olio hymno. et. pop.
n.
VL
CCCXX
00
prot. est. h-s. XXVIID. in. h-s
anum.
„ licinins. 1. £. per. veturium. severum. prof. est. fund. valeri
în.
anum.
veturi
et
et. clodianum.
et. metilian. et. tudinum.
V.
h-s.
veleiaţe. pag. dianio. hs. LCCCL. n n. aceipere. debet
m. v. n.-et. fund. s. s. obligarea.
li. h-s.
vectiga
o.
deduct
.
rustica
praed.
. maelius. severus. prof. est.
e.
obligar
et.
n.
IL
DCCCII
CDXX. n. accip. debet. h-s. XXXIII
num.
naevia
num.
fund. iulianum. tursianum. cumbelian. lucilia
ad. î.
varianum. vippunianum q. s. în veleiate. pag. meducio.
vibullis. .
imp. n. et. re. p. lucensium et. re. p. veleiatium. et.
est. h-s.
în. et. c.' novelio. et pop. quos. plurib. summis. prof.
p. P
num.
baetia
fund.
item.
.
CXXVIDCC n. în. XICCCXXXIV
us.
profess
quem
.
III. pag. s. s. ad. f. vibio. severo. et. c. novelio
pag.
e.
veleiat
est. h-s.X. în. h-s. 00 item fund. vettianum. in.
fiat
veleio. ad. £. r. p. lucsnsium et. re. p. veleiat. et. naevis.
f. vettio.
et. fund. patronianum p. p. dimid. pag. iunonio. ad.
h-s. .
XILin:
h-s.
est.
fortunato. quos duabus. summis, prof.
calidio
e.
f.
ad.
s.
CO CC n. item. fund. varronianum. pag. s.
n. în.
et. c. vettio. secundo. et. pop. quem. prof. est. h-s XUIC.
ad. f.
h-s 00 CCC. n.item. fund. mileiac. p. q. IIL. pag. floreio.
braefund.
et.
.
proculo
delio.
et.
coelio. vero. et. virio. nepote.
c.
et.
severe.
vibio.
c.:
f.
tianum. caninianum. p. p. Jll. ad
în.
n.
XVIIID.
summis. prof. est. h-s.
novelio. quos. duabus
cassianum. novianum. rutilianum.
fund.
item.
n.
h-s. 0D DCCCL.
plautianum. antonianum. coceiasium. ad. f. albio. secunda. et.
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volumnio. verecundo.pag. “iunonio. sive. quo. alio. în. veleiate.
quem. prof. est. h-s, CXXX. în. h-s. XIIL. item. fund. domitianum.
p. p. IIL. pag. iunonio. ad. f. virio. -nepote. et. î. blaiunio. et;
fund. demetrianum. cassiânum. p..p. dimid. pag. s. s. ad. î.c.

volumnio.

verecundo.

et. pop. item.

fund.

marianum.

pag.

“floreio. in. veleiate. ad. f. imp. n. et. minitia. polla. et. e. sulpicio. et. pop. item. fund. petronianum. în veleiate. pag. iunon.
ad.-f. vettio. fortunato. et. caecilio. gallo. et. pop. item. fand.
novelian. petronianum. p. p. dimid. pag. s. ș. sive. alio. ad. î.
c. volumnio. verecundo. et. se. quos. prof. est. plurib; summis.

h-s. XXCIL. n. în. h-s. IL. item. fund.

ascevam. p. p. IL. qui.

est. în. veleiate. pago. floreio. ad. î. minitia. polla. et. dellio.
proculo. quem. prof. est. hs. XVIIIL în. hs. COCXX. n.
antonia,. vera. per. antonium. rufinum.: prof. est. praed. rustica.
h-s. CCĂDCCCLĂVI. aceipere. deb. hs. XVIDCCCCII. n. et.
oblig. fund. antonianum. collianum. cornelianum. cum. communionib= qui. est. in. veleiate. et. in. libarnensi. pagis. martio.
et. albense. ad. f. calidis. proculo. et. prisco. et. pop. quem.

prof. est. h-s. CXXC. în. hs. XVI.

item. fund. antonianum. p.

p. dim. et. VL. cum comunionib. in. veleiate. pag. albense. ad.
f. antonio. sabino. et. calidio.proculo. quem. prof. est. h-s.
XXVI. DCLXVI. n. în. h-s. DCCCCII. „n. 6. vibius. e. f prof.
est; .praedia. rustica. h-s. CLVDCC.
.
n. et. oblig fund.
XIICDLXXV.
h-s.
deb.
CXLIL. n. accipere.
pag. bagienno.. ad.
veleiate.
in.
qui. est.
satrianum.. paternum.
f. cornelia. severa. e. -naevio. firmo. et pop. quos. prof. est. h-s.
XI „în. h-s. IICDII. item fad. aurelianos. vettianus. p. p. II.
“pag. Ss. s. ad. f s. s. et. fund. mutienanos. vibianos. q. s. pago.
et. ad f. s. s. et. fund. vibulianum. calidianum. pag. s. s. ad
î. appio. f. ...: et. c. vicrio. firmo. p. p. dimid. quos pluribus.
summis. prof. est. h-s. XLVDCLĂX. în. h-s IV. item. fund. vibian.
p. p. dimid. pag. s. s. ad. f p. licinio. catone. et. pop. et; fundos. pettutianos. aurelianos. p. p. III. pag. s. s. quos.. duab.
sumimis: prof. est. h-s. LIIDCCCXXCII. n. în. h-s. IVLXXUL. n
item. fund. vibullianum. calidianum. p. p. dimid. pag s. s. ad.
_-£ meturicialis. et. vicrio. firmo. quem. prof est. h-s. XV. in. hs. |.
-m. vazius. felix. prof. est. praed. rustica. h-s LIIXCCCL n. accip.
“deb. h-s. VIDCLXIX.
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V.

o. ad. f. valerio probo. et
et. obligarea. în. veleiafe. pag. diani
textanulatibus. et. baebia.
vera. et. .aelis, fratrib. et. sociis.
pop fundos. naevianos. duos.
tertulla. 6t. valerio. veecunio. et.

fund. orbianiacum.
quos. prof. est. h-s. XIII în. h-s. ÎL. item.
textanulas. et.
est h-s. SIL în h-s. 09 item. fund.

quem. prof.
sexta. quos. prof. est h-s.
budacelium. pro. indiviso: ex. parte.
a
VICCC. n. în. h-s 00 DCLAVIII. n.
CECLDCXXXIII.
h-s.
ca.
rusti
cn. antonius. priscus. prof. est. praed.
vici-

n.

accipere.

tianum.

fund.
debet. h-s. ÎXVITCCL. n. -et obligare.

mammuleianum.. cum.

communionib.

p. p. dimid.

qui.

io. apthoro. -et. licinio.
est. in. veliat.: pag. domitio ad. f. afran
în. h-s.
X.

prof. est. h-s: XX
- catone, et. î. licinio et. pop. quem.
m. cornelianuna. cum silianu
CO CDLXXVIL item. fund. mutt
licinio. catone. et cornelia,
vis. p. p. dimidia. pag. s. &. ad. £.

severa.
item.

prof. est. hs. SK

et. pop. quem.

fund.

calidianum. atedianum

maternum.

în. h-s. II. d. n.

pro. p. dimid, -

quem. prof. est. h-s.
p.-s. s. ad. î. lucio. et. e annis. et. pop.
et. ad. f. s. s. quem
XX. et. fund trantianum. p. P. dimid. pago.
fund licinianuim. |
item.
n.
ÎICCXXIIL.

prof. est. hs. X. n. b-s.

pp.

î. antonio.
dimid. et. IIIL. et. VUL qui. est. pag &- $. ad.
p.p.

fund. petilianum.
sabino. et. afranio. apthoro. et pop. et.
o. et. pop. Quos. duabus.
- dimid. "pag. s. s. ad. f. antonio. prisc
item. fund. veturiantum.
summis. prof. est h-s. SHIL în. h-s. ED
. paz. $. 5. ad. fl.
virianum. vibianum - satrianum. phternum
quem. prof est. h-s.
et, c. annis. et. afranio. apthore. et. pop.
inianum. precele. cum.
OXX XIII. în. h-s. XIL item. fund. vorm
ci. et. communionibus.
iure. appenini. areliasci. et. caudalal
[ag. domitio. eboreo.
qui. est. in. veleiate. et. în libarnensi.
valerio. nepote. et,
et.
e.
ad. f. c. et. L.annis et licinio. caţon
pop. quem

prof.

est. h-s. XX. et,

fund.

vibianum.

syrelianum.

prof. est.
în. veleiate: pag. doinitio. ad. f. s. 5. quos.
in. h-s. ÎID. n. item.

fund. macatianum.

ennianum.

h-s. VIL
pag. et. ad.

sumris.. prof. est. h-s..
fs. s. et. valerio. nepote. quem. duab.
. p. -p. IL. cum.
XVI în. hs. CO D. an. item. fund. antonian
f. antonis. sabino.
communionib. in. .veleiate. pag. albense. ad.
nurm. histrianum,
et. prisco. et. fund. minicianurm. lapponia
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__paternum. în. veleiate. pag. bagienno. ad. f, 1. et. e. annis. &t.
pop. et. fund. attianum. pag. et ad. f. s. s. -quos. plurib. summis. prof. est..h-s. XLVDXXXIIL în. h-s. ÎNL
]. cornelius. helius. per. fortunatum. ser. suum. prof. est fund.
tuppilian. vibullianum. volumnianum. p. p. dimid in veleiate.
pag. domitio. ad. f. supplicio. nepote. et licinio. catone. et. pop.
h-s.L. accipere. debet,. h-s INLXXV. n. et. fund. s. s. obligare.
c. vibius. severus. per. vibium. :calvom. lib. suum. prof est. praed.
rustica. h-s. DCLXXIIIDCLX. n: in. velviate. et. in. placentino.
deducto. vectigali. et. quod cornelius. gallicanus. obligavit.

accipere. deb. h-s. LIICOCLXII.

n. et. obligare.

fund. aeschini-

- anum. D. p. dimid. qui. est. in veleiate. pag. ambitrebio. ad. f.
lucilio. collino. et. minitia.: polla. et. pop. guem. prof. est h-s.

XLYV. în. h-s. IV. item. saltum. sive. fundos. ulilam sive. velabras. et. credelium. qui. sunt.
licinio. catone.

et.

coelio.

vero.

in veleiate. pag. medutio. ad. f.
et. caerellio.

vero

quem.

prof.

est. h-s. CCCI. în h-s. XX. îttm. fund colianum. qui. est. in
veleiate. pag. ambitrebio. ad. f licinio. firmino. quem. prof. est.

h-s. XXVI în. b-s ÎILXIL. n. item. fundum. vetutianum. scantiniacum. qui
quem. prof.
anum. qui.
tullina. et.
“în es. VIL

est. în veleiate. pag. domitio. ad. f. antonio. prisco'est. h-s. XXVIDCLX. n. în. h-s. II. item fund. viriest. in. placentino. pag. valerio. ad f. licinia. tervibio. favore. et. pop. quem prof. est. -h-s. LXXII.
item. fund. statianum. pag. et. ad. f s. s. quem.

prof. est. h-s. XXXVIL. et. fund. antonianum. în veleiate. pagis.
venerio. et. lurate. ad. f. atilio. saturnino.

et. pop.

quem.

et. p. atilio. adiutore.

prof. est. h-s XII. utrosque. - in. hs. ÎNIID. n.

item. fund. caturniacum pag. s. s. quem. prof. est. h-s. XLICL,.
n.în. h-s. IIIDC. n. et fund. cornelianum. qui. est. in placentino
pag. venerio. ad. 'f. licinio. firmino. quem. prof. est. h-s XL. în.
h-s. IUCC., n. |
cornelia. severa. prof. est. praed. rustica. in. veleiate. per primigenium. ser. suum. et. in placentino. zosimium ser. suum. deducţo.
vectigali. et quod. cornelius. gallicanus. obligavit. h.-s. undeciens.

LVILICL. n. accipere debet, h.-s. LXXXXICX. n. et. obligare. fund.
covanias et. ovilia. in. veleiate. pag. ambitrebio. ad. £. momm "io
persico. vibio. severo. et. pop. quem. prof. est. h-s CC. in. h-s.
XVIII. item.: fund. ollianos. pomponianos sulpicianos. covanias.

Arderea

satelor dacice.
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veconitanum. pag. 6t. ad. f. s. s quos. prof. est. h.s. XXCOVIII.
în h-s. VIDCCCXXCV n. item. fund. betonianum: pag. et. ad. î.s. s. quem. prof. est, h.-s. XXXIID. n. în. h.s. IL. item. fund.
„protianum. pag. et. ad. f. s. s. quem. prof. est. h-s XINTII.
in. h-s. ÎIIID. n. item. fund. aulianum. tituronianum. pro. p.
trib.- qui est. in. veleiate. pag. domitio ad. £. afranio. apthoro.
et. “trebellio. memore. et. fund. ulamunium. p. p. 5. qui. est.
in. veleiate. pag. bagienno ad. f. fabio. firmo. et. c. vibio.
quos. duab. summis prof. est. h-s. CXIL. în. h-s. V. item. fund.
moschianum qui. est. in. placentino. pag. vercelensi. ad. f.
albio. secundo. et. vazronia. appollonia. et. pop.. quem. prof est.

qui.

fadianos.

h-s. XINTIL în. h-s. ÎNL item. hortos. publianos

sunt. in. placentino. pag. salutare. ad. f. ennio. primo. et. mu-.
natio. martiale. quos. prof. est h-s. XXVI in. h-s. 09 item.

“fund.

statianum. campianum.

qui. est. in. placentino. pag. NOVI.

duno. ad. f. attiolino. paullino. et. vibio. secundo. quemn. prof. i
est h-s. LL. în. h-s. IL item. fund. appianum. passinianum. qui
est. in. placentino. pag. briagontino. ad. f. cornelio. strabone.
et. solonio. adepto: et. pop. quem. prof. est h:s. CIL. în. h-s.
VII. item. fund. octavianum. betutianum. qui. est. in. placentino. pag. s. s. ad. f. tertio felconi. et. licinio. catone. eţ. pop.

quem. prof. est h-s. XXXIINCC. n: în. h-s.
item
pag.

DCCCXXV.

OO

n.

fund. tirenteanos. firmianos. annisidianos. in. placentino.

ceriale.

ad. f. albis. fratribus.

et. licinia.

tertullina.

quos.

“prof.. est. LIL în. h-s. IV. item. fund. largonianum: în. placentino. pag. valentino. ad. f. geminio quem prof. -est. n-s: XXVIIIL.
în. b-s. 69 D. item. nattianum. fabricianum. qui. est. în. parmense
pag. fund. ercuriale. ad. f. popillis. fratrib. terentia. vera. et.
„pop. quem. prof. est. h-s. XC. in h-s. VD. item. fand putuanum.
vetutianum. in. parmensi. pag. mercuriale

ad. f. mamia. polla. et.

aruntio. burdone. st. pop et. arbistriano. în. parmense. pag. s.
s. ad. f. fand. nattiano. quos. duab. Summis. prof. est. h:s.
XXII în. h-s. 09 CC. n. item. fund. scaevianum. p. p. dimid
qui. est. in. placentino.

et. veleiate.

pag. vergelenşe.

et

ambi-

trebio. ad f. volumnio. verecundo. et. c. pomponio et. pop.
quem. prof. est. h-s. XXIV. in. h-s. TI. item fund. scrofulanum.
et. succonianum. în. placentino. pag minervio. ad. f. cassis

fratrib.: |. labinio, quem.- Pot est. h-s. CLXXX.

in. ks,

XVII.
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item. fund. pomponianum. antonianum p. p. dimid. in. placentino. pag. cereale. ad. f. afrania.-inusa. et. pop. et. fund. littonianura.
appianum. vicubatianum. qui. est. in. placentino pag. iulio. ad.
f. vibullio. severo. et. pop. et. silvas. castricianas. et. picianas.
qui. sunt. în. plac. pag. vergelense. ad. f. cornelia. severa. item.
_agellos.. vibullilianos. în. plac. pag. apollinare. ad. f. afranio.
prisco et. pop. quos. plurib. summis. prof. est. h-s. XXXVI. în
h-s. 00 00 item. fund. egnatianum. safinianura. pupianum.
mestrianum. biturritam. în. placentino. pag herculanio. ad.
MUNDIO.

severo.

et cassio.

iuvene.

et pop.

quem.

professa.

est.

n-s. UL. în. h-s. IIID. n.
minitia. polla. prof. est. praed. rustica. h-s. LXVCCCC. n. aceipere.
debet..

COLUMNA

VL

h-s. LIICCXXXI. n. et. obligare. fund. veneclanum; terentianum.
domitianum. petronianum. qui. est. în. veleiate. pag. floreio.
ad. f. imp. n. et, re. p. lucensium quem. prof. est h-s. XXXV.
in. h-s. INCC. n. item. fund. sextianum. pag. s. s. ad: f. 1. sulpicio. et. c dellio. et. pop. quem. prof. est h-s. XXIII. in. h-s.

-

IIXXXI. n.
4. naevius. titullus, per. naenium. cinnamum. prof. est praed.
rustica. h-s. LINIDCCCC. n. accipere. debet. h-s IIIICCLXYV. n.
et. obligare. fund. trianos. arquitianos locresian. în. veleiate.
pag. domitio. ad. f. licinio. catone, et c. vibio. nepote. quem.
„00 LXV. n. item. fuvd.
prof. est. h-s. XIIIDCCC n. în.
et. onesimo. et. pop. quem.
ilie.
cornelis.
f.
ad.
+arquitianum.
prof. est h-s. XL. în. he. TIICC. n.
e. pontius. ligus. per. |. pontium. fil. prof. est, fund. aulianos.
caerelianos. pullienianos. somianos. et. fund nuevianum. ti" 4ianum. et. fund. metilianum. velleianum. helvianum. granianum. în. veleiate. pag. salvio. sup vic. iracco. h-s. LXIIDCCCCXX.
n. accipere.- debet h-s. TIIDCCCCLXXXX. n. et. fundum. s. s.
obligare.
valeria ingenua, per. valerium. lucrionem. lib. suum. prof est.
praed. rustica. h-s. LXVIIIICCLĂ. n. aceipere. debet, h-s. VDIIII.
„net, obligare. fund, Varpros. in veleiate. pag. statiello. ad. £ |

replucensium.
00

item

et. pop que.
aemilianum.

fund.

323
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aa

prof. est h-s. XIICCLX.
aruntianum.

nsium.
velleio. vic ucciae. ad. f. rep. luce

n. în. h-s.

veleiate. pag.

în.

et. pop.

quem.

est h-s. LVIL n. în b-s. NUDLIIL n.

prof.

|

rustica. h-s.. INDCCC n. ac1. veturius. severus. prof. est. praed.
. fund. valecipere. debebet.

h-s. TIICCCCXXYVL

n. et. obligare

et. fund licoteucum. pp.
zanum. genavia. p. P. dimid.
ad f. clodis. et licinio. quos.
quarta,. în. veleiate. pag: dianio.
h:s 00

_duabus.

prof. est hrs. ÎVINIDCCC. n.

summis.

în.

p. p. dim. în. veltiate. pag.
CCXXVI. n. itein fund. caudiacas.
lio. probo. quem. prof. est
statiello ad. £. coelio. vero. et. corne
|

ps. XXXVI în; hs. ICC. n.

|

|

ptum. fil. suum. prof est.
1. valerius. parra. per. valerium. acce
XCVIIL accipere. debet-h-s.
praed. rustica. deducto. vectigali. h-s.
ammianum. atilianum.
VIIDCCCLXXĂVII. n. et obligare fund.
. eburcianis. pollianum.
propertianum. Cum. casis vectigalia
petronio. epimele. et. herennio.
“ ferramianum pag. floreio. ad. f.
. prof. est h-s. XXC. în. h:s
nepote. et arruntia. tertullina. quem
. qui. est. în., placentino.
VIL. item. fund. velebras. p. P. dimid
et. volumnio. carpo. quem.
pag. herculanio. ad. f. dellio. proculo.

LXXXĂVIL. n.
_ professus. est. h-s. XX. în. h-s DCCO
deducto

vectăsuum. prof. est.
petutia. fusca. per betutium. lib.
tio.
medu
pag.
ate.
velei
in
gali. fund. popitianurn. et. valerianum.
seo.
satri
et.
o.
aelio sever
ad. î. imp. n. et rep. lucensium. |.
n. et

h-s. VIICCXLIIL
vero. h-s. XCCC. n. accipere. debet.
|
fund. s. s. obligare.
colonis. duab.
cum.
m.
ianu
glitia. marcella. prof. est. saltum. drus
antonio.
in veleiate pag. salvio. ad. £

magiana. et faxrania.
|. herennise naevis. fratrib.
vero. et. popilio. agente. et. c. et
C. accipere debet h-s. VIlL: n.
qui. ex reditu. aestimatus est. n-s.
carrusanianum. et. ventilianurm.
petronius. epimeles prof. fund.
floreio. et. in placentino. pag. her-- cum. casis in. veleiate. pag.
et. pop. deducto.
virio. nepote.
culanio. ad. f. q. baebio. vero. et.
L.

. debet. h-s. VDCCXIUI
vectigali h-s. LXXIC CLNI n. accipere
|
s. s.

n. et. obligare. fund.
per. aebutium. hermen. lib.
q. accaeus. aebutius. saturninus.
vectigali. h-s. CLVIIL DCCC.
suum. prof. praed. rustica. deducto.
fund. anto-

et. obligare.
n. accipere. debet h-s; XIIDCCXVI. n.

,
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| nianos. in. veleiate. pag. albense. „vico. lubelio. ad. f. coelio.
vero. annis. arruntis. ef. rep. lucensium quos. prof. est. h-s. CC.
c. nâevius, firminus.

et. pupilli, naevius.

memor.

per | naevium.

prof.. sunt. praed. rustica. “deducto. vectigali “h-s. CXIIIDC.n.
accipere. debent. naevius. firmus. et naevius. pupillus. tutore. .

„_auctore. h.s. VIIIXCIV. n. et. obligare. fund.

didianum.

albia.

num. vibianum. in. veleiate pag. bagienno. ad. f.]. et. c. annis.
et. naevis. vero. et prisco. et. sulpitia. priscilla. et. pop. -quos.

professi sunt. h-s. LXXIIIIDCC, n. în. h-s. IUIXCIIII
fund. betutianum.
„prisco.

et. appis.

ulamonium.
vero.

n.

item

pag. s. s. ad. î. naevis. vero. et;

et. marcello.

et. licinio.

catone.

et.

an-

tonio. prisco. et. pop. quos. prof. sunt. h-s XCIIXD. în. hs. V.
„coloni. lucenses. publice. professi. sunt saltus. pradiaeque bitunias. sive. quo. alio. vocabulo. sunt. pro. indiviso. pro. parte.
tertia. quae.

pars.

fuit. c. alti. nepotis.

et quascumque. partes.

habuit. aţtius. nepos. cum. annis fratrib. et. rep. lucensium. et.
coelio. vero. item. saltus. praediaque. iuneta. qui. montes.
appellantur. quae. fuerunt. atti. nepotis. propria. universaque.
item. saltus. praediaque. ucciae. et. saltus. praediaque. latavio.
vectigalia. et. non. vectigalia. et. saltus. praediaque. laeveli.
et. saltus. praediaque. berusetis. et. saltus. praediaque. coeliana. et. saltus. praediaque. boratiolae. et saltus. prediaque. variso.
et. saltus. praediaque. iessis et. saltus. praediaque. dinium. et.
saltus. praediaque poptis. et. saltus. praediaque. tigulliae. et.
saltus. prediaque. mettiae. et. saltus. praediaque. bargae. et.
saltus. praediaque. boielis. et. saltus. praediaque. tarboniae. et.
saltus. praediaque. vellanium. vectigal. et. non. vectigal. sive.
aliis. nominib. vocabulisque. sunt. qui. sunt. in. lucense. et. in.
veleiate: et. ini. parmense. et în. placentino. et. montibus. ad.
-£. compluribus. exceptis. praedis. caereliano. colle. et. praedis
quae. attius. nepos. cum. priscilla. aliquando. possedit. h-s.
vicies.
quinquies, deducţis. reliquis. colonorum. et. usuris,
pecuniae. et. pretis. mancipiorum. quae. in. emptione. eis. cesserunt. habita. ratione. etiam. vectigalium. h-s ȚXIV.| accipere
debent. h-s. CXXVIIIDCCLĂXĂ. n. et. obligare. saltus sive

praedia. quae. s. s. s. deducta parte. quarta
„ vatius. verus. prof. e-t. praed. rustica. deduoto.

vectigali.

h-s..

CCXLVIDCCCXXXXII. n. accipere. debet h-s. XVIII. et. obligare.
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vercelense. ad. f. fisio.
fund. caninianum. in. placentino. pag.
est. XI în. hrs. IL
_yacinto. et. petronis fratrib. quos. prof.
ceriale. ad. î. valeris.
item. fund. cornelianum. dellianum. pâg.

C
fratrib. et. alis. quo. prof. est. h-s. XXXV IIDC

n. în. h-s.Îl.

sextianum. cum. vadis.
item. fund. -sive. saltum. caluentianum
et. non. vectigal. et.
gal.
et. fund. salvianum. et, campum vecti
fund.

epiano. titiolano

histiioduno.

et.

fund.

taurianis.

duob.

ib. omnib. et. alluvionib.
et, fund. aeriano dextriano. cum. merid
ntino. pag. 'sinnense
iunctis praedis. s..s. quae. sunt. in. place
et. re. p. placentinoad. £. gallis. fratrib. et. quarto. modesto.
n. in hs. VIII. item.
um. &t alis. quos. prof. est. h-s. CLCC.
lense. ad. f. licinia.
fund. vitulianum. în. placentino. pag verce
quem. prof. est. h-s. XXC.
tertullina. et. paganis. pagi ambitrebi.
a
_
|
in. hs....
rustica. h-s. COLXXIC n.
„p. publicius. senex. prof. est. praed.

IXI. et. obligare
accipere. debet. h-s. XXIC00CI

fund.

nume-

lanio. ad. f. novellio.
rianum. qui. est. în. placentino. pag, hercu
et. fund.
- prof. est. XXXVIL.
fusco. et sulpicia. erato. quem
s. s
fund.
et.
fratrib.
petronianum. pag. Ss s. ad. f. cornelis.
m.
lacu
stan
item. fund.
quem. prof. est h-s, XL. în. .h-s. TV.
«.
s
î.
. pag. s. s. ad.
totum. cum casa. valeriana. p. p. sexta
est. h-s. VI. et. fund.
et novellio. fusco. et. pop. quem. prof.
est. pag. s s. ad. f.
qui.
birrianum. velleianum. Cum. meridib.
est h-s. XLVI. în. -h-s.
6. lucilio. ]. virio. et. pop. quem. prof.

f.aurelia. exorata,
UIID. n. item. fund. baebianum pag, s. s. ad.
VI. et. fund. pescenaurelio. et pop. quem. prof. est. h-s.

ât. p.
et. calidia, vibia. et
nianum. prg. s. s. ad. f. minitţia. pella.
h-s. 00 09 item. tund.
populo. quiem. prof. est h-s. XX. în.
vicrianum. s. s. ad.f.
-COLUMNA

VII.

pop. quein. prof est. h-s.
velleio. ingenuo. et. caerelio. vero. et.
f. pop. quem. prof. est.
VIII. et. fund. balbinianum. pag. s. s. ad.
um. pag. s. s. ad. fl.
h-s. XL. în. h-s. ANII. item. fand lucilian
partem. quartammarcillio. avilia. philena. et. fundi. sevoniani.
calidianum. pag. ss.
pag. s. s; ad. î. sulpicia. erato. et. fund.

-
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ad. f. e. miarcilio.']. ennio et. fun.d. marcilianum. pag. s. s. ad
f. marcilio. pietato. et. sulpicia. erato. et. fund. -homusianum.
pag. s. s. ad. f. sulpicia. erato. et. sertoria. polla.. quos. pluri-

“bus.

est.

summis. prof.

h-s.

XIIDCCC.

n.

hs.

in.

IIID.

item, fund. papirianum. pag. s. s. adf m. vibio, et. pop.
"et. fund. mattellianum. pag. et. ad f. s.-s. et. fund. fufianum.
„pag. s. s. ad. f. sitrio. et sulpicia. erato. et fund. calpurnianum.
pag. s. s. ad f. dellio. vero. et. pop. et. fund. lucilianum: pe-.
tronianum. pag. s. s. ad. f. dellio. vero. et. valerio. vero. quos.
pluribus. summis. prof. est. h-s. XXVIIL în. h-s. 09 DCCCXI.
n. item. fund. pliutian. qui. est. in placentino. pag. veronensi.
“ad. f. pompeio. primigenio. et. pop: et. fund. philetianuin. cum.
mezide. vicriana. in. placentino. "pag. herculanio. add. f. caerelio.
vero. et. pop: quem duabus.:summis. prof. est. h-s. XXIIIDC.
n. în. his. IL
1. virfus. fuscus, prof. est. praed. rustica. h-s. CCLX VIII accipere.
debet. h-s. XXIDCL. n. et. obligare. fund octavianum. qui. est.
“ placentino. pag. herculanio. ad f. glitia. marcellina. albio. prisco.
st. pop. quem. prof h-s. XXXVI în. h-s. MICI. n. item. fund
virtianum qui. eet. in. placentino. pag. s: s. ad. f. velleio. ingenuo. - licinio. senino. et. pop. quem, prof. est. h-s. XL în. h-s.
“TIID: n. et. fund. numisiânum. pag. s. s;. ad f. petronio. ser- vando. et. raetio. fortunato. et. pop. quem prof. est h-s. IN.
“in. h-s. VID. n. item. fund. hostilianum. pag. s. s. ad. î.t.
avillio. et. licinio. senino. et. pop. quem. prof. est. h-s.X. item.
fund. virtianum pag. s. s. ad. f. publicio. senino. et. pomponio.
procula. quem. prof. est. h-s. XXXVI. în. h-s. [NL item. fund
pistel. pag. s. s. ad. f. m. vibio. et. olio. crescente. et pop. quem.
prof. est. h-s XXX et. fund. calvianum pag. s. s. ad. f. tullio.
primigenio. et. ollo. pudente. quem. prof. est; h-s. XX. în. h-s.
IILD. n.
item. obligatio. praediorum. facta. per. comelium. gallicanum. ob.
h:s. LXXIL. ut. ex. indulgentia. optimi. maximique, principis.
imp,

Gaes., nervae.

traiani.

augusti.

germanici.

pueri.

alimenta. accipiant. legitimi. n. XIIX. în. singulos.
" fiunt. h-s ÎNCCCCLVI,

h-s. “IiDC.

legitima.

quae. fit usura Do

h-s. XIL. fit.

summa.

summae. 5. s.

puellaeq.

h-s. XVI. n.
utraque.

var

i
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debelos.
est. saltus. avegam. veccium
6. coelius. verus. professus.
iate.
leucomelium. qui sunt. în. vele
cum. figlinis. saltus. velvias.
lucensium. et. Ie. pueleia-

rep.
“pag. albense. et. veileio. ad. f.
h-s. LX.
t
debe
.
tim. h-s XC. acoipere

item,

prof.

est.

.

fund.

lianum. p. P- dim. et.
“et. ovianas. adrusiacum. lusi
valerianum.
. pag.
III. qui. sunt. în. veleiate
fundum. noniacum. pro. p:
s. LX
Tep. lucensium. et. pop. h
statiello ad. f. annia. vera.
|
|
|
accip. debet. h-s. Vi
am. qui. est.
siol
blae
um.
s. est. salt
1. cornelius. severus. professu
ad. f.
pagis. bagienno. et nominate.
in. libarnense. et. veleiate.
V. n.
XXX
h-s.
t.
GCCL. accipere. debe
vibio. severo. &t. pop. b-s.
qui.
s.
ianu
coel
ipso. fundi. aurelianus.
e. vibi. severi. profitente.
et.
.
ote
o. ad. î. c. volumnio. mem
s. în. veleiate. pag. ambitrebi
t. h-s III
pop. h-s. XXX- accipere. debe
vipiane.
fando. flaviano. messiano.
item. saltus attinava. cum.
. severo.
ambitrebio. ad. f. 1. cornelio
qui. est. in. veleiate. pag.
debet. h-s iii!
et. pop. hs. XXX. accipere.
veleiate.
ipso. saltus. nevidunus. în.
m. momei. persici. profitente.
h-s.
Pop.
one vettis. fratribus et:
pag. sulco. ad. f. licinio. cat

T. accip. debet. hs. VL

ius.
o. idaeo. saltus. carucia. et. vell
vibiae. sabinae. profitente. vibi
io et. valerio. inter.
ian. p. P: dimid. pagis. salv

et. fund. naev
c. titium.
et.p. naevium, probum. et.
ad. fines. rem. lacensium.
accip.
C.
h-s.
m - faustum. et. pop.
„ gxaphicum. et. dq. cassiu
SE
|
debet. ks. X.
table documente
aces
te din
De sigur vor fi fost mai mul
parte la
ale Italiei, cari au luat
tare prin diferitele ținuturi
la oraşul
re
vefe
se
cea reprodusă, însă
fundaţiunea binefăcătoare ;
cât
area
eloc
tul Placentiei. Pentru
Veleja, un loc muntos în ţinu
spre
şi
i
esare umanei lui fundaţiun
de sigură a capitalelor nec
rumutăs e
împ
ian
Tra
ri,
nilor posterio
a, le scuti de răpirea tira
pentru
aveati trebuință de bani
proprietarilor velejatici, cari
lângă
pre
mici
mai
sume mai mari şi
conducerea, afacerilor lor,
eca .
Sen
la
de
5 procente, pre când
hipotecarea moșiilor lor cu
ate
usit
te
ian erau legalisate și foar
pănă pe timpurile lui Justin
e
gel
proc.) cu cari storceau sân
aşanumitele „Centesimae“ (12
pentru.
ete mici, cari sau conces sau
bieţilor dastoraşi. Aceste cam

mai mare de datoraşi încreduti
a pută alege dintrun mumăr cât
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şi astfeliu a pută depune capitalele la cele mai sigure locuri,
sau pentru-că ţeranul merită măi multă cruţare, împrumutând
el banii numai spre scopul, ca să- şi înbunătăţiască
0spodăria, sa, — erau de ajuns pentru acoperirea alimentaţiunei stipendiaţilor velejatici. Capitalele însă nu erau cu sila impuse proprietarilor, cum le impuneau doară guvernele anterioare adeseori
unor oameni, cari trebuiau să plătiască după ele interese fără
a le pută folosi, căci aceasta eră în contra principiilor lui Traian,
pre cum o ştim aceast. dintr'un răspuns dat lui Pliniu la; întrebarea acestuia pentru întrebuinţarea banilor publici. Pliniu scrie
împ&raţului: !) „Banii publici, o Doamne! parte sau incassat
“ întradevăr prin precauţiunea Ta și prin silința mea, parte se
„vor incassâ, însă eu

m&

tem,

că vor zăcă nefolosiţi.

Pentru

că,

spre a cumpără averi imobile nu este de loc, sau foarte arareori ocasiune; apoi nu se află nimenea, care să împrumute cu
deosebire de la stat, cu doutspredece la sută, cum împrumută
de la persoane private. Precugetă aşadară, o Doamne! că oare
nu Vei află mai consult a scădă camăta și astfeliu a atrage
datorași siguri; sau dacă şi în modul acesta sar află, a împărţi
banii întră decurioni, astfeliu în cât să i-se dee statului siguritatea
recerută; dacă ar şi refusă și n'ar face-o bucuros, totuşi n'ar fi
aşa de aspru, dacă s'ar scădă censul de interese.“ Împăratul
răspunde la, aceasta: „ŞI eu, prea scumpul meu Secundus, încă
nu văd alt mijloc, spre a elocă mai uşor banii publici, de cât
“a scădă censul camatelor. Mărimea acestora o vei ficsâ Tu după
mulţimea; acelora, cari vor împrumută banii. A sili pe cineva, ca,
să primiască, în contra voinței sale, ce i-ar zăcă poate nefolosit,
nu cor&spunde noţiunei de dreptate a epocei mele.“
Importanta inscripțiune citată se compune adecă din două
diferite documente pentru fundaţiuni de unul și acelaşi scop.
Pe inscripţiunea, titulară a primului document fundaţional urmează 46 obligaţiuni de la proprietari, unde se află însemnată
- valoarea, realităţilor şi capitalul depus în aceste realităţi.
|
__Pe inscripțiunea titulară de pe al doilea document; tundațional urmează cinci obligaţiuni ca cele de sus.
"Cel dintâiu capital mai însemnat, care erâ elocat în tinuturile. velejatice, placentinice şi liburnice, âtingeă aşadară suma

1) Ph, ep. X., 62,
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imperiali. Acestea de 1,044.000 sesterţii sau cam 54.345 taleri
l 52000 sesterţii sau
cu 5 p. c..(usurae Pop) aduceau -anua
Din aceasta sumă se
cirea, 9718 taleri imperiali şi 36 şilingi.
me, un băiat ilegitim
sustineau 245 băieţi legitimi şi 34 fete legiti
im lunar 16 sestertăi legit
şi o copilă ilegitimă, —. primind băiatul
împ.), fata legitimă,
(anual 192 sesterții sau aproap> 10 taleri
adecă aproape 7. taleri |
lunar 12 sesterţii (anual 144% sesterţii,
ţii, ear fata, ilegitimă imp.), băiatul ilegitim anual tot.144 sester
24 șilingi. Că nu sa dat
190 sest. sau circa 6 taleri imp. și
a, copiilor ilegitimi, se
mai mare atenţiune în fundaţiunea aceast
acelea nu se aflau tocmai
esplică sau prin aceea, că în ținuturile
ori apoi prin aceea, că
de acestia, ceea-ce se pare necredibil,

întră ambele secse.
Traian nu voiă să favorizeze relaţiunile ilegitime
taleri

Al doilea capital eră de

impex, cari aduceau 3600
şitingi interese. Acestea, se
păieţi legitimi şi a unei fete
nate numai pentru cele trei
însă împărţită în astfeliu de

72000 sesterții

sau

3750

sesterții, sau 187 taleri imp. şi 24
întrebuințau pentru întreţinerea a 18
legitime. Ambele capitaluri erau destidistricte amintite ; Italia întreagă eră,
institute pentru întretinerea de copil

săraci, astfeliu, în cât numărul

stipendiaţilor erâ enorm de mare.)

trece însă

cu vederea un alt; citat al aceluiaşi

col 2) dar” dintr'un docuNumele copiilor erau însemnate în proto
conclude din
la acel protocol Hegewisch
adnecsat
ment
tua“, „alienta
u: „alim
cuvintele adese-ori repetate ale lui Plini
cea mare din averea
menta de tuo“, că Trâian ar fi luat suma
sa, proprie;

dînsul

aluntur“, şi încă alta,
seriitoriu,5) unde stă „publicis sumtibus
de sub Nerva aseunde despre începutul aceleiaşi fundaţiuni
apoi espresiunea,de tuo
menea se pune publico sumto.t) Şi
că capitalele de alimen„nu contradice întru nimic presupunere,
cassa carea 'şi trăgeâ
tațiune sau luat din averea, fiscului, din
. principis) şi se întrevenitele din provinciile principelui (prov

buinţau

de împărați

— fără a

pentru întreţinerea, armatei

subşterne

şi a provinciilor;

statului

socoată —

căci aceste casse

» Pin. paneg. 18.
2 Plin. paneg. 26 şi 28.

3) Plin. paneg. 28, 4.
4) Aurel. Vict,, unde vorbeşte de instituţul lui Nerva,
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“se considerau tot mai mult ca proprietate privată a împăraţilor,
pănă, ce tirănia crescândă a despoţilor şi orientalisarea constiţudestinațiunei lui,
tiunei înghiţi erariuil întreg, care . conform
umplut fiind din venitele provinciilor statului (prov. senatus),
eră să se administreze numai de senat. Meritul lui Traian
rămâne totdeauna mare, chiar și în casul că banii de întreținere

statului,

ia luat din cassa

care.i stâ la disposiţiune; mare

chiar şi din consideraţiunea predecesorilor lui risipit ori, cari nu erau
apti pentru o astfeliu de jeztfire a primelor isvoare băneşti, şi
mare în privinţa chiar a ideei însaşi, întrun timp, când erau
obicinuiţi a nu face nimic pentru creșterea tineretului ; într” adevăr
sublim însă devine meritul. lui, dacă considerăm, că averea

privată a, împăratului a fost de ajuns pentru acoperirea imenselor spese de. alimentaţiune şi a fost întrebuințată de dinsul
spre acest scop. O cale de mijloc ne îmbie presupurierea, că,
împăratul la începutul guvernărei sale, când Pliniu i-a ţinut
panegiricul, şi când fundaţiunea nu se va, fi lăţit încă afară din
Roma, a sustinut institutul esclusiv din punga sa proprie, mai
târdiu însă după ce se lăţise asupra Italiei întregi, l'a spriginit
cu sume suficiente din cassa fiscului.
La prima, aparinţă am pută să ne îndoim, că oare sumele
destinate pentru copiii alimentaţi ajuns'au în adevăr pentru susținerea, lor; dar aceasta îndoială va, dispără faţă cu următoarele observări. Un institut pentru săraci, prin care acestia ar
"fi fost dispensaţi de ori-ce activitate proprie, nu erâ cunoscut
“în anticitate, pentru-că 7 ţineau cu drept cuvânt de nepotrivit
şi stricăcios pentru stat; astfeliu, în cât alimentele fixate nu
erau privite de cât ca un ajutoriu pentru nutriie şi îmbrăcăcă la aceste alimente aparţineă şi locuinţa
minte. Se 'nțelege,
după noţiunea. de drept Gin acele timpuri;1) cei mai mulți dintră
pupili însă nu aveau trebuință de locuinţă, pentru-că nu se des:
părțiau de părinţii lor, ear institute de creştere în sensul
modern erau privite în anticitate în tocmai atât de nenaturale
şi de periculoase "pentru stat, ca şi asilurile săracilor, cari nu
erau tot-odată şi ateliere de lucru. — Apoi mai trebue, socotită
titus

5 Favoleuus Digest: XXXIV., 1. 6: legatis alimentis, cibaria et veset habitatio debebitur, quia sine his ali corpus non potest; cetera,

-quae ad disciplinam pertinent, legato non continentur.
-

.
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primi
astfeliu în cât un băiat, care
valoarea îndecită a banului,
Mai
ă banii nostri 90 taleri imp.
atunci 9 taleri imp., aveă dup
mai săraci
lor de traiu, cari la oameni
depaate eftinătatea mijloace
socotiă !)
carne de cât din legume. Se
se compuneau mai putin din
s) de
dio
(mo
uri
delueru pe an 5i măs
pentru 0 persoană harnică
vin,
de
ore
amt
imp. şi 40 șilingi ; 10
grâu cu 102 sesterții sau 5 tal.
nu
care
—
ci factivum (piquette),
probabil nu vinum nativum,
eni
oam
de
causa eftinătăţii eră beut
oră de cât o liurcă şi din
sesteriii
75
cu
—
i
copi
nei lui şi de
săraci, ea” din causa slăbiciu
12 șilingi;
amforă oleu cu */; sest. sau
sau 3 tal. imp. 6 șilingi; 1/4
ă
1 mediu

de

sare

cu

'/

sest.

sau

1 şiling; la

olaltă

aşadar

, șilingi. După timpul lui Cato
1772/p sest. sau 8 tal. imp. 13'/
e (similagines), cari se

rioare de grân
se importară specii mai infe
cari de
o oftinătate şi mai mare, și
recomandau tot-odată şi prin
persoană
ele de întreţinere pentru 0
sigur încă vor fi redus spes
t de vre-o
din

statul inferior. —

Socotinăd

aşadară

pentru un

băia

reiasă
-ce consumă un om crescut,
patruspredece ani 3/, din ceea
..
p.
im
cu Vre-0 6 taleri
rețină
că un băiat sar fi putut înt
t, băia
un
de cari aveă trebuinţă
Preste areasta vestmintele,
ai
num
-ci

așă, ciorapi nu purtă,
erau foarte eftine. Pălărie, căm
de lână
lână, 0 sagă sau mânecariu

.

o tunică sau manteauă de
eftină. La aceasta se mai adauge
şi o părechiă, de încălțăminte
ja şi
Vele
ca
întrun municipiu mic
“tatea încă și măi mare
ni-se
că
suma numită nu numai
împregiurimea lui, astfeliu că
ci
t,
pentru întreţinerea, unui băia
arată ca pe deplin suficisntă,
dacă
ru părinţii săraci, mai ales
mai dă încă şi un sprigin pent
ea,
men
ase
l
locu
tot
în
le nu erau
se ia, în considerare, că alimente
ape
ci erau

mai

urcate

în oraşe

mai

mari

şi în locuri

mai

apro

ritelor
inseripţiunile ce peatră a dife
de residenţă. — Deoare-ce însă
-ne :
iae*
inseripțiunea „alimenta Ital
ţinuturi şi anume monetele cu
te
pres
, mod egal
sta eră lăţităîn
tradează, că instituţiunea acea

porțiunea celor 6 mile pătrate.
întioagă Italia, ar resultă după pro
ate ale ltaliei
c faţă de cele 6400 mile pătr

a, ținutului velejati
asta-a
al pentru instituţiunea ace
întregi un capital fundament
taleri
0
00 taleri imp. eu 2,712.50
ai Trâian de vre-o 54,250.0
—
t întreţineă, 300.000 de copii.
- imp. interese, din cari sau putu
a
ă
form
r”
cilo
săra
al
ă acest fond
După o calculare aproesimativ
56:
1 Cato despre agricultură, cap.

a
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şeasa parte! din venitele anuale”
roman. Uide, în întreaga istorie
Traian, vre-un regent un asifeliu
Întrebarea, că în care am
pentru întreţinerea copiilor, se
observări. Probabil că de şi se

erai
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de atunci ale întregului imperiu
universală, a mai fundat afaiă de
de institut de binefacere!
şi-a fundat Traian institutul său
poate resolvâ prin următoarele
va fi început întrun an anumit,

totuşi completarea lui va, fi recerut mai multi ani. Un astfeliu de
institut importânt trebuiă să se desvoalte cu încetul, în gradul în
care i-se deschideau isvoarele ajutătoare şi concurgerile fiseului
prin îmbunătățirile finanţiale ale lui Traian. Apoi mai cuprindeâ,
de şi planul deja de la început erâ socotit pentru Italia întreagă
totuşi în prima lună numai cetatea Romei. Aceasta reese din ceea
ce dice Pliniu în panegericul său asupra acestui object.i) El dice
„părinții romani“

au venit la, diua unui congiarium cu copiii lor pe

braţe. înaintea împăratului, pre când dînsul petreceâ în mijlocul _
poporului îndesat, de îmbulzială ; el ax fi lăsat să se înfroducă
“toţi acei copii în registrul de alimentaţiune,) spre a-i face părtași
la, banii de alimentare, ca

astfeliu,

nutriţi

„prin

averea

lui“

s€

_fie crescuţi pentru „serviciul lui“.3) La vre-o 5000 băieţi născuţi
liberi s'ar fi aflat prin Traian şi întreţinuţi de dînsul ; însă Pliniu
vorbeşte numai de copiii cetăţei Roma şi nu ai Italiei întregi,
ceea ce de sigur dinsul nu ar îi întrelăsat, dacă institutul sar:

fi estins la anul 100 d. Chr. deja şi afară de Roma. — O inscripţiune de peatră, carea esprimă împăratului mulțumită în numele
copiilor susținuți :
|
|
,
IMP. NERVAE. TRAJAN..
GERM. P. MAX. TRIB.
POTEST. COS. II P.P.
NOMINE. PUERORUN.

PUELLARUMQUE.

EX. S.C. P.

AUG.

E

-

-

-

1) Pa. paneg. 26.
2 Pin. |. G.: „tu ne rogari quidema sustinuisti, et quamquam laetissimum oculis tuis esset, conspectu fomanae subolis impleri, omnes
tamen, antequam te viderent adirentve, recipi, incidi jussisti.“
3) Plin. |. e. ut jam inde ab infantia parentem publicum munere

educationis experirentur: crescerent de tuo, qui crescerent
tisque tuis ad stipendia tua pervenirent.

tibi, alimen-

POOA.

988

0

101—103;
al lui Traian, adecă “anii
arată, consulatul al patrulea
cum dice o
ear DU. „copiii Italiei, pre
numeşte copiii ulpiani,
altă inscripțiune :

NERVAE F NERVAE
0. PONTIFICI. MA
5
TR, .P. VL. COS. V
M
SUA
AM.
NTI
NIFICE
SUBOLEMQUE. ITALIAE
MUNICIPIUM
1
pentru
şi astfeliu încă nu dovedeşte
care conţine suboles Italiae,
fundaa, 'ntreagă. — Documentul
lăţirea, institutului preste Itali
ind
num
,
bună
mai
deja o indigitare
țiunei celei mai mari ne dă
t,
drep
cu
facă
ceea-ce nu puteâ s'o
pe împăratul încă şi dacicus,
an
Trai
d
ntea anului 103, pre cân
dacă ar fi fost compus înai
itutul
acesta, aşadar se lăţise inst
învinsese pe Decebal. în anul
dovedeşte
e parte a Italiei. Apoi mai
mar
o
te
pres
deja
ta
es
ac
MENTA
Traian cu inscriptiunea ALI
și moneta susamintită a lui
Traian, lui
al
ilea
me consulatul al. cinc
“ TPALIAE, anuntând anu
întră
află
se
104--111.4. Chr., care
periodul nedeterminat de la
se
ate
urm
a al lui Traian. — Prin
corisulatul al 5-lea şi al 6-le
apoi
şi
t începutul cu copiii Romei
pare că fundaţiunea şi-a, făcu
în cât poate că
sa lăţit cu

încetul

tot

departe,

mai

astfeliu

ă la desvoltarea ei completă.
Traian nici n'a mai trăit păn
les,
se face -prin aşa, numiții aedi
Administrarea institutului
ad
res
ato
cur
alimentariae curatores, pro
quaestores pecuniae
de
plin
de stat
alimenta, cari priviau

acest

oficiu ca un

oficiu

|
.
onoare.
C. ALFIO. C. F. SERGIA.
LD.
CLEMENTI. MAXIMO. IV. VIR.
M.
ARU
AEDILIQ. PECUNI
PUBLICAR. Q. ALIMENTOR.
PUERL ET. PUELLAE. QUL -

EX. LIBERALITATE. SACRATIS

SIMI. PRINCIPIS. ALIMEN
ACCIPIUNT,

CONSENSU.

a

Cl D.D.M.
PARENTUM. EX. AERE. CONLATO ...

N
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91

|

a

CL, MAXIMO. ÎL. VIR. ABDILO
QUAEST. PECUNIAE. ALIM.
VIXIT. ANN. XLIL. M. V.

“TI: CL. NOVEMBER.

A

e

ET.

|

CL. HERMIONE.
FILIO. BENEMERENTIL. FEC.
ET. SIBI.
GENIO. ET. HONOR.
1. POMPEI. L. F. POL. HEREN
NIANI. EQ. ROM. EQ. PUB.
_Q. AER. PET. ALIM. AEDIL.
i. VIRO. CURATORI.
KALENDARIOR. REL P.
COLLEGIUM. PASTOPHORORUM. INDUS
'PRIENSIUM. PATRO

:

|

_

Da

NO. OB. MERITA.
şi

Astfcliu administră Pertinax, înainte de a deveni împărat
a conduce înalte oficii militare, aceste procuratio ad ele-

menta,1)

cum

şi împăratul

următoriu

Didius

Julianus,

pre când

"încă erâ locţiitoriu la Rinul de jos, preator şi consul.?) Pe monumentele morţilor se află întră alte funcțiuni şi procuratores
ad
alimenta. în anumite ţinuturi. Ei îngrijiau de solvirea lunară a
banilor şi de elocarea, capitalelor replătite din când în când.
Pănă la care etate se 'solviau banii de intreţinere, reese
dinta”un rescript al împăratului Severus, unde se dice, că Adrian
a dispus să se intrețină băieţii pănă la al 18-lea şi fetele pănă
la al 14-lea an.2) Apoi mai reese din inscripțiunile, unde părinţii
1) Capitolin.în Pert. 2: post iîn-Moesia, rexit alam,; deinde alimentis
dividendis in via Aemilia procuravit.
2) Sparti. in Didi6 Jul. 2,
5) Digesta XXXIV., 1, 14: si quis exemplum alimentorum, quae
dudum pueris et puellis dabantur, velit sequi; sciat Hadrianum consti“tuisse, ut pueri usque ad XVIII, puellae usque ad XIV. annum alantur:

et hanc formam ab Hadriano datam observandam
a
rescripsit,

esse

imperator

noster

:
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amintesc de copii, că institutul nu erâ numai un simplu insti“ut

de orfani.

Sublimul esemplu de binefacere al lui Traian faţă, de copiii

se
săraci se imităde contimporani şi de-următori. Piiniu înființâ
Co-natal
său
0 âsemenea funduţiune de alimentare în orașul
i nu
mum, despre care se esprimă astfeliu:1) „Eu din parte-m
aflu

ceva

mai

potrivit,

de

ceea

cât

ce

însumi

făcut,

am

căci

taleri

pentru cele 500.000 sesterții (47.748 fl. 11 cr. == 26.526

eimp. 18 gr.), pe cari le-am promis pentru întreținerea persoan
oralui
tratoru
adminis
ă
lor născute liber, am vîndut la aparinț

„şului

una

dintre moşiile

cu

carea valoră

mele,

mult

mai

mult,

şi apoi am luat-o earăşi îndărăt pentru o rentă anuală de 30.000
că
sesterţii (9864 fi. 53 cr. = 1591 taleri imp. 15 gr.). Pentrutaproprie
ear
venitul,
şi
moşia
prin aceasta, i-şe asigură oraşului

“tea, tocmai

din

causă

că aduce

mai

mult

venit de cât, ce face

.
renta, va află, totdeauna un stăpân, care s'o poarte mai departe
Eu știu prea bine, că am cheltuit mai mult de cât pare a valoră
unei
dotaţiunea mea, pentru-că greutatea rentei a redus valoarea
e
postpus
însă
trebue
private
iile
moşii atât de frumoase. Avantag
cele
cu
faţă
te
prâtera
fie
binelui public, cele trecătoare au -să
une de
- nemuritoare, şi a se pune mai multă îngrijire pe donaţi
cât pe averea proprie.“
Astfeliu în loc de a plăti cele 500.000 sesterții la cassa
e
publică, Pliniu a cedat comunei una din moşiile lui în valoar
cu mult mai mare, şi apoi o reluă earăşi pre lângă un canon
(arândă) anuală

de 30.000

sesterţii.

Aceasta

vîndare

simulată, -

.
esecutată după formalităţile romane, ave să, asigure pentru
meniscopul
viitoriu, întrebuinţarea capitalului numai pentru
însuşi
țiunei lui deoparte, en de altă pastesă asigure capitalul
cu
şi cametele de 6"/, plătibile anual, fiind-că aducând moşia
mai

mult

mare venit

de cât

renta

anuală,

i-sar

fi îmbiat fără

unde.
îndoieală destui cumpărători. Valoarea capitalului corăsp
pe
tă
asigura
cr,
toriu acestei rente pârpetue de 2864 fl. 53
îl.
47.748
“moşii, după o altă socoteală, amintită mai sus face
il

cr.

2 Pin, NIL, 18.

-
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linie

Dintră succesorii lui Traian în prima

Adrian a fost

acordând băieţilor şi
protectorul şi înmulţitoriul institutului,!)
fetelor ulpianice ajutoare şi mai bogate.
ini se infiinţară
__“ Sub succesorii acestuia, adecă sub Anton
bi pentru fete,
deose
în
alte institute noue de asemenea, natură,
băieţii. Antocât
de
cari erau mai puţin împărtășite de Traian,
Faustinei seniore,
nius Pius fundă în memoria soției sale, a
u » fetele alumnen- carea murise la anul 894 (141), un legat pentr
, din monete şi
_tarice faustiniane“ 2) despre cari avem cunoştinţă
|
inscripțiuni :
7. AELI. HADRIANI.
„ ANTONINI. AUG.
-PIL. PONT. MAX.
TRIB. POT. XIIL
IMP. Il. COS. IMI. P.P.
Si
FILIO.

__PUERL. BT. PUELLAR.

ALIMENTARI.
IMP. CAESARI.
|
şi
Sa
=

_DIVL. HADRIANI.
PILIO. DIVI. TRAJANI.
|
PARTHICL. NEPOTIL.
E.
PRON
AE.
DIVI. NERV
POTI.-T. AELIO. HADRI.
ANO. ANTONINO. AUG. |
PIO. PONTIF. MAX. TRIB.
POT. XII. IMP. II. COS. III.
p. P. PUERL ET. PUELLAE.

A

END

i

RL

CUPRIENSES. MONTANI. . DIVO. ANTONINO. AUG. PIO.
ALIMENTARI.
PI

Trajanus
1) Spartana. în Badr. cap. 7: pueris ac puellis, quibus etiam
,
adjecit
itatis
alimenta detulerat, incremeritum liberal

în Anton. Pio
2) Puellae alimentariae Faustinianae. — Capitolin.
anas constituit.
cap-8: „puellas alimentarias in honorem Faustinae, Faustini
Legatul se pare, că sa făcut nu mult după moartea, ei.

POLTICA.
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-
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un legat pentru
Nu mult după aceea înfiinţă şt M. Aureliu
decedate, a
sale
soţiei
onoarea
în
faustiniane“?)
alte „fete
Faustină
aceasta
vede
se
care
pe
Faustinei tinere. Un basrelief,
şi ornafeței
trăsurile
junior şi se poate bine cunoaşte după
dând
şi
mentul capului, stând înaintea, unei procesiuni de fete
uneia dintră ele un dar dintrun văscior, a servit probabil drept
decoraţiunea unei localităţi unde se făceau astfeliu de distribuiri.?)
Că risipitoriul Commodus susținut'a aceasta, instituţiune,
sar

pută

dubitâ;5)

aproape

sigur e însă, că Pertinax, care

în

tot, locul se nisuiă să restabiliască prin economisări ecuilibrul
finanţelor sdruncinate — a disolvat institutul lui Traian, după-ce
deja de un timp mai îndelungat devenise în decadență. 4)
_ Una, sută de ani după Traian a fundat Alexandru Sever în
onoarea mamei sale Julia Mammeia un legat?) pentru „copii
mameiani“ ; se pare însă, că aceste institute dedicate femeilor
împărătești au fost toate trei restrînse numai la teritoriul Romei.
„Apunerea şi perirea acestor fundaţiuni umane făcute de
cei mai nobili regenţi ai Romei, înseamnă fără îndoială, finea
periodului

celui

uman

mai

anticităţii

al

romane

—

barbarismului invasiunei popoarelor.
IE

5.

Trajanus

şi începutul

remisit collationes.

O altă dovadă de generositate împărătească a dat Traian
îndată după primirea guvernului, ertând banul ds încoronare.?) 1) Capitol. in M. Aurel. cap. 26: novas puellas Faustinianas instituit
in honorum uxoris mortuae. ekhe/ tom. VII pg. 41 susține, că referitoriu
la, aceasta fandaţiune, făcută după 928 (175), nu esistă monete, .
2) Winkelmanu Geschichte der Kunst tom. II. pg. 393. Zoega li Bassirilievi ant. di Roma, tom. |. pg. 151 şi următoarele,
3) Lampridius in Commodo cap. 16: luxuriae sumptibus. aerarium
mivueraț,
î) Cagifolinus in Pertin. cp. 9: alimentaria etiam compendia quae
novem annorum ex instituto Trajani debebantur, obâurata verecunâia (cu
delicateţă împetrită) sustulit. Poate, că institutele de întreținere afară de
Roma, vor fi perit mai de mult, așa că vestea lui Capitolinus sar referi
numai asupra urmelor celor din- Roma.
5) Lampridius in Alex. Severo, ep. 57: puellas et pueros qernadrăodum Antonius Fanstinianas instituerat, Mammaeanas et Mammaeanos
,
instituit.

|

9. Plin. paneg. a.

a

-

e

i

-
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În timpurile

mai

vechi

confederaţii

triumfători un dar voluntar

romani. făceau

în bani, care

consulilor

se numiiă, aurum

l-se făceau triumfătorilor
coronarium, pentru-că din acesta
put dat din voia liberă,
diademale de aur. Darul acesta, la înce
în cât, se priviă ca o dare
se obicinuiă cu timpul astfeliu,
de
enea, unei contribuţiuni
(collatio) şi fie-care „triumf erâ asem
t
spiri
un
cu
u!) prediceâ
resbel a provinciilor, de unde Plini
uci
străl
vor
nu
n, că acestea
profetic despre iriumfurile lui Traia
storși de la confederaţii
bani
prin
prin răpirea, provinciilor, nu
şi prin lanţurile regilor cap“sti, ci prin armele inimicilor ucişi
timpul împăraților se incassă
tivaţi. Acest ban de încoronare pe
încă cu toată asprimea?)
la fie-care schimbare de guvern, şi
ui său de paradă nu puteă
Domițian, care cu ocasiunea, triumful
i a jefui provinciile sub
să se mândriască cu trofee, lăsă totuş
, sume enorme. Cât de mult
titlul. banului de încoronare şi adună
popoarelor prin acest edict!
trebuiă Traian s&şi căştige iubirea
de

şi eartă total auril
Adrian îl imitează în aceasta binefacere
Italiei, pre când pentru provincii îl
încoronare pentru locuitorii
reduce3) numai.

6. De

Ambitu.

Sub consulatul lui M. Ulp. Traian

şi M. Cornel. Fronto, în

eterne, în al doilea an al
anul 100 d. Chr. şi 853 al cetăţii
senatus consult în causa
guvernărei lui Traian, s'a publicat un
acest incident Pliniu scrie
competărei la funcțiunile publice. Din
ales cele din apropierea
lui Nepos:4) „Ştii tu deja, că moșiile, mai
urcări rapide e un
ei
cetăţei sau urcat în preţiu? Causa, acest
a îndemnat senatul cu
object pertractat de repețiie-ori, care
ocasiunea

ultimelor

comiţii

la

decisiunea

laudabilă:

„„că

cei

uri, să nu dee daruri şi
candidaţi la oficii să nu mai facă ospăţ
ri prime se comiteau
să nu mai depună bani.“* Ambele abusu
iv: cel din urmă, de şi
ot atât pe față cât și în mod esces
public. Homullui nostru,
tinut în secret, eră totuşi cunoscut în
disposiţiune a senatului,
folosindu-se în mod iscusit de aceasta
1) Plin. pan. 17.

2) Lipsius de magn. Rom. 2. 9.
3) Spart. în Hadr. 6.
9 Pin. VI, 16.
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pretinse în loc de votisare, ca consulii să aducă aceasta dorinţă
generală la cunoştinţa împăratului şi sl roage a delătură prin
înţelepcimiea sa acest defect,în tocmai ca şi alte abusuri.
Aceasta sa şi făcut. Căci diînsul prin legea despre competarea
la funcțiuni publice a interdis acelea cheltueli mari necinstite
şi murdare ale candidaţilor. Tot-odată îndrumă candidaţii a
întrebuinţă a treia parte din averea lor pe realităţi, ţinând de
necuviincios, ceea-ce şi erâ întradevăr, că aceia cari competau
pentru posturi de onoare, nu priviau cetatea Îtalia, ca patriă ci
asemenea unui conac sau unui grajdliu de ospătărie. Astfeliu
candidaţii aleargă . acuma pe întrecute, licitează, unde aud că
|
este ceva de vândut şi aduc multe la vîndare.“
acesta,
anul
în
edat
sa
lă
Că, aceasta, ordinaţiune senatoria
se vede deoparte din asigurarea lui Pliniu, că Traian a satisfăcut
îndată, cererei lui Homullus, că consulii săi aducă la cunoştinţă
dorinţa, generală pentru restrîngerea machinaţiunilor candidaţilor,
de unde reese, că împăratul se află pe aceea vreme deja în
Roma, ear” de alta parte din împregiurarea, că nu-i dâse încă titlul
de „celui mai bun“ primit mai târdiu, ceea-ce după primirea
titlului de sigur n'ar fi uitat'o,!) mai ales după ce citează
cuvintele esprimate de Homullus în adunarea, senatului; ordinaţiunea, e deci edată pe timpul de la prima petrecere a lui Traian
în Roma ca imperator, pănă la oferirea titlului citat, Prima
petrecere a lui Traian în Roma ca imperator cade pe la anul
99 d. Cr. Atunci competă dînsul pentru un consulat pe anul
viitoriu.

Acesta

eră al treilea consulat al lui,2) în decursul căruia,

după obiceiul predecesorilor săi mai moderați, cari din cruţarea
principiului republican mai bucuros lucrau cu plenipotenţă consulară, de cât cu cea imperatorică, — e foarte probabil 3) să fi

:
i
l
!
iL

,
al

apare

unde

1) pre cum reese din Pin. V. cap. 14 şi din alte citate,
acest titlu. .

2 Primul consulat Pa purtat Traian la anul 91 cu M. Acilius Glabrio,
doilea la anul 98 cu împăratul Coccejus Nerva. Petavii rat. temp.

.

.

II. pg. 90.

3) pentru-că Pliniu aminteşte de aceste ordinaţiuni în
care "1 ţinuse ca consul suffectus cătră finea acestui
pe
său,

eră

poate, că aceasta lege a lui Traian „de ambitu“

premergătoriu

sub 0. Sosius Senecio

şi A.

Corn.

Cf.

|

Trajanus etc. pg. |.
-

încă

edată

Palma.

.

|

panegiricul
an. — Se

la anul

Bach,

divus

.
22%

-
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ată
despre -donaţiunea pentru arm
edat, ordinaţiunile principale.
tul
drep
ale,
copiilor, afaceri post
(darurile poporului), creşterea
i,
fiun
ncia
, tesaurul principelui, denu
- de ereditare, tesaurul statului
îi
tul
pentru-ce sena

şi sclavi,i)
lesa de majestate, pantomimi
find-că Pliniu în panegiricul
oferi titlul” de „optimus.“2) Deci
titlul de
finea anului 100 d. Cr, îi dă
său, ţinut
„optimus,“

cam cătră
trebue că şi legea de mai sus

„de ambitu“ sa

tot la, anul 100 d. Cr.

edat

Sa

sta. lege, trebue să ne facem
Spre a înțelege mai Uşor acea
anţa,şi esenta competărilor can5 ideiă intuitivă despre import
Ai

|
didaţilor.
permisă
inţa
Nisu
.

favorul
a candidaţilor, de a-şi căștigâ-

inta
la vre-o funcțiune, apoi nisu
poporului spre & fi aleşi
dă.
a
ales
& plăcă cuiva, mai
de a produce sensaţiune, spre
nța
ţiunei sale deodată cu dori
cuiva, o. dovadă a stimei și aten
m
vedă că stăm în vadă şi- ave
de a, se arătă şi de a se
5)

multă

trecere

la bărbaţii

de însemnătate.

se numeşte

ambitio,

isă
de regulă illegală şi neperm
ambitu din contră înseamnă
ea
men
ase
alte
s-p. prin corumperi și
competare pentru funcțiuni,
erea
aleg
a-şi căştigă o funcţiune fâră
mijloace, prin cari se caută
r,
care decideă asupra coruimperilo
liberă a poporului. J udecătoria,,
Câte-odată stă, şi: „ambitio“
£)
se numiă „quaestiio de ambitu“.
ţită,
„ambitus“. Inştiinţarea îndreptă
şi „in malam partem“ pentru
ed=os
ro
Cice
preferinţă „petitio“,.
la o funcţiune se numiă cu
gădire
nu că umblare formală după
beşte de. aceasta, „rogatio“,
torii, ci numaica

0 rugare,

ingecongiariis, alimentis puerorum
1) Leges de donativis milion,
,
fisco
io,
aerar
de
de vicesima hereditatium,
nuorum, de cursu publico,
orum
serv
us
onib
sati
s, pantomimis, de aceu
delatoribus, erimine majestalti
|
adversus patronos.
um
rtor
libe
adversus dominos,
cap. 2, 8.18. —
ÎL.,
t.
hypa
diss.
Pag?
—
2) Massonii vita Plin. pg. 61.
ru bunătatea
ratului i-sa dat titlul pent
Dio Cass. LXVIII. dice, că împă
mult lă. consumai
i
refer
e
, ceea-ce se poat
lui, pentru caracterul lui uman
Asia. Dodwell

lui de cât la espediţiunea în
latul lui al treilea şi la legislatura
|
"994.
prael. Cambd. IV., 7, pg.
=— XIII, 5, 7, 17 31, — Fbr.
9.
Ul.
Dio.
ad
28,
t.
Cluen
3) Ciz. pro
2. — Sallust. Jug. 86.
Dion.
Wep.
36. —
IV, 9, II. — Lie. 1, 8. — V.,
—.
t. 41. — Saliust. Catilin. 18,
1) Cic. pro Coel. 31. — pIo Ciuen
Sueton. Caes. 41: — August. 34 etc,
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Despre intrigile competenţilor

epoca

în

epistolă asupra,

republicană

M. Tulliu Cicero

foarte, instructiv Q. Cicero fratelui stu

“la consulat: !) „Prefacerea
concurinţei

să învingă asupra naturei. Cugetă în care

stat

scrie

într”o
poate

trăeşti, la ce ai

trebue.
comipetat; și. cine eşti: În fie-care di în calea Ta, spre for
un

consulat;

este. Roma,

care

în

competez

vechiă,-eu

să cugeţi : „„Eu nu sunt din nobilime

trăese.““

Lipsa

de-

la

origine

nței Tale,
nobilă o poţi repară în câtva prin puterea elocue
e la
ositat
ponder
mare
pentru-că aceasta, a fost totdeuna de
cari
la
Tăi,
or
competările pentru funcțiuni. — Mulțimea amicil
rilor,
al cavale
aparţin „toti arândaşii statului, aproape întregul stat
torii, unele
judecă
la,
Tine
de
i
apăraţ
cei
mulţi sclavi, mulţi dintră
bresle,

tinerii cari s'au

pentru

causa

dedicat

artei” oratorice,

—

i vei

şti

săi

ori-când să-ţi fie
convingi, că dinsii pot acuma mai mult de cât
avantagioasă
foarte
pare a fi
de folos. Şi afectarea nobilimei-se
unui parvenit,

aceia, în al căror stat

că adecă

tu

acesta. Ei
voieşti- să faci parte, să Te afle si vrednic pentru
gere, că Tu
trebue adese-ori întrebaţi, cultivați .şi. aduși Ia, convin
optimatii,
cu
că
politi
gere
ai avut totdeauna şi tot-aceeaşi convin
Mai ales
l.
popora
şi că nu eşti nici de 'câţ, aderentul partidului
acestia
-că
Te sileşte să atragi la Tine pe tinerii patriciani, pentru
tarea pentru
pot să fie foarte folisitori câusei Tale. —— Compe
în observarea
însă
e
împart
se
i
posturi de funcţionari public
de serviciu
zelul
este
una
cari
atentă a duor consideraţiuni, dintră
iu al
servic
de
Zelul
lui.
al. amicilor, ear" cealaltă e favorul poporu
s&vâri
servici
amicilor însă trebue căştigat prin binefaceri, prin
ă. Apoi
şite, prin obicinuința vechiă, prin prevenire și fire plăcut
cari îţi arată,
se iau amicii în sensul mai larg al cuvântului,
în casă. De
ori
adesemai.
bunăvoință, Te pretuiesc şiţi vin
afinilor, a
şi
lor
nepreţuit e amiciţia mai nobilă & consângeni
acelora,
a
şi
_ membrilor unei societăţi de coterie?) a clienţilor
D de petitione eonsulatus.

şi în traducere liberă.

Epistola

Aa

o

reproducem

aicea,

în estras

Şi

a, dieta sunt, quae
3) sadalitas. Colieta opificum, artificumque sodaliti
um et pontificum
augur
t
fueruni
a
collegi
etiam
Quin
t.
institui
Numa, rex
primum habui
r:
loquitu
onem
et ejusmoâi sacerdotum. Cato apud -Qicer
sunt sacris
tae
constitu
re
quaesto
me
autem
-semper sodales. Sodalitates
. sodalibus omnino
cum
igitur
r
Epulaba
.
acceptis
matris
Idaeis magnae

te conjuncti îuere. _modice. „Propingui tuere, qui aut cognatione, aut affinita
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reciproce ale vieței sociale; deci
cari sunt legătuiţi prin îndatoriri
eşti într'acolo, Ca amicii intimi
trebue înainte de toate să nisu
dorință mai ferbinte, de cât
şi prietinii de casă să n'aibă altă
cât se poate: de mare. Acolo
a Te vedă ridicat la o înălțime
libertinii, și chiar şi selavii;
apartin şi breslaşii, vecinii, clienţii,
aproape “numai prin membrii
pentru-că renumele bun se lăţeşte

de casă.

Toţi amicii trebue să ne facă, servicii

după

firea lor.

s&ţi poată, procură vadă; bărTu trebue să posedi amici, cari
demnități şi cari, de şi altbaţi, cari lucesc prin oficiu şi prin
îţi dau la competarea Ta oaremintrelea nu 'Te sprijinesc, totuşi
ulii şi tribunii poporului, spre
care ponderositate, cum sunt cons
cari au săi mulţămiască
a infuinţă centuriile. "_— Oameni,

- 4ransferarea întrun trib

sau 0 centutie,

sau sperează aşa ceva

, pentru-că în diua de astădi
“de la Tine, i ţine strîns lângă 'Tine
ajuns scopurile prin membrii .
_adese-ori compeţitorii ambiţioși şi-au
protecţiunea a patru cluburi
breslelor lor. Apoi deja ţi-ai atras
purtarea proceselor lor. Toţi
cetăţeneşti 1) şi Ţi-i-ai deobligat prin
are în partea sa, săi sprijiacesti oameni trebue acuma, fie-c
sta, ocasiune pentru a Ţi-se
niască petiţiunea şi s6 profite de acea
deobligi toate centuriile prin
arătă mulţămitori. — Caută să-ţi
; mai ales pe senatori şi
multe şi diferite dovedi de amiciţiă
fie-cărui stat trebue s&-i culpe cavaleri. Pe oamenii activi ai
alţii, și să fii în tot modul
tivezi, să-i cercetezi însu-ți şi prin
i. Consideră toate breslele în
posibil _complesant față de dînşi
căştigă-ți pe- principalii lor de
cetate şi de prin satele învecinate ;
întreagă Italia trebue să Te
prietini și mulţimea, i va, urmâ, În
în fie-câre oraş municipal,
puni în graţiă şi în renume plăcut;
ini agentii proprii. Vânează
colonial şi prefectural trebue săţi susț
ni; ispiteştei, roagă-i, întăîn tot locul după astfeliu de oame
pentru ine. Oamenii de prin
reşte-i, ca să facă propagandă
deja, convinşi de amiciţia,
oraşele mai de la ţeară, ţeranii, sunt,
ares,
consuetudo vitae conjunxit, ut famili
Necessarii, qacs non Sanguis sed
atis
societ
ii,
colleg
s
itati
sodal
em
ejusd
vicini, tribules, clientes, municipes,
837. — Sociefates
gp.
II,
tom.
ne
roma
jure
uo
et ordinis. Sigonius de antiq
qui in societates divisi vectigalia
autem coetus publicanorum fuerunt,
ibid.
populi români conduzerunt., — Id.
uri comune se făceau muite
conf, sodaitas. La astfeliu de ospăţ
9

corumperi şi intrigi
partea statului,

secrete,

din

care

causă

erau adese-ori

oprite

din
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e lor, ear' dacă
noastră, dacă numai i cunoaştem de după numel
nu întrelasă,
îşi mai și închipuesc a fi protectorii nostri, atunci
Caută apoi şi
nici o ocasiune de a ne dovedi bunăvoința lor.

mai

ales

arţi căștigă

de

amice centuriile

cavalerilor, a face

ei sunt numai
cunoştinţă cu fie-care cavaler, mai ales pentru-că
iă. Cei mai
amiciţ
puţini şi pentru-că ţineretul e mai zelos în
să se afle dilnic
buni tineri ai fie-cărui secs, stat şi etate, trebue
la, partidul și
împrejurul t5u, pentru-că din aceasta ss deduce
ea de pe câmpul
“la puterea ce-ţi va stă, la, disposiţiune la aleger
trei feliuri de
n
aparţi
„Tui Mars. — Întrun partid în genere
în casa Ta și
nţele
reveri
oameni: curtenii, cari dimineaţa “ţi fac
ză după
urmea
cari
"ți io salve;!) însoțitorii la for?) şi aceia,
foarte
sunt
de adi
Tine) — Pe curteni, cari după moda
când ai pune foarte
număroşi, trebue săi faci a crede ca şi
ă. Prin aceasta
emnat
neîns
lor
multă importantă pe atentiunea
care păn' acuma
altul,
măgulire se va află îndemnat unul sau
ceilalţi şi a Te
pe
făceă curte pe la toti “concurenţii, a părăsi

sau altul dintră
favorisă numai pe Tine. Dacă ai înţeles, că unul

nici-decum să simtă,
“acesti oameni e un lingău, aceluia nui lăsă,
justifice, Tu aceasta
că Tu Pai pătruns. De cum-va, ar voi să se
nu-i

concede,

asigură!l,

nu

că Tu nici-când

ai dubitat,

că dinsul

.

fac deja un serviciu
este amicul Tău sincer. — Însoțitorii “ţi
recunoşti, şi dacă-i
mai important, şi aceasta trebue să li-o și

„posibil,

să "mergi

la

la for

oarele

ficsate.

Un

număr

mare

qi la for, escitează
de însoțitori, cari Te petrec în fiecare
Ta. — Aceia, cari !
ea
nătat
o opiniune favorabilă despre îns&m
serviciul voluntar:
fac
urmează constant după Tine, parte 'și
Te obligă foarte mult
“şi pe acestia trebue să-i asiguri, că dînşii
Tăi, de la cari poţi în
prin atenţiunea lor; parte sunt datoraşii
fi mereu împrejurul Tău,
toată forma pretinde complăcerea de a
ile lor. Ear' aceia, cari
în cât le permite aceasta etatea şi afacer
substituţii;
trimită
să-şi
nu pot s&ţi urmeze în. persoană,
mai ales
antă,
import
pentru-că o suitță mare e o cestiune foarte
de Tine 'naintea, jude- pentru Oamenii aceia, cari au fost apăraţi
şi au fost eliberați
cătoriilor, au fost scoşi prin Tine din nevoi
1) sălutatores.
2) deductores.
2) assâctatores,

|
N

Ă

i

,

Li
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prin întrevenirea
parte averea,

Ta.

onoarea

Toţi

acestia,

lor, parte

cari -au

achitarea,

săi mulţămiască

lor, sau toată fericirea,

lor” mulțumită. — Defailor, sunt îndatoraţi a-ţi arătă întreaga
ori la posturi onorifice sunt
mătorii şi adversarii pentru compeţit
să
vătămat, oameni, cari fără
de trei feliuri: oameni, pe cari i-ai
şi oameni, cari sunt adicţii
aibă vre-o causă, nu ne iubesc,
şti

dintâiu trebue să Te nisue
resoluţi ai rivalilor nostri, Pe cei
n'ai putut lucră altcum,
a îi convinge, că Tu ca apărătoriu
însă într'o altă causă le ai
apărând causa contrazilor lor, că 'Tu
ceialalţi caută să-i atragi pe
purtă causă lor cu acâlaşi zel. Pe
enire; pe amicii rivalilor
„partea Ta prin binefaceri . şi prin prev
că Tu ai fi devotat rivalilor
măi însă caută a îi face s6 creadă,
t face altcum, de cât a
T&i, şi numai în casul acesta n'ai putu
a despre observarea primei
păşi la concurență, cu dinşii. — Atât
functiuni, adecă în privinta
consideraţiuni la competare pentru
itelor categorii de amici;.
zelului de serviciu şi căştigarea. difer
de ati căştigă favorul
observazea celeilalte consideratiuni:
agrăirea, fie-căruia după
poporului, recere deoparte cunoaşterea,

şi de alteuim e un
nume, £) ear de altă parte măgulire, care de
la candidare,
în vieaţă, totuşi e foarte de lipsă

defect mare
odeze fruntea, mimica feţei
unde candidatul trebue să-şi acom
are şi scopurile oamenilor,
şi vorbirile lui după modul de cuget
departe de la fie-care loc,
cum şi a curteni constant?) a nu fi prea,
Apoi -mai este .
băcu oamenii.
“a stringe mânile şi a stă de vor
toga albă,
olea
depună ici-c
folositoriu pentru candidaţi să-şi
prin -aceasta, poporului,
când se duc la for, spre a axătâ
ru corumpete Şi pentru.
că dînșii nu poartă bani la dinşii pent
spre a se vede cu atât mai
căştigarea de voturi; apoi poateşi
în genere pentru & esprimă
bine urma ranelor de pe pept, sau
ru căștigarea favorului
umilinţă.) În fine se mai. recer pent
u
umblau mereu e stradă, 'şi ţinea
„20 pomenclatio, Petitores-ii, cari
niă
întâl
se
să cuncască pe toţi cu cari
un sclav.la îndemână, care aveâ
niște
din depărtare salută pe nume ca pe
încă
pută
i
a
(nomenclator), spre
ui,
datul
candi
a
ă
stâng
ea
latur
pe
ă
merge
cunoscuţi vechi. Acest nomenclator
mâna
e
scoat
coastă la datorința lui, a.
4l faceă atent prin '0 lovitură în
niă:
o întinde aceluia, cu care se intâl
a
şi
ui
sînul
ile
areaztă, din pătur
.
Horat
gere.
porri
am
dextr
ra,
qui: fodiat latus et cogat, trans ponde
2) assiduitas.

3 Plutarh. in Coriolano.

i
|
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pro

poporal. daruri în olei şi vin, osp&țuri,. lupte de gladiatori,
curare de I6curi bune în teatru și daruri în bani.“ 1)
memorabilă

aceasta

Din

vedem,

scrisoare

pe

că

timpurile-

diferitelor democraţii ce feliu de mijloace erau în us la defaimatul
„ambitus“, spre a ajunge la diregătorii. Prevenirea, prin lege însă
a acestui abus se cercă şi pe timpurile mai dinainte ale republicei
Diutră legile acestea cele mai cunoscute sunt următoarele :

Lea de ambitu vetus. Cea

vechiă dintră aceste legi va,

mai

fi fost doară ceea din anul 399 a. Cr22) Fruntaşii statului cetăţenesc aspirând timp îndelungat deja. cu speranţă, zadarnică. la

onoare înaltă, se plângeau, că încă nici un cetățean n'a devenit
tribun militar cu potestate consulară. Ambiţiunea, neîncetată,
patriciilor

intrigile

îngreunau

calea

cetățenilor

spre

onoare, şi

din causa aceasta tribunii poporali, “Luc. Pinariu şi Luc. Furia |
se hotăriră a propune legea, că nimenea, care coimpetează la
-xre-o funcţiune, să nu aplice coloarea, albă pe vestmintele' lor.
Aceasta se va, fi privit poate pe timpurile lui Liviu de un ce
bagate] și abia demn de o discută serioasă, pe atunci însă
se aprinsese o ceartă putermică despre aceasta întră părinţi şi
statul

Este ştiut,

cetăţenesc.

lege nu

că aceasta

sa

respectat,

Lex Poetelia. Asupra unei alte legi, propuse de tribunul
Poeteliu, la anul Romei 397 sub consulii: C. Fab.
poporal
y

Ambustus

şi

C. Plautius

poporal

făceă

tribună

acum

propunerea - cea

Proculus,

Caj.
dintâiu

Liviu

Poetelius
cătră

la

popor

serie:3)

mai

„Apoi

îndemnul părinților
în contra

căştigului

de funcțiuni prin înşelăciune, credându-se, că prin propunerea,
aceasta se vă pune stavilă mai ales ambiţiunei parveniţilor,
cari obicinuau a se opri pe la, târgurile de săptămână şi pe la locuri
de întrunire.“ Aceasta lex Poetelia,. pe care Liviu) o ine de
„prima lege „de ambitu“, în curând nu se mai observă, ceea-ce.
zesultă şi de acolo, că dictatorul „Caj. Maenius decretâse la anul.”
5 Că M. Tull. Cic. şi-a, însuşit aceste învățături” ale fratelui său
lui pentru consulat, reese - dintr'o
ca regulă la candidatura
Quintus
scrisoare cătră Atticus: (Cf. VI) „aditus ad me minime provinciale, nihil
”
per 'cubicularium, ante lucem inambulam dormi, ut ofin candidatus.“
,
|
2 Lip. ÎNV. 25.

3

Lao. VI, 16,

-

a

1) după raportul stu din anul 322, din sroșeală,

-
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439!) după cercetările în contra, conjuraţiunilor secrete din Capua,
tot-odată, și cercetări în contra tuturor acelora, cari sau fost
legătuit

şi conjurat

în

contra

republicei

Roma,

declarând,

că:

şi asociațiunile întrunite pentru căștigarea de funcțiuni onorare sunt
periculoase statului. Candidaţii călătoriau adese-ori şi prin provincii, ca prin mituiri să-și căştige favorul coloniilor şi al muni-

cipiilor,

|

Lex Baebia, Aemilia. La
consulatul lui Luc. Aemilius
se decretăse o lege și despre
Jăciune. Livius dice:2) „Sau
după denumirea, lui Albinus

urmă

i-ar fi făcut

treia-oară

i-sa

marmă-sa

respins

ă

|

anul Romei 572 (181 a. Cr.) sub
Paulus şi Cn. Baebius Pamphilus
însușirea de funcțiuni prin înşeivit martori, cari au sustinut, că
şi a lui Piso de consuli, cestui din

cererea

nu

numai
pentru

mustrări,
consulat,

că deja
ci

ar

mai

a
fi

adaus, că: „dînsul să se ţină pregătit pentru competare, căci
în. decurs de două luni va face dînsa, ca să devină consul.* —
Nu se vede însă tocmai lămurit, că ce a, conţinut acea ordinațiune. Că a fost dată în contra furişării în funcțiuni publice
şi în contra conjurațiunilor secrete) numai din citat reese. Aveau

să se teamă de favorisări nepermise £) ale competenţilor cu atât
mai mult, cu cât deja cu patru ani mai 'nainte consulul Appius
Claudius afost în aceasta privinţă un esemplu r&u, protegând
pe fratele său Publius Claudius întrun mod de tot nelegal şi
pentru dînsul necuviincios. Liviu povestește: 5) „Opiniunea publică,
priveşte pe Lucius Porcius Licinus şi pe Quintus Fabius Labeo
de neîndoelnici consuli. Însă consulul Claudius sbură fără lictori
cu fratele său prin târgul întreg încoaci şi încolo; drept, că contrarii lui și o parte mare de senatori strigau: „el se precugete,
că e consulul poporului roman şi apoi după aceea, că Publius
Claudiuş e fratele lui; de ce dînsul nu face, şedând în locul
său de oficiu, sau pe un martor, sau pe privitoriul tăcut la
alegeri
?* Dar dînsul nu se lăsă, a fi oprit în zelul său nemăr:

D 20. IX, %.
2 Li. XL, 37.
3) coitiones,

4) suffragationes.

5) Liv, XXXIX, 32,
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ginit. —-Că legea aceasta erâ îndreptată, şi în contra corumpezilor prin bani, reese din apărarea ei prin Cato.)
Lez Cornelia, Fulvia. Mai departe s'a edat la anul 595 (198)
prin consulii Cn. Corn: Dolabella şi M. Fulv. Nobilior o lege „de
ambitu“2) în carea probabil te va fi pus pentru prima-dată, .
pedeapsa, de moarte pe cumperarea voturilor prin daruri şi
prin bani.
De la anul 594 se votă, după legea gabinică, prin tăblițe:
Aceste tăblițe le aruncă poporul, după-ce erâ adunat pentru
actul de alegere, — într'o oală. Dacă se votă pentru alegerea,
unei

persoane

magistratuale,

se

scriă

numele

candidaţilor

pe

tot-atâtea tăblițe, astfeliu, în cât acela, capătă oficiul, al cărui |
nume se află pe cele mai multe tăblițe. Dacă se votâ în comitii
asupra unei legi propuse (lex), atunci fie-care -votant primiă, două tăblițe; pe una, prin care se aprobă propunerea, stâ U.
R, adecă ut. rogas; pe ceealaltă, prin care se respinge, stă A,,
adecă antiquo, resping propunerea. Judecătorii încă votau cu
tăblițe, şi fie-care căpătă trei; pe. una, eră A, adecă, absolvo ; pe
a doua C., adecă condemno; pe a treia N. L, adetă non liquet,
nu ştiu ce judecată să se aducă, Dacă după votare nums&trul .
cel mai mare al tăblițelor eră însemnat cu A. atunci acusatul
eră, liber; dacă cu C,, atunci erâ condamnat; cu N. L. remâneă,
causa, nedecisă,
Cicero dice: 3) „Cine nu simte, că legea tăbliţelor a delă,
turat, toată influința, celor mai buni ?4) Poporul, pănă când eră
liber, nu a simţit nici-când lipsa ei; însă după-ce erâ asuprit
de dominaţiunea, şi de puterea celor mari, a cerut?o cu urgență.
Pentru aceea, esistă judecăţi mai aspre asupra bărbaţilor „celor
1) Sigon. de ant. jur.
2) io. in epit, — Că
obveniă a rare-ori, se vede
dice Plutarch în Coriolan:

rom, II., pg. 649.
cuinpărarea de funcțiuni în timpurile anterioare
din diferite citate ale altor scriitori. Astfeliu
el nu știe, cine a corupt mai intâiu poporul

prin

ca

daruri

şi a dat

ansă,

astfeliu

de

corumperi

să

se

înrădăcineze

şi

se

pedepsiă

mai târdiu. Polybius dice undeva (Sigon. II., 650 nu reproduce citatul) că

pe timpul său ambitus

esilul. Și Pliniu XXXV.
cumpărarii

ar fi fost

o

crimă

principală

cu

observă, că Q. Coponius a fost condamnat; de erima

de funcțiuni, pentru-că

a dat unui votisant

3) Ci, de leg. III, 15.
%) „boni“ sunt totdeauna; aristocrații,

o amtoră

de

vin.
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mai puternici prin darea, voturilor,
.de cât: prin tăblițe. Pentru „aceea, se pute smulge puternicilor. prea, marea lor volnicie la,
votisări în cause nefavorabile, pu însă a se dă poporului un
pituluş, în care, fără ca cei onesti (boni) să -aibă cunoştinţă, că
ce

cugetă

fie-care,

—

falsă. Şi astfeliu nu
tuțiune

cândva

tăbliţa

s'a,

nici un

-ar

pută

descoperit

să

nici

propunătoziu

ascundă

pentru

bine

o

votisare

aceasta

:insti-

cugătătoriu, şi

nici

un astfeliu de spriginitoriu.
“Sunt

adecă

patru

legi

asupra

tăbliţelor,!)

dintră

cari “cea,

dintâiu priveşte ocuparea funcţiunilor publice. Aceasta e cea
gabinică, propusă de un:.om necunoscut şi obscur?) Doi ani
după aceea urmă legea cassică, despre sentința, poporului, propusă

de Lucius

Cassius,?) un

bărbat

de familie

bună,

care însă,

„cu-pacea familiei fie dis, sa desfăcut de cei de omenie şi
vână, după toate fleacurile în mod popular. A treia lege despre
aşedarea şi respingerea legilor e facută de Carbo, ;%) un cetățean
turburătoriu de pace și r&uvoitoriu, căruia nici chiar reîntoar_ cerea, la cei Onesti nu putea săi aducă vre-o scăpare. A patra,
„lege e cea, celiusană, adusă de tribunul poporal Cajus Coelius la,
anul

647.

—

—

Legea

despre

votisări

e. înaintată

de

mine:

„Ele să fie cunoscute celor mai buni, poporului să-i fie libere.“ Aceasta
lege are însemnătatea, că subsumează toate legile date pănă aci spre
„a acoperi în io feliul votisarea, astfeliu în cât nimenea să nu priviască în tăblițe, să nu întrebe de conținutul lor şi să nu poată trage
la văspundeve pe cei cari leau dat. „Apoi legea mariană a mai
făcut

o

punte

îngustă.

Dacă

aceasta

se

opuneă.

ambiţioșilor,

pre cum să şi întâmplă, nu o critic, numai dacă. legea ar pute
face s& nu mai obvină furişări
în funcțiuni publice prin corumpere.“ — De oare-ce legile despre corumperi cu bani şi competări sar pută întări mai mult prin condamnări, de - cât prin
cuvinte, se mii adauge: „„pedeapsa să fie egală cu vinovăția,“
astfeliu, în cât fie-care să fie pedepsit; în greşeala, sa ; violenţa cu
moarte, avariţia, cu pedeapsă în bani, ambiţiunea cu ruşine.“ 5)
2). Cc, de amic. cap. 12.
=) tribunului poporal Quintus

Gabinius

la anul 615.

-

5) tribunului poporal I.. Cassius Longinus ia anul 617.1) tribunului poporal

Cajus Papirius

5) Cic. de leg, UI., 20.

Carbo la anul 623.

|

Poxztuta.
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Lex Maria. La anul 634 tribunul poporal Caj Marius Gratidianus, care devenise mai târdiu pretor în Romă Și în decursul
turburărilor sylane a fost 'ucis de Catalina în modul cel mai
cumplit, — propusese legea despre competarea ambițioasă, la;
“funcțiuni, despre care Cicero citează un -cuvânt glumeţ, care
circulă - pe atuncea; „Gratidius a bătut, cum se dice, valuri
pe o tavă (în Arpinulma) pe cari apoi le escită fiul său Marius?)
în marea egeică (în Roma).“
În urma acestei legi votisanţii
erau constriînși a percurga iun coridor îngust pănă la urna, de
votisare, spre a-şi depune tăbliţele într'însa, Lângă aceasta totuşi
“mai eserciţau, după cum am vădut mai sus, cei mari influinţa,
lor asupra cetăţenilor. — Pre când la anul 639 Publius Rutulius.
şi M. Scaurus umblau împreună pentru căștigarea consulatului,
nu numai dimisionatul Rutilius acusă, ps-concurentul său pentru
căștigarea oficiului pe cale - neonestă, ci Şi Scaurus aşişderea,
acusă

pe Rutilius..

Și numitul

C. Marius

tarea, ambițioasă, Ja, funcţiune,

eră

pre când

competâse

tură,

căci în

decursul

votisărei

se

v&dăse

acusat

de

compe-!

pentru pre-

printr&

votanţi

un

sclav al amicului său. Marius pretecstă, că sclavul ar fi „oi
numai săi dee apă de beut. Se dice apoi, după Plutareh, că,
consulatul întradevăr Par fi cumpărat cu bani; „întocmai, cum
după aceeaşi mărturisire Luc. Sulla. la, competarea sa pentru
pretură a corupt triburile cu baâi.
Lex Fabia. Cam pe aceeaşi vreme sa edat şi legea, fabiană
despre numărul îusoţitorilor, carea, însă eră combătută, de popor.2)
„Lex Acilia, Calpurnia. Lă amul 697 se edăse sub consulatul,
lui M. Acilius Glabrid şi C. Calpurnius Piso 0 lege despre căş„tigarea, de funcțiuni prin corumpere, asupra căreia Dio Cassius ne împărtăşește următoarele: 3) „Sub guvernul acestor consuli se
edâse o lege, în sensul căreia aceia, despre cari erâ, constatat,
că au vrut

nu numai

să

că

se vire într'o

se dechiarau

funcţiune “publică

neapţi a

îmbrăcă

prin

vre-un

corumperi,

post

de

1) Marius: Gratidianus, fiul acelui Gratidius, adoptat, de Marius; o
rudenie a renumitului Marius.
2) Cic. pro Muraena, dice : tenuiores legi. Fabiae de numero sectatorum
restițerunt,

2 Dio Cass. XXXVI. 5,
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senator, ci se. mai pedepsiau şi cu 0 însemnată amendă, în bani.t)
„Căci de când i-s'a redat tribunatului earăşi vada lui cea, vechiă 2)
şi mulţi dintră cei cari din. partea censorilor erau respinşi din
collegiul senatorilor, se nisuiau să fie earăşi primiţi în acesta;
se escară partide şi revolte asupra dispunerei mai a fie-cărei
„dignităţi: publice. Aceast lege însă nu sa dat de
consuli
pentru-că dînşii ar fi avut; vre-o aversiune faţă de causa însaşi,
—
fiind-că şi dînşii tot numai
prin corumpei au ajuns la
“demnitatea

aceasta,

ear. Piso, care eră acusatîn aceasta

causă,

abia cu mare .nevoe, prin mijlocirea unuia sau altuia a putut
evită, tragerea sa la răspundere, — ci erau constrinşi a face
aceasta de celalalt collegiu consult. Motivul pentru aceasta a
“fost, că consulul Caj. Cornelius
se nisuiă să aplice pedepse
strasnic de aspre, (deoare-ce li-se dovedise corumperea) cari
erau deja aprobate de popor. Însă în contra acestora s'a opus
"consiliul, — — Deoare-ce însă candidaţii comiteau blăstămăţii,
în cât se făceau chiar și omoruri, legea s'a aprobat şi s'a proclamat înaintea comiţiilor, ea” consulilor li-se dădăse custodi

pentru siguranţă. Cornelius, care se supărâse

asupra îndulcirei

legei propusă de dînsul, aduceă înainte o altă lege, prin carea
li-se interdiceă senatorilor conferirea de demnități diregătoriale
acelora, cari. le-ar fi cerând pe cale illegală, cum şi a se ingeră
„ în afaceri, cari aparţineau competinţei forului poporului.
La

anul

690

(63)

su

edat

sub

consulatul

lui

Luc.

Jul.

Caesar şi Caj. Marcius Figulus o lege „contra ambitu“, care dispune şi pedepse în bani, cum şi despăgubiri, fiind-că îndrăsneala corumperilor din partea concurenţilor” prin temeritatea,

“unui Catilina

și a unui Antonius crescuse în măsură de necredut.

În anul următoriu edă Cicero, care împreună cu C. Antonius
Nepos conduceă consulatul, o lege „de ambitu“, carea opri,
candidaţii pre lângă pedeapsa de esilare a lăsă la eşirea, lor
publică să le urmeze servitori plătiți, a dă jocuri cu gladiatori
şi ospăţuri. Aceasta, lege s'a aplicat după Dio, în contra lui
1) Ci, pro Cornelio, vedi notatele lui Asconius
Cc. in Vatin, 15. — Cc. pro Sext. 64.

Pedianus

2) Sulla li-a fost răpit anno urbis 673 tribunilor toată
lăsat numai jus intercedendi.

—

Caes. de beilo I, 5, 7. —

pg. 961. —

vada

şi

li-a

Vellejus Paterc.

II., 80. — -Pompejus li-a redat ca consul (684) âreptul lor vechiu.
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Catilina, care competâse după -un consulat şi nu lăsase nici
un inijloc necercat pentru a-şi ajunge scopul, declarând senatul că aceia,

asupra

cărora

s'a

dovedit,

crima

de postulanță

mişe-"

lească, pre lângă amenda în bani şi de despagubire să mai fie
pedepsiţi cu 0. esilare pe timp de dece ani. 'Totaceasta lege
mai conţineă şi decisiuni asupra acelora, cari la alegeri ar
împărți bani spre corumpere, asupra numărului suitei, asupra
oaspeţilor candidaţilor, asupra corumperei cenţuriilor şi asupra
luptelor de gladiatori.
_
Lex Aufidia. Cu doi ani mai târdiu se publicăse sub consulatul lui Messajla, şi Piso prin tribunul poporal Aufidius Lurco
o lege, carea

în privinţa asprimei

întreceă

mult, pe cea, tulliană,

Cicero aminteşte de dinsa, în epistola sa, cătră Atticus, unde
vorbeşte de Afranius, căruia Pompeius i-a fost cumpărat consulatul. Pedeapsa principală a acestei legi constă în o însemnată
amendă n bani
(singulus tribubus sestertium XXX debeat)
carea trebuiă plătită fie-cărui trib, pe care concurentul încercâse

“să căștige prin bani (divisores).
Lex Liciniu.

La

anul

697

se

adusâse

sub consulatul lui .

Cnejus Pompeius şi M. Licinius Crassus o lege în contra coteriilor
sau cluburilor de Panchetări. Aceste „sodalitia“ erau de regulă

vetrele intrigelor democratice, unde” se adunau decuriile Şi politisau şi făceâu și cultivau legăturile cu postulanţii cari umblau
după

funcțiuni,

|

-

Lex Pompeja. Se pare, că nici legea liciniană n'a, restrîns
corumperile pentru căștigarea, de funcțiuni, pentru-că scurt după
publicarea ei se esprimă Cicero cătră fratele s&u Quintus:
„corumperea pentru ajungerea,
“mod înfricoşat şi se lăţeşte

la funcțiuni erumpe eazăşi întrun
tot mai mult. Toţi: competitorii

„pentru consulat sunt acusaţi şi traşi la răspundere: Domiţius,
Memmius, Messalla, Scaurus; — — se fac intrigi colosale şi
ne stă înainte apunerea snu a omenirei sâu a, legilor.“ Noi ştim,
că în anul

următori

s'a escat

Q ceartă

mare

întră compeţitorii

pentru consulat, asupra, căruia, Scipio, Hypsaeus şi Milo nu numai
prin

daruri

risipitoare,

dar

chiar

și

prin

oameni

înarmaţi

se

nişuiau a-şi procură dominaţiunea.
Atunci se numise Cn...
Pompejus prin un interregnu de unicul consul, şi cu trei dile
mai târdiu edâse legi. Se publicară două legi ca ordinaţiuni
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senatoriale, una, asupra corumpersi violente (vis), cealaltă asupra
_intrigelor secrete. Pedeapsa se înaspri și procedura juridică se
scurtă, având a se săvâişi procesul înti'o di, şi dându-se acusatorului

două oare

pentru

acusare,

ear” acusatului

numai

trei

oare pentru apărare. Apoi mai îngriji Pompejus pentru alegerea
unor bărbaţi, din al căror număr se recrutau judecătorii; staveri
un număr determinat de apărători (patroni) şi . desființă institu_ţiunea, laudătotilor (laudatores), pe cari îi trimiteau d. e. provinciile la; Roma, ca să laude "pe vre-un acusat înaintea, judecătoriei şi spre a-i sprigini causa. Celor, cari pe âtâri postulanți
" corumpători şi pe asemenea criminali i-ar acusâ înaintea judeGătoriei,

legea le

puneâ._ în

prospect

o remunerare

mare,

ear

acelora, cari'adusau de postulență coruinpătoare doi individi,
“ dintr& cari unul deveniă condamnat, legea le acordă immunitate
completă. Numărul judecătorilor destinaţi s'a urcat, „după Plutarch
la 160, după alţii la 360.
Lez Julia Caesaris. În urmă puse C. Julius Caesar o stavilă
corumperilor de postulânţi, împărțind denumirile magistratualilor
întră sine şi întră popor!) M. Varo dice; (după Nonius) „Cei
_mai mulţi. erau pe vremea, aceea cuprinşi de o astfeliu de turbare
„după oficii da onoare, în cât bucuros ar fi asaltat chiar şi ceriul,
numai ca să apuce vre-o: funcţiune.
“Lez Julia Augusti. August a redat comiţiilor forma lor -cea
vechiă staverind,?) ca aceia, cari ar fi aspirat pe cale: interdisă,
la vre un oficiu, să nu fie avansați în decurs de cinci ani. A mai
„împărţit în diua alegerei mai multe mii de monete întră membrii
corporațiunei
„competitorii.
După

carea

sale

aceasta,

(Fabianis, et Scapientibus),
întroducere

mi-sa părut necesară

istorică

în

ca să nu molesteze
legile

pentru! esplicarea

„de ambitu, e

ordinaţiunei, să

- revenim la legea din cestiune.
1): Suez, Caes. Caesar comitia cum populo partitus est, ut exceptis
consulatus competitoribus de cetero numero candidatorum pro parte
dimidia, quos populus veliet, pronunciaretur, pro altera parte, quos ipse
-dedisset ; et edebat per libellos circum tribus missos, scriptura brevi. -_
Caesar dictator illi tribui: Commendo vobis illum, et ilum, ut vestro
suffragio suam dignitatem teneant,
aa 2) Di Cass. V.
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După-ce Miberiu

a luat

comiţiile

de la popor

şi le-a dat

senatului, ear de la acesta şi-le-a acaparat sie-şi, trebui să încete
vechiul mod de corumpere după funcțiuni în privinţa poporului
de rând; se născuse însă un nou sistem de corumpere, după-ce
întru ajungerea, scopului lor nisuiau acum a corumpe și a căștigă
senatorii. De și Modestinus!) dice, că „âceasta lege (lex Julia de
ambitu) nu şe mai esecută în Roma, deoare-ce alegerea diregă- toriilor aparţine principelui, şi nu depinde de popor“; și de şi
mai știm şi din inseripțiuni2) că senatul după lex regia aveă .
să aleagă pe acei candidaţi, pe cari îi propuneă principele, —
totuși Modestinus vorbeşte de epoca sa cu mult mai târdiă,
când senatul deja nu mai aveâ nici o parte la alegeri, aparţinând acelea, esclusiv numai principelui, și înţelege numai pe
compeţitorii pentru

posturi

magistratuale

şi preoțești prin muni-

cipii.3) Afară de aceea împărații ca Traian nu puneau la toate
şi în fie-care funcţiune pe creaturile lor, ci fideli principiului
lor de a împreună libertatea cu domnirea, lăsau și senatului o
parte a, alegerilor, unde apoi „petitores“ îl încunjurau cu toate
listele lor de compeţire, tocmai cum o făceau aceasta mai 'nainte
înaintea tribunilor şi a centuriilor. De şi acuma în, suscitatul
senatus consultus al lui Traian se dice, că candidaţii să nu
arangieze ospăţuri, (candidati ne conviventur), acest mod vechiu
de ambitu) nu se refere atât la popor, cât mai ales la senat,
în a, cărui curie sau transpus comiţiile, şi a cărui protecţiune |
pare a, se fi putut căştigâ cu mai puţină greutate, de cât mai
'mainte cea a poporului mai număros.
A doua disposiţiune a legei trajane „de ambitu“ interdice
candidaţilor a face daruri (ne munera mittant),5) de unde vedem,
că şi acest, mod de corumpere a postulanţilor a trecut la curie
împreună cu comiţiile de pe câmpul lui Mars.
A treia disposiţiune a legei interdice candidaţilor a depune
bani (ne pecunias deponant). La corumperile anterioare a voturilor prin bani, candidaţii plătiau înainte voturile, dar nu arare-ori
-D Digestor, lib. XLVIII., tit. 14,
_2

Grut. inser, p. CCXLIII.

5) Î. c,$.1.
4 Cc. pro Muraena cp, 82.
5) Cic, în Verr. 1. et pro Muraena 32.
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erau înșelați,

primind poporul banii pentru vot şi dândul apoi

altuia, sau poate, după-ce şi acesta, eră înşelat, doară unui al
treilea, şi al patrulea. Spre a, se asigură în contra unei astfeliu
de înșelăciuni, postulanţii depuneau banii promişi pentru voturi
la mâna unei persoane mijlocitoare (deponere apud sequestrem),
care. numai după votisare plătiă votanţilor suma tocmită. Pre-când ambe abusurile dintâiu se practisau, tot-atât de publice,
cât şi întrun grad nelimitat, aceasta procedură — cu drept —

se ţine în secret, eră însă de comun cunoscută. Titius Homullus,
care probabil a fost. cel dintâiu întrebat despre votul său, a
refusat vinderea acestuia, ci propuneă, ca consulii să aducă
aceasta dorinţă generală la cunoştinţa împăratului, ca acesta
să publice prin un edict senatus consultul rămas fără autoritate
şi s&-1 pună în esecutare. Aceasta se făcă, şi infama şi mur„dara cheltuieală a candidaţilor se restiînse. Aceasta lege a lai
Traian se basează, fără îndoială în prima liniă pe suscitata lege
juliană.

Tot-odată

Traian

îndrumă

candidaţii

să-şi investiască

a,

treia parte din averea lor în moşii, considerând de un lucru
necuviincios, ceea-ce şi erâ în adevăr, că ei, cari conipetau pentru
posturi

de onoare,

nu

priviau

ci quasi ca un conac,
purile republicei libere
pentru-că senatorii erau
sau cel puţin în Italia,
so

aibă

ca

senatori

cetatea, şi

Italia

drept patria

lor,

sau ca grajdiul “unei cârcime.!) Pe timaceasta. ordinaţiune n'ar fi fost"de lipsă,
pe atuncea născuţi sau în Roma însaşi,
şi astfeliu posedau averea ce trebuiau

(census

senatorius)

dacă

nu în numărariu,

— cel puţin în moşii italice. Dupăce însă Caesar a făcut
senatori din Galli2) sub succesorii lui se suscepeau în consiliu
număroși provinciali, cazi partea. precumpănitoare erau din Gallia,
cisalpină și narbonensă şi din Hispania, 3) La îndemnul lui Claudius
sa publicat un senatus consult, care acoardă Aeduerilor şi
„locuitorilor din Gallia-comata dreptul de a obțină posturi de
senatori în Roma.) Acesti senat“ri din provincii aveau însă
D Pin. |. €,
2) Sef. Caesar 80,
2 Zac. XI, 23,

*) Zac. |. e. — Lipsius ad hunc Taciti loc. — Gruteri et Orelliiiinscrip-

tiones. —

Sponius

Liyon VIII, 170,

recherches

des antiguits

et

curiosites

de la ville de
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moşiile lor tot în: provinciile lor şi considerau Italia numai ca
un conac, sau ca un grajd de cârcimă, pre cum dice Plinius.
Pentru aceea ordonă Traian, ca ei să elocheze a treia parte din
averea, lor în moșii italice: tertiam partem patrimonii conferrent
in ea quae solo continerentur. — Că aici sub solum e vorba
numai de moşii italice, se înţelege de sine, pentru-că moșiile de
prin provincii numai a rare-ori se aflau sub dreptul italic; ear Traian consideră drept un postulat al demnităţii unui senator

roman, că acestia să-şi aibă averea în moşii cari posedeau acest

drept.1) De altcum se poate privi faţă de romanisarea senatului
“şi ca, o precauţiune îndurătoare, că dînsul pretindeă numai a,
treia, parte a averei întregi în bunuri italice, căci alteum având
să-şi vîndă toate bunurile lor din provincii. spre a-şi cumpără
altele italice — de sigur mai scumpe — ar fi fost aduși în
silnica. posiţiune de a-și risipi partea cea mai mare a averei lor.
altă causă a disposiţiunei lui Traian a fost de sigur şi
O
intenţiunea de a urcă valoarea moșiilor italice, a sprigini agricultura şi industria şi a produce o mai mare egalitate a, averei.
Sub grozăvâniile revoluţiunilor, cari premergeau unei formaţiuni
a monarchiei, cum și sub guvernele tirane ale unor împărati
predecesori, moșiile erau foarte devastate şi scădute în prețiu,
astfeliu, în cât nu se mai rentă agricultura, ear bogaţii nai
bucuros îşi elocau banii pe camete, de cât în realități. Unii
mai şi preferau a-şi ascunde și îngropă comorile, după ce din
causa, tiranilor răpitori nu mai aveau curagiul de a le elocă şi
a le face de folosul statului prin comerciu şi industriă. După ce
„1

Bach divus Traj. pg. 6: satis intelligitur ex

ratione,

a Trajano

immobilia,
reddita,, solu, non significare quodcumgue solum, ve! fundum, aut
uti nat
italici:
furis
solum
Derue
r,
contineutu
uti în Pandectis, guae solo
XII tabulia
atque
fuit,
.
usurpatum
solu
Romanos
ântiquos
apud
28
Top. £. —
fundus, in illo capite bienuzan fundi auctoritas esto, de quo Cic.
provinciîn
r;
habebatu
Quiritium
jure
ex
În solo Italici juris dominium
r. ltague
dicebantu
esse
bonis
in.
;
erat
non
.
dominium
praediis
vero
alibus

quoniam paucae în provinciis civitates juris

italici,

atque

adeo

praedia

utebantur ;
in iis sita, eodem jure censebantur, tamen pleraque ea, lege non
a Trajano
habitum
senatore
indignum
atque
esse
turpe
causam
eam ob
domiquibus
în
poterat videri, suum censum ejusmodi in praediis habere,

nium non erat. Verumtamen solum eam vim habet in edicto
solum italicum, seu in lialia, ipsa situm, notet;.

Trajani, ut
”
23:
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candidaţii erau oamenii cei
nu numai mărgini daunoasa
şi o imensă mulțime de bani,
ori se risipiau în provinciile

mai avuţi, Traian prin edictul său
usurăaie, ci mai puse în circulaţiune
cari păn” aci rugineau prin dulapuri
depărtate.

7. Lec

Înta” un
stă și „lex
același an.!)
discreţiunea
şi lucrurile
arangiament,
asemenea,

tabellaria.

strîns conecs cu edictul lui Traian „de ambitu“
tabellaria“ a, sa, pe carea probabil va fi edat'o în
Pliniu scrie :2) „Drept, că acuma se află totul sub
unui singur om, care a, luat asupra sa, toate grijile
pentru bunăstarea generală; dar în urma unui
potrivit, mai concurg încă unele dintră aceste lucrări

unor

riuleţe,

din

acel isvor

binefăcătoriu,

din care nu

numai că scoatem noi însi-ne, ci prin scrisori mai putem con:
curge și în ajutoriul amicilor absenţi.“ — Acest elogiu frumos
adus

lui Traian

urmează

după

povestirea,

cum

s'a întrodus

și

în senat legea, tabelarică pentru asigurarea, libertăţii de votisare:
Îţi mai aduci doară aminte, că ai cetit adese-ori, câte certe a
causat legea tabelarică și câtă glorie şi câtă critică i-a adus
urzitoriului. Dar acum a trecut; prin senat fără nici o resistenţă
ca lucrul cel mai bun. Fie-care a cerut în diua comitiilor şedule
de votisare. La, votisările publice şi cu glas tare chiar şi obrăznicia unei adunări poporale a rămas îndărătul ei. Nu se legau
nici de timp pentru vorbiri, nici nu erau atât de modesti, ca
s5 tacă, nici în fine atât de cuviincioşi, ca să şeadă locului. Din
toate părtile strigări mari şi confuse. Toţi alergau cu candidatii
lor împrejur; multe grămedi în mijloc, multă aglomerațiune şi
-0 disordine necuviincioasă: întratâta ne-am fost abătut de, la
obiceiul părinţilor, cari păstrând întru toate ordinea, cumpătaiea,
şi liniştea, au susţinut majestatea, şi venerabilitatea locului. —
Mai trăiesc încă moșnegi, cari îți povestesc următoriul aşedământ
-al comiţiilor: După-ce se strigă numele unui candidat, urmă
tăcerea, cea, mai profundă. Candidatul vorbiă pentru sine însu-şi,
își enară

biografia,

numiă

pe cavenții

şi protectorii

săi,

sau

p2

acela, sub care a servit, sau pe acela, sub care ar fi fost. quaestor,
sau pe amândoi, dacă o puteâ; mai aminţiă de unii, cari îi
i) 99 ori 100 p. Chr, —
2) Pin. ep. UL, 20,

Bach div. Traj. 8.
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spriginiau

—

competarea,

"857

vorbiau

dar

scurt

şi cu demnitate,

ceea-ce aveă mai mult efect, de cât toate rugările. Une-ori candidatul atacâ, originea sau etatea, sau și caracterul compeţitoriului
său, senatul ascultă cu o seriositate censorică. În modul acesta
învingeâ mai adese-ori meritul, de cât protecțiunea. După-ce
procedura aceasta degenerâse prin protecţionarea nemărginită,
se luă refugiul la votisarea, secretă ca la un mijloc de scăpare,
ceeace a şi fost, pentru-că eră un ce nou şi suprindătoriu. "Dar
eu mă tem, că din acest mijloc de scăpare se vor escă cu
timpul .noue defecte, şi ne vom espune primejdiei, ca cu voturile
secrete să se furişeze nerişinarea. Căci, câţi oameni lucră în
Mulţi se sfiesc
secret tot atât de loial, cât şi în faţa lumei?
de vorbele rele, puţini de conştiinţa, lor. Vorbesc însă prea, de
timpuriu despre viitoriu; prin binefacerea, votisărei scripturistice
căpătăm deocamdată magistrați, cari merită absolut aceasta
onoare, fiind-că întocmai ca si la judecătoriile recuperatorice 1)
eram şi în comiţiile acestea de-odată Suprinşi, și judecata noastră,
eâ bună.“
Cât de enorme trebuiau să fie pentru imperiul întreg
urmările acestui senatus consultus despre postulante corump&
toare, întărit de Traian prin edictul său, abia s'ar pută caracterisă
cu puţine cuvinte. Demnităţile de beliduci, consilieri, locţiitori,
judecători, arândaşi de stat, administratori de poliție şi toate
celelalte funcțiuni principale ale statului erau la vremuri, de şi
nu venabile, totuşi de căştigat prin bani şi prin alte metechne,
şi serviau purtătorilor lor parte ca mijloc pentru usură şi
înavuţire, parte ca scară la o posiţiune şi demnitate mai înaltă,
erau aşadară a rare-ori scop, ci de regulă numai un mijloc spre
ajungerea scopului, şi astfeliu deschiseră calea acestui egoism
ne-mai audit, care a săpat groapa patriotismului şi anticei măriri
romane. Virtutile glorificate ale străbunilor se molipsiră prin
ambitu. De aci derivă faţă, de periclul amenințătoriu mulţimea,
legilor în contra postulanței corumpstoare, cari însă remaseră
efect, pănă

fără

când

nu

se schimbă

basa,

constituţiunei

cratice. Binefacerea, restrîngerei acestor intrigi
1) Judecătoriile

recuperatorice

restituirea unui lucru. Judecătorii

ţineau

pentru

recăștigarea

proşi

(rocuperatores) se denumiau din partea

pretorului din mulţimea, cetăţenilor,
,

se

demo-

prin Traian
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cură statului o nouă generaiune de diregători, de la cari a
purces 0 înbunătăţire a sdruncinatului organism de stat, carea
a creat în istoria romană cel mai fericit period al omenimei.
Traian

în tocmai

ca

toţi

regenţii

mari

a considerat

ca scop

principal al guvernului său alegerea, şi formarea, de direpători de
stat trebnici şi devotați atât ideilor sale creatoare, cât mai ales
adsvăratului bine public, în tocmai ca şi papa Hildebrand, care
altă-dată, şi sub altele împrejurări, dar totuși asemenea, a scăpat
statul său bisericesc de simoniă criminală şi astfeliu şi dinsul a devenit; fundatorul unei mai bune rândueli a treburilor.
|
-

8. De

vicesima hereditatum.

Originea acestei
trebue căutată 'n era
de aceste timpuri. Sub
Aruntius Nepos (795)
înavuţirea, erariului, pe

contribuţiuni după moșteniri şi legate
lui August şi poate chiar şi mai nainte:
consulatul lui M. Aemiliu Lepidus şi L.
August, erâ îngrijit cu deosebire pentru
care "1 numiă şi erariu militar Şi însăr-

cină cu administrarea

lui pe unii pretori,

aleşi „prin asortare

pe

trei ani,- punând Ia disposiţiunea fie-căruia, dintră ei doi lictori
şi ceilalţi funcţionari necesari pentru scoaterea, banilor. De oare-ce
7

însă

venitele

nici pe departe nu erau suficiente pentru acoperirea

cheltuelilor de stat, dâte senatorilor însărcinarea, de a-i presentă
propuneri în scris pentru

înmulţirea,

venitelor.

N'a acceptat însă

nici una dintră propunerile făcute, ci ordonă, că a douedecea,
parte de la moşteniri şi de la legate, cu escepţiunea, celor săraci
“şi a rudelor mai de-aproape, să se verse în erariul militar, cum
o practică aceasta, și Caesar ca dictator.1)
August fundă aceasta cassă militară din causa, desă&cărei
erariului, ca. astfeliu să poată plăti soldul armatei la, timpul
cuvenit

şi

st

evite

sediţiunile?)

În

aceasta

cassă

curgeau

şi

mărturiseşte,

că

dările burlacilor, accisele întroduse şi averile exilaţilor.3)
5) Dio Cass. LX., 25. Cf. Reimarus Note

799.

Dio

ordinațiunea se dâse în adevăr mai 'mainte, dar' a rămas "neobservată,
pănă-ce August o reimprospătă spre marele nă&caz al romanilor. Da ]. c.
cap. 26: „reăzt m op 10is "Poutious fiinte” —.
2) Suetou. Aug. 49,
-

5) Astfeliu
observările lui

moșiile exilatului Agrippa Posthumus. Cf. Zonaras! și
'Torrentius, Casaubonus şi Lipsius la Sueton, cum şi

Heinneccius comm. ad leg. Pap. Popp. III., 1.

959
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Câţiva, ani mai târdiu, sub consulatul lui D. Munatius și
C. Valerius aceasta dare nesuferibilă produsese încă și îngrijirea,

„unei revolte, din care câusă August însărcină încă odată senatul
să se precugete la alte venite, nu însă spre a desfiinţă tributul
de doutdecimi, ci din contră mai ales spre al confirmă de nou
ca un rău necesar, de-cumva propunerile senatului i-sar pără
acceptabile. Prin aceea, că din lipsa unui alt mijloc pentru
înavuţirea, tesaurului senatul va fi constiîns a confirmă chiar
şi contra convingerei sale aceasta dare a douădecimei, speră
August să îndrepte spre senat resentimentul poporului. Spre a
constrînge însă poporul la conservarea douădecimului, pusese o
dare volnică pe arături şi pe case, comunale şi private, pe cari
ordonă a se conserie prin comisari esmişi, aşa, că fie-care
temându-se de perderi mai mari, a preferit mai bucuros & plăti

-urgisitul. douădecim şi mai departe.!)

Aceasta dare a douădecimului se plătiă numai de civi
romani şi nu și de provinciali. Dacă însă acestor din urmă. li-se
acordă dreptul civil roman, deodată cu aceasta, încetâ, şi consângenitatea întră ei şi neamurile cari nu erau civi romani.
Dacă aveă numai părintele, şi nu și fiul dreptul civil, sau
viceversa, atunci se priviau ca și când nar fi consângeni.
Moştenind deci un părinte care aveâ dreptul civil roman, de la
fiul

său

care nu

erâ cive roman,

sau viceversa,

atunci

trebuiă,

să se plătiască douădecimul de: la moştenire. Dacă deci provincialii, atraşi de prerogativele cele mari ce le acordă dreptul civil,
competau pentru acest drept şi îl obțineau, trebuiau să r&splătiască pentru aceasta în casuride moştenire. Aflându-se însă
sistemul acesta de prea, rigoros, ordonâse deja Nerva, că mama
şi copiii în astfeliu de casuri s& nu plătiască douădecimul.
Aceasta, licenţă o acordâse dinsul şi fiiului în privinţa, averei
- părintești, în cât dînsul se află numai sub autoritatea părintească
în înţelesul dreptului roman. Traian estindăâ aceasta immunitate
şi asupra părinţilor şi fiilor.2) întocmai cum fiul la moştenire
5 Dio Cass. LVL, 28.
2) Plin. paneg. 37. „Onera

_

d
imperii

pleraque

vectigalia

institui,

ut

pro utilitate communi, ita singulorum injuriis coegerunt, His “Vicesima,
reperta, est, tributum tolerabile et facile heredibus duntaxat; extraneis,
(astfeliu de moştenitori, cari nu aveau drept de moştenire prin consân-
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de la părinţi, aşa, și părintele la moştenirea de la fiiul său
să fie dispensat de la dări şi să nu capete pe nici un părtaş Ja
moștenire, care nu erâ tot-odată și părtaş la doliul lui.
ȘI pe al doilea grad de consângenitate. îl eliberă, împăratul
de aceasta dare și dispuse, ca să fie dispensaţi de dări fratele
la moșteniri de la sora, sa, şi viceversa sora la moșteniri de la
fratele ei, asemenea, moșul şi bunica la moşteniri de la strănepoţi
și strănepoate, şi viceversa, strănepoţii și strănepoatele la MOşteniri

de la bunica

lor.

|

Şi acelora le permiteă aceasta, dispensare,!) cărora, dreptul
latin le deschideâ întrarea la dreptul roman ; ba nici chiar un
genitate, ci numai după voinţa, espresă a decedatului căpătau o parte din
moștenire sau un legat) domesticis grave. (Acestia sunt consângenii cei
mai de aproape, copii, fraţi, surori, de la un tată.) Itaque illis: irrogatum
est, his remissum ; videlicet, quoă manifestum erat, quanto cum dolore
laturi, seu potius non laturi homines essent, distringi aliquid et abradi
bonis, quae sanguine, gentilitate, sacrorum denique societate, meruissent,
quaeque numquam ut aliena, et speranda, sed ut sua, semperque possessa,
ac deinceps proximo cuigue transmittenda, cepissent, Haec mansuetudo
legis veteribus civibus servabatur; novi, seu per Latium in civitatem,
seu beneficio principis venissent, nisi simul cogvationis jura impetrassent,
alienissimi habebantur, quibus conjunctissimi fuerant. Ita maximum beneficium vertebatur in gravissimam injuriam, civitasque Romana instar
erat oâii, et discordiae, et orbitatis, quum carissima pignora, salva ipsorum pietate, distraheret,. Inveniebantur tamen, quibus tantus amor nominis
nostri inesset, ut Romanam civitatem non Vicesimae modo, verum etiam
affinitatum damno bene compensari putarent; sed his maxime debebat
gratuita contingere, a quibus tam magno aestimabatur. Igitur pater tuus
sanxit, ut, quod ex matris ad liberos, ex liberorum bonis pervenisset ad
matrem, etiamsi cognationur jura non recepissent, quum civitatem adipiscerentur, ejus Vicesimam ne darent. Eandem immunitatem in paternis
bonis flio tribuit, si modo reductus esset in patris potestatem : ratus,
improbe et insolenter et paene impie his nominibus inseri publicanum :
nec sine piaculo quodam sanctissimas necessitudines velut intercedente
Vicesima, scindi: nullum esse tanti vettigal, quoa liberos ac parentes
faceret extraneos.
!) Civis novus se numiâ acela, care ocupă o funcţiune într'un
oraş supus dreptului jus latii, sau şi-a părăsit rudele şi sa mutat la
Roma. Unul ca, acela nu se bucură de întregul jus Quiritum şi nu puteă
să moşteniască familia lui, pentru-că o părăsise, din care causă se adresă
cătră împăratul cu rugarea dreptului civitatis într'una cu dreptul de

moştenire a, rudelor sale, Aceasta o dice Piz. paneg. cap. 37. În capitlul
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a plăti
îndepărtat şi disparent grad de înrudire să fie ţinut
douădecimul vre-unei sume moştenite.
să se
avut
fi
ar
sută
la
de
cincia
Partea a douădecea și a
după
numai
August
lui
r
ridice chiar în înțelesul disposiţiunilo
despre
esactă
inţă
moşteniri considerabile ; nu avem însă cunoşt
şi - cele
decisiunile mai deaproape întră moşteniri considerabile
causa
neînsemnate, cât şi despre raporturile de înrudire din
a
mult
de
cât
ochi,
la
rat
învede
bate
şi
lipsei :) de notate, de
irea
deoseb
iuni
conces
de
u
astfeli
trebuit să se dee uitărei prin
ţiuni
întră civii cei noi şi cei -vechi. Că Traian a emis şi disposi
aminse
te,
în causa mărimei sumelor şi a gradelor de eredita
teşte înadins

de Pliniu, însă

şi

aceea,

că

dinsul

sa

nisuit

a

iu
întrece pe predecesorii săi prin aceste ordinaţiuni.?) -Astfel
mai
sume
cim
dou&de
la
de
detrage
- permiteâ, el moștenitorilor a
lor şi
mari, cum s. p. spesele fie cât, de mari ale înmormântări
se: conrareori
a
monumentelor sepulchrale, astfeliu în cât nu
totul
cu
sumă cu totul. Moşteniri mici şi neînsemnate se fie
itoriul
scutite de douădeceală şi dacă o voiă aceasta moșten
monumen_recunoscătoriu, puteâ să '] întrebuințeze întreg pentru
present
de
fie
nu
Să
.
tul sepulchral şi pentru înmormântare
nat,
însărci
erâ
care
nici un pânditor sau censor (castigatores),
'multe
prea
a supraveghiâ, ca, la, înmormântări să nu se facă
de
spese şi astfeliu să se scurteze fiscul. Fie-care moştenitoriu
sume modeste să le poată folosi în pace şi neconturbat. |
Pre lângă acestea, s'a mai dispus, ca acela, care după

ordinaţiunile acestea a fost rămas datoriu douădecimul

pănă la

diua publicărei şi nu l'a, plătit încă, nici să nu aibă al
Meritul lui Traian erâ deci aici în interdicerea, incassărei
riilor cari nu sau făcut sub guvernul su.

plăti.
datoi

9. Lez de majestate.

Pe timpul republicei, când majestatea sau potestatea cea
mai înaltă se află încă la popor, o încercare de a restabili
acesta şi cel următoriu e vorba de dispensarea primului grad de înrudire
de la civium novorum ; în al 39-lea de eliberarea gradului al doilea de consângenitate, mai întâiu a civilor vechi, apoi a celor noi,

*) Burmannus de vectigal. pop. Rom. cp. Il.
2) Plin. paneg. 39—45.
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monarchia vechei regalităţi se priviă ca, o crimă de majestate

de înaltă tradare.

De oare-ce însă

cesariane

se puteă, întări numai

aceasta

sau

după fundarea monarchiei
pe

contul

prineipiului

republican, şi se văduse. constrînsă la o luptă de nimicire contra,
acestuia, — crima de majestate sau de înaltă tradare se atribuiă .
acum tocmai invers, adecă, încercărei de a restabili republica,
sau a vătămâ, persoana, representantului potestaţii unitare.!)
|
Traian restrînsâse acusările de majestate, fără a desfiinţă,
cu totul legea majestatică, pentru-că se dice despre dînsul, că
a depărtat cu totul de la romani frica de aceasta acusă, mulțumit
fiind cu o mărime, carea lipsiă tocmai acelora, cari îşi arogâseră,
majestatea. Mai nainte nu înavuțiau tesaurul privat și al statutului atât legea, voconiană 2) şi julianăs), cât mai ales crima
majestatică, crima esclusivă şi unică a acelora,

cari erau nepătaţi

de ori-ce crimă. Aceasta s'a schimbat acuma; cu totul, punânduse un capăt abusului delatoric, care invenină toată încrederea
în vieaţa

civilă.

O”

|

Întru-cât sa transformat în decursul timpului concepţiunea,
de crimă majestatică, reese din istoria, legei de majestate.
Deja legile celor dou&spredece table aplicau pedeapsă de
moarte asupra acelora cari aţiţau pe cineva la dușmăniă faţă
de stat, predau pe

vre-un cetăţean în mânile inimieului și țineau

adunări nocturne,

prin

cari sar fi putând

periclită

siguritaitea,

statului.t)
1) Uipianus definează cuprinsul acestei legi: „Majestas est crimen
illud, quod adversus populură. romanum aut
securitatem
ejus
committitur.* — Cicero de inventione Rhetorica lib. IL, pag. 49 (Ed. Basil.
1687) dice: „majestatem minuere, est 'et dignitate, aut amplitudine, aut
potestate populi, aut corum quibus. populus potestatem dedit, aliquid
derogare.“
Ă
_2 Adusă la anul 581 de tribunul poporal Q. Voconius Saxa ca
propunere. În înțelesul acestei legi ar fi avut femeia să moşteniască numai
atâta, cât îi făceă zestrea, restul se vărsă pe timpurile împăraţilor în

|

aerarium. sau în fiscus,
.5) Aicea e de înţeles legea desbătută mai sus: lex de vicesima here-

ditatum.; poate să fie şi legea, dată de August la anul 762: lex de maritandis orâinibus, în înţelesul căreia nici un celibe nu puteă să _primiască
vre-o moștenire sau vre-un legat. Vedi mai sus,

*) Marcianus ad legem Juliam majestatis dice, legem XII. tabularum
jussisse, eum qui hostem concitasset, quique civem hosți tradidisset, capiie

Procsima

lex gâbinia.

lege
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ae

de înalta; tradare,

în contra; crimei

a fost

nticulii
Ea conţine acelaşi “interdict, faţă de conve

pretor, pre când poporul
secreţi, şi la anul 604. al c. capătă un
pe unul, acuşi pe
acuşi
pănă atunci însărcină, cu aplicarea ei
de majestate
legea
ră:
altul.) De la anul acesta însă mai apăru
appuleiană, variană, corneliană şi juliană.
își are numele de la Luc. Appulejus SaturCea appuleiană
ninus,

care

ocupă

tibunatul

la anul

651

şi 692,

pre

când

C.

legea aceasta decretă de
Marius erâ a cincia-oară consul. Că
ele, reese din cuvintele
punibile faptele violente în cetate şi revolt
|
lui Antonius în Cicero despre orator?)
ul pop. Q.
tribun
de
672
ânul
la
edat
sa
Legea variană
Varius,

cea

corneliană

de dictatorul

Sulla,

nu cu.

năult

mai

se în contra delatorilor.3)
târdiu, dar se pare a nu fi avut pedep
tabulis cautum esse cognoscimus,
puniri. — Cc. în Catil.: „Primum XII
t. Deinde lege Gabinia promulagitare
nos
ne quis in urbe coetus noctur
in urbe conflavisset, more majorum
gatum, qui coitiones ullas clandestinas

“capitali supplicio multaretur.“

-

cari rămâneau în Roma,
Afară de praetor urbânus şi peregrinus,
legei basbiane încă mai patru pretori,
s'au mai ales la anul 751 în urmarea
ea lor. La anul 604 se ordonă,
cari plecară în provincii îndată după aleger
Roma

funcţiunei lor tut la
ca, acesti patru pretori să rămână în decursul
de repetunâis, celalalt
oriile.
judecăt
unul
;
e
public
e
toriil
judecă
şi să dirigeze
peculatu,

ear al patrulea cea, de
cea, de ambitu, al treilea cea de majestate,
uae. Liv. TX., 26 dovedeşte
perpet
iones
guaest
u
Aceste judecătorii se nurmia
le se denumiă un dictator spre-a țină

cum rai înainte în casuri specia

judecăţi.
tionem,
tu omnia in causa superiora, vim fugar, lapida
i) „Habueras
umn
judici
în
casu
e
miserabiliqu
crudelitatem tribuniciam in Caepionis gravi
lapide
ium
Aemil
M.
is
civitat
vocabas. Deinde principem et „senatus, et
Li. Cottam, et T. Didium,
percussum esse constabat ; vi pulsum ex templo
t negare. — In illa omni
* cum întercedere vellent rogationi, nemo potera
ut de lege Apuleja dicerem,
tur,
defensione, quod esse în arte positum videba
am breviter perstrinzi.“
perqu
arem,
explic
aterm,
ut quid esset minuere majest
630 citează următoarea
3) Sigonius” de jure antiquo pop. rom. II. pg.
|
i
- disposiţiune din aceasta lege:
em.
ession
interc
qui
to,
quaeri
eo
de
t,
quaere
„Praetor, qui ex hac lege
o
iment
imped
ur,
e suo fungat
sustulerit, aut magiştratui, quo minus: muner

sponte bellum gesserit,
tuerit. Qui exercitum e provincia eduxerit, aut sua

um captis ignoverit, aut
Qui exercitum solicitaverit, Qui ducibus hosti
ignoverit. Qui potestatem
captis
onum
praed
s
ducibu
Qui
pecunia liberarit.

“suam in administrando non defenderit.

Qui

civis

Romanus

apud

regem
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După legea, corneliană de majestate urmă cea a, dictatorului
Julius Caesar, ear după aceasta urmă lex Julia Augusti. Interdicţiunile principale erau: 1) ostaticii să nu fie ucişi fără voia,
împăratului. În cetate să nu se adune înarmaţii cu sâgeţi şi cu
petri şi să nu ocupe locuri întărite, s. p. templele. S5 nu se
ucidă nici o persoană magistratuală înzestrată cu dreptul de guvernare şi de- potestate. Nimenea să nu poarte armele în contra,
statului,

nici să trimită vre-un

curier

sau

vre-o

scrisoare

înimi-

cilor poporului roman, nici săi dee vre-un s&mn, sau s&i facă,
vre-o înlesnire.
Nimenea, să nu provoace armata la revoltă. În.

r&sboiu

nimenea

ză nu se retragă

dinaintea

inimicului,

nici să

predee vre-o cetate sau vre-o tabără. Nimenea st nu poarte
răsboiu fără porunca, împăratului, nici să ridice ostaşi, să înar-

meze vre-o armată, ori să cedeze comanda supremă succesorului

său; să nu părăsiască comanda supremă și armata, și ca persoană privată să nu usurpe oficiul unei persoane însărcinate din
partea statului. Nimenea să nu pună armatei romane curse, nici
să o dee pe mâna inimicului, ori să împedece căderea inimicului
în captivitate. Nimenea să nu sprijiniască pe inimicul poporului
roman cu bucate, cu arme, cu cai, cu bani şi alte trebuincioase.
Nimenea să nu îndemne pe regulii unei naţiuni străine spre
ne-ascultare, sau spre a întări pe inimcii poporului roman cu
ostatici, cu bani şi provisiune. Nimenea să nu elibereze pe un
condamnat prin judecători şi deţinut la închisoare. Nimenea, să
nu contribue la predarea sau a unei provincie sau a unui oraş,
Nimenea, să nu topiască statuele sau chipurile împăratului, ori
58 comită ceva asemenea. Nimenea să nu compună pamflete.
Oamenilor defaimaţi cari nu posed dreptul să acuse, acusa să
le fie permisă ; asemenea, și. soldaţilor. Sclavii, cari acusă, pe
stăpânii lor, şi libertinii, cari acusă pe patronii lor, să fie ascul-

taţi. Si denunciantele

femeești

să fie ascultate.

Averea

unui

acusat pentru înaltă tradare, refugiat şi ne-purificat; prin representantul său, să cadă în partea fiscului. Ear' acela, care sa
externum versatus fuerit. Mulieris testimonium accipiatur. Calumniatoribus nulla poena sit. His damnatis poena aquae et ignis interdictio sit.
1) Sreonius |. c. 633 citează cuprinsul acesţa al legei majestatice

augustiane după Ulpianus, Marcianus,
Papinianus şi Hermogenianus.

Scaevola,

Venulejus,

Modestinus,
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2Aat vinovat de înălta

tradare)

adecă

a esprimat intențiuni

dușmănoase în contra statului şi în contra principelui său, că
a comis cea mai mare crimă dintră crimele de majestate, şi
astfeliu să fie pedepsit cu moarte.
August a fost deci primul, care a declarat pasquilanții de
criminali de majestate şi a nume din incidentul obrăzniciei lui
Cassius Severus, care prin pamfietele sale a îmbălat bărbați Și
femei distinse. Tiberiu a re'noit aceasta lege, a estins însă pedep:
sele aplicate păn' aci numai pe fapte, şi pe vorbe.2) Un oarecare a luat de pe o statuă capul lui August, spre-a pune alt
cap în locui, cum nu a rare-ori se întâmplă aceasta în anticitate din partea amatorilor de arte. Acesta se presupune a fi fost

lui
Granius Marcellus, caze voiâ să pună capul de pe o statuă a
senat,.
în
t
desbătu
sa
ea
Cestiun
Tiberiu pe aceea a, lui August.

şi de oare-ce acesta nu se uniă în păreri, cercetarea, s'a finit cu. tor-

tură.

Omul s'a, aflat vinovat,

şi de aci mainte

şi cele mai

indife-

rente lucruri se priviau de o vătămare a veneraţiunei datorite
monarchului: când un sclav căpătâ bătaie în apropierea unei ;5) când cineva se desgoliă aco!o -în mod
statue a împeratului
necuviincios, ori îşi desbrăcă hainele ;4) când cineva duceâ cu
sine la abort, ori întrun bordel moriete provădute cu chipul
împăratului, ori vre-un inel pe care să fi fost gravat chipul împ.
1 perdueliio.
2 Zac. anmalium Î., 72: „legem rmajestatis reduxerat; cui nomen
apuă veteres idem, sed alia in judicium veniebant; si quis proditione
exercitum, aut plebem seditionibus, denique male gesta, republica majeserant.
tatem populi Romani minuisset, Pacta, arguebantur, dicta impune
tractaejus,
legis
specie
libellis,
famosis
Primus Augustus cognitionem de
illustres proca- vit, commotus Caâssii Severi libidine, qui viros ferinasque
Macro,
cibus scriptis - diffamaverat. Mox Tiberius, consultante Pompejo
esse,
leges
exercendas
?
xedderentur
an judicia majestatis
Praetore,
vulgata,
auctoribus
incertis
carmina,
asperavere
quoque
respondit. Hunc
in saevitiam superbiamque ejus et discordem cum matre animum,“

3) Casaubonus ad Sueton. Tib. 58.: „Voluit enim Tiberius novo numini

diis, quorum
patri suo non minus reverentiae praestari, quam ceteris
quos incleservis,
praehuisse
perfugium
effigies
et
statuas
aras,
templa,
mentes domini persequerentur, notum est.“

2) dem ibidem:

„Pas honoris, qui more majorum diis exhibebatur,

„erat, ut în eorum conspectu neque diceretur nec fieret. gquidqoam, în quo
esset aliquid obscoenitatis. — dem translatum ad honorem hominum.“

- -
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făceâ,

ca aceasta

multele înţelesuri
judecătoriă,

ale

crimelor

inquisițională

27 e RANI peipt

majestate

pe Pa ag

„Ori-ce cuvânt; nevinovat. şi fie-care îmt&mplare se puteă înterpretă
în- mod rău, astfeliu în cât trebuiă s& moară chiar şi acela, care
„lăsâ, să i-se facă onoruri afară de cetate într'o 'di în -carea, din
întâmplare i-se făcuseră cevaşi mai "nainte şi împăratului. Tocmai

“lipsa de precisiune şi mai

de

să i că atât

-de straşnică.
Sub consulatul lui Cora. Cossus şi Asinius Agrippa ; se citâse
Cremutius Cordus înaintea judecătoriei, pentru-că a lăudat pe
Brutus și a numit pe Cassius ultimul roman. Creaturile lui
Sejanus bau fost acusat; aceasta "i servi spre stricare înaintea
lui Tiberiu. Sigur de moartea. sa, ţină înaintea împăratului, care
priviă furios spre dinsul, cu toată francheța lui o cuvântare de
apărare,!) părăsi senatul şi se ucise prin foame.2)
Persecutarea pentru crima de majestate se denaturâse sub
Tiberiu pănă la, monstruositate şi ridiculositate, şi se esercitâ

de regulă sub pretecstul de

îndreptarea,

moravurilor.

Furia de.

a pune oamenii în starea de acusaţi, erâ sub dinsul atât de
mare. şi.de generală, în cât devenise pentru popor o plagă mai
cumplită şi de cât un r&sboiu civil. Se esplicau fals cuvintele
celor turmentaţi şi glumele cele mai nevinovate, Nimic nu eră
sigur ; fie-care ocasiune spre a turbă, erâ permisă. Nu mai erâ
_nimenea curios de soartea acusaţilor, căci aceea numai una
erâ.3) Sub Tiberiu şi sub Nero se restrîngeă legea de majestate
Ja, persoana şi familia principelui, ear” Nero mai înmulţi persecutările de păn'

aci)

Tiberiu

îndumnedeiă

„a întroduce acusa de majestate)
ai bătjocori.6) Titu pe Vespasian,

pe August,

numai

spre

Nero pe Claudiu numai spre
Domițian pe Titu, acela spre

5 Zac. aan. IV. XXXIV
„2
Sueroa. Tit. 59: „Multa, praeterea, specie gravitatis ac morum
corrigendorum, sed et, magis naturae obtemperans, ita saeve et atrociter
factitavit, ut nonnulli et versiculis quoque et praesentia exprobrarent et
futura denuntiarent mala.“ Aici urmează versurile.

3) Seneca de beneficiis III, 26.
“modo

-

£) Suez, Nero 32: „ut lege majestatis
delator non deesset, tenerentur.*

.
facta dictaque
_

5 Zac. ann. |, IL. — Suez, Aug. 100. —
%

Zac.

annal.

XII., 69, XIII, 2.—

omnia,

quibus

Ve?/ej. I[., 196.

Suez. Claud. 45. — Idem

Nero 33.

ca tza tanara ia Aa

'

386

a trece de fiul,

deu.!) Nero. pedepsiă .

de fratele unui

acesta

207.

-

SOLAI6A.

de. -majestate,

ca crime

crimele în contra” sfinţenie îndeiţilor

drept pretecst
astfeliu, în câs, religiunea- trebuiâ săi serviască.
cânilor pe un
pentru răutăţile: lui2) Nâro a demandat să arunce
crimele de
adunâ
a
)
incios
om, care ar fi vorbit în mod necuvi
lipsă de
drept
rând
înaltă tradare pe. câmpul de luptă, “decla
u
admira
se
nu
respect şi despreţuirea persoanei sale dacă
a
deire
şi dumne
gladiatori lui. El se credeă întrînşii batjocorit
deilorşi de
lui profanată; el, care se preţuiă însu-şi asemenea,
_
aceea pe gladiatori sie-şi asemenea.)
dela-Toţi scriitorii sunt plini de blăstămăţiile. abusurilor
torice;)

n'au

stat din lume

cari nici întrun

avut

efecte

atât de

e astfeliu de,
stricăcioase. Titu erâ piea uman spre a permit
Nimic nu mai
acuse,6) Domițian însă turbă cu atât mai rău.
de amici, nici
erâ sigur, nimic solid şi credincios; nici fidelitate
a încrederei
aceea
nici
copii,
legătură de iubire întră părinți şi

|

întră stăpâni şi servitori.

mijlocul
Atunci apără Traian ca eliberatorul omenimei în
ui său
grozăviilor, astfeliu, în cât merită pe deplin lauda amicul
te! în locul
Pliniu:7) „Ce privileşte măreaţă ni-ai dat: Tu, o împăra
iânţi,: ca
denunc
de
ceată
0
unei privilişti urgisite. Vă&dutam
a nu
Aceste
)
luptă8
de
ucigaşi, banditi, purtându-i preste piața,
NE
e şi
templ
ci
i,
ocupau păn' acuma locuri singaratice, nu drumur
,
.
5 Piu. paneg. Il.
Ă
57.
Dio
s.
impieta
2) doegeju,
pareni,
oni
mirmill
m
Thrace
quod
,
3) Suez. Nero 10: „Patrem familias
canibus
arena,
in
ulis
spectac
urm
detract
,
dixerat
munerario imparem
rius.“ — Despre acusatores *
„object, cum hoc titulo: impie locutus parmula
veqi Bah |. c. pg. 17. S5.
lor,
ale
şi delatores, cât;şi despre diteritele clase

E
+) Plin. paneg. 33.
Jur. Civil:
(Fhes.
JI.
€.
Impp.
sub
um
delator
fatis
de
ann
5) Brencm

_
tom. III. pag. 1638.)
delatorii:
5) Dio Cass. 68. — Suez. Tit. 8: Titus pedepsiâ

temporum,

et delatores

assidue in foro

mandatoresque

flagellis ac

fustibus

erant,

caesos,

ac

ex

licentia

novissime

,
„Inter adversa

veteri.

Hos

traductos

per

venire imperavit, partim
Amphitheatri arenam, partim subjici in servos, ac
in asperrima

insularum: avehi.“

i
_
7) Plin. paneg.. 34—35,
ui.
poporul
faţa
în
odată
încă
lor
8) Delatorii se treceau înaintea exilărei
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Forul.1) Deja nu mai exâ, nici un testament sigur,) nici un stat 3)
nepericlitat; nici lipsa de prunci, nici pruncii nu scutiau în
- contra lor4) Cupiditatea împăraţilor a mărit şi mai mult acest
abus. 'Tu însă "Ţi îndreptâşi privirile asupra lor-şi ai restabilit
liniştea, pre cum mai 'nainte în tabără) așa mai târdiu pe for.
Tu ai stîrpit acest rău, care bântuiă în stat, şi prin o înțeleaptă
rigurositate ai prevenit ca să nu se nimiciască prin legile sale
un stat, care este fundat pe legi.$) Fie deci, ca, fericirea şi
generositatea Ta să ne lase în curând a vede odată luptători
uriași şi însufleţiţi de tot-acelaşi curagiu, altă-dată, fere răpitoare
neînfrânate?) şi enrăşi de altă parte altele de o blândeţă neobicinuită, 8) apoi acelea, tesaure, cari închise şi ţinute secret păn'
acuma, abia sub guvernul Tău deveniră un bun comun,?) pre
1) Hofa, a cărui traducere o citez aci, face observarea la pe. 58,
nota 2; „nu e de lipsă a înţelege, cu Schwarz, sub templum: curia, Sau cu
Lipsius aerariul în templul lui Saturn, unde detatorii aveau mai ales de
lucru; Pliniu se pare în genere a „pune numai locurile cele mai cercetate
contra, pituluşilor singuratice, ete.“
2) Suet. Dom. 12: „Bona vivorum et; mortuorum usque quaque, quolibet ct accusatore et crimine corripiebantur: satis erai objici qualecumque
factum dictumque adversum majestatem principis.“
3) Zofa|. c.: Aceia, cari erau liber născuţi, prin intrigele denuncianţilor şi pentru îmbogățirea, fiscului se declarau de libertini, ear” acestia,
de sclavi, ca, în acest mod se li-se poată confiscă averile.
2) Hoffa |. c.: „lipsa de copii şi celibatul erau, ce-i drept, privite cu
ochi răi, totuşi unii împărați permiteau celor fără copii, ca averea s5 le
cadă abia după moartea lor, pre când alţii o confiscau deja.
5) Pliu. paneg. 5; 6; 18.
€) Zac. III. 25, "multitudo, periclitantiam gliscebat, cum omnis
domus delatorum intezpretationibus subverteretur; utque antehac fagitiis,
ite tune Zegibus laborabatur.“
7) Dio Cass. XLVIIL., 15

8) Zipsius la Seneca de ira 2, 31.
5) Trajan espuse tesaurele palatului împărătesc
şi apoi le dedică templelor. Marzial. epigr. 12, 15:

la

„Quidquiă Parrhasia nitebat aula,
Donatum est oculis, Deisque nostris,.
Miratur Scythicas virentis auri
Flammas Jupiter, et stupet superbi
Regis delicias, gravesque luxus.
Haec sunt pocula, quae decent Tonantem:
Haec sunt, quae Phrygium decent ministrum.

Omnes cum Jove nunc sumus beati:
At nuper

(pudet, ah pudet fatori)

Omnes cum Jove pauperes eramus.“

vederea

publică

969
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cum de fapt fostau şi altardată; — totuși n'a fost nici o pri-

area
velişte mai înveselitoare, nici una mai vrednică de guvern
şedu-.
pe
Ta, de cât de a avd fericirea a vedă de sus în jos de
ată,
turile din amfiteatru feţele ridicate 'n sus și cerbicea încovoi
cu
vEdut
am
și
scut
recuno
i-am
Noi
îndărăt a denuncianţilor.
mai
şi
pedepse
la
şi
încete
bucurie cum îi duceau la, chinuri
asupra
aspre ca un 'prinos de împăcarea mâhnirei generale
grabă
cu
sângelui criminalilor. Se îndesuiră în barce adunate
din
fugă
s8
şi lăsaţi în voia, furtunelor. "Trebuiau să se ducă,
cumva
ţeara. pustiită prin acusele lor false ; 6a” care va fi aruncat
că:
locuias
şă
acela,
mare,
de
e
_de valuri şi de furtună pe stâncil

pe rîpele goale şi pe țărmiurii

sălbateci, să ducă o vieaţă plină

i, că a
de muncă şi de frică şi să se topiască asupra gândulu
IE
te.!)
trebuit să lase îndărăt întreg genul omenesc în sigurita
O privelişte grandioasă! Flota denuncianţilor dată pradă

tuturor

vânturilor

şi siliță a pluti

cu pânzele

întinse în contra

de cari
furtunelor şi a urmâ valurilor mugitoare, ear acestea
risi- |
luntrile
vedă
a
stânci îi va iisbi oaxe?2) A fost o plăcere
al
tocmai
l
pindu-se deja în apropierea, portului şi pe litoralu
înduat
cutărei mări a multumi împăratului nostru, că amăsur
. şi
oamenii
răsbune
să
mare
de
deilor
răvei sale, a lăsat în voia
mai
vede
se
r,
urărilo
împregi
ţerile. Cât atârnă de la deosebirea
exilau
se
mainte
mai
ales atunci, când: pe aceleaşi stânci, unde
i, şi că
cei mai nevinovaţi, acum sunt exilați cei mai vinovaţ
impopulate:
toate insulele, cari nu -cu mult înai 'nainte erau

cu o mulţime de senatori,

acum

sunt

de o ceată de

ocupate

obicinuită, reese din
3) Că pedeapsa îmbarcărei pe iuntri. rele eră
ţă pe soldaţii săi
amenin
Suet.. Caes. 66, unde Caesar în r&sboiul cu Juba
Sef. Tit. 8,
citat:
l
pasagiu
â:n
Apoi
fricoşi a-i pedepsi în modul acesta.

Amofiteatrului şi apoi îi.
unde Titu lăsă să-i bată, să-i tragă peste năsipul
depărtează.

Mai departe epigramma lui Marţial:
-„Turba gravis paci, placidaeque inimica quieti
Quae semper miseras sollicitabat opes,
nocentes,
Traducta est Getulis, nec cepit arena
.
exilium
Bt delator habet, quod dabat,

Exulat Ausonia, profugus delator ab urbe:
Impensis

vitam

principis

annumeres.“

“

Seriphus, Gyarus
2) Adese-ori-se depărtau. denuncianţii pe cicladii
N
mare.
ş. 3, cari sunt stâncile 'eşite din
24
BR
,
iii
i

.
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denuncianţi. Pe acestia, i-ai alungat nu numai pe un moment, ci
pentru totdeauna, căci de o pedeapsă înmiită sunt ei încungiuraţi ca de o mreajă. Decumva ar voi să răpiască averea, altora,
să peardă pe a lor proprie. Dacă vor avă polita de a scoate pe
cineva din casa lui, atunci să fie înşi-şi isgoniţi din casa lor
proprie. Nu ca, mai "nainte să şi îmbi6 înşi-şi nerușinata şi împeliţata frunte spre înferare şi „apoi să-și facă rîs din petele
“xuşinei lor.?) Nu! Ei s&şi aibă înaintea ochilor pedeapsa coră&spundătoare remuneraţiunei aşteptate, s6 trăiască mai mult cu
frică, de cât în speranţă, şi să se teamă în acelaşi grad, în care
mai 'mainte erau temuți, ş. m. d.“
Aceasta, disolvare a legei de majestate cade în anul 100
d. Chr. Prin un edict separat se anulă libertinilor şi sclavilor
permisiunea, avută păn' aci de a-și acusâ stăpânii; ear acestia
să nu fie trimişi în exil pe astfeliu de acuse.?)
„Acum earăși
apare întră amici fidelitatea, la copii iubirea de părinţi, la sclavi
ascultarea;

acum

stimează,

ascultă

şi se supun

stăpânilor

lor.

Pentru-că acuma nu sunt sclavii nostri amicii împăratului, ci
noi; ear" părintele patriei nu crede, că e iubit de sclavii străini
mai mult de cât de cetăţenii sti. Pe noi pe toți ne-ai eliberat
de acusatoral din casa proprie, şi prin unicul stindard al siguranţei publice, —- ca să mă esprim astfeliu, — ai pus capăt
unui răsboiu de sclavi. Ear prin aceasta Tu ai făcut sclavilor
un serviciu toi atât de mare, ca şi stăpânilor lor; căci prin

Tine acestia au devenit siguri, ea” aceia, loiali.3)
% Probabil, că pe fruntea denuncianţilor s'a ars un C (calumniator).
Cic. pro. Rose. Amer. 19. ss. Ei învățau însă arta de a sterge arsura. Mart.
epigr. VI., 64.: „Stigmata nec vafra, delebit; Cinnamus arte.“ X., 57.
2 Pâu. paneg. 42,
|
3) Martial, epigr. X., 34. Ad Caesarem Trajanun,
„
„Dii tibi dent quidquid, princeps Trajane, mereris,

Et rata perpetuo, quae tribuere, velint
Qui sua, restituis spoliato jura patrono;
Libertis exul non erit ille suis.
“ Dignus es, ut possis totum servare clientem:

Ut liceat tantum; verba probare potes.“
Nerva

deja, dispusâse

pedeapsa, de

moarte

pentru

sclavii

cari de-

nunţau pe stăpânii lor: Dio Cass. LXVIIL. pg. 769: zous de, dovious xei 705
2e4euStooue robs zoîs deondreus, arpâv Înifovitionvrus,

riiwrus AmEzzerve, 2

iv zoovrois dud dilo ri tyuimgice împtoev îm 7obs Veondras pie.
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De aci reese, că Traian n'a desfiinţat cu totul legea de
majestate, ci numai a restrins'o foarte mult. Aceasta: se vede şi
dintr”un reseript al său cătră Pliniu,!) care 'i cere sfatul în causa
presupusei negligări a statuei împărăteşti: „În causa, despre care
ai ţinut de lipsă a mă întrebă, nu poţi Tu, scumpul meu Secundus, să fii în dubietate, de oare-ce Tu 'mi cunoşti foarte
bine principiul de a nu tinde să căștig numelui meu respectul nici
prin frică, nici prin spaima oamenilor, şi nici prin procese de
râajestate. Fără a întrâ deci în cercetări, pe cari eu nu le voiu
admite chiar de sar fi şi întâmplat așa ceva, Coccejanus Dio
va, avă să depună socoata sub supraveghiarea Ta despre întreg
edificiul zidit, de oare-ce aceasta o pretinde interesul oraşului, ear”

Dio nici nu va denegâ aceasta, dar” nici nu-i este permis a 0 denegâ.“
Traian pedepsiă în special delatorii şi prin confiscarea
averei lor, mai puţin doară prin stigmatisare, care poate. că va,
fi desfiinţat'o cu totul, de oare-ce M. Antoniu Filosoful earăşi a

Aceasta, însă e dubiu. Confiscarea averilor erâ însă

întrodus'02)

după dreptul de represalii pedeapsa cea mai bună pentru
oamenii cari căutau a răpi averile altora prin acusări false.5)

110. Beneficium eorum qui se îpsi deferunt.
de

Pentru completarea ordinaţiunilor făcute . în causa legei
edâse şi un “edict prin care acelora e,
Traian
majestat
1 Plin. ep.

X., 88.

2) Pighius Annal. ad. a. 316, Capitolinus vit. Mare.11 : „cavitet sumtibus
falsis delatoribus
publicis, et calumniis quadruplatorum intercessit, apposita
contemsit.*
augeretur,
fiscus
quibus
nota, Delationes,

Ă

3) Bach de legg.

et constit.

Traj.

deduce din

cuvintele lui Pliniu:

metus habeant:
„exspectant paria praemio damna, nec majores spes, quam
guid aliud,
verbis
„Quibus
:
următoarele
—
timebantur“
timeantque quantura
quam
indicatur;
supplicii
similitudove
Zali0,
seu
Zalionis,
zoena
quam
factae
alicui
calumniae
si
Trajanus delatoribus proposuit sustinendam,

Inducta in omnibus accusationibus a Trajano

—

convicti essent.

talione,

Alex. Sev. tempora,
seu pari foenae periculo, accessit postea forte circa
plectendus
damnatus
reus
poena
qua
subscriptio Zu crimen, Qua accusator,

Ulpianus
esset, eidem ni obtinuisset, subeundae obtingere se tenebatur.
quasi
inscriptionis,
hujus
vixerunt,
Alexandro
qui'sub
Paulus,
enim et
superiores
inscr,
et
accusat.
de
recentis adhue, mentionem faciunt Lib. VI.
autem

Icti plane

|, €, cap. 2.

.

ne

verbum

quidem

ea de re

expresserunt,

Brencmaun

|

aa
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li-se acordă

un: feliu

de

privilegiu.!) Aceasta se esplică astfeliu. După legea juliană
se promiteau remunerațiuni celor cari făceau ar&tare despre
averi cari după dreptul de moştenire -ar- fi având să cadă
în partea erariului.?) August mai lărgi această. ordinaţiune;) şi
se poate presupune că delatorilor li-se acordă drept remuneratiune a patra parte din averile cădute în proprietatea erariului,
fiind-că aceasta, eră în us încă mai dinainte.4) Că aceasta a, patra,
parte se mai şi urcâse sub Tiberiu, sub Caligula şi sub Claudiu,
reese din faptul, că Nero a redus acest. premiu la măsura vechiă.5)
Evident, că prin un căștig atât de mare cupiditatea denunţianţilor trebuiă să se esciteze în mare măsură. Acestui abus i-se

pâse un capăt prin edictul lui 'Traian, care tuturor acelora, cari
“îşi anunțau înși-şi averile
adjudecâ jumătate în locul
acuma delatorii lacomi. Se
edict al lui Traian, dacă vom

devenite proprietate a erariului, le
părţii a patra ce o căpătau pănă
pot eruă chiar şi cuvintele acestui
asănănâ citatele mai multor juristi

1) E probabil, eă acest „beneficium eorum, qui se ipsi deferunt“ a
__esistat deja ea senatus consult și spre întărirea lui s'a publicat de Traian
un edict; pentru-că erâ un obiceju al împăraţilor a purcede asifeliu. Titu
confirmăse după Do Cass.66 toate beneficiile predecesorilor săi prin un

unic edict. Suez, 7i/. cp.

8;

„Natura autem benevolentissimus,

cum

ex

instituto 'Tiberii omnes dehine Caesares beneficia. a superioribus concessa
principibus, aliter rata non haberent, quam si eadem iisdem et ipsi dedissent: primus praeterita, omnia uno. confirmavit -edicto: nec a se peti
passus est.“ Nerva încă a făcut aceasta, Pr. cp. Xa 66: „— — — paris
tui edictum et epistolam, quibus confirmasset a Domitiano daia.“ Plinius
reproduce acest frumos edict din cuvânt în cuvânt. — Ba 1. c. pg. 42:
„hoc ipsum beneficium, Heineccio H. 1. $. 225, videtur fuisse capitulum
edicti severissimi, quo Trajanus calumnias delatorum repressit.“
2) Zleineccius de lege Julia caducaria. În comment. ad. leg. Jul. Pap
et Popp. IIl., 383 ss.

5) Tae. III, 28: „acriora ex eo vineta, inditi custodes, ex lege Papia
Poppaea braemiis inducti, ut, si a privileziis parentum cessaretur, velut
parens omnium populus vacantia teneret.“
9 Bai. e. pg. 43. dice, că delatorii acestia, s'ar fi numit din acest
motiv Quadruplatores şi citează un pasagiu din Ascon, Paedian. ad. Cic.
Divin. în Caecil,; la cp. 7: „delatores erant criminum publicorum, in qua
-partem quartam de proscriptorum bonis, quos detulerant, consequeban-

tur,“ — Zacitus anu, IV, 20.
5) Suez, Nero. cp. 8,

|
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înveţaţi, ear după acestia edictul va fi sunat :0 „Edicto D. Trajani quod proposui significatur: ut, si quis, antequam causa,
ejus ș m. d
Quicumgque, antequam causa ejus ad aerarium deferatur, professus fuerit, eam vrem, quam possideret, capere sibi non licere, ex
_ea partem

aerario înferto, partem

ipse retineto.

-

De aici se pare că fiecine, de ori-ce secs şi etate ar fi fost,
a putut să fie împărtăşit de premiu, dacă nu înşelâ. cassa statului cu ceea-ce i-se cuveniâ după, lege, ci își anunță împregiurările sale cu loialitate. Dacă cinsva a tot amânat aceasta, timp.
mai lung, în speranţa de a pută ascunde starea lucrului, şi
înitv'aceasta la. prevenit altcineva cu anunţarea, pentru întârdiarea,
aceasta, eră eschis de la, delaţiune, ear” premiul se acordă, ace-

luia, care l'a, denunţat.?)

E

i

|

Acest edict, priviă adecă numai pe aceia, cari se aflau deja,
în posesiunea unei realităţi de care după drept nu puteau st
se
folosiască, trebuind aceea, să cadă în partea, erariului 3); ca, premiu

li-se cuveniă

o jumătate.)

|

|

De oare-ce însă nu toţi se aflau în: posesiunea faptică, a
realității ce după lege ar fi fost proprietatea, erariului, ci abia,
după, testament aveau. să devină în posesiunea, ei, — Traian a
edat cu privire la acestia un al doilea, edict,5)
_
Quicumgue professus fuerit, vel palam vel tacite velictum sibi,
quod capere non possit, et probaverit, id jam ad populum pertinere
;
etiamsi îd non possideat, ex eo guod vedactum eril a praefeclis aera-

rio, partem dimidiam capito.
1) Paulus

—

5

lib. VIIL. ad leg. Jul. et Papiam

Uipiau. lib. XVII.

Da

|

in L. 13, D, de jur. fisci,

ad L. Jul. et Pop. in LL. 16.h.t.

„Ait D.. Trajanus :

pn Ouicumgate professus ferit,8 —- n Qazicumgue aceipere
debemus tam masculum, quam feminam,. Nam feminis quoque, quamvis
delationibus prohibentur, tamen ex beneficio, Trajani deferre se permiss
um est. Nec non id
atqus non intererit, cujus astatis sit is, qui se
defert, utrum justae an
pupillaris. Nam pupillis etiam conceditur deferre se,
ex quibus non capiunt,“
Bach |. c. 44,
.
-

*) antequam causa ejus ad aerarium deferatur.

5) eam rem, quam possideret, sibi capere non liceret.
) ut partem aerario inferret, partem ipse retineret
,

5) Paulus L. 13, $. 1, h. t,

|

-
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Aceasta ordinaţiune ne spune deci, că acela, care face
arătare că i-a picat prin procedura publică sau secretăo moştenire ce aparţine erariului, are să capete jumătate din banii
incassaţi de administratorii erariali. Aceasta se referiă la feliuritele cercări ale testatorilor de a asigură moştenitorilor lor toată,
averea, de moştenire și astfeliu a detrage erariului partea ce i-se
cuveniă în sensul legei,:) prin aceea, că nu testau averea aceluia,
căruia nu-i erâ permis a-o posede, ci unei alte persoane, carea,

apoi aveâ, s'o cedeze adevăratului moştenitoriu.?) Din contră erâ
o-procedură publică şi îndreptăţită a testatorului, dacă în testamentul scris numi pe adevăratul său moştenitoriu.3) Codiciluri
sau adause la testament nu erau valabile, după cum reese
aceasta dintr'o epistolă a lui Pliniu. Oa treia persoană, ear nu
Pliniu, erâ pus ca, moștenitoriu întrun codicil. Pliniu îi cinstește
aceluia din moştenirea, sa legală acea parte, la carea încă avusese dreptul de pretensiune, și dice, că dînsul vrea să gsecute
_codicilul lui Acilianus de și ar fi nevalabil, findui sfântă voia,
decedatului.t)
1) Cic. Verr. [., 41. —

2) Bach 1. e. 50.

Id. de fin. I[., 17. —

Formula

erâ:

Id. Verr. 1., 47.

„Vos rogo,

ut in eo,

quod a vobis

petii, fidem praestetis, perque deum, ut faciatis, rogo.“
Quinctilian. inst. or. LX, 2, 74. — „Ream tuebar, quae dicebatur
marito subjecisse testamentum, et dicebantur heredes marito exspiranti
dedisse chirographum et verum erat. Nam quia per leges uxor institui
non poterat heres, id fuerat actum, ut ad eam bona per hoc tacitum
fldeicommissum pervenirent.*
3) Bach |. e. 50: »Quando quis in tabulis testamenti, aut ultima,
voluntate sua declaranda diserte atque aperte incapaci aliquid relinquit

„per fideicommissum, id palam relictum esse censetur. Tacita, fideicommissa
_ în fraudem legis fiebant.«
2) Piin. epp IL. 16: „Tu quidem pro cetera tua diligentia admones
me, codicillos Aciliani, qui me ex parte instituit heredem, pro non scriptis
habendos, quia non sint confirmati testamento : quod jus ne mihi quidem
ignotum est, guum sit iis etiam notum, qui nihil aliud sciunt. Sed ego
propriam quandam legem mihi dixi, ut defunctorum voluntates, etiamsi
jure deficerent, quasi perfectas tuerer. Constat autem, codicillos istos
Aciliani manu scriptos. Licet ergo non sint confirmati testamento, a me
tamen ut confirmati observabuntur; praesertim cum delatori locus non
sit. Nam si verendum esset, ne, quo ego dedissem, populus eriperet

cunctatior

fortasse

et cautior

esse

deberem:

donare, quod in hereditate subseait, nihil
| cui publicae leges non repugnant,“ -

est

quum
quod

vero
obstet

liceat

heredi

illi :meae legi
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Dintr”o clausulă, care ar fi fost adausă la edictul lui Traian:
„Transacta, finitave, rata firmaque sunto“ se deduce, că
Traian ar fi pedepsit chiar şi acelea, fideicomissa tacita şi alte
înşălături, cari se comiteau în contra lex Papia încă înaintea
guvernărei sale.) Spre a preveni și alte eludări ale legei se
decretâse şi pe timpurile lui Adrian 2) un senatus consultum.
În edictele lui Traian se amintește erariul ca, acea, cassă,
“în carea curgeau moştenirile cădute în proprietatea statului ;
mai târdiu se numeşte fiscul. August a fost dispus, că averile
devenite în proprietatea statului sau devenite vacante să se
adaugă ad populum, adecă la erariu3) Acest obiceiu dură și
mai departe sub împărații următori şi eră în us încă sub Traian,
pre cum reese din multe pasagiuri ale lui Pliniu şi ale altor
seriitori. După-ce însă tirănia împăraţilor începuse a privi averea
statului

şi a poporului

ca

o

proprietate

a

lor,

erariul

începi.

a dispără tot mai mult şi a face loc fiscului. E probabil, că
mai întâiu Antoniu. Caracalla a lăsat să curgă banii aceia în
fisc) de oare-ce de pe timpul lui se observă acest obiceiu, şi
apoi de la lăcomia lui se şi poate aşteptă aceasta strămutare,
mai întroducând dînsul încă şi alte stoarceri.5) O mărturie sigură
ne pare a fi pentru aceasta presupunere Ulpian, care — ce-i
D) Back |. c, 56,
2) Valens D. 42, $.1,b. t. Lib. V.: Quia autem nonnulli ingrati
adversus Beneficium D. Zrajani post professionem guoque de tacito fideicommisso factam, cum possessoribus transigunt, atque tribus edictis
evocati non respondent: placuit Senatui, tantum ab eo, qui id fecisset,
exigi, quantum apud aerarium ex ea causa, quam detulerat, remanere
oporteret, si professionem împlesset ; et, si possessoris quoque fraus apud
praefectum convicta fuisset, ab eo quoque, quod convictus inferre debuis-

set, exigi.“
Pauii fragmentum în L. 49, D. h. t.: „Cum tacitum fideicommissum
is, cui datum erat, capere se nihil posse detulisset, in quaestionem venit,
dodrantis an tolius assis partem dimidiam ex bezeficio D. Zrajani recipere
debeat,
5) Zair, ann. III, 25: „relatum deinde de moderanda Papia Poppaea,
quam senior Augustus, post Julias rogationes încitandis caelibum poenis
et augendo aerario sanxerat.“
%)

Uzpiau.

5) Dio

fragm. XVII,

11.

Cass, în excerpt, Peirescian,

Lib, 77. pg. 745.
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drept — vorbeşte în genere de -Antoniu, însă nu poate să
înţeleagă aicea, pe altcineva, decât pe Caracalla.)
Împărații cei buni: Adrian) Pertinax 3) şi Alexandru Sever 4)
în privința legilor de majestate păşiră pe urmele lui Traian.
Mai târdiu earăşi se întroduse lex majestatis și se aplică mai
ales la crime în contra persoanei și autorității împăraţilor, cât
şi în casuri de vădită tradare de patriă. Că însă Traian în privința din urmă n'a desființat legea de majestate, - s'a - amintit
deja mai sus, ear aceasta îi serveşte. spre laudă şi -nu spre
dojană. Şi în aceasta privinţă i-au urmat dînsului şi Alexandru
Sever.5)
11.

în

Lez: sive edictum

de aerasio.

- Panegiristul lui Traian lasă să urmeze după ordinaţiunile
contră delatorilor una asupra administraţiunei erariului,

„de vVare-ce meseria

de

denunțator

erâ

întro

legătură

intimă

cu

afacerile finanţiale. Pe timpurile republicei erariul se află în
templul lui Saturn, pentru-că desinteresarea, şi incoruptibilitatea
epocei de aur, sau și siguranţa locului recomandă acestui deu
păstrarea tesaurului de stat. Quaestorii depuneau poporului
'socoata şi întrebuinţarea, . banilor publici. August simţiă, că
monarchia pre lângă tesaurul poporului mai aveă trebuinţă şi
de un tesaur imperial), şi astieliu cu cât se bifurcă mai mult
3) Uipian. fragm. XVIII. 1: „Hodie
Antonini omnia, caduca fisco vindicantur. “

ex

constitutione Imperatoris

2) Sparti. Hadr. 18,

3) Capitolin, Pert, 6.
4) Acesta, scrisăse lui Paulinus: L.. 1. C. aâ L. Jul. Majest.: „Etiam
ex aliis causis crimina majestatis cessant meo seculo: nedum etiam
admittam paratum te accusare judicem propterea, crimine majestatis, quod
contra constitutionem meam eum dicis pronunciasse.*
|
5) Uipian.. VII. de off. Procoss. în L. 1. D. aâ LL. Jul, Majestatis.
O monetă, a opta din cele premise de Schwarz în ediţiunea sa a panegiricului, are pe partea primă capul lui Traian cu inscripţiunea :
SAR. TRAJANI,
n.
pe laturea cealaltă o corabie pe valurile mărei, în care se află trei oameni,
întră cari unul în uniformă de soldat. Afară de corabiă stă un om îmbrăcat
cu o mantauă militară, mâna răzimată, pe corabiă, pe care unii îl ţin de
Traian, alţii de. Neptun, şi are tocmai de cuget s& răstoarne corabia,

Delatori cufundaţi îşi îndind îu şus braţele goale implorând ajutoriu,
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interesul principelui de acela, al poporului, cu atât mai mult se
transformă. fiscul în cassă, principală, pr6 când venitele erariului

se întrebuințau

după

plac,

ea» poporului îi remâneă numai 0

umbră de influință asupra administrărei lui ; pentru-că împărații
se priviau după gustul oriental adese-orinu numai ca stăpâniasupra, persoanei supușilor lor; ci şi asupra averei lor. Despre
venitele. ambelor clase s'a vorbit mai sus, unde s'a tractat
despre împărţirea provinciilor în provinciae principis şi provinciae
senatus, cât și despre administrarea, lor prin legaţi şi proconsuli:
Câte-odată se pare a fi vorba chiar şi de un al doilea, fiscus,
care cuprindeâ numai averea, privată a împăraţilor şi poate va
fi corăspuus conceptului modern al bunurilor domeniale.
„Cât de plăcut e!) a vedă acuma erariul tot-aşa, de paciriic
şi de liniștit, cum erâ înaintea timpului denunţianţilor! Aceasta,
„cămară

de tesaur

a devenit

acuma earăşi un

templu

şi ni

mai

mult spre stricarea cetățenilor, sau o înfricoşată magazie de
prădări sângeroase, nu e unicul loc în întreg imperiul roman,
unde altă-dată, chiar şi sub principii cei-mai buni, oamenii cei :
mai onesti erâu învinşi de înșălători. Cu toate acestea durează
încă

continuu

respectul

faţă de

legi;

nu

a perdut-la

aceasta,

nici tesaurul, nici a scăpat vre-un vinovat de pedeapsa meritaţă ;
- din contră. sau aplicat chiar pedepse și mai aşpre, şi numai
întraceea s'a făcut

o schimbare,

în

cât

acum

nu:

se

tem

de

delatori, ci de lege. Dar poate că Tu nu ţini fiscul cu aceeaşi
asprime întră marginile sale, ca erariul? Da, şi aceasta cu
atât mai mare asprime, cu cât credi a avă mai multă putere
asupra averei Tale, de cât asupra celei a statului. Mandatariului

Tău i-se

dice:

„„Ducte înaintea judecății!

Vină

cu

mine

tribunal!“ “ Căci şi pentru domnitoriu s'a staverit o curte
decătorească, cu totul asemenea, celorlalte, abstragând
numai de la înălţimea, partidei jndecătoreşti.
Prin sorţi,
din urmă, i-se designează fiscului judecătoriul său; însă
acesta îl poate refusă acusatorul, declărând cu voace
„„pe

acesta, nul

voiesc,

pentri-că

de sincer. pentru timpurile

e fricos

noastre;

şi nu vorbeşte destul

vreau însă pe acela

pentru-că, devotamentul său cătră împăratul e întradevăr

)) Plin, paneg. 36,

la

judedoară,
trase
şi pe
tare:

colo,

loial!“

N
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Cea-ce

însă

“Ti serveşte

de

DE

STAT

A

o laudă cu

LUI

totul

TRAIAN,

deosebită,

este, că

“Escul, care numai sub un regent drept poate s5 rămână învins,
adese-ori îşi perde acum procesele. Dar cât de mare e şi acest
merit, totuși e mai mare acela, că ai pus astfeliu de supraveghiătoriu ai fiscului, pe cari cetăţenii T&i îi aleg! mai bucuros
de judecătoriu, de și acusatorului îi stă și acuma în voiă se
dică: „Pe procuratorul acesta, nu vreau să "1 aleg de judecătoriul
meu!“* Pentru-că nici când nu obtrugi nimănui binefacerile Tale,
ştiind, că, binefacerile unui principe tocmai prin aceea, 'şi: capătă
valoarea lor mai mare, pentru-că e permis a le şi refusă, «
ȘI în aceasta, ordinaţiune apare Traian ca, un regent înţelept,
-nedesfiiințând cu totul, ci numai mărginind dreptul de acusare
la Aerarium, abusat sub împărații precedenţi spre ruinul multor
„familii,

—

de oare-ce

şi statului

rile lui. 1)
Cu cât însă puteâ
s&u

împărătese,

cu

să

atât

trebuiau

priviască

mai

mult

să i-se reserve dreptu-

dînsul fiscul | ca
îi zăceâ

la

inimă

tesgurul
sănu

ll

măriască, prin averi străine, “căştigate pe nedrept 2) și '] asemănă
cu o splină, la a cărei umflare se usucă membrele corpului.3)
Pentru prevenirea ori-cărei nedreptăţi, tribunalul amintit de
Pliniu a fost deci confirmat de Traian şi primiă acuse în contra,
împeratului şi a tesaurului său. A fost înfiinţat deja. de Nerva)
1) Back |. c. 82: „intererat, reip. et; poenas esse, quibus multarentur
improbi, et aerario suâs' constare rationes.“ — Pâa, pan. 36: „manet
honor legurni, nihil ex publica uţilitate convulsum, nec poena cuiquam
remissa, sed addita, est ultio solurnque -mutatum, quod jam non delatores,

sed leges timentur,“
-*) Id ibid.: „at fortasse non eadem severitate fiscum, qua, aerarium

cohibes ? Immo

tanto

majore,

quanto

plus

publico credis.«
3) Back 1. c. pg, 32:

„existimabat nempe,

tibi licere

de tuo,

quam

de

idque prae se ferre solebat,

auctore Victore, fiscum lieni esse similem, “quod eo crescente, reliqui artus

tubescerent,&

-

Claudius Claudianus în Minoe:
„Hurani quod splen est corporis, în populi re
Hoc Caesar -fiscum dixerit esse suum.
Fisco aucto, reliqui tabescunt corporis arius:
_ Fiseo aucto, arguitur civica, pauperies.*
3). Bach 1. 6. după Pomponius Î. 2, $. 32, D. de 0.1. „Praetor

-

fiscalis,

qui inter fiscum et privatos jus diceret.“ Schwarz la, Pliniu e de părerea,
y
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însă fi earăşi. foarte restiîns prin Adrian, care aşedâse un
Advocatum fisci şi probabil va fi desfiinţat şi libertatea de alegere,
de refusâre şi de respingere a judecătorilor, întrodusă de 'Traian.!)
12.

Caput ex rescripto Divi

'Trajuni ad Didium
velegatoruin.

Secundum,

de bonis

„Scio relegatorum bona superiorum temporum avaritia fisco
vindioata. Sed aliud clementiae meae convenit: qui inter cetera,
quibus innocentiam rationum meorum temporum, hoc quoque
remisi exemplum. «2
Încă pe timpul lui August se cualifică relegatio drept o
pedeapsă mai uşoară de cât exilium. Ea, consistă din depărtarea
culpabililor din Roma şi din Italia, astfeliu însă că averea, lor
remâneă ne-atinsă ; căci păstrându-şi dreptul cetățenesc, trebuiă
să le rămână şi averea, împreună cu libertatea de a moşteni şi
a face testament) Tiranii “următori însă adjudecau fiscului fără
cruţare averile acestor nefericiți, pănă când Traian prin rescriptul
de sus abrogâse aceasta pedeapsă. Didius Secundus, fără îndoeală,
guvernorul unei provincii, a fost alungat pe cin&va dintrinsa și
întrebă pe împăratul, fără ca să ştie că acesta a fost interdis
încă la începutul guvernărei sale confiscarea averilor întrun
astfeliu de cas, — că oare să se adâugă averile cătră fise, ca
mai 'nainte ? Traian îi rescrie, că aceasta pedeapsă (exemplum)
nu se potriveşte cu umanitatea guvernăsrei sale şi sa desființat
împreună cu alte asemenea pedepse.)
că Traian ar fi aședat pe acest praetor fiscalis, şi la Pomponius ar fi să
se cetească D. Nerva, Trajanus, de oare-ce nu amintește nimenea altul despre
aceasta ordinaţiune a lui Nerva. Bach combate pe Schwarz pg. 34-35.
3) Bach l. e. după Callistratus in L. 47, D. de judic.: „Observandum
est, ne is judex detur, quem altera pars nominatim petat ; id enim iniqui
exempli esse, Divus Hadrianus rescripsit, nisi hoc specialiter a principe,
ad verecundiam petiti judicis respiciente, permittetur.“

2 Bach|. e. 209 după Pomponius

Lib. IV. ad Sabinum L. L. D. de

interdict. et releg.

3) Ooid. Trist. V.,

XI,

15,

21.

—

Paul. Rec. Sext. UL,

4, 9. Vedi

Westenberg ad Div. Mare. Const. Diss. XXXV. pg. 201.
+ La, cuvintele : „inter cetera, quibus innocentiam rationum meorum
temporum, hoc quoque remisi exemplum“ trebue să se întercaleze ceva:

3. p.: agnoscis, sau să se cetească quibus innocentiam rationum mearum
temperavi', sau în raţionum se află o greşeală.
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13. Edictum de testamântis,
Pliniu glorifică, mai departe pe: Traian, că dînsul a asigurat

validitatea testamentelor. 1) „Aici să se mai socotiască
Şi aceea,
că testamentele noastre sunt acum asigurate și nu se mai
priveşte .

unul singur de moştenitoriul tuturora, fie dînsul întrodus ca acelaşi
sau nu. De Tine nu se amintește nici la testamentele cele veritabi
le,
nici- Ja cele nedrepte. Pofta de r&sbunare, dușmănirea sau
turbarea oarbă a nim&nuia nu și află refugiul său la Tine, și
nu
pentru-că displace altul, ci pentru-că Tu ai meritaţ? 0, eşti întrodu
s

de moştenitoriu.
Esti întrodus numai de amici, ear” de străini.
-din contră eşti trecut cu vederea și ca principe
numai prin

aceea Te deosebeşti de un om privat, că acuma ești iubit
de
„mai mulţi, pentru-că și Tu iubeşti pe mai mulţi. Păşeşt
e mai
departe pe aceasta cale, o Caesar! şi esperința va
arătă, că nu
numai pentru glorie, ci chiar și pentru venitele
unui principe.

e mai bine şi mai folositoriu, dacă se. designează
din liberă
voiă, ca, moştenitoriu după moarte, decât. dacă se constrî
nge' la,
aceasta. Multe bhunătăţi a făcut tatăl Tău, însă multe
ai făcut
și Tu. Ear de cumva unii vor fi şi decedat în mod
ingrat, fără
de a Te fi pus ca moştenitoriu, aceia, cari folosesc
averea, lui
totuși rămân nejigniţi şi Tu 'Te mulţămești cu simpla
glorie de
desinteresare.
Pentru-că * un
datoraș
mulţămitoriu
permite
binefăcătoriului său — ce-i drept — o plăcere mai dulce,
însă
cel nemulțămitoriu

îi

procură

un

căştig

mai

mare.

Însă

cine .

înaintea "Ta, a, preferat o astfeliu de laudă — căștigu
lui? Cât
“de puţini dintră împărați nau ţinut nici chiar acelea
dintră
averile noastre de proprietatea, los, cari derivau de la ei
înşi-şi ?
Căci darurile împăraţilor premergători tocmai ca şi cele
ale
despotici

nu

seamănă

oare

unor

unghițe

unse

cu nadă;

unor curse acoperite: cu momeală, cari aşadicând înghiţi
te: şi
„ cuprinse de averea persoanelor private, trăgeau înapoi
totul ce
au cuprins odată 2*
Tiranii, cari au risipit tesaurul statului prin desfrânări
nebune) căutau 35 se ajute prin aceea, că prin mijloacele
cele
5) Plan. paneg. 43,
2) Suetou, Nero 31—32, -

Pi

regilor
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mai rușinoase răpiau bogăţiile cetăţenilor.!) Mijlocul cel mai obicinuit pentru: un înşălătoriu, care. doriă să moşteniască pe
cineva, erâ facerea unui testament fals, prin care dinsul şi
împăratul erau întroduşi de moştenitori. Întrun astfeliu de cas
nu îndrăsniă nimenea, să tragă la îndoeală autenticitatea, testamenţului.2

.

-

Caligula, Nero, Domițian făceau romanilor bogaţi daruri, însă
î
nu din generositate sau din bunăvoință, ci pentru ca după moartea
lor să "i moşteniască cu uzură. Valoarea darurilor nu puteă sau
nu voiă să o arate testatorul, şi astfeliu împărații îşi însuşiaau
după placul lor o parte 'sau şi întreaga moştenire?) Astfeliu se
întâmplă, că oamenii cari voiau să asigure cel puţin o parte ..
din averea, lor pentru fasnilia, lor, puneau şi pe împăratul de
moştenitoriu ; cine nu făceâ aceasta, se numără întră cei „ingratos“
şi ca atare se pedepsi prin confiscarea, moşiei sale, aşa, că la
urma urmelor erâ tot-una, dacă se puneâ iopăratul de moştenitoriu,

ori nu..

_
"Praian în edictul de sus a interdis aspru “nimicirea testa.
mentelor în cari dînsul ar fi fost trecut cu vederea de amicii
sau de cei deobligaţi la aceasta, sub titlul de testamente ale
ingraţilor, cum și adaugerea moştenirei lor la fisc, Mai departe
a interdis validitatea unui testament, prin care testatorul cu
trecerea intenţionaţă şi nejustifieată a moştenitorilor mai de
aproape, însă poate duşmăniți de dinsul, a pus pe împăratul de
i) Ta. Caligula, 28: „Caligula testamenta, primipilariarn, qui ab initio
principatus Tiberii,-neque illum, neque se heredem reliquissent, ut ingrata
reseidit. Iteni eeterorum, et irrita et vana, quoscunque quis diceret herede
Caesare mori destinasse. Quo metu injecto, “cum jam et ab ignotis inter
familiares, et a parentibus inter liberos palam heres nuncuparetur: derisores vocabat, quod post nuncupationem vivere perseverarent, et multis
veneratas macteas râisit.“
.
2) Suez. Nero 32 :: Nero ordintâse : „ut e liberţorum defuncterum: bonis
pro semisse dextans (dece uncii sau douăspredece părţi) cogeretur. ei, si
qui sine probabili causa eo nomine essent, quo fuissent ullae familiae,
quas ipse conţingeret. Deinde ut ingratorum in principem testamenta ad
fiscum pertinerent: ac ne impune esset studiosis juris, - qui scripsissent;
vel dictitassent ea.“ -

3 Back 1. c. 39: „sub Domitiano confiscabantur alienissimae hereditates, vel existente uno, qui diceret, audisse se ex defuncto, cum viveret,
-heredem sibi Caesarem esse,
-

se2
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moştenitoriu, ca astfeliu cu atât mai sigur să eschidă de Ia,
moştenire pe rudeniile sale mai de aproape. Astfeliu renunță Traian
la favorul ce se aduces, fiscului prin obiceiul nefiresc adese-ori
usitat, de a desmoșteni din ură personală şi fără temeiu pe
rudeniile cele mai de aproape.)
"Traian voiă apoi să fie pus ca moştenitoriu numai de amicii
s6i şi-nu

de necunoscuţi,

ceea-ce

treceâ

de un

Tiberiu deja refusâse aceasta, ear Pertinax
Traian,

aducând. un

senatus

consult,

care

lucru

urmă
mai

ruşinos.2)

esemplul

târdiu

se

lui

întro-

dus&se în codice de Justinian.)
14. Rescriptum

Trajani

de

testamentis ab heredis
piendis. £)

institutione

Linia primăa unui testament conţine du regulă
testatorului, ear' a doua liniă numele moştenitoriului
1) testamenta

inoflicioasa et

improba.

Cuvintele

„non tu falsis, non tu iniquis tabulis advocaris,

Nullius

lui

numele
sau al

Plinius

ad te

înci-

sunt:

iracundia,

nullius impietas, nullius furor confugit: nec quia offenâit alius, nuncuparis.“
2) Zac, ann Îl, 48: „magnificain in publicum largitionem auxit Caesar
(Tiberius) haud minus grata liberalitate, quod bona Aemiliae Musae, locu: *
pletis intestatae, petita in fiscum, Aemilio Lepido, cvjus e domo videbatur, et Patulei divitis equitis Romani hereditatem, quamquam. -ipse
heres in parte legeretur, traderet M. Servilio, quem prioribus, neque suspectis, tabulis scriptum compererăt, nobilitatem utriusque pecunia juvandam,
praefatus. Neque hereditatem cujusquam adiit, nisi cum amicitia meruisset,
ignotos et aliis infensos, eoque principem nuncupantes, procul arcebat,*
3) Jul. Capitolinus vit. Pert. 7: „Ipse professus est, nullius se aditurum hereditătem, quae aut adulatione alicujus delata esset, aut lite
perplexa, ut legitimi heredes, et necessarii privarentur ; addiditque Senatusconsulto bhaec verba: Sanctius est, Patres Conscripti, in opem rempublicam obtinere, quam ad divitarium cumulum per discrimina atque 6edecoris vestigia pervenire.“

Îistitutiones 3. 8. guibus modis 1est. înfirne. „Badem oratione expressit
non admisşurum se hereditatem ejus, qui litis causa priacipem reliquerit,
"heredem: neque tabulas non legitime
factas, in quibus ipse ob eam
causam.-heres institutus erat, probalurum: negue ex nuda voce heredis
admissurum, neque ex ulla scriptura, cui juris auctoritas desit, aliquid
adepturum,” Secundum hoc Divi Severus. et Antonius saepissime rescr ipserunt, Licet enim (inquiunt) legibus soluti sumus, attamen legibuş

vivimus.
% Up. lib. |. Ad Sabini libros Juris civilis DL. Î. D. pr, de hered.
“inst, — Bac |. c. 188: hi libri Sabiniani tanta apud sequentes ICtos
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moştenitorilor.!) Dacă erau mai mulţi eredi, se desemnă fio-căruia
partea, sa. Un părinte pute însă eschide şi pe copiii săi proprii
de la moştenire 2), dar' în casul acesta, eschiderea acestui erede
adevărat trebuiă naturalminte să premeargă designărei altui
crede. Aceasta, o permisâse Traian, şi de atuncea primi acest
obiceiu, neusitat înaintea lui — putere de lege. Astfeliu cuprinsul
unui testament erâ mai precisat de cât mai 'mainte, prin ce se
preveniră unele înbucăţiri arbitrare ale moştenirei prin legate
prealabile şi prin adause la codiciluri.
Une-ori îşi testâ cineva averea, unui amic ca un fidaicomis
sub anumite condițiuni, îndeosebi sub condițiunea de a dâ
moştenirea, earăşi îndărăt unei alte sau mai multor persoane.
Un astfeliu de fideicomis s. p. al unei moşii se adjudecâ în tocmai
ca şi desmoştenirea, încă înaintea instituirei moştenitoriului
principal, astfeliu în cât decisiunea traiană în causa desmoştenitilor nu erâ unica escepţiune de la regulă. 3)
Justinian sterse earăşi rescriptul lui Traian şi astfeliu. nu
mai

aveâ

să se facă începutul

testamentului

prin. întroducerea

moştenitorului principal sau şi prin nominarea desmoştenitului,
ci se puteau testă legate atât 'maintea, cât şi după sau chiar şi
împreună cu. întroducerea moştenitoriului principal. £)
15. Testamentum. militare olim non restrictum.5)
„Militibus liberum testamenti factionem primus quidem
Divus Julius Caesar concessit, sed ea concessio temporalis erat,
post ea vero primus D. Titus dedit, post hoc Domitianus, postea,
D. Nerva plenissimam indulgentiam in milites contulit, eamque
auctoritate habiti sunt, ut certatim eos commentariis illustrarent suis.
Ejusmodi commentarii fuere libri Ulpiani ad Sabinum, e quibus haec
particula decerpta est. Cuvintele sună: „Qui testatur, heredis institutione
plerumque debet initium facere testamenti: Licet etiam ab exhereditatione
quam nominatim facit. Nam D. Trajanus rescripsit, posse nominatim
etiam ante heredis institutionem filium exheredare.“
:
1) Formula, erâ s. p. „Titius mihi heres esto“ sau „Titium heredem

instituo.“

.

%.s. p. „Titius filius mous

exheres

esto.“

5 Uz: fragm. XXV, 8.
2) Institut, de Legat. $, 34. — Bach|. c. pg. 190.
5) Uz. lib. XLV.

Ad Edictum, L. 1. pr. D. de test. mil,

“
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et Trajanus

secutus

est.

Et

exinde

mandatis

caput tale.“

inseri

coepit

Pi

Caput ex mandatis:

-

„„Cum în notitiam meam prolatum sit, subinde testamenta,
a commilitonibus relicta proferri, quae possint in controversiam
deduci, si ad diligentiam legum revocentur et observantiam :
secutus animi mei ințegritudinem erga optimos fidelissimosque

commilitones,

simplicitati

eorum

consulendum

existimavi:

ut,

quopuo modo testati fuissent, răta esset eorum voluntas. Faciant,
igitur testamenta, quomodo volent; faciant, quomodo poterunt,
sufficiatque ad bonorum șuorum divisionem faciendam nuda
voluntas testatoris.“ *
_
“Împărații dictau legi sau prin rescripta ad libellos, adecă
prin răspunsuri la petiţiuni subşternute din Roma sau din provincie ; sau prin decreta, pentru deciderea casurilor de drept la
judecătorii ; sau prin edicta vel constitutiones, ordinaţiuni ocasionale ;
sau în fine prin mandata. Acestea, erau porunci cătră comandanții
civili și militari din provincii, în cari împărații le prescrieau
marginile potestăţei lor, obligamentele. şi drepturile lor, cât şi
toate acelea instrucţiuni, cari aparţineau administrațiunei. Administratorii provintiali -esecutau apoi aceste mandate drept

edicte proprii în districtele lor.)
Fragmentul citat mai sus
păstrat de Ulpian şi ne axată,

mentelor erau dispensaţi

de

al mandatelor lui Traian s'a
că soldaţii la compunerea testa

formalităţile

obicinuite

în vieaţa,

civilă. Aceasta ordinaţiune însă se restrînse prin un alt rescript
al acestui împărat.2) Rescriptul acesta e îndreptat cătză Catilius
- Severus 5) şi sună după cum urmează:
„Privilegiul estradat soldătilor, în urma căruia testamentele
„lor sunt valabile, fie aceste ori-şi-cum compuse, are să fie inter„_pretat aşa, că înainte de toate are să fie. hotăzit, că sa făcut
î) Pin. epp. X., 97, 111 şi adese-ori. „Aceste mandate publice se
deosebiau de sceretis şi occultis, pre cum i-ar fi dat Tiberiu lui Piso,
locţiitoriul Siriei. Zac. ann. IL, 43: „eredidere quidam data et a Tiberio

„oeculta, mandata,*
"2) Florentinus lib. X. Iostitut. L, 24 D. eodem, Se află şi Juszizuf.
LI, ll $.1.
3) nu Statilius, cum o dovedeşte Bach 192.
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să fie tocmai

în scris,

ori făcut de ostașii înşişi. Când deci un soldat, despre al cărui
testament e vorba, a chiămat bărbăţi spre a le arătă voinţa sa
din urmă şi a declarat, că pe cine voieşte să facă de moștenitoriu,
atunci

aceasta

declarajiune

are să fie un

testament

legal, de şi

nu s'a, făcut în scris. Dacă însă, cum doară se întâmplă în
decursul unei conversaţiuni, dînsul a dis cătră cineva: „Pe tine
te pun de eredele meu și “ţi las toată averea mea!“ atunci
aceasta nare să se priviască de legală. Nimănui, — de cât
înşişi soldaţilor, cărora, li-s'a dat acel privilegiu, nui poate zăcă
mai mult la inimă evitarea unei asemenea lipse de precisiune;
căci altcum

după

moartea

unui

ostaş

uşor ar pute să se iviască

martori şi să susțină despre ori- și-cine, că a pus eredi, şi astfeliu
sar falsifică dreptul.“ Justinian redăse valoarea acestui edict la
timpurile de r&sboiu.1)

16,

Băictun

Trajani

de

libertis,

civitatem

romanam - ignorante

vel

consecutis,

invito patrono

Acest edict; aparţine fără îndoeală încă anului 100 d. Chr.
pre

când

împăratul

interdisâse

primirea

şi libertinilor în contra patronilor şi
anul 103, când Pliniu plecâse ca,
dînsul observă, apriatpe petiţiunile
sau de Quiriţi, că acestea se fac la
Sub

predecesorii

de

acusă

a

sclavilor

stăpânilor lor, pentru-că la;
locţiitoriu spre Bithynia,?) pentru dreptul civil roman,
dorinţa patronilor.)

cei răi ai lui Traian

s'au furişat, adese-ori

sclavi și libertini în graţia, împăraţilor şi "şi căştigau de la dînşii
fară, ştirea, şi în contra voinței stăpânilor lor dreptul civil roman,
căpătând astfeliu dreptul a dispune prin testament asupra averei
lor, în care cas de regulă împărații erau foarte bine împărtăsiţi,
pănă când fostii lor stăpâni își perdeau dreptul de mosţenire.
Spre a, preveni aceste nedreptăţi, Traian a edat un edict, conform
căruia, oamenii, cari şi-au căştigat pe aceasta cale dreptul civil,
1) Znst.

de mil, test. et L. 77. C. de fest, mil,

2) Masson. vita Plin. 69 ss. —
3) Pân, X, & — Martial, x. 34:
patrono.“
|
E

:
„qui

sua

restituis spoliato jura
i
25
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puteau să se bucure de dînsul cât trăiau, îl perdeau însă după
moartea, lor; astfeliu atunci erau earăşi priviţi ca „latini liberti;*
cărora nu le erâ permis să facă testamente, deveniau sclavi şi
erau moșteniţi de stăpânii lor îndreptăţiţi. Edictul sună după
„Si quis invito vel ignorante patrono ad civitatem
Bach:
romanam pervenire ex beneficio principis festinasset, eundem
hominem

sau

civitatem

feri

quidem

vivum

motrientem oporteret,“
Va, să dică, numai

civem

acela care

romanam

şi-a
lege

optima

romanum,

căștigat
prin

un

latinum

vero

jus _Quiritium
beneficium

al

împăratului, le perdeâ, pe acestea la mortea, lui; acela însă, care
şi-a căştigato în mod legal s. p. a cărat în cetatea Roma, 10.000
găleți de săcară,2) care şi- a zidit o casă în Roma3), căruia i-sa
confirmat vindicta de patronul-său 4) şi care şi-a luat, o consoartă
şi a dat dovedi, că dinsul doreşte să aibă copii, şi acela care a
produs un fiu, — nu 'şi puteă perde mai mult dreptul şi nici
un

erâ cuprins

în acel edict,5) precum nici aceia, cari cu învoirea,

patronilor lor umblau după graţia principelui.6) Dacă edictul
dice: „eundem hominem“ apoi aceasta va să însemne, că fie .
un libertin sau o libertină. Că estinsu-s'a acest edict şi asupra
trecutului? — e nesigur. Sa desființat prin Justinian. 7)

17.

Senatus

consultum

de donis ac înuneribus

advocatoruim.

Pretorul Nepos a edat un edict scurt 8) şi a declarat acusatorilor şi acusaţilor, că dînsul va esecutâ. cuprinsul senatus
D Bach

pg. 71.

2) Suet. Claud. 19,
3) Up. îragm. III, 2 ss.
1) Piu.

epp.

VII.

16.

5) Spanhem. Orb. Rom. — Exere. Î., 1.
8 Plin. epp. X., 4. — X., 104.
2) Inst, 1. c.: „Sed nostra constitutione propter hujusmodi eonâitionum
vices et alias difficultates, cum ipsis Latinis; etiam legem Juniam et S.-Ctum
Largianum, et edictum D. Zrajaui in perpetuum deleri censuimus, ut, omnes
liberti civitate romana fruantur, et mirabili modo guibusdam adjectionibus
ipsas vias, qui ad Latinitatem ducebant, ad civitatem Romanam capiendam

transposuimus.“
%) Pân, V,, 21 de Schott.

i
_
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consultului., Edictului erâ alăturat decisul senatului: „că toți
aceia, cari purtau ori-şi-ce feliu de proces, au să depună jurămâni, înaintea pertractărei, că dînşii n'au dat nici unui advocat
ceva, nici nu li-au promis, nici nu au dispus să li-se promită ceva,
„Cu aceasta şi cu alte o miiă de espresiuni se interdiceă cumpărarea ori -vinderea serviciului advocaţilor. După finalisarea causei

însă erâ permis a li-se dă o remunerațiune de

10.000

sesterţii.

Prin aceasta procedură a lui Nepos, pretorul, care conduceâ
presidiul la, judecătoriile centuriilor, se vEdă îndemnat a se
precugetâ, că oaze să urmeze unui astfeliu de esemplu neaşteptat ?
şi părăsi ședința, Edictul lui Nepos se critisă şi se lăudă în
Roma întreagă. Mulţi diceau: „„Acum avem pe unul, care îndreaptă toate strîmbăturile. Ce-i? Oare înainte de el n'au mai
fost pretori? Oare cine e acel moralisator?“* Alţii earăşi se
esprimau

din

contră:

„„El

a purces

foarte

corect

la întrarea

sa

în funcţiune: a studiat; legea, ceteşte conclusele senatului, opreşte
învoielile cele mai infame şi nu sufere, ca cu lucrul cel mai
frumos să se facă tergiverseala, cea, mai urită.““ Astfeliu de vorbe
-se audiau pretutindenea, însă numai -resultatul va, decide pentru
una sau pentru cealaltă partidă. « — Astfeliu scriâ Pliniu despre
o 'causă, care dâte ansă la o ordinaţiune importantă a lui-Traian,
Deja prin lex Cincia, edată de tribunul M. Cincius Alimentus
la an. 549 după zidirea Romei, se interdisese din causa cupidităței, care se lăţise din ce în ce mai mult întră patroni şi
advocaţi, a luă daruri de la partidele litigante, pentru-că denaturâse deja la un feliu de tribut al plebei cătră patriciani.t) Honorarele,

darurile

de

acum de patroni ca un
micşoră averea plebei,
față, de oratoria juridică,
oratorilor, nefiind pusă

masă

şi

remuneraţiunile

se

incassau

deobligământ 'şi ca o dare, şi astfeliu se
dejosindu-se tot-odată și veneraţiunea
Însă legea, Cinciană se eludă din partea,
nici o pedeapsă pentru vătămarea ei,

astfeliu în cât chiarşi Cicero ar fi primit o sumă însemnată de
la Sulla.2) Spre a opri acest abus şi spre a mărgini corumperea
patronilor şi a advocaţilor, ordonă August, că cei cari au luat

vre-o cinste, să plătiască suma primită de patru-ori
D Zio. XXXIV,, 4.: „Qaid legem
nisi quia vectigalis jam

Cinciam

et stipendiaria plebes

2) Gellius N. Atticae XVII,

de

donis

esse senatui

mai 7nare

et muneribus,
coeperat.“

12,
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drept pedeapsă!) Însă nici aceasta disposiţiune n'a rămas mult
timp în vigoare, căci
împărații următori cei

știut este, că pănă 'unde a mers sub
răi mania de acusare pe de o parte şi

aviditatea;

parte

pe

cealaltă

astfeliu,

în

cât

Claudiu

deja

a

reîmprospătat legea Cinciană.2) Sub Nero, cure la începutul
guvernărei sale escitâ multe sperânțe, se adusăse un asemenea,
„S.Consultum.?) Pe timpurile cele triste şi turbulente ale lui

Otho, Vitelliu și Domițian

se dădură uitării toate edictele şi

senatuconsultele edate asupra legei Cinciane, astfeliu în cât şi |
aicea Traian trebuiă s& apară ca un mântuitoriu. Solers, un fost
_senator, sa rugat de senat, că săi permită a ţină un târg pe

moşiile

sale,

se numiau

ceea-ce
după

conciliabula.)
asistința

adese-ori

concesiunea

Lui

se

întâmplă.

primită

Solers i-se opuneau

lui 'Tuscilius Nominatus5)

de

Astfeliu de locuri

la împăratul,

delegaţii

fora şi

Vicentinilor cu

Pertractarea se amână. Într'o

şedinţă următoare a senatului aparură Vicentinienii,- dar fără,
asistență, Ei susțineau a îi fost înşelaţi. Li-a scăpat acest cuvânt
din gură, ori 0 credeau aceasta întradevăr?
La întrebarea
pretorului Nepos, că cui şi-au predat ei causa, i-au răspuns :
„aceluia, care i-a representat deja mai nainte. La întrebarea, că
dacă aceasta s'a făcut în mod gratuit, ei răspundeau: -pentru
6000 seşterții. Dacă mai. târdiu încă i-au mai dat ceva? Ei
diceau: 1000 denari. Nepos ceri, ca Nominatus să fie citat şi

de şi Plinius nu mai raportează despre aceasta nimic mai -- departe, totuşi e probabil, că l'a tras repetundarum la judecată.
1) U. C. DCCXXXVII
Dio

Cass. LIV. August,

zerganidorov

do0v

tv

sub Consulatul lui C. Silanus şi C. Furnius. —

cap. 18: „zei

Adâwor

îxriverw,

zois

Gijrogas

durodei

ouvayogeieur,

â

îxtheuoe.“

2) Zac. ann. XI, 5: „nec quidquam publicae mercis tam venale fuit,
quam advocatorum perfidia. — Igitur, incipiente C. Silio, Consule designato, —
consurgunt patres, legemque Cinciam flagitant: qua cavetur
antiquitus, pe guis od causani orandam, pecuntam donumoe accipiat.* — Ca
piendis pecuniis posuit modum usque ad dena sestertia, quae egressi
repetundarum tenerentur.“
i
'3) Zac. ann. XIII, 8: „Ne quis ad causam orandam mercede aut donis
emeretur: n6 designatis -Quaestoribus edendi gladiatores necessitas esset.“
*) Suez. Claud. 12: „Jus nundinarum in privata praedia, a consulibus
petiit.“ — Sigon de jure Ital. IL., 45.

5 Păân. epp. V., 4.
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se întroduse în senat!) şi se apără singur, fără a se

fi întățişat vre-un
nu

îi

acusator.

că nuil

Pentiu-că

urmăriau

delegaţii

cu acusările

-

Vicentinienilor

în contra

lui, ci "]

spriginiau chiar. Apărarea, lui conţineă în genere aserţiunea; că
„lui întru apărarea Vicentinienilor
nu: i-a lipsit onestitatea, _ci
curagiul; -el a plecat

cu scopul

de a apără

causa,

a și fost la

curiă, dar' după-ce a plecat de acolo intimidat de oratorii
amicilor săi, şi că a fost prevenit să nu se opună cu atâta,
încăpăţinare dorinței urgente a unui senator, care acum nu se
„luptă atât pentru un târg anual, de cât aşa-dicând pentru
onoarea,

buna

reputaţie

şi demnitatea

ca să nu mai aglomereze

cât, mai deunădi.
numai
vărsând
coloarea
achitat,

sa, cu deosebire în senat,

asupra sa încă o ură şi mai mare

Şi adevărat,

că întâia-dată

de.

a fost aplaudat,

de foarte puţini ascultători. Apoi începu a se rugâ,
multe lacrămi şi dâte oraţiunei sale întregi mai mult
unei rugări de ertare, de cât a unei apărări. EL a fost
după propunerea consulului designat pentru aceasta,

Afranius

Dexter,

carea

în esenţă

sună cam astfeliu:

Nominatus,

ce-i drept, ar fi făcut mai bine, dacă ar fi apărat causa Vicentinienilor tot atât de resolut, cum a și primit:o; deoare-ce însă
dinsul nu a comis din rea intențiune aceasta, greşeală şi nu se

poate. învinovăţi

de o faptă

punibilă:

trebue să fie achitat; să

vestitue însă Vicentinienilor ceea-ce a primit de la dînşii. Toţi consimţiau afară de Flavius Aper, care propuneă, că să i-se detragă,
advocatura pe timp de cinci ani şi de şi nu consimţiă nimenea,
cu dînsul, totuşi stăruiă pe lângă părerea sa. Ba dînsul mai
constringeă pe Dexter, care la început votâse altmințrelea, a,
jură în sensul legei despre ședințele senatului, că votul stu este
am&surat.

binelui

statului.

Aceasta

cerere,

de

și erâ legală,

eră

„combătută din partea unora, pentru-că apăreă ca o dojană,. ca
“şi când Dexter ar fi votat din parţialitate. Înainte de a trece la
votisare ceti tribunul poporului Nigrinus o scriptură elocuentă

şi importantă,

în “care diusul

se plânge,

că advocaţii 'şi vînd

serviciile şi chiar datorinţele lor faţă de clienţi; că se fac
târgueli cu procesele, şi că se socoteşte spre onoare a trage
venituri mari şi precise din jaful cetăţenilor. EI ceti rubricele

1) Id: 1. 6. 14. Schott,

.
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legilor, le re'mprospetă în memorie conclusele senatului şi diceă
încheind, că să -se roage înălțatul împărat, ca deoare-ce legile,
şi conolusele senatului nu se respectează, dînsul însuşi să delăture
acest, mare rău. După câteva dile apării o ordinaţiune rigosoasă,
dar” totuşi cumpătată a împăratului. Ea se află în protocoale.!).
Interdicerea edată de August pentru publicarea acestor acta
- Senatus se ridică de Traian, astfeliu în cât acelea, ajunseră la
cunoştinţa tuturora.?)
La rugarea senatului Traian a trimis acestuia o instrucţiune8) în urma căreia apăr îndată S.-Consultul de sus. La
“procedura, aceasta, unde conclusul senatorial erâ urmarea nemijlocită a oratoris principis, nu arare-ori sunt privite a fi ambele
de aceeaşi valoare. Cuvintele conclusului senatorial erau:4) „Hoc
omnes, qui quid negotii haberent, jurare piius, quam agerent,
jubebantur: nihil se ob advocationem cuiquam dedisse, pro:
misisse, cavisse.“
Va să dică, după porunca lui Traian litigatores aveau să
joare, că n'au cercat să corumpă pe advocaţii lor; după finalisarea
procesului însă acestora le erâ permis a primi cel mult 10000
de sesterţii drept honorariu.
„Ut peractis negotiis duntaxat 5)
decem Millia H. S. dare liceret.
_

D Back. 1. c. 95: „Sunt autem acta publica non tabularia Urbis sed
sunt acta, Senatus, sive etiam acta urbis diurna. În haec enim omnia
referri, constat, solita fuisse, quae sive in Seratu, sive apud populum acta
et gesta, erant a Julii Caesaris primo Consulatu inde, quippe qui tum
primus ea acta instituit.“ Szefoz. Caes. cap. 20. Acest protocul consiliar
sa purtat sub Traian: Shar/iax. Had. IM: „post quaesturam acta Senatus
curavit.“ — Despre deosebirea întră acta senatus şi acta publica sau

diurna, vedi Hoffa Anm. I, zu Plin. pan. 75.
2) Pin. V. 14: liber principis severus
_actis publicis. Zeger zzszm. Plin. paneg. 75.

et

tamen

modestus.

Est

in

3) Back |. c. 9%: „Trajanus miserat libellum, sive epistolam, sive
orationem ad Senatum. — Librum vocat Plinius.“ — Seripta illa sic nomi„nata fuisse translaţitium est.
2) Ba

| e.

5) Id, ibid. „duntaxat: cel mult.“
timpul pentru plătirea honorariului,

Edictul lui Claudius

n'a staverit

și de aceea. se trăgănau procesele pa-

tronilor hameşi, precum s. p. Tuscilius Nominatus în causa Vicentinienilor,
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18. Senatus consultum Articulejanum.
Acest S.Ctum
locţiitorii au dreptul
fideicomisare, Chiar
vinciei lor.) EI s'a
19.

edat la iniciativa lui Traian, dispuneâ, că .
a decide în provinciile lor asupra libertăţii
dacă moştenitoriul nici n'ar aparţină propublicat la începutul anului 101 d. Chr.?)
Senatusconsultum Rubrianumn.

Acest S.-Ctum cade de asemenea în anul 100 şi sa
consulului Rubrius Gallus.5)
quibus libertatem praestari
noluissent : si causa cognita
deberi: eodem jure statum

la propunerea
„Si hi, a
evocati adesse
libertatem his
essent

manu

adus

El sună:4)
oporteret, a: Praetore
Praetor pronunciasset
servari, ac si directo

missi.“

Dacă cineva a dispus întrun testament, că moştenitoriul
dee libertatea sclavilor săi rămaşi după dinsul, ear” moşsă
său
tenitoriul ar refusâ liberarea lor, şi la citarea loctiitoriului pro-.
vinciei

sau

a pretorelui

nu

s'ar presentâ

înaintea, judecătoriului,

ci Sar detrage şi ascunde, atunci sclavii totuşi să devină (liberi,
ca, şi când decedatul lor stăpân i-ar fi eliberat în modul usitat.
Dar şi dacă obveniâ casul, că moşteritoriul întradevăr n'a
putut să fie de faţă spre a satisface datorinței sale de eliberare,
sclavii totuşi s6 devină liberi. Spre acest scop apării
20.

Senatusconsultum

Dasumianum 5)

puţin după cel al lui Rubrius Gallus.
„Ut si ex justa causa, abesset; heres, qui fideicommissariam
libertatem deberet, et hoc pronunciatum fuisset, perinde libertus
1) Marcian.

in L. Bl. $.

7. D.

„Articulejano

S.-Cto

cavetur,

ut

in

proviuciis „praesides provinciae- cognoscant, licet heres non sit. ejus
provinciae,“
2 Back |. c. 100.
3 Uzp, lib. V. fideicommissorum: „Subventum libertatibus est 8..Cto,

quod factum est temporibus D. Trajani Rubrio Gallo et Coelio Hispone
-- Qoss.* Deoare-ce acesti consuli nu apar în registre (Pefaz. IIL., 91) trebue
să fi fost suffecti. — Back |. c. 101 citează esemple, după cari S-Cta se
numiau şi după Coss. suftecti, dacă purcedeau de la dinşii.
). Ulpianus|. €.

5) De Ja, Cos. suft, Dasumianus, care trăiâ și sub Traian, însă ca suffectus lipseşte din registrele obicinuite.
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competeret, atque si, ut. oportet, ex causa fideicommissi manu
missuis esset;“ !) cu adausul:) „ut quemeunque fideicommissam
libertatem ex quacunque causa debere pronunciatum fuerit, et
eum eosve abesse contigerit, perinde haberetur, at que si, ut
oportet, ex causa fideicommissi manumissus esset,“

21. Senatusconsultum, ut domino o2ciso, etiam de his libertis,
Vivus manutniserat, quaestionem haberi. liceret.

quos

- Consulul Afranius Dexter a, perit, nu se știe prin sinucidere,
ori prin oamenii lui, sau în urma poruncei sale proprii. Plinius,
pe atuncia consular, eră în senat de părere, că libertinii lui
Dexter să fie eliberaţi după torturile suferite, pre când un altul
susţineâ, că ei ar trebui să se exileze pe o insulă, şi un al
treilea, că ar trebui pedepsiţi cu moarte. Erâ vorba numai de
pedeapsa libeitinilor, căci sclavii aveau necondiţionat să sufere
pedeapsă de moarte. Plinius reuşi cu părerea sa, totuși erâ în
dubiu, că oare causa fosta astfeliu întradevăr decisă în sensul
dreptului, 5) pentru că, dacă un stăpân erâ ucis de sclavii săi
în casa lui proprie, ear ucigașul nu se puteă eruă, atunci trebuiă

să moară toţi sclavii din casă.)
Traian ordonă întradevăr să se facă o cercetare
şi în contra libertinilor unui -astfeliu ucis, cărora, el
libertatea, încă până trăiă, 5) căci la cas că dînşii
omorul, sau numai au ştiut; despre dînsul, — crima lor

criminală
le dădusă au comis
erâ îndoit

>

1) Marcian in L. 51. $ 4. D. de fideicommiss. libertati,
2) Idem

|. c.: „et quia heredibus

eodem S.-Cto.

E

tantum

cautum

erat, adjectum est

.

3% Plin. epp. VIII, 14.
4) Zac, ann. XIV., 42: „vetere ex more (deja pe timpurile republicei)
familiam omnem, gquae sub eodem tecto mansitaverat, ad sapplicium agi

-oportebat.“ Acest obiceiu crud s'a confirmat mai târdiu sub August

prin

S.-Ctum Silanianum, ear” după uciderea, prefectului cetăţii Pedanius Secundus,
prin Nero. Lipsius crede că nici femeile sclavilor n'ar fi fost esempte de

la, pedeapsa, de moarte.

Ă

5) Paulus lib, sing. ad S-Ctum Silanium. L. 10. $. 1. D. ad S.Ctam
Silan. — „Sub Divo Trajano constitutum est de his libertis, quos vivus
» manumiserat, quaestionem haberi.*
i
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ătoriul
de mare, parte pentru neagra, ingratitudine față de pinefăc
drepnea
lor, parte pentru-că erau liberi şi prin urmare în posesiu
prin
i
tului civil roman.?) Traian aduces tributul datorat justăţie
s
ordinaţiunea sa, ca astfeliu de criminali să fie torturați pe equuleu
locuiau
cari
ere,
răspund
la,
traşi
erau
şi apoi ucişi.?) Numai aceia

cu stăpânul lor sub un acoperiș. ?)
99.

Senatusconsultum

de praevaricatione

et tergiversatione.

Pentru completarea edictelor asupra crimei de majestate
Traian edâse prin un S.Ctum şi o ordinaţiune în contra praevaricatio şi tergiversatio a advocaţilor, va să dică, în casul, dacă
un advocat a tradat causa clientului său şi fie prin negligerea,
datorinţei sale în apărarea lui, sau prin conţelegere. secretă cu
partida, contrară a procurat acesteia avantagii. Dacă criminalul
a fost achitat,

atunci

locuința

cătră

plecâ

lui şi puteă

să acuse

pe acusator pentru acusă falsă, ear pe advocatul său pentru
crimă de praevaricatio. ?) S-Ctum sună astfeliu:£) „Triginta dies
repetendi rei D. Trajanus utiles esse interpretatus est, ex die
scilicet quo feriae finitae sunt; et Senatus censnit, eas dies
_cedere, quibus quisque reum suum repetere posset. [oc autem
repetendi rei tempus non aliter cedit, quam si accusator quoque
potuit adire.“
Ansă la aceasta ordinaţiune se pare a fi dat un decis al
împăratului, despre care vorbeşte Plinius. $ Un tribun militar
a acusat pe soţiă-sa pentru crima de adulteriu, comisă cu un
centurio, ear” Traian a dimis din statul militar pe acusatul, cu
ce bărbatul femei s'a dat multumit, şi-a retras acusa, ear' pe
soţiă-sa, după unele mustrări a ţinut'o mai departe în casa lui.
9 Bach. 1. e. 124: „erant enim

liberi, sed jam cives R. certe plerique,

- în quos tai duriter statuere non licebat.“

2 Back. |. e „diciter enim: „„guaestio haberi“* non solum de iis, e

quibus veritas per tormenta exquiritus,
post quaestionem aăficiuntur.*

o

sed de his quoque,
“

qui

supplicio

E
% Zac. ann. XIV, 42.
+) Cic, top..86. — Plin. epp. L., 20. IIL.,.19. Quinctilian. IX, 2.

5) Papianus. L. IL. de adulteris, in Li. X. Ş. 2 ad S-Ctum Turpiliianum,

6) Piu. epp. VI., 33.

.
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EL fă aţiţat a continuă mâi departe cu acusa, ceea-ce însă foarte
cu greu a şi facuto. Atunci a apărut un decis al împăratului
în contra codicilelor false şi a moștenitorilor înşălati, şi deoare-ce
cesti din urmă erau adese-ori din consideraţiuni private nepăsă.tori în conducerea proceselor lor în contra înșălătorilor, prin ce
se vătămă, justiţia: urmă pentru prevenirea acestor tergiversatio
un ordin cătră moștenitori, că ori să continue cu acusa, ori să
spună

fie-care causele,

cari îi împedecă la aceasta, la din contră

să fie declaraţi de calumniatori. :) Eră evident, că prin aceasta
ordinaţiune spriginiau legea de majestate ; pentru-că, dacă cineva
a acusat în mod defăimătoriu, ca, să căştige o moştenire şi vedeă că nu 'şi poate ajunge scopul, atunci se împăcâ pe sub mână,
își retrăgeâ, acusa şi rămâneâ nepedepsit. Dacă însă în casul
acesta, eră acusat pentru caiumniare, justiţieise satisfaceâ şi se
preveniau

alte asemenea

casuri.

Pedeapsa . va

fi

fost

probabil

_poena talionis,?) deoare-ce Traian a aplicato — cum sa ar&tat
mai sus — şi asupra, calumniatores şi delatores, şi deoare-ce a
aplicat'o şi Adrian.
23. Senatusconsultum Apronianum.
Si acest S-Ctum

are să se pună pe timpul lui Traian,

de

„şi i-se atribue de alţii lui Adrian ori lui M. Aureliu.3) El cade
adecă în anul al douădecilea de guvernare a lui Traian, cel din
urmă, pre când erau consuli Quinctius Niger şi Titus Vipsanius
Apronianus.) Aceasta aserțiune se basează pe o ordinaţiune
1) Aceasta ordinaţiune cade în anul
68) şi Traian eonfirmă prin însa S-Ctum

103 d. Cr. (Masson. vita Plin.
Turpillianum de abolitionibus,

praevăricationibus ac tergiversationibus, edat sub Nero 61 d. Cr.
2 Back 134: „Ostenso igitur hoc, Trajanum auctorem fuisse S.-Cti
Turpilliani, denuo sanciendi, illustrandique; restat, ut, quid de poena in
tergiversatores praevaricatoresque constitueret, porro dispiciamus. Cum
vero ostenderimus, poenam $.Cti Turpilliani fuisse eam, qua calumniatores
adficerentur: Trajanum autem in calumniatores poenam talionis proposuisse docuerimus tum, cum de delatoribus ageremus, non videbimur a
ratione aut verisimilitudine aberrasse, si, ipsum quoque S.-Cto, de “quo
agitur, foenam falionis praevaricatoribus ac tergiversatoribus irrogasse,
contenderimus.
3) Bach 137.
|

2) Id, ibid. — Pezao, III, 92. — Fasti

consulares,

Pie
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iului roman a
a lui Nero, care permite tuturor oraşelor imper
le. permiteă a
cât
în
face legate.!) Traian lărgi dreptul acesta,
de S.Ctum
e
contrage chiar şi fideicomise, pentru-că înaint
moştenitori ”) nici a
Apronianum nu puteau să fie puşi nici de
a primi legate +)
căpătă vre-o anticipaţiune la, moşteniri;) nici
_
şi nici fideicomise.*)
aci cad în urmăpănă
'Ordinaţiunile citate şi comentate
torii ani: $)

Traian,
În anul 99 d. Cr, 882 al cetăţei, 2 al guvernării lui

o- aparțin : 1)
al consulilor A. Corn. Palma și C. Sosius Seneci
de staiteris- adul3-Ctum de ambitu, 2) lex tabellaria, 3) edictum
“terinis,
în anul

100

d. Cr., 853

al cetăței,

3 al

lui

Traian,

al con-

1) Privilegia et
sulilor 'Traj. Aug. [IL şi Fronto II. aparţin:
atis residuis
beneficia, priorum Impp. confirmata, 2) de condon

tributorum,

3) vicesima

hereditatum,

4) lex

de majestate,

5) lex

7) beneficium
sive edictum de aerario, 6) edictum de testamentis,
s, civitatem
liberti
de
“eorum, qui se ipse deferunt, 8) edictum
9) edictum,
Romanam ignorante vel invito patrono consecutis,
us in exilium
ne domini „patronive libertis servisve accusantib
de pueris et puellis
mitterentur, 10) edictum de delatoribus, 11)
13) edictum de
iones,
collat
t
“ alimentariis, 12) Trajanus remisi
e, 15) testadation
bonis relegatorum, 14) rescriptum de exhere
- mentum

militare

olim

non

restrictum.

În anul 101 d. Cr, 854 al cetăţii. 4 al lui Traian, al con-

S-Ctum de
sulilor Traj. Aug. VI. şi Sext.. Articulejus aparţin: 1)
lejanum,
Articu
m
S-Ctu
2)
donis ac muneribus advocatorum,
de
“etiam
o06iso,
3) S-Ctum Rubrianum, 4) 3:Ctum ut domino
his libertis,

quos vivus

manumiserat,

quaestionem haberi liceret,

praevaricatione.
5) S-Ctum de libertis fideicommissis, 6) S.-Ctum de
Up. tragm. XXIV, 28: „ut omnibus civitatibus,
populi Romani sunt, legari posset,.“
1

quae sub imperio

> Uz. fragm. XIL., 35.
3 Plin. epp. V., 7.

2) Up. XXIV. 28.
ommissae
5) 8.Ctum Apronianum sună astfeliu: „ut civitatibus fideic
.“
debeant
ac
possint;
hereditates restitui

8) După presupunerea lui Bach.
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În anul 103 d. Cr, 856 al cetăţii, 6 al lui Traian, al consulilor
Traj. Aug. V. şi Maximus II. aparține S.-Ctum quo Trajanus
severitatem Turpilliani S.Cti reduzxit.
În anul 106 d. Cr, 859 al cetăţii, 9 al lui Trajan, a con:

sililor Commodus

şi Cerealis

aparţine

lex

numaria.

În anul 117 d. Cr., 870 al cetăţii, 20 al lui Trajan, a consulilor Quinctius Niger şi m. Vipsanius Apronianus aparţine S. -Ctum
Apronianum.
.
Următoarele

legi,

senatusconsulte

trun timp nedeterminat;

24.

Lex

și

edicte datează

din-

Vectibulici.

Aceasta lege, al cărei nume provine probabil dintro €corumpere de nume a consulului M. Vectius Bolanus Rusticus, care la anul 111 d. Cr. împreună cu Caj. Calpurnius Piso ocupă oficiul

de

consul,

sar

fi numit lex Vectia

Bolani. 1) Alţii susțin, că s'ar

fi numit lex Vectipublicia după consulii Vectius Proculus şi
Caj. Publicius Certus, cari se ţin'a fi fost colegi în consulat.
Cel puţin dinsii erau prefecţi ai erariului şi Publicius designat
pentru consulat, pe care însă fiind acusat de Plinius nu La administrat, pentru-că murise deja mai 'nainte. :) Bach fară motive
întemeiate deduce cuvântul de la un consul necunoscut cu
numele Veetius Libicus. 3)
Deducerea numelui se pare a fi mai “puţin importantă,
de cât convingerea, că aceasta lege sau S-Ctum aparţine lui
Traian, ear aceasta, convingere ze basează anume pe împregiurarea, că n'a esistat înainte de anul 98 d. Cr. şi că Adrian a
aflat!o deja în vigoare; căci acesta, a estins'o prin un S.Ctum,
sub consulatul lui Juventius Celsus IL şi Neratius Priscus şi

asupra municipiilor estraitalice, ear mai târdiu Caracalla asupra
tuturor oraşelor din întreg imperiul roman.
1) Feinecii hist, jur, IL, $. 253, n. pag. 250.

2) Pân. epp. IX, 13. — Masson. vita Plin. ad a. Chr. 96 p. m. 45
ss.
3) Back 184. — Nici Calvisius şi nici Petavius nu au pe acest consul
în registrul lor,
_
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Legea sunâ: „ut servi reip. manumisei civitatera rom. Consequerentur. “
- Deoare-ce.

municipiile

italice,

căci numai

de

acestea

este

aci vorba, trebuiau să esecute prin procuratori romani. toate
afacerile cari priviau oraşul, se serviau de acestia şi -la
eliberarea sclavilor lor; însă nici astfeliu nu puteau să dee
sclavilor dreptul civil roman sau jus Quiritium. Nerva deja se
pare a, fi dat aceasta permisiune în casuri escapţionale, pănă-ce
“'Traian, marele protector al libertăţei oraşelor, a călcat şi aci în

urmele predecesorului său şi li-a dat aceasta libertate importantă
prin ordinațiunea de sus fără nici o restricțiune.

25.

Senatusconsullum

mnunicipales,

.

fuerint

tutorun

solvendo,

quo

actio

nominatores,

subsidiaria

adversus

si. administrationis

nec ex cautione- fidejussoris solidum
îndemnitatis nomine introducta est.

magistratus
tempore

ezigi possit,
E

- Adese-ori se întâmplâ, că diregătoriile municipale
de dreptul lor de a denumi curatori pentru orfani şi
înșălători, cu cari apoi, cum făceâ Verres, împărţiau
minorenilor.
În astfeliu de cas permiteâ Trajan pentru

gubirea

pupililor o acusă

orăşeneşti ai căror
timpul precisat.

tutori

abusau
aplicau
răpirea
despă-

subsidiară !)- în contra mazistratelor
înşălători şi cetăţeni

26. Senatusconsultum et rescriptum
Acest S.-Ctum sună:
sibi competisse dicat, non
dicere, ne praejudicium de
criptul sună astfeliu: „Et

non

'Trajani

nu plătiau -la

de hereditatis petitione.

% „Si quis libertatem ex testamento
debebit judex de libertate sententiam
testamento cognituro faciat“, ear” xesita Senatus censuit, sed et D. Trajanus

1) Bach |. e. pg. 169: „dicitur autem actio subsidiaria, seu. utilis,
quoniam nec ex ipsa tutela proficiscitur, nec semper, nec omribus în
" causis ac temporibus datur, sed tum demum, si nihil superest pupillis
subsidii aliud, quo ad jus suum pervenire possint: si neque a tutoribus
ipsis, neque a fidejussoribus, solidum exigi potuerit.“

2) Up. lib. XIV. L, 7. D. de hered.

petiţ.
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rescripsit, differendum. de libertate judicium, donec de inofficioso
judicium aut inducatur, aut finem accipiat.“
Că acest S-Ctum cade pe timpul guvernărei lui 'Praian,
reese doară din împregiurarea, că Ulpian lasă îndată să urmeze
vescriptul, ceea-ce dînsul fără, vre-o indigitare asupra S.-Ctum
nu ar fi făcut:
Înţelesul amânduor concluse însă e următoriul. Dacă cineva,
s. p. fiiul testatorului a atacat testamentul ca, nevalabil, decisul
însă n'a urmat încă, şi un sclava, apărut înaintea judecătoriului

cu declaraţiunea,
fideicomisară,

că

de

care

lui i-sa cinstit în
dînsul

testament

o libertate

vrea, îndată să se folosiască,

trebuiă să ise dee de răspuns : „non debere judicem de
„tate sententiam dicere, ne praejudicium 1) de Testamento
turo faciat.“ Traian a fost întrebat despre un astfeliu de
"dădă prin rescriptul său de sus răspunsul esplicativ, că
decis

privitoriu

finalisării

la: un

procesului

27. Lex sive edictum

detailiu în causele

libercognicas, şi
ori-ce

testamentului, înaintea

asupra valabilităţii întregului,

quo vetuit 'Trajanus

atunci

este oprit.)

colonias ec Italia deduci.

De esistenţa, acestei legi aminteşte o observare a lui Julius
Capitolinus în vieaţa lui M. Antoniu, după care acesta,a trimis
în contra ordinului lui Traian colonisti din Italia în Spania
depopulată.)
Prilegiu la aceasta ordinațiune a dat lui Traian de sigur
depopularea Italiei, escată din causa crudelităţii împăraţilor
precedenţi.

După
pănă

,

$. Cta,

Edicta

aci, urmează ăcum

şi Leges
Decreta

ale

lui

şi Rescripta

Traian

menţionate

împăratului.

1 Praejudicium dicitur res, quae cum statuta fuerit, adfert, -judicaturis exemplum, quod sequantur,
*
2) Bach 163: „Censet igitur imperator, difterendam causam liberale,
donec causa inofficiosi, si nondum -inducta,
coepta, contestatave lis sit,
se speretur tamen, ad judicem, Praetoremve delata fuerit, aut, si jam
sub judice lis versetur, donec finem acceperit, planeque sententia fuerit;
diremta.“.
3) Jul. Capitol. vita Marc. 1l: „Hispaniis exhaustis, Italica allectione,

contra Trajani praecepta, verecunde consuluit.“

POLITICA.
28, Papinianus lib. AL.

|

399

Quaestionum.

„Divus Trajanus filium, quem pater male contra pietatem
adficiebat, coegit emancipare: quo postea defuncto pater, ut
manumissor, bonorum possessionem sibi -competere dicebat. Sed
consilio Neratii Prisci et Aristonis ei propter necessitatem solvendae pietatis denegata est.“

L. ulț. D. si a parent. quis manu.
E ştiut, că puterea părinţilor asupra fiilor lor a fost la
romani din timpurile cele mai vechi atât de mare, în cât aveau
chiar şi dreptul peste vieaţa şi moartea lor. Aceasta putere
părintească formâ o parte a libertăţii civice şi a dreptului civil
roman și n'a fost mărginită nici pe timpurile republicei, nici pe
celea, ale împăraţilor, pănă la Traian. Chiar și soartea sclavilor,
când se refugiau.la statuele împăraţilor, ca să scape de cruimile stăpânilor lor, eră mai blândă de cât aceea a fiilor, cari
prin lege erau lăsaţi la discreţiunea şi abusarea puterii părintești.
Un

fiu, maltratat

de tatăl

s&u invocă

scutul împăratului

Traian,

şi acesta, sili pe tată să elibereze pe fiiul s6u sub formele
obicinuite. Deoare-ce însă după dreptul roman de moştenire
eliberatoriul moşteniă, pe eliberatul decedat, părintele constrins
la, eliberare ridică tot aceleaşi pretensiuni asupra lăsământului
fiului său; fi însă eschis de la, moştenire prin decretul de sus,
pentru-că nu la dat liber din voia sa proprie, "ci numai fiind
constrîns la aceasta.
De sigur a, încetat de la aceasta, ordinaţiune a lui 'Lraian
şi dreptul părinţilor de a-'şi ucide sau vinde copiii.
Traian se servi cu aceasta ocasiune de sfatul a doi jurisconsulţi renumiţi: -al lui Neratius Priscus, unui bărbat atât de
distins prin ştiinţe şi prin caracter, în cât se esprimă odată
cătră dînsul: „ie "[i confer provinciile, când va fi să mor!?)
şi alui Aristo, pe cire 1] glorifică Pliniu ca pe idealul unui jurisprudent?) „Nu. esistă ceva mai vrednic, mai virtuos și mai
e privit drept o desigoare 1) Spart. Hadr. 3. — Aceasta, esprimars'a
la, succesiune în guvernare.

2 Plin, epp. Î., 22.

e
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învăţat de cât dînsul, astfeliu
nu mi-se pare un bărbat singuratic,

ci în acest bărbat singuratic s'ar aflâ toate ştiinţele, toate artele
frumoase în periclul cel mai mare. Cât de versat e dînsul în
dreptul civil şi public! Ce cunoştinţe posede dînsul despre fapte,
ssemple şi anticităţi. Nu esistă nimic demn de învăţat, despre
ce nar pute instruă pe alţii. Pentru mine cel puţin dînsul e
un

tesauriat

ori de

câte-ori

caut

ceva

ce-mi trebue.

Cât adever,

câtă greutate se află în cuvântările lui! Cât de corectă si
“decentă este modestia lui! Unde esistă ceva, ce dînsul n'ar șţi?

Şi totuși se pregândeşte și se îndoeşte, îndemnat de regulă prin
divexsitatea

motivelor,

pe

cari

el le esaminează,

le separează

şi

le cump&neşte cu judecata lui ageră şi sigură pănă la isvorul
şi la primul lor început. Cât de cumpătată e masa lui! Cât de
simple îi sunt îmbrăcămintele lui! Chiar şi cămara lui şi patul
lui m'am obicinuit a le privi ca un esemplu al vechei simplicități
„de moravuri. Toate. acestea, se. mai decorează încă prin o marinimiitate, care nimic nu măsură după aparință, ci toate după
"conştiinţă internă, și nu-şi caută resplata unei fapte bune în
ceea-ce vorbeşte poporul, ci în fapta însaşi. Cu un cuvânt, dintre
toți aceia, cari vestese studiul înțelepciunei prin esteriorul lor,
anevoie s'ar pută compară vre-unul eu bărbatul acesta. EI, cei
drept, nu aleargă pe la gimnasii şi prin vestibule, nici nu
caută a-şi răpi şie-şi şi altora timpul prin prelegeri îndelungate, ci trăieşte în toga şi în afacerile lui. Pe multi îi spriginește prin asistința lui înaintea judecătoriei, pe și mai mulți
însă

prin

sfatul

stu

a casă.

Însă nici unuia

dintraceia

nici. vu

lăsă cândva precadință în curăţenia moralei, în simţământul de
datorinţă, în dreptate şi în constanţă. Tu te-ai mirâ, dacă ai fi

de

faţă, cu

câtă

îndulgenţă

supoartă

el

singur morbul

său;

cum resistă durerei; cum -trăgănează stâmpărarea setei; cum
dînsul, acoperit şi fără nici o mişcare, supoartă cea mai cumplită
fexbinţeală de friguri.“
Aristo suferi de acest morb de moarte deja în anii cei
dintâiu ai guvernării lui Traian, ceea-ce o ştim de acolo, că
“Pliniu face amintire de acest morb în epistola sa cea dintâiu,
care apăruse pe atuncea, şi astfeliu şi decretul de sus trebue
s5 dateze

din acelaşi

timp.

POLITIA.
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29. Ulpianus lib. VII. De pf Pro.— Cos. *
| „Divus Trajanus Minicio Natali râseripsit: ferias a negotiis
tantum forensibus dare vacationem ; ea autem, quae ad disciplinam militarem pertinent, etiam foriatis diebus peragenda; inter
quae custodiarum quoque cognitionem esse.“
L._9. D. de fer. et dilat.

Minicius Natalis e fără îndoeală jurisprudentul acela, de
„la care se află unele fragmente în pandecte. Că dînsul a fost
proconsul, se învederează din Ulpian în cărţile cari conţin înstrucțiunea pentru proconsuli, cât şi din inscripțiuni. 1) Acestuia,
i-s'a denunţat un bărbat foarte vădut şi respectat, că ar fi aderent
al creştinismului, pe care la aruncat în inchisoare, pănă se va,
pută cercetă causa şi decide asupra, ei. Deoare-ce însă acusatorul
presionă asupra proconsulului, ca, să accelereze cercetarea, acesta,
pretestă feriile și —.ca

să căştige

timp

pentru

scăparea

acu-

satului, — de şi dînsul ca, un jurisconşult probat ştiă bine, că ce
„aveă, să facă şi ce puteă să întrelase, — se adresă cătră Traian
cu 0 întrebare asupra acestui cas. Rescriptul dice, că feriile
privesc numai afacerile publice în genere, nu însă şi casuri cari
stau în-conecsiune cu disciplina, militară, Deoare-ce însă închisorile de prin provincii erau păzite de soldaţi, ear acestia nu
puteau lipsi timp prea îndelungat de la armată, ar avă să se
continue cu cercetările criminale?) și în decursul feriilor judecătoresţi. 3)
1) Gruter. pg. LIX,

8: „Pro

—

Cos. Libyae

Minucius.“

XLIX,, 6:

—

Idem

pg.

HERCULI
TIBUR,. VIOT
ET. CETERIS. DIS
PRAET. TIBURT
L, MINICIUS
NATALIS
COS. AUGUR. LEG. AUG. PR. PR;
PROVINCIAE. MOESIAE
INTER, VOTIS. SUSC.
2) Custodiarum cognitio,
5) Bach 1171—1%6. Bach își întemeiază

presupunerea

sa, că aicea

ar

fi vorba de un creştin, pe împregiurarea, că acest fragment e luat din Ulp.
lib. VIL. de off. Pro — Cos, unde sunt adunate vesoriptele împeraților în
privința creştinilor.
E
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30. Uipianus lib. VII, de of. Pro — Cos.
„Absentem in criminibus damnari non oportere Divus
Trajanus Julio Frontoni rescripsit.
Sed nec de suspicionibus debere
- aliquem damnari, D. Trajanus Adsiduo Severo rescripsit. Satius
enim esse, impunitum relinqui facinus nocentis, quam innocentem damnari.“
L. s. pr. D. de poen.

- Precum-tă aicea

încă

e vorba

de

creştini,

o dovedeşte

aceeași origine a acestui fragment cu cel de sus. Guvernorii erau
obicinuiţi a purcede cu cea mai estremă asprime în contra
creştinilor, fără a se legâ de obiceiul usitat de regulă. În urma
acestuia nimenea nu pute fi dejudecat în absenţă, astfeliu în cât

întrebarea adresată de Julius Fronto cătră împăratul ar fi fost
de prisos, dacă

aicea

n'ar

fi fost

vorba

de

persoane,

cari

se

aflau afară de lege. Traian însă a fost deja informat de Pliniu
asupra creştinilor şi porunci deci, că şi față de dinşii s& se
aplice cu fidelitate obiceiul juridic usitat.
Julius Fronto a fost proconsul, poate în Africa, şi probabil
coleg lui Traian în consulat la an. 100 a. Chr.!) Acel Adsiduus
Severus însă, căruia "i scrie Traian, că nimenea s& nu fie judecat pentru simplu prepus, pentru-că mai bine e să rămână nepedepsită fapta unui culpabil, de cât să fie condamnat un ne-

vinovat, —. e necunoscut.
31. Ulpian. bb.

IE
VIII. de of Pro

—

Cos.

„Servum mariti in caput uxoris posse torqueri, D. Trajanus
Servio Quarto rescripsit. Item Mummio Lolliano rescripsit, damnati servos, quia desierunt esse ipsius, posse in eum torqueri.
Și servi quasi sceleris participes in se torqueantur, deque domino aliquid fuerint confessi apud judicem: prout causa exegerit, ita eum pronuntiare debere, D. Trajanus rescripsit: quo
rescripto ostenditur gravari dominos, quaestione servorum, sed
ab hoc reseripto recessum constituticnes posteriores ostendunt.
— Gui quaestionem habiturus est, non debet specialiter interro1) Pagi crit. in Baroniurn I., pg. 93.

POLITICA.

E

- 403

gare, an Lucius Titius homicidium fecerit; sed generaliter, quis
id -fecerit: alterum enim magis suggerentis, quam requirentis
videtur, et ita D. Trajanus rescripsit.“
L. 2. Ş. 11. 12. Ş. 19. $. 21. D. de quaest,
Nici un cive şi nici un bărbat liber nu erâ la romani
supus torturei; sclavii însă puteau fi supuşi, dar” cu deosebirea,
„că Gînşii nu puteau fi constrînşi prin torţură la mărturisire în
contra stăpânilor lor. Un oarecare proconsul Servius Quartus
se informă la Traian, că oare se pot constrînge sclavii bărbatului prin tortură la, mărturisire în contra soţiei acusate eventual pentru adulteriu ? Traian răspunde afirmativ, parte pentru-că
după legea julie în casul unui adulteriu erâ permisă o escepţiune de la. regulă, parte pentru-că sclavul aparțineă întradevăr
bărbatului şi nu soţiei, pe lângă toată comunitatea întră bărbat
şi femeie, aşa-dară nu aveâ, să mărturisiască în contra, stăpânu„lui s&u însuşi,

ci numai

în contra,

soţiei acestuia.

Al doilea răspuns al lui Traian cătră Mummius Lollianus
priveşte întrebarea, că oare pută-sar constrînge sclavii prin tortură să fasioneze în contra stăpânului care deja mai 'nainte a
fost pedepsit pentru vre-o crimă, şi-a perdut toate moşiile şi și
stăpânirea asupra sclavilor, şi care acuma e acusat pentru o
altă crimă, — de oare-ce după obiceiu nici un sclav nu puteă
să măsturisiască nici chiar în contra fostului său stăpân. Traian

răspunde

în mod

afirmativ,

de

oare-ce

stăpânul

şi-a

perdut

dreptul asupra sclavilor deja după condamnarea lui cea, dintâiu,
și astfeliu în noul cas de acusă erâ considerat; ca, străin de ei.
Referitoriu la al treilea, rescript a decis Traian în contra
cuprinsului legei civile permițând proconsulului, ca pentru eruarea delictelor să poată usă de fasiunile stoarse de la sclavi
prin tortură atât contra lor înşişi cât şi contra stăpânilor lor
eventual complici dinşilor la una şi aceaşi crimă. Procedura mai
târdie în astfeliu de casuri dovedeşte însă, că sau abătut de
la ordinaţiunea aceasta a, lui Traian.
Al patrulea, dintr& rescriptele de sus ale lui Traian cătră
guvernorii provinciali cuprinde îndrumarea umană şi serioasă, de
a nu pune acusaţilor înaintea, judecătoriei astfeliu de întrebări,

prin cari o mărturisire adevărată să devină şovăitoare şi nesigură.
“
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39. Arrius

Menander lib. L; de-re mil.

Qui cum uno testiculo natus est, quive amisit, jure militabit secundum D. Trajani rescriptum. Nam et duces Sulla et Cotta
memorantur eo habitu fuisse naturae.
Reus capitalis criminis voluntarius miles, secundum D.
Trajani

rescriptum

capite

puniendus

est, nec remittendus est eo,

-“ubi reus postulatus est: sed, ut accedente militae

causa,

audi-

endus, si dicta causa, sit, vel requirendus adnotatus.
Eum qui filium -debilitavit dilectu per bellum edicto,
inhabilis militiae sit, praeceptam D: Trajani deportavit.

a

ut

L- 4. D. de re mil,

- = - Aceasta ordinaţiune denotă antipatia ce erupsâse în contra, serviciului militar. Erau defecte trupeşti cari eliberau de.
serviciu ; lipsa unei testicule însă Traian nu voiâ .s'o admită ca
defect dispensătoriu, de oare-ce Sulla și Cotta încă aveau numai câte una şi totuși
au fost buni soldaţi.
". A
"oare să
„un om,
- a întrat
punde,

mai întrebat
se estradeze
care spre a
voluntar în
că nu trebue

apoi un legat; sau tribun la împăratul, că
autorităţii. civile reclamante spre pedeapsă
scăpă de pedeapsă pentru o crimă comisă,
serviciul militar? — la ce împăratul r&sestradat, ci s&şi sufere pedeapsa la oaste.

Adese-ori se întâmplau schilăviri, spre a scăpă de serviciul
militar. Îşi tăiau sie-şi sau altora degetul cel mare şi suferiau
_ numirile de batjocură: murcus, police truncatus (poltron). Traian
aplică, pedeapsa, deportării pe astfeliu de fapte, pre când dispuse
o înrolare probabil pentru resbelul al doilea dacic, de unde ar
reeși tot-odată, şi timpul și scopul acelui rescript.

233. Paulus

bb, XXĂVIII.

Ad

edictuin.

„Quae bona, fide gesta sunt a tutore, rata habentur etiam
ex rescriptis Trajani et Hadriani.“
.
L. 12. $. 1. D. de adm. et per tut.
Ă

O ordinaţiune pentru asigurarea, averei pupilare,

se hotărește legalitatea procedurei curatorilor.

prin care

- POTĂTIGA

Si
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“34. Paulus lib. LIV. Ad edem.
„Tutor ex auctione rem pupilli,

quam

-ejus putabat esse,

emit. Servius: ait, posse eum usu capere: in cujus opinione
decursum est, eo, quod deterior causa pupilli non sit, si propius
habeat,

emtorem,

ac si alii
dicitur.“

et si minoris emerit,

minoris addixisset,

idque

tutelae

judicio

tenebitur,

a D. Trajano constitutum |

L. 2. $. 8. D: pro emt.

Un tutor înşălătoriu, care vânduse la licitaţie averea
pupilului său şi a lăsat să i-se adjudece o parte din -aceasta
avere cu un preţ scădut, a fost denunţat împăratului, care
răspunse, că după trecerea tutoratului are să fie tras la răspundere înaintea judecătoriei pupilare şi îndatorat la restituirea,
averii pupilare răpite. Vândarea, prin licitaţiune a averii pupilare
aşadară nu erâ. oprită tutorului, şi dînsul încă putea să cumpere
pe cale onestă la o astfeliu de licitaţiune, ca, şi fie-care altul;
ba. jurisconsultul Servius Sulpicius e chiar de părere, că prin
aceasta admitere a lui Traian sar pută chiar înbunătăţi averea,
pupililor, dacă nu aveau să-şi caute cumpărătorii din depărtare,
ci pe cale onestă înşişi curatorii le cumpărau realitățile cu un
preţ, mai moderat. Dacă voiau să proceadă în mod infam, trebuiau să se teamă de judecătorie, prin care după espirarea
tutoratului puteau fi constrinşi la restituirea prădei lor.

35. Pompon. lb. VI. Epistol. et Var. lect.
„Si quis sui alienive honoris causa opus facturum se în
aligua civitate promiserit, ad perficiendum tam ipse quam keres
ex constitutione D. Trajani obligatus est.“
L. 14, pr. D. de pollicit.
O ordinaţiune în favorul oraşelor prin cari persoanele cari
au fost promis a clădi spre înfrumseţarea oraşelor sau spre
amintirea lor edificiuri şi opere de arte, se constriîngeau
nu
numai pănă erau vii, la îndeplinirea astorfeliu de promisiuni,

ci şi moșteniţorii.
de dorințe, -

lor. se îndatorau
e

la esecuiarea, unei astfeliu
i
,
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36. Marcian. lid.. XIV. institut.
„Sed et si de re civitatis aliquid subripiat, constitutionibus
principum 'divorum Trajani et Hadriani cavetur, peculatus crimen
|
committi:et hoc jure utimur.“
[. 4. $. 7. D. ad L. Jul pecul.
Cei asupra cărora sa dovedit crima subtragerei banilor
încredinţaţii, pe vremile republicei se proscriau după legea julie,
ear pe timpul împăraţilor se deportau. Deoare-ce însă municipiile
şi alte oraşe se priviau ca persoane publice, se aplică aceeaşi
pedeapsă și contra prădărei averii acestora,
37, Marcian

lb. VIII.

institution.

„Sed et si sine ulla praeceptione rogatus fuerit, hereditatem
restituere, plerumque quarta donata est a, principibus, et ita D.
Trajanus et Hadrianus, et. Antoninus rescripserunt.“
|
IL. 30. $. 5. D. ad SC. Trebell.
|
Praeceptio e un legat, care se testă cu preferinţă unuia,
dintră eredi. Rescriptul detragerii cuartei falcidice erâ în casul
unei astfeliu de testări un mare favor) pentru-că dorinţa, testatorului erâ, că comisariul fidei s5 înmanueze moştenitoriului

nescurtată întreaga, mhoştenire.?)
38. Cullistratus lib. VI. cognitionum.
„Receptores abigeorum, qua poena plecti debeant, epistola
Divi Trajani ita cavetur, ut extra terram Italiam decem annis
relegarentur. “
L. ult. $. 3. D. de abig.

_ Abigei sau Abactores sunt; oameni, cari au furat şi mânat:
un cal, două iepe, tot-atâţia boi, sau dece capre sau cinci porci.)
Astfeliu de lotri de cai sau de vite purtau ca şi astădi o meserie
3) Plin. epp. X., '09.

2 Bach, 214,

2) Suez. Claud. 18: „naves mercaturae
conmmodo constituit, pro conditione cujusque;

Ă
causa fabricantibus magna
civi vacationem legis Papiae

Poppaea; Latino jus. Quiritium; feminis jus quatuor liberorum.“
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periculoasă şi se “pedepsiau cu tăierea, capului sau cu condamnarea lor la ocne. . Traian porunci prin un rescript, că acestia,
să fie exilați din Italia pe. dece ani şi aplică aceasta pedeapsă
şi asupră tăinuitorilor.

39. Callistratus lib. IV. cognition.
„Domini navium non videntiur habere inter privilegia, ut a
|
tutelis vacent ; idque D. Trajanus rescripsit.
[i. 17. $. 6. D. de excus.
Corăbierii, cari aveau înorijirea importantă pentru liniștea,
plebei şi pentru siguranța împăraților prin transportarea bucatelor
şi altor trebuincioase, deja sub împăratul Claudius erau distinși
cu privilegii, cari erau în drept încă pe timpul lui Traian.l)
Mai târdiu erau chiar primiţi în statul cavalerilor, se bucurau de

eliberarea lor de la plătirea dărilor, ear de Traian, în înțelesul

rescriptului de sus, dispensaţi de afacerile curatoriale, ca astfeliu
să nu fie conturbaţi prin acelea în ocupaţiunea lor de o însăm-

mătate atât de mare.
40.

Modestinus

hb. XII.

Pandect.

Trajanus inter moventia fructus quoque haberi
Sa
L, 5. $. 2. D. de requir. vel abs. damnis.
Averile criminalilor refugiaţi, cari erau semnalisaţi autorităţilor, să se sigileze din ordinul împăratului pănă, la, re'ntoarcerea
refugiaților, când apoi să li-se estradee, după-ce se vor fi justificat,
altmintrelea- după un termin de un an să cadă fiscului, ear
averile mobile să se vîndă la licitaţiune. Ivindu-se îndoeală,
că oare bucatele de câmp aparţineau averilor mişcătoare sau
nemişcătoare ? Traian le declară de averi mişcătoare.

„Sed D.
rescripsit.“ *

41. Rescriptele

lui Traian

cătră

Caj.

Plinius

Caecilius

Secundus

cel tiner.

1. Plinius se scusă, că în calitate de prefect tesaurial a refusat
Africănilor procuratura, a primit'o însă totuşi după ordinul sena
D Bach

| e,
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- ului, ear Traian îi răspunde, că el şi-a împlinit datorințele
unui cetăţean şi senator bun, satisfăcând dreptei cereri a vene' xabilei adunări. El contează la esecutarea conștienţioasă a, ordi-

naţiunei.!)

|

2. Plinius mulțămeşte împăratului pentru dreptul de cetăţenie, acordat, medicului său, şi se roagă tot-odată pentru cel
alexandrian. Traian răspunde, că el şi-a luat de principiu, după
esemplul predecesorilor săi, a nu acordă aşa de ușor dreptul
alexandrian de încetăţenire, vrea însă să adaugă lui Harpokras
pe lângă dreptul roman de încetăjenire acordat şi cel alexandrian,
şi cere. informaţiuni mai esacte despre conecsiunile acestui
bărbat.2)
afacausa
din
parte
concediu,
3. Plinius se roagă pentru
cerilor casnice, parte pentru zidirea unui templu; ear Traian
îi împlineşte dorinţa, sperând, că Plinius earăşi se va întoarce
în curând la oficiul său. Tot-odată "i permite împăratul, ca s&i
ridice o columnă, de şi dînsul a rare-ori își dedeă învoirea, la,
_astfeliu de onoruri.?)
4. Plinius avisează lui Traian sosirea sa în Ephes, ear
acesta, îl laudă pentru modul său: practic de a călători de după
loc, acuşi pe apă, acuși cu trăsura.t)
|
5. Plinius raportează împăratului despre sosirea sa în
Bithynia şi despre cercetarea socoţilor orașului Prusa. Îi împărtăşeşte, cum a trebuit să se opriască la Pergamus din causa
căldurei nesuportabile şi a unor friguri, şi abia în 17 Septembre,

diua

nașterii

lui Traian,

a putut

sosi

la Bithynia.

Totodată

întreabă, dacă Traian află necesar a trimite pe un architect la
Bithynia? de oare-ce el crede, că după o măsurare conştienţioasă,
“se vor pută reclamâ de la întreprindătorii clădirilor publice sume
considerabile.
|
Traian regretă, că corpul slăbut, al amicului s&u a fost
atacat prin aceasta, călătorie şi “i mulţumeşte pentru atenţiunea
“Tui cu privire la 17 Septembre. Locuitorii provinciei vor recunoaşte, că împăratul s'a îngrijit de dinşii, ear' Plinius le va pută
D Piu. epp. X., 20. ss.
2) X., 22.
3x24
8 X,, 26,

.

-
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inspiră convingerea, că “Traian Va ales pe
sentă înaintea, lor. Înainte de toate va
socoţile publice, de: oare-ce se ştie, cât
acei oameni. Architecţi abia are de-ajuns în
s&'şi caute

Plinius

bărbat

vre-un

de

-

-
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dinsul. spre al repretrebui să se revideze
de rău au chivernisit
Roma şi în vecinătate.

încredere

din provincie.)

6. Plinius întreabă, dacă închisorile să se păziască prin sclavi
publici sau prin soldaţi ? ear” Traian răspunde, că n'ar fi de lipsă
a întrebuinţă şi mai mulți soldaţi pentru păzirea închisorilor
publice ; va trebui a se ţină de obiceiul acelei provincii, şi a se
esecută aceasta treabă prin sclavi, la ce Plinius va trebui să
ţină cu cea mai aspră stricteță, că oamenii acestia să-şi împlinească datorința. Cu deosebire ar fi de temut, că soldaţii și
sclavii la o pază comună a carcerelor sar lăsâ.: unii în griia
altora, şi ar slăbi în serviciul lor. Apoi mai trebue îngrijit, că
|
de la steaguri să se detragă cât de puţini ostași.”)
7. Plinius înstiinţează pe Traian, că din care causă Bassus,
prefectul

oastei

pontice

nu

se

poate

resolvi

a-i

cedă

trupele

cerute. Traian răspunde, că Bassus încă i-a scris asupra acestui
punct; şi-i trimite lui Plinius ca, adnecs rescriptul “imperial cătră
Bassus. Este mare deosebire, dacă împregiurările pretind. ceva,
sau dacă oamenii voesc numai a porunci mai mult. Spre salutea
statului însă trebue lucrat cu deosebire întracolo, ca soldații
să nu absenteze de la steagurile lor.3)
8. Asupra unei scalde pentru Prusii.£)
9. Plinius raportează, că libertinului şi procuratorului lui
Traian, lui Maximus i-a dat soldaţi cănd a plecat; la Paphlagonia
pentru cumpărarea bucatelor, ear" Traian. răspunde,că; Plinius a
lucrat de asta-dată corect, de oare-ce Maximus a avut să împliniască

o misiune

estraordinară;

reîntorcându-se

însă îi va

fi de

ajuns trupa obicinuită.?)
10. Plinius întreabă de pedepsirea sclavilor cari se află
întră recruți. Traian răspunde, că vorba, e, dacă sclavii sau
îmbiiat: singuri, sau sunt recrutaţi, ori sunt aduşi ca substituenți.:
1) X., 28;
2 X., 380.

2 X,, 32.

2 X., 35. Vedi clădirile pe apă ale lui Traian.

5) X., 37,

a
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“Dacă s'au recrutat, atunci oficerul n'a purces corect; dacă s'au
adus ca substituenţi atunci e vina acelora cari i-au -adus.
- Xenit-au ei singuri şi fost-au ei conscii de starea lor, atunci
sunt a se pedepsi. Puțin împoartă, dacă au fost împărtiți în
legiune, căci în diua în care ei s'au dechiarat de. apți, au fost
îndatoraţi a-şi mărturiși starea adevărată. !)
11. Întrebarea lui Plinius, că ce este de făcut cu delinquenţii
|
judecaţi, cari se lasă a fi întrebuntaţi de sclavi publici. Traian
răspunde, că ar fi în genere a, se delătură abusul, prin care aceia,
cari sunt judecaţi la o pedeapsă, nu numai se eliberează pe
calea legală, -ci se repun şi în posiţiunea, servitorilor onesti.
Aşadară dîntră cei judecaţi în anii din urmă, aceia, cari n'au
fost eliberaţi pe cale legală trebue earăși repuși întră delinquenţi, aflându-se însă părinţi şi bătrâni, cari au fost judecaţi
înainte de dece ani, acestia să fie întrebuințaţi numai la astfeliu
de serviciu, care se apropie de pedeapsa lor, s. p. pentru curățirea
cloacelor la băi, apoila zidirea drumurilor. 2)

„19.

Plinius raportează împăratului despre un foc în Nicomedia,

şi face întrebare cu privire la înființarea unei societăţi de meseriași. Traian îl face atent la turburările ce s'au provocat prin
astfeliu de asociaţiuni în acea provincie şi în acele orașe, şi-l
sfătueşte

a procurâ

ceea-ce

servi pentru

poate

potolirea

focului

şi a îndemnă pe posesorii caselor să dee şi ei mână de ajutoriu,
sar” în cas de lipsă a întrebuință chiar şi oamenii cari se
înfațişază din curiositate.5)
despre zidirile efectuite pentru
13. Plinius raportează
“i mulțămeşte pentru împăracesta
ear
bunăstarea, împăratului,
tăşirile

făcute. *)

'

un aquaduct în
despre
14. Plinius scrie împăratului
Nicomedia, 5)
15. La întrebarea lui Plinius în causa zidirilor la Niceia, şi
Claudiopolis Traian răspunde, că Plinius va pută mai bine judecă
şi decide la faţa, locului că ce are a se face în privința teatrului
1 X., 39.

> X, 41,

3) X., 43.
2 X., 45.
A
5) X., 46 şi 47. Vedi clădirile pe apă ale lui Traian.
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început dela, Niceiia, şi săi împărtăşiască deci numai opiniunea
sa, apoi să aibă grijă, ca zidirile privaţilor să se efectuiască,
după-ce va fi gata teatrul din cestiune. Greculeţii iubesc gimnasiile, ear Niceianii au întreprins poate din aceasta causă zidirea
teatrului cu prea mare curagiu, au însă a se mulțumi cu ceea-ce
va ajunge pentru ei. Cu privire la Claudiopolitani, cari şi-au zidit
băile la un loc nepotrivit, să decidă Plinius singur: Architecţii
nu vor pută lipsi, căci în nici O provincie nu vor lipsi oameni
esperţi şi capabili, A trimite architecţi din Roma, la Bithynia ar
fi mare ocol, deoare-ce Romanii înşişi îşi aduc artistii din Grecia.)
16. Plinius raportează despre împreunarea unui lac la
Nicomedia

r

cu marea. ”)
întreabă pe Traian în causa. speselor făcute de
Plinius
17.
Byzantini pentru un trimis, ear Traian răspunde, că foarte bine
a făcut lăsând Byzantinilor cei 12000 sesterţii, cari sau spesat
pentru un trimis întru salutarea împăratului. Tot acelaşi, scop
sar fi putut ajunge dacă Byzantinii i-ar fi trimis lui decisul lor
în scris. Apoi i-ar fi ertat locuţiitoriul Moesiei, dacă i-ar fi arătat
veneraţia lor întrun mod mai puţin costisitoriu. 5)
18. Plinius

întreabă

cât timp durează validitatea patentelor

(diplomatica)? Traian răspunde, că patentele, a căror valoare
a espirat, nu se mai pot luă în considerare ; din care causă şi-a ținut de o deosebită datorință a trimite în fie-care provincie
patente noue, înainte de a se pută cere. *)
19. Întrebarea lui Plinius despre revisiunea, socotilor Apameilor.

Traian

răspunde,

că

scrisoarea

Apameilor,

de

anexaţă

Plinius epistolei sale, îl absoalvă de necesitatea de a consideră
împregiurările pentru cari după părerea, lor proconsulii provincielor
Sau abținut 'de la revisiunea lor, a le vede acuma de Plinius.
Probitatea trebue aşadară resplătită și Plinius s6 le dee de
ştire, că aceasta, cercetare o face la ordinul împăratului pre lângă
_observarea, prerogetivelor lor. 5)
DX. 49.
2) X., 50 şi 51. Vedi clădirile pe apă ale lui Traian.
5) X., 53.

4 X, 85,
5 X., 57,

!
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20. Plinius întreabă, că oare templul marei sale mame se
poate oare strămutâ? ceea-ce Traian afirmă, căci el n'are a se

neliniști, că nu sar află vre-o prescriere de sânţire, de oaze-ce

pe pământul unui orâş străin nu se poate aplică aceeaşi sânţire,
care ar avă loc după legile- romane.)
21. Raportul lui Plinius despre serbarea aniversării guver- |
năzii lui Traian, pentru care împăratul îi mulțămeşte.”)
"99. Întrebarea, lui Plinius despre întrebuințarea. banilor
publici. Traian răspunde, că nici el nu vede alt mijloc pentru
elocarea. banilor publici, de cât scăderea, percentelor de interese.
Numărul acestora 71 va pute Plinius staveri după mulţimea
„acelora, cari vreau să împrumute bani. A sili pe cineva să- iee
bani în contra voinței lui, spre a nu zăcă nefructificaţi, dice
Traian, aceasta, n'ar corăspunde spiritului de drept al timpului său.5)

23. La întrebarea lui Pliniu despre exilați răspunde Traian,

că îndată după luarea informaţiunilor “i va scrie, că ce are a
„dispune în contra persoanei acelora, cari fiind exilați de proconsulul Publius Servilius Calvus pe trei ani, apoi earăși agraţiali |.
prin un edict al acestuia, — au rămas în provincie. Acela, pe
care Iuliu Bassus la exilat pentru totdeauna, trebue adus legat
înaintea, prefecţilor pretorului imperial, pentru-că, dînsul a avut
doi ani pentru reclamaţie şi totuşi n'a făcut;o, ci a rămas cu
persistinţă în provincie. Nu e de-ajuns al repune la pedeapsa
de sub care s'a detras cu nesubordinare încăpăjţinată.*)
94. Întrebazea lui Plinius în causa filosofului Archippus,
judecat la ocne.5)
25. Raportul lui Plinius în causa împreunării lacului de la
Nicomedia

cu marea.€)

26. Întrebarea, lui Plinius în causa acelora, cari fiind născuți

liberi au fost crescuţi ca sclavi; Traian răspunde, că cu privire
la aceia, cari sunt născuţi liberi, apoi espuşi şi primiţi de alții
5) X., 59.

2 X., 61.
3 X., 63.
4 X., 65.
5) Epistola aceasta,

_
cât şi edictul memorabil

al lui Nerva

deja mai sus.
8) X., 69 şi 70. Vegi clădirile pe apă ale lui Traian.

s'au atins

--
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s'a pertractat de multe-ori,

totuşi nu se află în ordinaţiunile împăraţilor amtecesori nimica
ce sar fi ordonat pentru toate -provinciile. S'ar află epistole de
“Ja Domițian cătră Avidius Nigrinus şi Armenius Brochus, cari
poate ar fi de observat; însă întră provinciile pentru cari le-a
estradat, nu se află Bithynia. Deci Traian e de părere, că libei4atea nu se poate negă nici aceluia, pe seama căruia, se pretinde
din astfeliu de causă, dar nici mar trebui răscumpărată prin
restituirea, speselor de educatie.!)
“27. Întrebarea lui Plinius despre strămutarea cadavrelor.
Traian răspunde, că ar trebui să fie prea aspru a constrînge
pe locuitorii provinciilor să recurgă la pontifici în casurile când
dinta'o causă basată ar voi să strămute osămintele neamurilor
lor dintrun loc întraltul. Dă deci lui Pliniu sfatul, că mai bine
ax fi să se ţină de procedura antecesorilor săi în administrarea
provincială, şi în conformitate cu acestia, să admită ori să răspingă

astfeliu de cereri.?)

|

28. În causa locului pentru băile din Prusa.5)
29. Întrebarea lui Plinius pentru recunoaşterea copiilor.
“Traian răspunde că înainte de toate trebue să vadă resoluțiunea
senatului, spre a put dejudecă, dacă Plinius poate să decidă
recunoaşterea, copiilor şi restituirea, drepturilor lor de naștere? 4)
lui Largus, la ce
_- 80, Plinius întreabă despre moştenirea
“Traian răspunde, că el (Plinius) să cugete singur, că ce ar fi de
|
făcut pentru eternisarea memoriei acestui bărbat.)
=

31. Rugarea lui Plinius prin care cere un eenturion pentru
Joliopolitani, precum ar fi căpătat şi Byzantinii un căpitan de la
legiune. Traian răspunde, că din causa marei afluenţe a străinilor
situaţiunea Bisanţului e de aşa, în cât reputaţiunea acestuia trebue
augmentată şi prin primirea, în garnisoane a unui căpitan de
legiune ; disposiţiunea aceasta, însă nu se poate estinde asupra mai.
multor oraşe. De altmintrelea. are deplină încredere în energia lui
1)
2
3
4
5)

X,,
XX
X,,
X.,
X.,

72,
4
16. Vedi clădirile pe apă ale lui Traian.
78
De
o
80.
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Plinius, că el va şti să apere pe Juliopolitani în contra insulţărilor. Transgresiunilor trebue imediat să urmeze pedeapsa.
La, delicte mai mari va av să facă arătare, anume delictele
soldaţilor le va notifică legatului, ear ale indigenilor direct
împăratului.!)
32. Traian răspunde lui Plinius, că consimte - la, interpretaţiunea, lui, că legea pompeică s'a străformat prin edictul lui
August

întratâta,

în cât

aceia,

cari nar

fi sub

22

ani,

ar pute

să se admită la oficiile publice, şi că aceia, cari au primit un
astfeliu de oficiu, s'ar pută alege în fie-care oraş în senat. Altmintrelea, Praian e de părerea că aceia cari sunt în etatea de
sub 30 ani şi n'au nici un oficiu public, numai pe motivul că
ar pută ocupă vre-un oficiu nu pot fi şi aleşi în curia fie-cărei
comune. £)
_ 83. Plinius subşterne o acusă a lui Coccejanus Dio, care
pretinde

să se asigneze

oraşului

o casă

Prusa

zidită

de

dinsul,

în contra lui Flavius Archippus. Traian răspunde, că Dio să
depună lui: Plinius sub controla acestuia socoţile despre toată
aceasta,

zidire,

de

oare-ce

aşa

pretinde

interesul

ear

oraşului,

"Dio nici n'a refusat, dar' nici că va pută refusă depunerea. *)
34. La o rugare a Niceianilor subşternută de Plinius, r&spunde

Traian

că de

oare-ce

Niceianii

susțin

a avă

de la August

un drept asupra moștenirilor concetăţenilor lor decedați fără
testament, Plinius să cerceteze causa şi să adune toate persoanele aparținătoare acestei afaceri.*)
35. Plinius gratulează împăratului la diua lui de naştere,
ear” acesta îi mulţămeșşte. 5)
36. Întrebarea, lui Plinius îîn causa unui aquaduct la Sinope. 5.
37. Subşternerea unei rugări a oraşului Amisus. Traian
răspunde cu privire la aceasta, că nu se poate opri Amisenilor
de a adună contribuiri, dacă aceasta le este permis după legile
convenţiunei de alianță; cu atât mai puţin, dacă astfeliu de
DX, 82.
2 X, 84.
3) X., 8.

2 X., 88,
5) X., 90,
6) X,, 91 şi 92,

.
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adunări nepercolecte nu se întrebuinţează pentru neliniște sau
În celelalte
sărăci.
lor
or.
mise, ci pentru ajutorarea concetăţenil
de colecte
iu
astfel
oraşe - cari nu sunt supuse legilor romane,

sunt interdise. 1)

de trei
38. Plinius cere de la Traian acordarea dreptului
şi astfeliu a
copii pe seama lui Suetoniu. Acesta nu aveâ copii,
lex Papia *
prin
legate
şi
iri
„fost restrîns în căştigarea de moşten
acelui
area,
“acord
Poppaea ; recurge deci la împăratul pentru
minte,
a
aduce
drept. Împăratul răspunde lui Plinius, că-şi va
a acordat lui
cât de rar încuviintează el acest drept. Totuşi
condiţiunile
Suetonius Tranquillus dreptul de trei copii sub
*)
sale.
e
diarel
îndatinate şi a înscris aceasta în
s.:)
39. Întrebarea în causa boltirei unui părău puturo
împlinite
le
40. La încunoştințarea lui Plinius despre votive
l
își esprimă
şi renoite pentru bunăstarea lui Traian, împăratu

|

mulțămita sa. 4)

ate în
41. Mulţămita lui Traian pentru festivitățile arangi
împăa
nare
guver
de
provincia lui Plinius la diua aniversării
|
ratului. 5)
rea cetăţeniei pentru trei libertini,
acorda
cere
42. Plinius
ă dreptul Quiriear “Traian răspunde, că li-a acordat de-ocamdat
e sale. Tot
diarel
în
a
aceast
uce
ților,şi a ordonat a se întrod
va rugâ.€)
se
s
Pliniu
cari
astfeliu va purcede și cu alţii, pentru
dreptul de
pentru
43. Subşternerea, petiţiunei unui centurion
e lui
cetăţenie pe seama fiicei sale; Traian trimit
Accius
lui-P.
ă
acoard
i-se
criptul emanat, prin care

Plinius resAquilla, cen-

l de cetăţean
turionului de la a şeasa cohortă de cavaleriă, dreptu

|

roman. 7)

|

inţă pentru:
44. Întrebarea lui Plinius despre dreptul de prefer
dreptul care sar
pretensiunile oraşelor. Traian răspunde, că
siunile lor de bani,
cuveni oraşelor bythinice şi pontice la preten

DX, 94
2 X, 9%.
3) X,, 99 şi 100; Vedi
|
2 X,, 102,
5X, 104.
„5 X, 106...

2 X., 108.

|

“
clădirile pe apă ale lui Traian.
:
-
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şi cari li-s'ar- datori din vre-o causă, are a se judecâ după legea.
fie. cărui oraş. 1)
45. Întrebarea; pentru o sumă ce se: pretinde îndărăpt de
Piso în numele orașului Amisus. Traian răspunde, că de şi edic„tele interdic a dâ daruri din bani publici, totuşi să nu se reclame
ca nevalabile daruri făcute de un timp îndelungat şi să -se
pretindă îndăret, spre a nu subsăpă dreptul -de siguritate. al
multor persoane. 2)
46. Întrebarea lui Plinius, că oare consiliarii aleşi au să
plătiască ceva, la, întrarea, lor în consiliu? La, aceasta răspunde
împăratul, că el nu poate să dee o ordinaţiune generală pentru
"toate orașele Bithyniei, că cei cari devin decurioni; au oare să
plătiască un preţ de întrare sau nu? După părerea lui ar fi
“procedura, cea mai sigură a aplică, legea, fie-cărui oraş, adecă
în contra acelora, cari devin decurioni contra voinței lor. Censorii doară se vor îngriji, ca aceia, cari plătesc de hună voie,
să fie. preferiţi celorlalţi. 5)
|
47. Întrebarea, că decurionii unui oraş, străin se pot oare
„delătură din Senat? Traian răspunde, că Pliniu a, putut în tot
dreptul dubită, că ce să răspundă censorilor cari Yau întrebat
„dacă le este permis a alege în Senat cetăţeni dintr'un oraş străin,
însă tot din aceeaşi provincie; căci dintro parte autoritatea,
legii, ear' din alta parte lungul obiceiu, care eră în contradicere
„cu legea, puteau s&-l lase în dubiu. Ar fi să se ţină calea de
- mijloc şi să nu se strice nimica pentru cele trecute, ci să remână
cetățenii aleşi chiar şi contra legii, fie ei din ori-care oraş. Pentru
viitoriu însă are a se observă legea pompeică, pentau-că voind a
întroduce observarea legii și pentru trecut, sar escâ în tot chipul
mare confusiune. 4)
48, Plinius

îşi

esprimă

îngrijirea,

că nu

cumva

sar

escâ

partide din învitările la, solemnităţile publice. — Traian răspunde
cu încredere, că Plinius va, şti lu4 disposiţiunile necesare pentru
susținerea, păcii în provincie. 5)
.

1 X.,
2 X.,
5X.,
2 X.,
5) X,,

110.
42,
114.
116.
118.

_
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49. Întrebarea, lui Plinius, că din care di sunt a se acordă,
premiile învingătorilor la jocurile iselastice, răspunde împăratul,
că dinsului

îi-se pare,

că Iselasticul

vat

a le dechiarâ

de.-iselastice,

atunci

numai

când

înceată,

Pentru jocurile, cari s'a, resol-

cineva, întră în oraşul său natal.

fără a fi fost ele mai 'nainte de

categoria aceasta, nu se pot pretinde daruri. Şi nu sar pute
după dorinţa atleţilor nici aceea să devină favor, că dinsul a
dechiarat prin lege unele jocuri de iselastice; nici că-altele,
ei au

“după-ce

învins,

au. încetat

căci nu

fî,

a mai

de

se cere

nici de la dînșii îndărăt ceea-ce şi-au căştigat înainte de a se
schimbă caracterul acestor jocuri.!)
50. Scusarea lui Plinius. pentru estradarea unui patent de
călătorie

pentru -soţia sa. Traian răspunde,

că folosirea patentelor

de călătorie, încredințate lui Plinius pentru serviciul lui, nu
şi-ar fi putut ajunge scopul dacă dînsul pentru estradarea unui
pasport; ar fi voit s&şi procure mai întâiu învoirea împăratului,
pre când soţia lui şi prin grăbire trebuiă s&- şi ridice valoarea
visitei la mătuşa,

ei.2)

Isprăvind cu aceasta cel puţin după cuprinsul ei corespondinţa

împăratului

cuprinde

cu

Plinius,

decisul în causa

importanță, atât de mare,

ne

mai

r&mâne

al cărei object fiind de o

atât pentru

timpul

pentru istoria, universală, —
deosebit.

lui Traian,

cât.si

ţinem a-i dedică următoriul capitlu

[.
- Religiunea,
A: Păgânismul

care

epistola,

creştinilor,

românşi creştinismul
şi sub Traian.

-

înainte

Credinţa şi realitatea, religiunea şi cultul din causa imperfecţiunii firei omeneşti nu se află totdeauna în consonanță, ci
formează în cele mai multe casuri contraste. Pre când meditaiunea, resignaţiunea şi consacraţiunea formează o necesitate
pentru partea mai nobilă a fiinţei noastre şi se căştigă cu mare
osteneală de o voinţă rațională, pe atunci puterile cele mai slabe

DX,

120,

2 X,, 122.

27
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Lu

trupeşti. se acaţă de aceasta lume reală şi se bucurăde gustarea

ei. Şi âici singuraticul

încă devine un

model pentru totalitate.

Pre cum la un om serviciul religios, plăcerea de. un cult frumos,
bigotismul, credinţa şi superstiţiunea se pot împreună foarte

bine cu pofta, de plăceri, cu o rîvnă

pătimaşă după bunătăţile

acestei lumi, ba chiar şi cu immoralitatea, tot-astfeliu ne învaţă
istoria,şi în privinţa popoarelor şi despre state. Popoarele în
stadiul juneţei poetice îşi formează deii lor de după natură şi
adorează chipurile creaţiunilor celor mai frumoase şi mai sublime
ale naturei ca ființe personale; la dînşii religiunea parte satisface numai recerinţei sensului estetic, parte le serveşte drept
scop. al statului. Popoară filosofice renunţă la natură şi își
formează în sensul închipuirei lor o deitate, care stă afară de.
natură şi mai pre sus de dinsele;. la acestea, religiunea devine
mai mult o cestiune de inimă. Întră acelea se pot numerâ
popoarele politeistice ale Europei vechi, ear întră acestea, orientalii şi creştinii monoteiști.
Cultul cel mai vechiu latinic-sabinic-estrusc al Romanilor
erâ o simbolisare şi o consacrare a vieţei lor: ca agronomi și
ostași. Vesta latinica (&sie) eră simbolul focului central etern în
corporaţiunea socială de nou fundată a Ramneşilor, Titienşilor
şi Lucereşilor;. o vatră de stat şi tipul fie-cărei vetre familiare
împreunate în unitatea statului, larii şi penaţii lui. Opsa sabinica,
mama, protopărinţilor, adorată ca deitate de Opicii sau Oscii,
-erâ un simbol al pământului, al agriculturei şi al bogăției isvorite
din aceasta, la poporul vechiu de lângă Tibru. Quirinus: sabine,
a cărui lance,

—

asemenea

spadei

lui Attila

aflată în pustie,

—

se purtâ drept garanţă a învingerei de Salieri în jocul sgomotos
al armelor “prin stradele Romei, erâ icoana deească, a, eternei
însoţiri de arme întră Romani și Sabini şi-şi primi numele
„derivat de la lance (quiris) în mod caracteristic r&sboinicului
popor împreunat. Janus etrusci (Dianus, qeul soarelui atotvedătoriu

şi fratele deiţei luna,

Diana)

vede

cu o faţă în trecut,

cu

cealaltă în viitori şi e eul întregului început şi întregului
sfîrşit, simbolul cronologiei moştenite din Etruria: al anului
romulic.. Aşadară cultul - lui taie afund în vieața statului şi a

poporului. EL arată cetățenilor faţa sa numai pe timpul răsboiului
şi şi-o învăleşte pe timpul păcei.

Terminus.
eră păzitoriul ddeiesc

miau
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- asigură câtăţeanului posesiunea. şi proprietatea.
— terminaliile — se petreceâ de vecini întră
şi se pare a fi fost un feliu de Amphiktionic.
cultul: acesta ridică încrederea, în sine însuşi

al marginilor ŞI
Sărbătoarea lui
bucurii sociale
În tocmai cum
a cetăţenilor,

REUIGIUNBA,

respectarea

reciprocă,

a

proprietăţii

şi respectul

înaintea, dreptului cetăţenesc, aşa se promovă-şi creditul statului
din afară prin colegiul Fetiales şi prin serviciul fidespublica,
prin cari amândouă acestea, se desvoltară primele idei ale unui
o
drept de stat al ginţilor.
vechi
timpuri
acele
în
deja
roman
_ . Astfeliu deci cultul divin
nu erâ de loc o religiune în' sensul creștinesc al cuvântului ;
nu renunciare de la plăceri, evlavie, consacrare, ci o sanctţionare
religioasă a vieţei politice, care prin dînsul se asigură, se recreâ,
şi isvoră din impulsul conservaţiunei proprie. Acest impuls de
vieaţă şi conservaţiune produce o frică superstiţioasă despre
amestecarea volnică şi capriţioasă, a puterilor fireşti şi a legilor

fundamentale de stat, adorate ca persoane divine, în a
obiceiurilor şi în raportul trebilor lor: o frică față de dei,
care Polybius o numeşte Deisidaimonie şi pe care noi în ini
casul am pute:o numi o. frică de stafii, opusă noţiunei creştine .
de providenţa divină. Din aceasta frică superstiţioasă isvorau
toate acelea, instițuțiuni preoțești spre atragerea favorului şi spre
delăturarea mâniei deilor şi demonilor: misterii, sacrificii şi
haruspicii,. oraclele prin cărţile sorților, auspicii, găini şi gâște,
şi prefăcuse poporul român într'un popor dintză cele mai superstiţioase ale istoriei universale. Cu cât mai slabă eră puterea,
legilor, cu cât mai precară erâ protestatea guvernării pe. timpul

-regilor, cu atât mai mult trebuiă să se nisuiască spre a mări
puterea, -esterioară prin promovarea superstiţiunei. Deoure-ce însă
religiunea, eră strîns încopciată cu vieaţa şi cu statul, nu esistă,
în Roma un stat deosebit al preoților; din contră pe timpul

republicei - clasa
serviciul

sacru

privilegiată
prin

a.patriciilor erâ aceea, care îngrijă

funcţionari

din

mijlocul

lor,

spre

a

reţină

-în mânile lor puterea de dominaţiune. Tot ce ţîntiă la apărarea,
regalității, după alungarea regilor se persecutâ, din statul preoţesc.
Patriciânii priveau legile divine şi cele omeneşti ca. secrete ale
dînşilor, ca monopolul inalienabil şi mijlocul principal al domi:
naţiunei. lor asupra plebei, de unde resultă la aceasta o luptă
27*
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desperată pentru participarea, ei la, legislajiunea, religioasă şi civilă
şi la administrarea, statului, care cam pe timpul primului resbel
punic a şi fost realisată.
Acest period de luptă a democraţiei cu aristocrația a fost
o grea. epocă de desvoltare pentru poporul roman, care abia cu
egalisațiunea ambelor staturi îşi căpătă naționalitatea. sa. Constituţiunea, erâ pe timpul acela aproape cu desăvârşive teocratică,
pentru-că basa ei i-o formau instituţiunile religioase. Abia de
aci 'nainte se începe romanismul acela admirabil - prin tăria
internă

şi

prin

desvoltarea

lui ne-mai

audită;

abia

acuma

se

simţiă poporul ca un ce complet, pentru a cărui libertate şi
mărire fie-care 'şi jertfiâ bucuros persoana. Consacraţi de pontifex
maximus deilor infernului, Curtius cel pietos şi Decii primiră cu
entusiasm moartea, pentru patrie, pentru-că nu esistinţa şi bunăstarea individului,

ci statul

erâ ideia

cea mai

sublimă

a

antici-

tății. Mii de inși muriră, cu spada 'm mână, pentru stat, pre
cum mai târdiu, pre 'când nu mai aveau nici o patriă, nici un

stat

fericit,

muriau

ca

martiri

pentru

credință.

Răsboaie

religionare erau necunoscute pe timpul politeismului.
Entusiasmul republican însă ţină numai atâta timp, cât a
„durat credinţa în instituţiunile religioase, -Dominaţiunea patriciatului, scopul principal al religiunei de stat, îşi primi lovitura,
cea dintâiu prin întroducerea, tribunatului. Pănă pe timpul, pe
când le succese tribunilor a-şi cuceri statului lor participarea

la. consulat, preoțimea s'a nisuit a ţină ecuilibrul într& tribunat
şi consulat; acuma însă eră tradat poporului secretul religiunei,
prin .care s'a susținut aristrocraţia. Numai doi auguri patriciani
- se puteau acum întâlni fără a ride; dacă se întâlnă însă un
augur plebeian cu unul patrician, apoi de sigur surideâ cel
“dintâiu. Astfeliu împreună cu constituţia s'a schimbat tot-odată
şi sistemul religios. Far' după-ce prin cuceririle cele mari se
lăţă în fine orisontul poporului roman şi se răpiră popoarelor
subjugate împreună cu libertatea şi deii lor şi se transplantară
la Roma, necredinţa începă a se lăţi și mai mult. Se poate că
bachanaliile descoperite în Roma după r&sboiul cu Antiochus
să fi fost un cult mistic sirian, şi cari numai cu mare silinţă
„sau putut potoli, după ce romanii deveniră nepăsători faţă de
vechea, lor religiune de stat. Cultura greacă eşi la iveală pentru
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întâia-dată prin nobilii Scipioni ca un esemplu imitabil. Principiul republican al constituțiunei dispări în dictaturi pe vieaţă,
ear timpul. credinţei în deii antici a dispărut.
Cu cât mai multe popoară întrară în legatură cu statul
roman, cu cât mai multe naţionalităţi se întâlniră în Roma, cu
atât mai mult se şterse romanitatea vechiă. Instituţiunile religioase şi-au perdut cu cele politice însămnătatea lor; patriotismul
se perdă pe nesimţite în cosmopolitism. Un împărat. se află în
fruntea, imperiului; funcțiunile republicane ale consulilor, tribunilor, preoţilor,

mai

durau,

ce-i drept, încă după

nume,

mai

nu

“aveam însă tot-aceeaşi meniţiune, pentru-că toate ramurile de
administraţiune se concentrară în persoana monarchului. Acesta,
primi asupra sa şi pontificatul; nu însă spre & ocroti religiunea
_vechiă, pentru-că aşa ceva ar fi fost în contra, privilegiului
sistemului celui nou de guvernare, ci spre-a se folosi de preoțtime
pentru scopurile lui şi spre a put sancţionă prin dînsa conştituţiunea, cea nouă. Dorinţele estetice ale - poporului, cărora mai
nainte li-se satisfăceâ prin cult, se substituiau acum prin splendoarea artelor, mai ales a celor teatrale. Deii Egiptului, - ai
Siriei, Chaldeei, erau aşedaţi într'un şir amestecat cu deităţile
romane, de mult grecisate. După-ce dispăruse statul cel vechiu,
apăru arta, în locul religiunei celei vechi: indiferentismul modern
suplini locul ortodoxismului patriarhal, ear" stoicismul republican
se obosiâ zadarnic a ridică o stavilă în contra torentului esundătoriu al epicureismului şi al eclecticismului. Cesarii supliniauu
acuma locul lui Jupiter Capitolinus; ei erau soartea (Fatum)
naţiunilor, cari se îmbulziau cu tămâie împrejurul altariului lor:
„Legiunile constringeau. popoarăle de prin provincie a-şi părăsi
patria şi deii şi a servi aceluia, care însuşi sa făcut legea

i

universului.

_ Pe timpul acesta al apunerii naţiunilor şi religiunilor vechi a suferit şi națiunea judaică tot aceeaşi soarte. Nici la dînsa nu
a rămas religiunea şi cultul, credința, şi obiceiurile în conformitate, şi în aceasta,

se născură, secte

cu

datine

în

parte

străine,

cari contradiceau sensului. teocraţiei curate. Pariseii erau ortodocsii mosaismului, aveau o exegesă tradiţională a legei şi
țineau strict la cuvânt și la literă, ca numai interpretarea dată

de ei să aibă

valoare,

ear alta nu.

Din

aceasta causă se şi

i9â
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temeau de un Mesia prevestit ca reformator al judaismului,
care puneă credinţa, adevărată în locul serviciului . ceremonial
şi recomandă o vieaţă în spirit şi în adevăr în. locul mândriei
supărătoare a unei preoţimi false. Ei doriau din contră un Mesia
ca rege al legei lor aspre ceremoniale, care pe ortodoxi să “i
remunereze cu posturi de principi, ministri, și cu 0 vieaţă
îndelungată în ţeara părinților lor, ear pe toți ceialalţi necredincioşi şi pe păgâni să "i îngenunchieze la picioarelele lui.
Saducheii erau liberi-cugetători şi oameni de lume, priviau
cultul ca un mijloc necesar al hierarchiei spre ajungerea scopurilor
lumești, gustau plăcerile lumești şi surideau de credința în
nemurire. Sperau şi ei — ce-i drept — întrun Mesia, cruțau
însă înţelepțeşte prejudiţiul staturilor inferioare, cari credeau,
că dinsul va apără din mijlocul lor. La, aceasta sectă aparțineă
curtea Asmoneilor celor din urmă. În ambele secte nu se puteă
naşte nici o religiune a spiritului şi
despre un tată al omenimei întregi,

a inimei, care să înveţe
pentru'că din causa prea

marei preţuiri a formei, ambele perdeau din vedere esenţa.
- Aceasta, erâ reservată, sectei a treia judaice, celei a Esseilor.
Vibraţiunile spiritului în istoria universală sunt incalculabile.
Cine ar put& deci arătă, cât are de a multămi aceasta sectă a
Esseiilor gimnosophistilor Indiei, maghilor Persiei și therapeuţilor
Egiptului ? Josephus o aseamănă cu Phythagoreii. După părerea
lui şi a lui Philo, Isus ar fi fost un elev al Esseiilor!) şi acela;
1) Dacă primim pe Josephus și Philo ca, garanţi ai acelei hipotese
formulate de Buchholz în „Philosophischen Untersuchungen iiber die
„Râmer“ şi de alţii, apoi aceasta se esplică numai prin aceea, că dinşii
vorbesc de Essei şi despre Theranauţi, şi că descrierea lor e astfeliu în
cât Chrisţos ar fi putut află creşterea sa întră dînşii. Pentru întărirea
acestei păreri se citează aceeaşi rigorositate morală la Christos ca şi la,

Essei.

Apoi Christos

reprobâ

depunerea

jurământului,

ca şi Esseii.

Mai

departe Christos desprețuiă bogătatea, şi "i erâ o pedecă întru perfecţionarea,
morală, Tot-astfeliu învățau şi Esseii. În fine Christos voiă numai adorarea
înternă a Ddeului şi nici o ceremonie; tot-aşa și Esseii. Din contră se
poate dice, că Esseii esereitau rigorosismul cel mai aspru şi semănau
în esteriorul lor unor monachi, pre când Christos nu voiă, ca oaspeţii de
la nuntă să postiască cât petrece mirele întră ei. Mai departe, că Esseii
învățau despre un fatum și despre nimicire după moarte, ear' Christos o
provedinţă şi un Ddeu care guvernează cu iubire și cu înţelepciune, şi

xeînvierea.

În fine,

Christos o critică,

că Esseii lăudau serbarea

rigoroasă a Sârabetei, ear
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și
care nu.află o plăcere superstiţioasă a concede inspiraţiunea,

sală ;
0 intervenire supranaturală a provedinţei în ordinea univer

creat
uşor va, ajunge la cugetul, că spiritul credinţei creștine s'a,

Esseii erau pietistii ai credinței
internă lumei şi plăcerilor . ei,

şi s'a înmulţit în mod istoric.
judaice,; ei preferiau sânţenia
trăiau deci

simplu,

aspru,

se_pocăiau

de păcatele

lor

şi erau

şi pentru .
pătrunşi de convingerea, evlavioasă de a se pută pocăi
şi-l căgiare
renunc
în
i păcatele altora. Renumele cel mai mare
care
oriul,.
botezăt
loan
- tigau însă Nasireii, cărora aparţineă şi
şi
reţi
anacho
“prepară Domnului căile şi i băteâ cărările. Acesti
inau
şi întimp
asceţi erau sfinţii poporului şi din causa aceasta
la staturile
ales
mai
plăcere
atâta,
lor
reformatorii eşiți din. sinul
inferioare.
“Ri

erau

Esseilor

şi

monachii

erau

timpului

minores

lor, fratres

ai

ordului

prin învățătură și prin traiu înaintemergătorii

a

şi prototipurile creștinătății şi monachismului.

iubiă
Numai un profet, cum eră Isus Navarineanul, care
vedere
de
punct.
din
numai
nu
omul pentru umanismul lui, ear
e, fără
al statului, puteâ să fundeze o religiune pentru omenim
scopuri

de stat, drept

reflecs

etern.

al adevărului

Acest

adevăr

4

sublimă a
etern e binele comun al omenimei; în simplicitatea
, care
învăţăturei lui Isus zăceă, universalitatea ei: o universalitate
ism,
patriot
e
produc
nu
nici
aceea
de
eschideâ, ori-ce popularism şi
smului
păgâni
a
stat
de
ţă
cum o făceâ aceasta superstițioasa, credin
roman. Patriotismul popoarălor anticităţii păgâne afost causa
urei lor egoistice şi a apunerei lor; ideia, conciliantă a creştie nu
nismului cosmopolitie apără din contră ca o protestaţiun
şi în.
ci
r,
-judeilo
a
stat
de
i
religiun
numai în contra fragilei
în
întrat
a
u
Pompei
când
- contra. ori-cărui particularism. De
ndința
indepe
alianţă cu judeii şi a întrat în Jerusalim, a încetat
a Isus
politică şi hierarchieăa judeilor; la o restituire a acestor
deul
nu pute cugetă; a cugetat însă la aceea, a presentă pe
ast-.
ca
pentrui,
omeneşt
gintei
le
naţional Jehova ca pe părinte
e
celelalt
cu
frățesc
lanțul
feliu să împreune pe poporul său în
uţiunea
constit
popoară ale lumei. Cu aceasta fireşte se perdă
ei,
mosaică ; toti aceia, cari își căutau privilegiul în sustinerea,
se ridicau în contra reformatorului; ear” acesta cădi ca 0 jertfă

- a urei lor puţin prevădătoare.

i
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proprie

sau

și numai

însușită drept moştenire de la șărinţi și învățători, ni-e sfântă
ca un adevăr subjectiv, astfeliu în cât uşor ne simţim îndatoraţi
a 0 lăţi şi a face să devină dominantă. Fie-care religiune, ca
agregat sau ca un sistem al acestor convingeri, poartă deci în
sine impulsul şi chiămarea pentru lăţirea învățăturilor ei şi
pentru lărgirea teritoriului său şi 'şi ajunge scopul acesta mai
“ales prin o constituţiune, care împreună puterile: credincioşilor
ei întrun loc central şi şi-le supune voinţei unui guvern. De şi
-aşadară pe timpul creştinismului primitiv na sa putut încă,
naşte

gândul

la o despărțire

a bisericei

de

cătră

stat,

totuși

trebuiau să se formeze reuniuni sociale în scopul susţinerei şi:
- respândirei acesteia. Un episcop, spriginit de câţiva, presbiteri,
conduceă după esemplul lui Christos oficiul pastoral şi îngriji
de binele

estern

și

intern

al

comunei.

Binele

estern

îl formă

mai ales scutul şi siguritatea, ear' cel intern se basă pe
conservarea învăţăturei curate şi întemeiarea ei prin dogme.
Întraceea . s'a întâmplat din causa risipirilor imense ale unor
“Casari cucerirea Jerusalimului împreună cu tesaurul templului
său, după care a urmat împrăştiarea generală a Judeilor, care
însă eră foarte avantagioasă pentru lăţirea repede a învăţăturei
creştineşti. Gibbon arată cinci cause -principale. ale acestor
progrese ale creștinismului: 1. Rîvna neînduplecată şi intolerantă
a creştinilor, provenită firește din religiunea judaică, însă curățită
de spiritul îngust la inimă şi neprietinos, care în loc de a învită,
păgânii la îmbraţişarea, legei lor, din contră îi spăriă de la,
o astfeliu de apropiere. 2. Doctrina despre o vieaţă viitoare,
înbunătăţită prin fie-care circumstanță particulară, care puteă
dâ acestui adevăr esenţial greutate şi eficacitate. 3. Morala curată
_şi rigoroasă a creștinilor. 4. Puterea, âtribuită bisericei primitive
de a face minuni. 5. Unitatea -şi disciplina republicei creştine,
care încetul pe încetul formâse în inima imperiului roman un
stat, independent şi. progresiv. Natural, că aceasta mare lăţire a
ideei despre un Ddeu al gintei omeneşti şi a doctrinei morale,
erâ, înfaţisată după închipuirea, diferitelor popoară la cari au fost
ajuns. Fapte r&u înţelese se prefăceau în dogme; de aci se desvoltau în Asia, Africa, Spania, Italia, Grecia diferite sistemuri

de credinţă.

Spiritul grecesc, culțivat prin studiul lui Plato
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inimiesercită cea mai inare influință şi cercâ a dâ religiunei
şi al
icei
dialect
rul
caracte
lor apesate de smerenie și dorință
lor |
popoară
şi
lor
staturi
sofisticei, cari o făceau mai acceptabilă
â
numai
carea
mai culte, producând însă astfeliu prin ameste
foarte
istoricului cu dogmatica o clădire doctrinală, care difere
mult de ideia, lui Isus.
- Astfeliu devine timpul începutului creștinătății tot-odată,
şi. acela al: decadenţei romanităţei; o vieaţă nouă internă păşeşte
t de
în locul formelor vechi, pentiu-că din acestea sa refugia

că
-mult spiritul original şi propriu, sau mai vârtos, pentru-

“vechei religiuni nici-când n'a
ţotdeauna, numai pentru formă,
În locul tuturor religiunilor de
o religiune universală, care sie

spiritul

esistat de dragul său însuşi, ci
va să dică de dragul statului.
stat apunătoare se reinalţă acuma.
însaşi şi-a fost. scopul şi din.

esistente.
causa aceasta ameninţă cu periclu sustinerea celor
Întră. crimele cele mai mari ale imperatorilor s'au “socotit
ilor,
din partea scriitorilor creştini totdeauna persecuţiunile creştin

fără însă de a luă, precum în genere la judecarea asupra carac“ terului adese-ori neesplicabil al acestor fruntași ai imperiului
roman, în considerare posiţiunea lor faţă de constituţiunea
statului. Dacă nu erau de tot nebuni, ca împ.. „Caligula, care
l
voiâ să constringă judeii 1, ridicarea chipului său în templu
:
supușii
toți
pe
întruni
a
gând
lor, erâ imposibil să le pice în:
de
ă
formul
unică
lor întră marginile imperiului întreg întro
credinţă. Toţi deii popoarălor subjugate, după principiul sistemului de cuceriri roman erau întruniţi în Roma, ear cultul lor
eră confirmat

de guvern

incorporat

şi

la totalitatea

religionară

a statului. Deci intoleranţa, în înţelesul nostru al cuvântului nu
puteă să fi fost o maximă de stat, din contră ea zăceă; în firea,
entusiasmului fanatic al creştinilor pentru credinţa lor şi pentru
constituţiunea lor socială, care formă un stat în stat. Comunităţile

creştine

erau

secrete,

societăți

al căror

scop

nu

eră nici

cunoscut, dar nici recunoscut de guvern. Preoţii lor erau tot-odată
și regenţii

lor;

ei erau

şi

tribuni

ai unei părţi

a

poporatiunei

imperiului în contra acestuia, a unei părţi care faţă de progresele rapide ale nouei învățături eră incalculabil de mare; va să
dică, creştinismul purtă un resbel de cucerire, ear păgânismul

numai un reșbel de apărare,

Apoi aceasta luptă de apărare, pe
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care imperatorii în posiţiunea, lor erau constrinşi a o purtâ, din
partea părinţilor bisericești, cariîn parte au cădut ca jertfe în

această, luptă, eră descrisă mai ales în stil de scrieri apologetice
a creştinismului. Chiar şi raportul lui Tacitus, că Nero, sprea
declină de la sine acusa de tăciunărie ar fi-ars criminali de
stat astiînşi din toate părţile, apoi vagabundi suspecți şi mai

“ales creştini, se pare suspiţioasă cu privire la cesti din urmă. Oare
creştinismul pe timpul lui Nero să fi fost deja aşa de mult pătruns
dincolo de Bosfor ? Să fi fost produs deja, prin lăţirea lui în Roma
atâta amâriciune, în cât să poată fi esplicabil un astfeliu de
autodaf6?. Tacitus istorisește despre acest eveniment cam şese- deci de ani după întâmplarea faptului şi după audite, plin de
ură contra dușmanului aristocraților, pe un timp, când judeii
deja, erau resfiraţi prin toate ţerile şi ca şi creştinii — cari erau |
priviți ca o sectă judaică, — erau asupriţi şi persecutați în tot
locul şi mai ales în provinciile orientale pentru separatismul şi

pentru revoltările lor, va să dică pe un-timp, când nici nu mai
băteă, la ochi, a impută lui Nero mania de prigoniri în cause
de credinţe. Vespasian procedă în contra creștinilor, pentru-că
acestia,

după

părerea,

lui, erau “nişte ideologi,

cari privesc -reli-

giunea de stat a imperiului roman, ce erâ în strînsă legătură,
cu legea şi cu guvernul, drept o creațiune a lui satan, de la
carea. trebuiă să se desfacă; -tot astfeliu procedă dinsul şi față
de stoicii ca republicani, în contra cinicilor ca sansculoți; şi în
contră chaldeilor (astrologi) ca vraci (vrăjitori), — protegiă însă
și plătiă pe acei filosofi, pe cari îi consideră de apți pentru
instruarea funcționarilor de stat; prin urmare el nu erâ mai
nedrept faţă de creştini de cât faţă de alţi neologi periculoși

statului. — Domițian ţineâ senatul în permanentă frică de moarte
și cruță, pe servitorii crudelităţii sale tot atât de puţin, ca şi pe
filosofii şi pe creştinii, sau pe fie-cine, care cugetâ liber şi
lucră astfeliu; şi dacă se istorisește, că dinsul ar fi ucis pe
consulul Flavius Clemens pentru credinţa lui, ear pe soţia lui
Domitilla a exilat'o. pe litoratul: Campaniei, şi pe amicii şi pe
aderehţiii ei i-a pedepsit şi despoiat pentru-că și-au însuşit
moravuri judaice, apoi aceasta procedură a lui aveâ de sigur
aliă causă, de cât aceea a intoleranţei, mai ales pentru-că

Suetonius

dice

apriat,

că

dinsul

a ucis pe Flavius Clemens,
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care erâ un om de o trândăvie despreţuitoare, numai din simplă
bănuială. —- Traiân a sufocat răscoala judeilor prin straşnicul
ostaş

Quietus

Lusius

acestui: mautitan potestatea

şi i-a acordat

nemărginită militară și civilă asupra nefericiţilor judei, faţă de
creştini însă aves o procedură chibsuită şi blândă. Corespondinţa
lui cu Piinius asupra creştinilor ne procură o-părere precisă a
față de
raportului în care se află pe timpul acela creștinismul
judecătocurţile
prin
activ
încă
junetă.
xomanism. Plinius, din
“ziilor romane, ca senator în posesiunea unei cunoştinte savante
a dreptului roman, pre cum reese aceasta din fiecare pagină
-a scrierilor sale, ca guvernor al Bithyniei ajunse întâiaşi-dată. la
-o cunoştinţă mai esactă asupra creştinilor, cari erau foarte
număroşi pe acolo; dinsul nu. ştie cum să preceadă la acusele
ridicate contra acelora, şi se roagă de împăratul său pentru
instrucţiune

spre

conformare.

Acesta

însuşi: nu

ştie, că

ce.s6

țină de crima nouă şi îl consultă după caracterul lui uman, a
se îngriji mai mult de scutirea nevinovaţilor, de cât de persecutarea, vinovaţilor. Cât de înţelept! mai ales, dacă vom. trebui
să presupunem, că întră numărul cel mare al creștinilor. acusaji
se aflau şi criminali veritabili, în cari aşadară legea nu loviă
în creştini, ci în criminali. — Chiar şi guvemarea sălbatică a
lui Commod- erâ fără periclu jentru creştini, astfeliu, în cât,
aceasta sectă, vestită sub numele superstitio judaica, rămase
neconturbată cu totul două sute de ani. — Abia Septimiu Sever,
care a fost tot-atât de puţin un dușman al creştinilor, în câţ
doica lui Caracalla erâ o creştină, apără cu un edict, care nu:
urmăriă atât o persecutare, cât mai ales o restrîngere a crâştiDinsul eră condus fără îndoială de convingerea, că
nismului.
noua, direcţiune a început o luptă de nimicire contra direcţiunei
vechi, și că dînsul aveâ datorință ca, imperator a susțină vechea,
'direcţiune esistentă, din care causă numai atâta a şi ordonat,
că toţi aceia să fie pedepsiţi, cari se lăsau a, fi de nou convertiți.
Aceasta, ordinaţiune a fost așadară îndreptată mai ales şi în
contra

convertitorilor

şi în

contra,

episcopilor. . Cesti din urmă

ajunseră întrun timp, pre când cădeau număroasele
imperatorilor,

la

tot

mai mare

infiuință

capete

şi deveniau

ale

tot mai

puternici în stat, din care eausă edictele lui Deciu, cari tinteau
estirparea, acestei noviţăţi puternice, loviau nai, ales în episcopi.
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- Următorii sfântului Petru deveniră tot mal mult rivalii urmă„torilor lui Caesar. Episcopul Antiochiei, Paul din Samosata, erâ
prototipul papilor şi ne arată cât de justificată eră grija imperatorilor de a se păzi de ei. Prin însuşiri de tot neapostolice
ajuns la scaunul episecopesc al Antiochiei, şi-a făcut, după mărturisirea lui Eusebiu, întrun timp scurt orașul. întreg tributar,
mai ales prin cârmuirea jurisdictiuni episcopale. Devenind astfeliu bogat, el se arătă publice numai cu o mare suită de oameni
atârnători de el, cari încunjurau dilnic palatul lui şi cerşiau
audienţă. Acestea le acordă Paul ședând pe un tron într'o sală
splendidă, şi la petiţiunile incurse r&spundeă ca un monarch.
Indulgenţa contra rigorosităței disciplinei bisericeşti se r&scumpărâ cu: bani, şi el însuşi dedat plăcerilor mesei şi voluptăţii —
își ţineă două curtisane frumoase — erâ un esemplu stricăcios
al desfrânărilor pentru preoțimea atârnătoare, cărora le ertă
toate dacă "1 lingușiau cu numele unui mare bărbat, Încăpăţinarea lui în privinţa doctrinei despre trinitate resculă toate
bisericele orientale în contra lui, din Egipet pănă la Marea,
neagră, şi Paul se destitui prin episcopii supăraţi, cu majoritate:
de voturi, se sustinu însă prin protecţiunea Zenobiei încă patru
ani în postul său, pănă ce Zenobia fă învinsă de Aurelian.
Atunci decise acest imperator procesul în contra episcopului.
Tocmai pre cum creştinismul degenerase încă de timpuriu
prin certe sângeroase asupra dogmelor şi prin pofta de domnire
a episcopilor, tot-aşa şi prin simbolisarea, învățăturilor sale
abstracte căqă earăşi îndărăt întrun feliu de politeism, înfrumsețându-şi istoria cu ficțiuni mitologice. O a doua degenerare
eră înclinarea ce se desvoltăse' de curând spre misticism și
monachism. .. . Popoarele devin adecă de regulă în două moduri infidele ideei de adoraţiune curată a Ddeirei, odată prin
prețuirea prea mare” a formei, alta-dată prin despreţuirea, ei.
Prin devotament pasionat spre aceea ce este trup şi formă în
religiune, se ignorează spiritul, ear” adoraţiunea Ddeirei degenerează în o adoraţiune a semnelor şi simboalelor presupuse ale
aceleia,

în idolatrie

şi iconolatrie.

Aceasta

credinţă

isvorită

din

sensualitate şi din pasiune, se numeşte superstițiu. Ca contrast,
al preţuirei prea mari a esteriorului în religiune, ne apare dis-

prețuirea, esteriorului. Oameni

inclinaţi spre meditare şi iubitori
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dispuși

prin firea lor spiri-

tuală a respinge tot ce este trup şi formă în 'religiune, şi a se
numai de spiritul ei. Aceasta respingere a serviciului
ţină
estern, vidibil şi obicinuit ddeiesc, îi conduce însă spre misticism.
Pietiştii se retrag în sine înșiși; ei n'au dorința de a influință
asupra, altor oameni, şi cred că prin consacrare proprie deja
şi-au împlinit menirea lor ca civi ai statului, pre carea însă în
fapt au greşit-o. — Ambe aceste estreme şi abateri de la ideia curată,
a, eserciţiului religionar le arată în curând și religiunea, creştină în
Europa. Cea dintâiu treceâ încet în sistemul hierarchie al bisericei, care ori-ce meditaţiune liberă asupra credinței şi ori-ce
separatism îl condamnă drept eresie; a doua “produceâ, eresii
asemenea, periculoase pentru teooraţie cât şi pentru cosmocrație.
O „disciplina arcani“ sau învăţătură secretă a primit creştinismul îndată pe timpul apostolilor; o simbolică "i dăduse”
Origen, şi tocmai pe timpul pezsecuţiunei celei mai aspre suferi
o schimbare, prin care deveni earăşi cam asemenea politeismului. Fiinţa. ddeiască se împărţiă în persoana Ddeului şi cea a
diavolului,

cari

amândoi,

în

tocmai

ce

Ormuzd

şi

Ahriman,

domniâu întrun imperiu puternic, acela în imperiul luminei,
acesta în imperiul întunericului. Ddeu apare ca şi Brahma, Vişnu
şi Ruddren în trei persoane, ca tată, fiiu şi spiritul sânt. Icoana,
tatălui de-asupra globului universului seamănă celei lui Iehova
în atotputernicia lui, nu însă în mânia sa când trece prin vEzduh şi striveşte popoarele în furoarea sa. Icoana fiului apare
mai ales în gloria sa ca. judecătoriu al viilor şi al moiţilor, când
"şedând pe curcubeu de-asupra mormintelor, pline de miriade de
oameni reînviaţi sau reînviind şi schimbaţi la faţă, din dreapta
tatălui desparte pe cei drepţi şi pe cei nedrepţi în două părți.
Mai târdiu apare fiiul şi pe braţele mamei sale, a preacuratei
fecioare Maria, reginei cereşti binecuvântate şi pătrunse de
durere. Cultul ei devenise imai general prin Paschasius Ratbert
pe timpul lui Carolus Magnus. Un simbol principal al religiunei
celei noue însă deveni fiiul lui Ddeu ca mântuitoriul omenimei
prin suferințele 'restignirei sale pe” cruce. Cununa lui de spini
arată contrastul etern într5 creştinism şi păgânism; crucea, pe
care el a purtat!o, deveni de atunci primul simbol al creştinului. — Icoana sântului spirit apare ca ochiu. ddeiesc întrun
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triunghiu, sau ca porumbelul plutind din ceriu spre pământ. —
Poetica, ereă ca un intermediariu întră Ddeu şi întră omenime
o

demonologie

isvorită

din

parsism,

cabalism

şi

platonism

;

toate spiritele bune laudă pe Domnul Dumnedeu şi trăiesc cu
dinsul în imperiul luminei. Aici erâ o-sală mare vânătă,în care
-ei încunjurau

tronul

lui Sabaot

ca, esecutătorii poruncilor

sale.

Trei archangeli: Michail, Gavriil şi Rafail, „formează simbolul
puterei, ințelepciunii şi dreptăţii ddeiești; tipurile lor s'au îm-

prumutat

de

la sfinxul

persic

şi de

la -cheruvimul

judaic.

Mulţime nenumărată de îngeri, spirite curate, după rostul conciliului Niceian cu un trup eteric, plutesc ca copii aripaţi şi
fără gen, cu feţe drăgălașe, suflând în chimval, cântând pe
harpă

şi intonând

imnuri

din

ceriu

spre -pământ

flutură împre-

jarui corului credincioşilor şi sădese mângaiere şi pace în peptul
celor întristaţi. — Se născii o legendă a martirilor şi a sfinților
tot-atât de bogată ca şi mitul politeistic, şi după gradul de
cultură se adorau ca şi deii adevăraţi. Într'însele se află simbolisate în mod istorico-poetie ideile abstracte despre ceriu. şi iad,
despre creaţiune, despre căderea lui Adam, întruparea, lui Christos,
„despre patimile şi despre moartea lui, despre: judecata de apoi.
“Legenda, despre copilăria, lui Chiistos glorifică puterea nevinovăţiei; cea a împăratului Octavian presintă nevinovăția, în luptă,
şi în învingere, cum bimmeşte toate durerile pământeşti; cea a
sfintei Genoveva învingerea, asupra, plăcerilor lumești; cea a lui
Faustinian învingerea creştinismului asupra păgânismului; cea
a lui Christof cel mare ne dă o ideiă despre puterea brută şi
credința, eroului în serviciul unui sfânt; cea a sfântului Antoniu
învingerea. credinței asupra ademenirilor pentru. plăceri lumeşti,
isvorită din o convingere matură şi o voinţă puternică ; în fine
„legenda sfintei. Magdaline ne istoriseşte învingerea, căinței asupra
mândriei şi a poftelor trupești. Amorţirea nefirească a poftelor
trupești produsâse caricaturi greţoase, precum erâ Simion stâlpnicul. — Ștatele îşi căpătau sfinţii. lor patroni; Neapolea pe
lanuariu, Francia pe Dinonisiu, Ungaria pe Stefan, Rusia, pe
“Nicolae
şi pe Andreiu, Spania pe Iacob, Bohemia pe Nepomuc;
tot-asemeneă şi oraşe singuratice precum. Palermo pe Rosalia
sa, şi fie-care creştin eră recomandat patronagiului unui sfânt,
carese serbă pe .diua, naşterii sale. Mai ales se canonisară toţi
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acestora urmară mfi de oameni cu en-

tusiasm, dacă nu spre moarte sau în deşert, totuşi în crucificarea, carmei trupeşti. Ideile păgâne adânc întipărite tiecură la
creştinism. Marte reînviă în cavalerul sfântul George, care ucise
smăul şi în acesta simbolul răului. Și în acesta apare învingerea
creştinătăţii asupra păgânismului, tocmai ca în persoana sfintei
Cecilie, care treci în locul musei. — Serbările deilor vechi se
straformarăîn cele ale celor noi. Uşile bisericilor se deschid;
tămâie,

mirosul

florilor,

luminu

“strălucitoare

departare

luminărilor- se revarsă încă din

spre

a

candelelor

şi

evla-. -

mulțimea

vioasă.

Cine se apropiă de grădelele altariului îşi făceâ drum prin mulţimea penitenţilor întinşi d'aluingul, mai ales străini şi
pexegrini,

cari

în preseara,

serbătoarei

inundau

orașul

Și

prin

fanatism şi beţii de vin treceau în estas. Păreţii şi pardoseala
bisericei primesc. sărutările lor înferbintate; în multe diferite
limbi bâlbâiau rugăciuni cătră os&mintele, sângele sau cenuşa
sfântului, care de regulă erâ âşedat într'o firidă a altariului,
acoperit cu un văl de pânză sau de mătasă, depărtat de la
vederea mulţimei îngenunchiate. Se întreprindeau călătorii depărtate

şi periculoase la mormintele

martirilor, spre a-şi recăpătă

prin mijlocirea rugăciunilor” lor sănătatea,
tare; jur împrejur

atârmau

de

pe

păreţii

vindecare, binecuvenacestor

lăcaşuri

sfinte

N

_simboalele binefacerilor primite: ochi, mâni, braţe, picioare de.
aur. sau de argint; sau priviau cu o veneraţiune fioroasă la
nişte tablouri, cari representau patimile sfinților.
Întoemai ea în Iran şi Turan, se aşedâse imperiul întune_
recului faţă de cel al iuminei. Şi satana încă 'şi ţineâ curtea
sa. Sinodul din Roma, care condaimnă, eresiile lui Aldebertus,
declară pe îngerii necurâţi Uriel, Raguel, Tubuel, Inias, Tubuas,

Sabarth şi Samiel de servitorii lui satana. Kakodemonii mitologiei
greco-romane, furiile, hekatele, lamii, lemureşii, 'Typhon și alții

în îrmvălmaşală fantastică cu Beelzebub, a cărui respirare molipsi”
totul, cu Belial, principele iadului, Lucifer sau Phosphorus, care
visțuiă în foc, şi cu Asmodi diavolul căsătoriei, trecură în imaginațiunea, creștinismului, care se-temeă; de anticrist şi principele
acestei lumi prin simbolul unui şerpe bătrân, a unui smeu sau
a

unui bălaur.

Fantasteriile eremiţilor

şi ale monachilor creştini
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îşi aflată întrare în opurile sfinților părinţi, în conclusele conciliilor şi sinoadelor, şi apoi în superstițiunile poporului.
Acesta îşi închipuiă pe cel necurat cu coarne, cu. coădă și
cu

picioare

de

cal. Tot,

ce se află necurat şi stricăcios în regnul

animal şi vegetal, erâ în serviciul lui; o nenumârată mulţime
de vrăjitori şi strigoi, cari stricau prin fermăcătorii interdise ;
demoni sau spirite necurate, cari la un semn al stăpânului lor
se băgau în corpul oamenilor buni, spre a-i n&căji; coboldi, elfi,
silfidi, fee (ine), fantoame și umbre nefericite, cari umblau
noaptea, şi spăriau pe cei evlavioşi şi în trezvie şi în somn.
Cât de adânc înrădăcinat eră morbul acestei superstiţiuni prin veacurile evului mediu, ne dovedesc chiar şi luptele personale
ale lui Luther cu diavolul; o dovedesc nisuințele zadarnice ale
nobilului Thomasius chiar pe la mijlocul seclului trecut, de a
termină odată cu procesele. în contra strigoilor, pentru-că şi
astădi mai trăesc oameni în Germania, ai căror moşi au vădut
ardându-se strigoaice, şi cărora prin mâna preotuiui li-se alungâsze

diavolul la botez.
i

|

Trecerea politeismului păgân în
creştin formează deci o mare problemă

|

aşanumitul monoteism
istorică. La, descrierea

acestor transiţiuni nu e cu putinţă a presentă întro serie strîns
cronologică istoria formării imaginăţiunilor” mitologice şi superstițioase, pentru-că boalele spirituale ale popoarelor, un venin
mortifer, se transmit prin moştenire în- mod neviqibil. De la
manichâeul Faust pănă la Beausobre, care ne acusă de idolatrie
creştină, marele morb al genului omenesc a parcurs multe fase
şi ferice de noi, decumva ne vom fi apropiat de însănătoşare.

B.

Decisiunile

lui Traian în causa

creştinilor.

Memorabilul document, care ne dă desluşiri despre proce„dura lui Traian faţă de cfeştini, se află deasemenea întră corespondinţele împăratului cu Pliniu?) şi sună după cum urmează:
„Eu privesc de o lege, o Doamne! a-Ti raportă în toate
causele, cari mi-se par mie dubii. Căci cine ar pute s&mi
şi mai

3) Plin. ep. X., 97 după traducerea, lui Schott, care s'a întrebuințat
sus din cuvânt în cuvânt. Eu reproduc amândouă aceste epistole în

complexul lor pentru consecuenţele şi deducţiunile ce ar fi să se tragă din ele.
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îndrepte mai bine scrupulosităţile sau să mă informeze mai bine
în lipsele mele de esperinţă? Eu încă n'am luat parte la, cercetările în contra creştinilor, şi așşadară nu ştiu cum și pănă
unde are a se pedepsi şi a se cercetă. Apoi eram în nu puţină
dubietate, că oare etatea face vre-o deosebire, ori doară oamenii în etatea fragedă sunt a se tractă în mod deosebit de
cei maturi; să li-se erte acelora, cari se căesc, sau că nu se
poate aplică pedeapsa față de aceia, cari au fost creștini, dar”
au încetat de a mai fi; să se pedepsiască numai numele fără
alt delict, sau numai delictele, dacă sunt împreunate cu numele?

Păn' acum am observat faţă de aceia cari mi-sau denunţat de
creştini, următoarea procedură. I-am întrebat, dacă sunt creștini?
Dacă au mărturisit, i-am întrebat a doua şi a treia-oazră, şi i-am
ameninţat cu pedeapsă de moarte; dacă au rămas pre lângă
mărturisirea, lor i-am decapitat, căci eu eram convins, că ori-ce
ar fi ce au marturisit ei, cel putin neascultarea şi cerbicia lor
trebuiă pedepsită. Pe alţii, cari încă erau infectați de același
fanatism, fiind cetăţeni romani i-am prenotat spre ai trimite
la Roma. În curând însă se arătară — deoare-ce delictele prin
pertractări ca de obiciu se înmulțesc şi mai mult — diferite specii de fanatism. Eu am primit o scrisoare fără nume, care
conţineâ consemnarea numelor mai multora, cari negau a fi
creştini, sau a fi fost cândva, şi cari dicendu-le eu rugăciunile
aclainau deii şi venerau icoana Ta, care am adus'o împreună cu
icoanele deilor; jertfiau cu vin şi cu tămâie, apoi afară de aceea
huliau pe. Christos: lucruri, la cari, cum se susţine, creştinii
adevăraţi nu se pot constrînge. Pe acestia credeam eu așadară
a-i pute eliberâ. Alţii, ar&taţi de un denunciant ca creștini, se
mărturisiau de creştini, curând îns6 earăși s'au renegat, dicând,
că ei ar fi fost, dar'

s'au lăsat:

unii înainte

de trei ani, alţii de

mai mulţi ani, şi alţii chiar înainte de 20 ani. Toţi venerau
icoana Ta, şi icoanele deilor şi huliau pe Christos. Ei susțin
însă, că vină sau greşeala lor a fi fost, că se adunau întro di
anumită înaintea zorilor, spre a 'venerâ pe Christos ca pe un
deu,. şi spre a-i cântă laolalta un cântec, şi că sar fi legătuit
“prin jurământ nu la vre-o crimă, ci de a nu comite nici un furt, .
sau

răpire,

sau

adulteriu, a nu-şi

averi ascunse. După

aceea

călcâ

plecă.
fie care.

cuvântul,

cătră

a

ale

nu

sale
-

tăinui

şi

se
28
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- adunau numai la un prânz comun nevinovat; ceea-ce ei însă
după «edictul meu, în care conform ordinului Tău am interdis
reuniunile private, au încetat de a mai face. Cu atât mai necesar
am ţinut a eruâ adevărul prin tortură de la două sclava, cari
se numiau servitoare. Eu însă nam aflat alta nimica, de cât
un

superstiţiu

şi nemărginit;

pervers

și am suspendat cercetarea,

formală, spre a ascultă ordinul Tău. Căci causa mi-sa părut
vrednică- de meditaţia Ta, cu deosebire din causa mulţimei celor
periclitaţi. Căci mulţi oameni de toată etatea, de toate clasele,
de amândouă sexele, sunt şi vor devent în periclu. Pestilenţa
acestui superstițiu sa lăţit adecă nu numai peste orașe, ci şi
peste ţeară; însă eu sunt de părere, că i-sar.pută pune captt
şi Sar pută delătură. Cel puţin atâta e sigur, că sau început
a, se cercetă

earăşi

templele: cele aproape

jertfele solemne, cele de mult întrerupte;
se pot

earăşi

vinde,

cari mai

părăsite şi a se aduce

ear

vitele

"nainte rare-ori își mai

victimarii
aflau cum-

părători, De aci se poate vedă, ce mulţime de oameni sar
îndreptâ earăşi dacă li-se primeşte căința.“
Răspunsul lui Traian la. aceasta, epistolă, este următoriul:
Tu, Secundul meu, la pertractarea cercetărilor în contra
acelora, cari Ţi-sau denunţat de creştini — ai luat calea cea
potrivită ; căci nu se poate dispun nimica genera), nimica ce
ar pută servi de anumită normativă. - Nu e de lipsă ari căută,
dacă însă sunt denunciaţi şi dovediţi, atunci trebue pedepsiţi;
astfeliu, în cât, dacă unul, care neagă a fi creştin şi o dovedeşte
aceasta, prin faptă, adecă prin aclamarea qeilor nostri, el atuncea
să

capete

ertare

pentru

căința lui,

de

şi va fi fost mai

'mainte

'suspiționat. Acuse nesubscrise însă să nu se primiască la nici
un delict, pentru-că acesta, ar fi esemplul cel mai periculos şi
contrariu spiritului timpului meu.“ !)
D Zertullianus în apologetico cap. Il.: „Plinius Secundus cum provinciam regeret, damnatis' quibusdam Christianis, guibusdam gradu pulsis,
ipsa tamen multitudine perturbatus, quid de cetero ageret, consuluit tunc
Trajanum imperatorem, allegans, praeter obstinationem non sacrifieandi,
nihil aliud se de sacramentis evrum comperisse, quam coetus antelucanos
ad canendum Christo, et Deo, et ad confoederandam disciplinam, homicidium
adulterium, frandem, perfidiam, et cetera scelera, prohibentes.“
Busedius hist. eccles. cap. XXXIIL.: „Tanta et tam gravis plerisque
in locis adversus nostros persecutio tunc temporis saeviebat, ut Plinius
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Aceasta corespondinţă, dovedește de ajuns, cât de puţin a
“fost luat; guvernul pănă aci notiţă despre creștini. Nici Pliniu,
nici Traian, cari totuși amândoi arată o cunoştinţă profundă;
asupra

dreptului,

nu

ştiau,

că ce ar fi de drept în aceasta causă,

şi-şi aleseră calea de mijloc, a cărei umanitate aduse pe Pliniu
mai tâxdiu în prepus fals de complice al creştinismului.!) Se
„diceâ, că Pliniu ar fi fost esmis de împăratul după administrarea
cu însărcinarea “de a ridică acolo un

proconsulatului său la Creta,

templu deului Jupiter. Observând aceasta episcopul Titus Justus
care treceă pe acolo, a rostit un blăstăm asupra. templului, care .
îndată sa dmat din fundament. Atunci veni Pliniu plângând
la Titusşi îi dechiără, că dinsul se dispensează de oti-ce responsabilitate, la, ce Titus "i porunci să înceapă zidirea unui templuîn onoarea deului creştinilor. După terminarea, zidirei templului s'ar fi botezat întrinsul Pliniu împreună cu fiul său 2) de episcopul
însuşi.

Se mai susţine

că Pliniu

apoi,

ar fi suferit

moartea de

martir la Novocomum, deoare-ce un registru al martirilor romani
citează pe un Secundus, care a fost decapitat în 6 August cu
încă alţi cinci pentru devotarea lor cătră creştinism.
martyrum
Secundus inter provinciarum rectores' celeberrimus, motus
multitudine ad principem retulerit de nunmiero. eorum, qui fidei causa
obtruncabantur; simulque în licaverit, deprehendisse se nihil ab iis impie,
nihil adversus leges actitari, nisi quo primo diluculo excitati Christo,
tanquam Deo, hyrmnos canerent. Ceterum adulteria, homicidia, et reliqua
hujusmodi crimina illos etiam aversati, cunctaque ex praescripto legum

agere.“
Paulus Ovosius histor. adv. paganos lib. VIL, cap. 12: „In persequendis sane Christianis errore deceptus Trajanus, quum passim repertos
cogi ad sacrificandum idolis, ac renuentes interfici praecepisset, plurimique
interâcerentur; Plinii Secundi, qui inter ceteros persecutor datus fuerat
relatu admonitus, eos homines praeter confessionem Christi, honestaque
conventicula nihil contrarium Romanis legibus facere, fiducia sane înnocentis confessionis nemini mortem gravem ac formidolosam videri rescriptis
illico lenioribus mitigavit edictis.“
5 Georg. Ludov. Sche/nas commentatio philologica et critica ad |

Plin, lib. X. ep. 97, pg. 4: „Fuerunt, qui Plinium opera Titi ad Christianam

religionem adâuctum esse contendunt, fulti narrationibus, quae leguntur
in ehronico Flavii Dextri, et Titi actis, quae Zeno, legis peritus, cujus

Paulus Tit. III. 13, meminit, scripsisse fertur.“
2) Noi am vădut mai sus, ca Pliniu
de Aa Traian jus trium liberorum. _

copii şi

n'a avut
|

-

că a

primit

|

28
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Aceasta poveste
să aibă trebuinţă de
unei inscripțţiuni mai
de aceasta
a
moarte. !)

seamănă prea. mult unei legende, de cât
cea mai mică combatere. Totuşi dăm loc
vechi şi uneia mai noue, cari nu amintesc
Inscripţiunea mai vechiă sună astfeliu:"

„C. PLINIUS. C. F. C. N. CAECILIUS. SECUNDUS. COS.
“AUGUR. LEGAT. PROPRAET. PROVINC. PONTI. CONSULARI.
POTESTATE. IN. EAM. PROVINCIAM. AB. IMP. CAESARE.
NERVA.
'TRAIANO.- AUG.
GERMANICO. MISSUS.
CURAT.
ALVEI. TIBERIS. ET. PIPAR. PRAEF. AERARI. SATURNI.!
PRAEF. AERARI. MILIT. LEG, VI. GALEIC. X. VIR. STILIT.
IUDICANDIS.
Inscripţiunea mai nouă, pe carea au puso Comonensii
-mărelui lor străbun la, primă Maiu 1498, sună astfeliu:

_,C. PLINIO. CAECILIO. SECUNDO
QUL "CONSULATU, AUGURATU. MILITIAE
GESTIS. AC. ORNANDIS. CAUSIS. POBMATIBUS
EP. HISTORIIS. CONFICIENDIS
|
CAESAREM. TRAJANUM. AUGUST. LUCULEN'TISSIME
LAUDANDO. ADFICIENDOQUE. IMMENSA
LIBERALITATE. PATRIAM. SUAM. EIDEM
IMMORTALE. CONTULIT. ORNAMENTUM
ORDO, COMENSIS. CONCIVI. SUO. DESIDERABILI
HONORE. ACCEPTO
MONUMENTUM. POSUIT
M. CCC. LXXXX, VIII

KAL. MAJI
|
FUNCIUS. ERAM. SED. SUM. VETERI PRAEOLARUS,
HONORE VIVEBAM. PERII. NUNO. QUOQUE. VITA. MIHI.
RSI.
|
>

„Si în privinţa împăratului s'a spus prea mult, dacă s'ar voi
să se facă dinthînsul un protector al creştinătăţii din causa,
decretelor emanate de la dinsul în privinţa sustinerei religiunei
1) Schelhas

|. e.
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de stat.!) Adevărul zace şi aici pe calea de mijloc; apoi totodată astfeliu de documente neautentice, pre cum sunt cele
citate

mai

la vale, nu

dovedesc

nimica?)

-

„Pe timpul lui Traian nu se cunoşteă nici o împărţire a
Palestinei în prima, și secunda; apoi mai sunt cuvinte şi titula.
turi, s. p. divinissimus, victor, triumphator, atât de barbare, în
cât despre

auțenticitatea

poate fi vorbă.
„De si nu
criptului de sus
şi mai ales cest
tărilor celor mai

acelei

epistole

şi acelui edict

nici nu

se poate dubită autenticitatea epistolei şi resde la Pliniu şi Traian, totuşi erau amândouă,
din urmă, încă mai de mult supuse interpremultiple şi parţiale?) Se dice: „Traian sau

1) Christ. Za/steri amoenitates philol, I. „de “Trajano persecutore
“excusato; Gottl. Frid, Guzius, de pagano Christianorura laudatore et fautore

pg.'8t ss.“
Suidas ad vocem Tpaiavos, întră altele scrie despre Trajan: „Hie
Chris" ianis aliquid induciarum concessit; nam qui illis temporibus a Romanis
magistratus redimebant, ad demerendos imperatores variis Christianos
suppliciis afficiebant, adeo ut Tiberianus, qui prima palaestinorum genti
praerat, ad eum retulerit, se non parem esse Christianis occidendis, qui
altro sipplicia appeterent. Unde Trajanus omoibus praefectis suis mandavit,
ne suppliciis eos afficerent.“ —. Epistola lui Tiberianus amintită aci se
află la Jo. Frid. Zr4, dissertatio inauguralis „de imperatorum ante Constantinum M. erga Christianos favore.“ Jena 1758, pag. 19. Aceeaşi este
estrasă de User, acfa fnafii pg. 55, din Antioch Joh. Malaia, (conf.
Spanhemii histor. eccl. tom. I., opp. pg. 656) şi sună: „Imperatori invicto,
Caesari divinissirao Trajano. Mandatum vestrum de puniendis. Galilaeis,
qui nobis veniunt sub nomine Christianorum, quantum în me est, effecutm
dedi. At hi se ultro suppliciis et morti dedunt, et multus licet fuerim
hortationibus et minis, illud agens, ut a se mihi prodendo eos deterrerem,

frustra tamen hactenus fui. Vos itaque juxta ac majestati vestrae invictissimae visum fuerit, de his rebus decernațis.* — Traian să fi interdis
prin aceasta persecutarea creştinilor: „edixit Trajanus Tiberiano ceterisque
praefectis, ut în posterum a Christianrrum caedibus abstinerent: exinde
itaque aliguantum temporis a calamitatibus suis respirarunt Christiani.“
2) Baumgarten. Estras Gin Istoria sacră. pg. 471,
3) Zertullian. apologeticus II. : „0 sententiam necessitate confusam ! !
negat inquirendos ut innocentes, et mandat puniri ut nocentes. Parcet et
saevit, dissimulat et animadvertit. Quid temetipsum censura circumvenis ?
si damnas, cur non inquiris ? si non inquiris, eur non et absolvis ?*
Idem ibid. cap. V.: „quales leges istae, quas adversus nos soli ex-

sequuntur impii, injusti, turpes,

vami, dementes:

quas Trajanus ex parte

438

" ADMINISTRAŢIUNEA

DE

STAT

A

LUI

TRAIAN;

consideră creştinii de vinovaţi, sau nu. Dacă i-a credut vinovâţi,
atunci a greşit când a interdis tragerea lor în cercetare rigoroasă;
dacă însă i-a credut nevinovaţi, atunci a -fost chiar infam a
porunci guvernorului pedepsirea lor.)
Scrisoarea lui Pliniu se împarte simplu în trei părţi, a
cărei prima parte este tema, adecă întrebările asupra modului

obicinuit al procedurei criminale în contra creştinilor.

N

Augustin şi cu dînsul cei mai mulţi sfinți părinti socotesc
dece persecuţiuni a creştinilor, decretate de împărații romani.?)
Cea dintâiu sub Nero?) ar fi cuprins după legendă martiriul
sfinţilor apostoli Petru, Paul, Iacob cel tinăr, Filip și Varnava,
cari trăiau în diferite locuri. A doua goană s'a întâmplat sub
Domiţian.*) De asta-dată suferi martiriul Ioan, Timoteiu, Onesim,
Dionisiu Areopagitulă) Flaviu Clement. A treia, sub Traian, formează aicia, objectul cercetărilor. noastre.
frustratus est, vetando, inquiri Christianos : quas nullus Adrianus, quam“quam curiositatum omnium -explorator, nullus Vespasianus, quamgvam
Judaeorum debellator ; nullus Pius, nullus Verus impressit.*
1) Ce/larii disputat. de primo principe Christiano $. XI. ; in dissertatt,.
academ. pag. 311. — Sarbed de tote: BarzeZ de Trajano non optimo.
Vitemb. 1725. — A se compară /lofmann de causis . persecutionum a
Romanis contra -Christianos excitatarum. Francoforti ad Viadrum 1757.
Mai departe disertațiunea, lui -Scziifze sub acelaşi titlu, $. IX: „Duae fuere
persecutionis causae sub Trajano. Altera, praetextus edictorum Neronis
et Domitiani, quibus praesides, sacerdotes, et populus in damnum Christianorum abutebantur ; altera ipsius Trajani edictum, qui sontes. declaravit, qui diis Imperatorum supplicare nollent ; uti videtur, non alia ex
ratigne, quam ut sacerdotibus saiisfaceret, et quod necessarium -duceret,
ut Imperatorum numen et majestas Christianis eodem modo venerationi
esset, quo omnes cives romani venerări eam debebant.“
2) Augustinus lib, XVIII., de civitate dei, cap. 82.
3) Causa acestei goane o arată Zacifur XV. annal. cap 44. Mai sus
e vorba despre acest citat.

€) Eusebius Vb, II. hist. cap. 13.
5 Wicephorus Callistus lib. |. hist.

cap. 21.

—

Împărtășirile

sunt

“diferite: Baronius annal. eccles. II, pag. 13, $ 10 dice: „praeteriit generatio Apostolorum, a Petro usque ad Paulum et Joannem, qui etiam diu
fuit în mundo, usque ad Trajani tempora.* loan se numeşte martir,
pentru-că sub guvernul lui Domițian a fost fert în oleiu, ceea-ce însă
nu i-a stricat sănătăţii. Murinăd la 10L d. Chr. în Ephes, i-a urmat în demnitatea episcopească Onesim, scolariul lui Paul.: Baroz. |. c. Il. pag. 13

$. 11. — Episcopul roman Clement a suferit moartea sub Traian. Baron,
Ic, Conf, Pagi critica pg, 98, $. 2.
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Pliniu erâ guvernor în Bithynia!) când pentru întâia-dată 2)
i-se întâmplăa judecâ asupra creștinilor. “Modul, cum turbau
în “contra acestei secte sub Nero şi Domițian, lâ putut cunoaşte
din istoria amicului său Tacit şi din propria sa esperinţă; insă,
de şi erâ pretor sub Domițian, totuşi nu erâ judecătoriu în
acelea, cercetări criminale, pentru-că nu aparţineau înaintea
forului său. Apoi și Traian pănă atunci încă n'a, fost, emis nici
un edict cu privire la, creştini, pentru-că altcum întrebarea lui
ax deveni de prisos. Etatea inculpaţilor formă o considerațiune
principală pentru umanismul lui şi serviă chiarşi în sensul
" dreptului roman ca basă la, aplicarea pedepsei, de unde apareă
şi mai bătătoriu la ochi ca o crudalitate nelegală dacă nu se
- observă aceasta, deosebire.
din partea judecătorilor.t) Şi Pliniu
încă, eră constrins

a decide

asupra

persoanelor

de fie-care

etate

şi gen) însă asupra acestui punct nu căpătâse răspuns precis
de la împăratul, de unde se poate deduce ca probabil, că astfeliu

de barbarii durau încă continuu.f)

7

O altă întrebare erâ pentru Pliniu, că oare poate-se ertă
acelora cari sau căit, sau că acela care a fost odată. creştin
nu poate participă la acest favor dacă a încetat de a mai fi
creştin? El erâ de părere, că în casul acestă ar. trebui să i-se
-erte,- pentru-că astfeliu s'au adus earăși o mulţime mare de
oameni la calea dreaptă) şi sa prevenit, unei despoporări. Un
oraş în Phrygia, care numără numai locuitori creştini, să stîrpi
-de împresurători cu tot ce se află viu întrînsul.8) Că ertarea,
1)
”)
3)
1)
tortores

şi nu în Spania, cum sa susţinut.
dl dice cognitionibus de Christianis nunguara «se interfuisse.
Solemne mihi est, domine, omnia, de quibus dubito, ad te referre.
Zactautius divin, institut, V,, 13: „nostri pueri et mulierculae
suos taciti vincunt, et exprimere illis gemitum nec ignis potest.“

Cypriani ep '11—81. —
vers. 655
5)
-6)
băiat de

Augustini serm. 31. — Prudentius hymu. XIV."

ss. — Eusebius hist. 1V., 16.
omnis aetatis et utriusque sexus homires in periculum vocabantur.
Zusebius hist. V., |, ep. eccl. Lugdunensis, dice, că Ponticus, un
abia 15 ani, ar fi fost ucis împreună cu mama sa Blondina, în

modul cel mai crudel, pentru-că erau creştini.
7) hominum turba, emendari.
O
5) Busebius hist, eccl, VIII,

4.

—

Zactaatius

Zertullianus ad Scapulam V.: „quid facias de tanţis

div. inst,

millibus

VL,

—

hominum,
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sa arătat cu efect, reese de acolo, dice Pliniu, că s'au început,
a se cercetă, earăși templele aproape părăsite, a se aduce earăşi
jerttele de mult sistate şi a se cumpără earăși ici-colea animalele
destinate pentru sacrificiu, cari de mult nu 'şi mai aflară cumpărători. Unii denunţaţi ca creștini, au negat în curând: că
dînşii ar fi fost,

însă

în

curând

s'au

lăp&dat;

unii

înainte

cu

trei ani, alții înainte cu mâi mulţi ani, alţii chiar înainte cu 20
ani.!) Toţi acestia au renegat creştinismul prin agraţiare. Împăratul

-recunosci

aceasta

procedură

ca

corăspundătoare,

de aceea, răs-

_punse diînsul, că “aceia, cari negau a fi creştini şi dovediau
aceasta prin fapte, adecă prin adorarea, deilor îndatinaţi, să
capete

ertare

pentru

'căința

lor,

de

și mai

'nainte

vor

fi fost

suspecți. Cu cuvântul din urmă voiă Traian să însemne nu numai

pe cei suspecți, ci chiar şi pe aceia, cari de fapt. vor fi fost
creştini. — ȘI Valerian a, imitat mai târdiu pe Traian în aceasta

îndurare,)

ceea-ce

reese

din

cuvântarea

lui

Aemilianus,

pre-

fectului din Egipet, cătră episcopul Dionisie din Alexandria.
Ca o dovadă a renegărei sincere a, creștinismului Pliniu

_impuneă

acusaţilor

să. aclame

pe deii păgâni

şi s5 le adoreze-

chipurile;) pre cum a aprobat'o aceasta, şi Traian în răspunsul
său.*) Tot-odată 'i puneâ săşi arete aceasta, venerațiune şi faţă,
de icoanu lui Traian, probabil pentru-că *i priviau pe creştini
ca pe.o sectă politică, cari denegau capului statului supunerea
şi astfeliu trebuiau constrinşi la omagiu, nu însă din simpla
linguşire, care af fi fost cu atât, mai desprețiit eu cât el insuşi
lăudă în panegiricul său, că au perit timpurile sclavismului:5)
tot viris ac feminis, omnis sexus, omnis aetatis, omnis dignitatis,
offerentibus se tibi ? quantis ignibus, quantis gladiis opus erit? quid
ipsa
Carthago passura, est decimanda a te? —«
1) De aci ar resultă goana, întreită sub Nero, Domițian şi 'Traian.

2) Eusebius

lib.

VII,

cap.

11.

Aemilianus

încheie

cu

cuvintele :

s7f 05y «puri 7005 zebra ; odă vie &xagisous Uuăs tacea megi zi priavSpon
iey
«ră zrg0sdox5, înre.di neg îm) sd felrio us 7p01gEnovzaţ,!
3) „ut Deos appellarent, eorunque simulacra venerarentur.*
4) ut, qui negaverit, se esse Christianum, id re ipsa etiam mani-

festum faciat, id est supplicando diis.“
5) Plin. panag.

ctp IL. Domițian

formulă în ordinaţiunile
Szetou, Dom. XII,

lor:

dominus
-

Ă
prescriă

et

procuratorilor

Deus

noster

următoarea,

sic fieri jubet.“

RELIGIUNEA.

|

1

” „Nicăiri nu 1] vom mai linguşi ca pe un deu, ca peo ființă
“mai şuperioară, pentru-că noi nu vorbim despre un tiran, nici
despre un despot, ci despre un părinte-al patriei.“ Şi la alt loc:
„Tu păşeşti în sanctuare numai pentru a Te închină deilor;
ie îţi serveşte de cea mai mare onoare a păzi la pragul
templului!) şi a stă lângă stâlp. De acolo provine, că Tu susțini
rangul unui deu întră oameni, pentru-că Tu însuţi nu aspirezi
la, rangul unui deu.“
„Proba cea mai crudă erâ hulirea lui Christos2) la care
pre cum a, audit Pliniu, creştinii cei adevăraţi nu se puteau
constrînge;2) pentru aceea el nui ţineâ de culpabili pe aceia,
cari repstau formula spusă înainte despre denegare şi hulire.
_ Traian sfătueşte pe Pliniu să nu caute după creştini, dar
să "i pedepsiască dacă sunt denunțaţi şi dovediţi de atari. Ast-

feliu simplu

numai

numele

lui Christos

erâ

destul

motiv de

pedepsire, fără a mai fi comis vre-o crimă) Celor judecaii la
moarte - li-se acaţă sau li-se purtă înaintea lor o tablă cu.
inscripţia: -„hic est Christianus.* La perdarea lui. Polycarp
heroldul trebuiă să strige la porunca proconsulului de trei-ori
|
cuvintele: „Polyearpus Christianum esse se confessus est.“
raportul
conţine
Traian
căţră
epistolei
A doua parte a
despre procedura la cercetarea, despre care sa făcut amintire.
“

1) Jbid. eap.-52,

Când

statua împăratului

templului, — Imputarea de lingușire

se află aşedată la întrarea

şi a contradicerei sar pută decliâ

de Pliniu și prin accea, că Roma și provincia formau 0 deosebire.
Minucius Felix 29, 6.
„ut prasterea maledicerent Christo.“ — „Aiaoprzterv,“ la ce Paul
2
E
constriageâ deja sfinţii.3) Cine nu “şi aduce a minte de statornicia mişcătoare a ootogena. _
rului Policarp, pe care proconsulul Asiei încă vuiă săl constrîngă la
hulirea lui Christos. Faselius hist. eccl.-IV., ît: „ydozovre zei E Eni
dovieiw cără, zei 0ădtv ui idiznoe, xi ms Vuveţeat Bâccoqnpijaca d Beoita
,
uoi ză 0otavri ue.“
4) Tertulian. apolog. IL.: „cum in omnibus nos aliter dispositis,
quam ceteros nocentes, id unum contendo, ut de eo nomine excludamur,
quoăd faciunt non Christiani) intelligere
(excludimur enim, si facimus,
potestis, non scelus aliquod in causa esse, sed nomen. — Ideo torquemur
confitentes, et punimur perseverantes, et absolvimur negantes, quia nominis proelium est. — Quid de tabella, recitatis Christianum? cur non et

homicidam ? "—

Ita plerumque

clausis

oculis

ponum alicui teştimonium ferentes, admisceant

in

odium

impingunt, ut

nominis exprobationem.“
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După-ce acusătoriul a strigat numele omului, îl întrebă Pliniu,
dacă e creştin ? Când r&spundeă afirmativ îl întrebă a doua şi
a treia- -oară, şi totodată '] amenință cu moartea. Dacă rămâneă,
statornic,

atunci

moartea

de martir

îi erâ

soartea

lui;")

dacă

însă şovăiă în credință de frica de measte, atunci i-s6 ficsă din
partea jndecătoriului o di spre adorarea deilor şi hulirea lui
“Christos.*) Admoniarea eră umană şi blândă, dacă în genere
procedura întreagă se poate justifică; 2) pentru-că inquisiţiunea
eră

cea

mai

mare

monstruositate-

a

tuturor

timpurilor,

ce a

putut'o reproduce barbazrismul
și fanatismul
religios; apoi:
simptoamele ei se repetează în tot aceeaşi formă, numai cât
procedura
cumplită a creștinilor în contra Albigensilor şi
Valdensilor în Francia, cât; şi în contra, Maurilar şi Judeilor în
Spania, întreceâ pe departe inquisiţiunea păgânilor contra creştinilor din Bithynia.
Că pretorii căutau o onoare a spiritului lor
pătruridătoriu de a căştigă apostaţi, zăceă în firea lucrului. Lactanțiu dice) că dînsul a vădut pe un inquisitor în Bithynia,

a cărui bucuriă asupra, apostasiei în fine succeasă a unui creştin
care în decurs de doi

ani sa

arătat

statornic,

a

fost atât de

1) „perseverantes duci jubebat *
2) Cypriani sermo de lapsis V.: „quum
dies praestitutus excessit,
"quis professus intra diem non est Christianum se esse, confessus eşt.* —
»„Explorandae fidei praefiniebantur dies: sed qui seculo se renunciasse,
meminit, nullum seculi nomen novit, nec tempora tetrena jam comput at,
qui aeternitatem de Deo sperat.“
i
3) Eusebius IV, 15; VIL, UI; VII, 9—10. Administraţiunea să fi
sunat cam astfeliu: „serva animam tuam; noli animâm tuam perdere;
tui ipsius miserearis ; tuae aetati at adolescentiae consulas; uxoris, liberorumque habeas râtionem;; quidnam mali est dicere : Domine Caesar ! et
sacrificare, atque ita evadere incolumem *
Prudentius byman, VIU, 47 lasă pe pretorul a vorbi astfeliu cătră
fecioara Eulalia : „Quam cuperem tamen, ante necem si potis est, revocare
tuam, torva puellula, nequitiam. Respice, gaudia quanta metas, quae tibi.

fert genialis honor. Te laciimis

labefacta

domus

prosequitur, generisque

tui ingemit, anxia nobilitas : flore_quod occidis în tenero proxima dotibus,
ei thalamo. Non movet aurea pompa thori ? non pietas veneranda senum,
quos temeraria debilitas ?* Apoi ameninţarea groaznică:
„Ecee parata
ministeria excruciabilis exitii! Aut
gladio ferire capu:
aut lanibere

membra feris: aut facibus
cineres resoluta, flueş.!

2 Lactantius VL

data

furnificis

E

flebiliterque ululanda tuis în
.

-
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mare, ca-şi-când ar fi raportat, o învingere asupra unui popor
barbar. Apoi nu totdeauna s'au mărginit numai la seduceri spre
apostasie cu. vorbe dulci şi cu simple ameninţări; ci -se aplicâ
față de -cei mai

cerbicoși

chiar

şi

tortura,

pre

cum

se

ştie

aceasta despre Scapula!) şi Demetsianus 2) guvernorii - Afiicei,
şi despre mulţi alţii.
La romani esistau opt feliuri de pedepse Drinoipale, pre cum
pedepse în bani, pedepse corporale prin lanţ, cătușe, obedi la
picioare şi la gât, bătaie cu nuele şi cu bastonul, şi pedepse de
resplătiri pre cum-ochiu pentru ochiu, dinte pentru dinte; mai
departe pedepse infamante priri censor, exilare, perderea, dreptului
cetățenese sau chiar și a libertăţii, şi în fine pedeapsa de moarte,
care la Pliniu se esprimă prin cuvântul: „duci jussit.* ŞI
pedepsele de moarte erau de diferite soiuri. Mucenicul Stefan a
_fost ucis cu petri, Paul ca şi Iacob fiul lui Zevedeiu decapitat,
Petru crucificat, Polykarp-ars, ear Ignatie aruncat fiarelor sel: i
batice; nu se știe însă, că ce feliu de moarte aplică Pliniu;
probabil moartea prin spadă ca cea mai puţin crudelă. Scriitorii
posteriori poate vor fi depins în: colori prea bătătoare la ochi
atrocitățile săverşite faţă. de martiri.?)
i
Se aruncau în sarcina creştinilor delicte infamânte, absurde

şi parte ridiculoase, Că ar fi adorând un cap de măgariu îndăit,; 4)
că ar fi venerând soarele, genitaliile episcopului lor şi crucea; 5)
că lui Serapis, lui Apis şi martirilor li-ar fi fost arătând veneD Seztimius lib. IV. ad Scapulam:
„quid amplius tibi mandatur,
--guam nocentes confessos dampare, negantes autem ad tormenta revocare ?
Videtis ergo, quomodo ipsi vos contra imandata faciatis, ut, confeseos
negare cogatis.“
2 Cyprianus |. c.: „nunc vero quum sponte confitear, et clamen, et
crebris et repetitis identidem vocibus Christianum me esse, contester,
quid tormen'a-admoves confitenti, et deos tuos, non în abditis et secretis
locis, sed palam, sed publice, sed in foro ipso, magistratu et praesidibus
audientibus, destruenti ?“
3) Precum Anfoutus Gajlontus de martyrum cruciatibus, şi Fustus
Lipsius de cruce. Deja numai privirea, figurilor din cartea cestui din urmă _escită oroare şi scârbă. — Sigonius de judiciis TII., 18 tractează despre
tortura, romană.
:

% Zer/uii. apolog. cap. XVI. — Id. ad nationes I,, 14.
5) Minucius Felix îm Octavius.
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îi numiau ateisti,)

falsificători . de

monete şi fărinecători,) antropofagi, sodomiţi, incestuoşi,t) şi
trădători de majestate.5) Chiarşi păgânii cuminţi aveau o părere
rea, despre creștinism
-şi îl caracterisau prin espresiunile cele
mai

infame,

mai

ales

când apăreâ ca martiriu. Tacit îl numeşte :

“„exitiabilem superstitionem.“ 6) Suetoniu: , superstitionem novam.
et maleficam
; 1) Paul deja dice: „Noi însă predică pe Cristosul
cel restignit, o supărare pentru judei şi o nebunie pentru greci.5)
O inscripţiune aminteşte despre creştinism. tot în acelaşi sens:5)
NERONI. CL. CAIS,
AUG, PONT. MAX.
OB. PROVINC. LARONIB.
ET. HIS. QUL NOVAM.
GENERI. HUM. SUPER.
STITION. INCULCAB.
PURGATAM.
-

Pliniu numește statornicia creştinilor: „pervicaciam et infiexibilem obstinationem — superstitionem pravam et immodicam.“10)

Şi totuşi

atestatul

_pentru-că dinsul

lui e cel mai

nu i-a

strălucit

asupra creştinilor,

aflat de vinovaţi pentru alte delicte.i1)

5 Ensebii hist. ecel. lib. VIII, cap.6.
2) Arnobius UL. — Laitantius V., 9. — VIL, 27.
3) Augustinus de. consensu evangel. I., :9—10,
3) Zertull. apolog. cap. 8. — Idem ad nat. I., cap 7: 15; 16.
-5) Id. apol. cap. 10. — Vedi şi Christ, Kortnolt tractat. de calumniis
paganorum in veteres Christianos sparsis. Kiloni, 1658. — A/eissner de
persecutionibus etc. Christianorum. Wittemberg 1654.

6 Zac, annal. XV,, 44: „repressa în praesens exitialilis superstitio
rursus erumpebat,
urbem etiam quo
branturque.“
1) Suefou. in
5) IL. Cor. I.,

non modo per Judaeam,
cuncta undique atrocia
vita Neron.
23:

originem ejus mali, sed per
aut pudenda confiuunt cele-

cap. 16.
”

%) Gruterus. thesaurus pg. 238. Inscripţiunea se află pe ruinele satului.
Marquesia în Portugalia.
10) Pâine.

-

13) Unica, crimă eră contemtus deorum,

-
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că crima sau retăcirea lor ar fi sustat

în esenţă

întraceea, că conveniau întro di-anumită, probabil Sâmbăta!)
Cel puţin o făceau această doară creştinii de origine judaică
Gintr'o obicinăire vechiă; creştinii de origine păgână serbau

prima di de săptămână, în mernoria învierii Domnului.
Convenirile se ţineau înaintea revărsatului dorilor, ceea-ce
atrase mai ales acele încriminări aventurioase. Acest obiceiu de
a serbâ noaptea sau des de dimineaţă, serviciul ddeesc, se usită,
- încă pe vremile apostolilor.) Întro qi de sabat, pre când conveniau apostolii la frângerea pânei, le predicâ Paul şi voiă să
plece a doua di mai departe şi lungi vorba pănă la medul
nopţii.“ Atunci se întâmplă nenorocira cu Eutychus, care apucat
de somn, a cădut din fereastră. Căci se dice mai departe: „Paul
vorbiă multe cu dinşii pănă se făcă diuă.“ Convenirile nocturne
sau la revărsatul dorilor sarfi tinut de dimineaţă întru amin-

b „stato die.“ Bocâmer âiss. L. juris eccles. antiqui

ad Plinium.

—

Augustinus epist. LXXXVI.: „una sabbati tunc appellatur dies, qui nune
dominicus appellatur, quod in evangeliis apertius invenitur. Nam dies
resurrectionis domini prima sabbati a Matthaeo, a ceteris autem una
sabbati dicitur, quem constat eum esse, qui dominicus postea appellatus
est.“ —- Taszinus martyr. in dialog. cum Tryph. Ju. pg. 260: „praeceptum
circumeisionis, octava, die omnino circumcidere jubens infantes -natos,
nota, erat -verae circumcisionis, qua circumcisi sumus ab errore et pravitate
per eum, qui a mortuis resurrexit una sabbatorum die, Jesum Christum
dominum nostrum, Una enim sabbatorum, prima manens dierum omnium
juxta numerum spatiis rursus dierum omnium in circulum de cursis octava
vocatur, et prima, sicut est, manet.“. — /dem apolog. IL.: „die, qui solis
_dicitur, omnium, tam qui in oppidis, quam qui în agris commoratţi sint,

conventum

institutum

fuisse.*

—

Jdem

zdidem:

„die

solis

communiter

omnes conventum agimus, quia dies primus est, quo Deus, tenebras et
confusam materiam depeliens, mundum fecit, et Jesus Christus salvator
noster eodem die ex mortuis resurrexit.“ — Augustin. sermo
tempore dominicum diem apostoli sanxerunt, quia în eodem
_resurrexit.i — Despre diua convenirei compară şi: Acfor. Îl. 40.
XIV, 5. — Galaz. IV., 9, 10, 11. — Cofoss. IL, 16. — Acfor. XIII,

251: „de
redemtor
— Rom.
14 ss. —

XVI, 13. — XVII, 2. — XVI, 4, - 1. Cor. XVI, 2. — 44 XĂ.,
Matt. XĂVIUL,, |.
:
2) Actor. XX 7—11. Ibid: XII, 12.

1.

—

Pe
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tirea, învierii lui Christos) Acolo -ardeau luminări 2) ca,
vadă şi spre a -preveni suspiţionării” unor fapte-infame.2)
îndoeală însă causa, principală a rugăciunilor nocturne
persecuţiunile, şi- cu cât mai mișterioasă apareă secta, cu
mai

mult

se încordâ

şi curiositatea;

cu

atât

mai

să se
Fără
erau
atât

de lipsă însă

erâ şi precauţiunea.: Astfeliu locurile de convenire - trebuiau
alese cu precauţiune şi ţinute ascunse. Pe timpurile aposto-.
„lilor şi pănă-a nu începe persecutăzile mai selbatice, convenirile
se făceau în case private. Dar şi atunci trebuiau să fie cu
mare îngrijire, pre cum reese aceasta din povestea despre
eliberarea lui sf. Petru din lanţuti. Acesta sosisă înaintea casei
Mariei, a mamei lui sf. loan, pre când erau mulţi adunaţi şi
ţineau rugăciuni; el bătăi la poartă şi atunci eşi servitoarea,
Rhode afară spre a ascultă. „Si când recunoscă vocea, lui Petru,
„de bucuriă nu deschise poarta, ci se grăbi înlăuntru şi le vesti,
că sf. Petru stă înaintea porţii. Bar ei îi r&spunseră: Tu ai
nebunit! Dinsa însă insistă, că ar fi aşa. Ei diseră: „Este îngerul
său!“

Sf. Petru

însă

bătăi mai

departe;

ear

ei când

au deschis,

lau vă&dut şi sau spăimântat. E! insă le făct cu mâna un
semn, ca să tacă) — Pănă la risipirea leruealimului, creştinii
de acolo învățau şi se rugau în templu?) şi preste tot în ţeara
,

1) Cel puţin se ştie aceasta de sigur despre serbarea paştilor. /acZant. VIL., 19: yet haec est nox, quae a nobis propter adventum regis ac
Dei noştri pervigilio celebratur.* — /sidorus VI. orig. 16: „Paschae nox
-ideo pervigil ducitur, propter adventum regis ac domini nostri, ut tempus

resurrectionis ejus nos non dormientes sed vigilanles inveniat.“
2) Act. XX. 8: „Şi erau multe făclii pe platforma casei, pe când erau
adunaţi.“ — Socrafes V., 22: „ev "Elidor, zei “Tepovoliuous, ue Oeooalia, râs
îv zis Auzvapias suzăs rover.“
.
.
5) Origen ado. Celsum la începutul opului: „00 pini 70U70 7r010d017, :
da, dodouuevor. zip Emornuttmw cbzois dz z0ă,. Sdvazov.
- Basilius de spiritu sancto XĂVIIL.: „tdose zois zaurortotv îuv, pen
Cori

Tv

pg

z0d

tonegrvod

Păros

VE

coda,

ci?

£o9us

(pavtvros

z0 pugus sep. fe.

— Tertulian. ad uxorem IL, 4: „quis nocturnis convocationibus, si ita
oportuerit, a latere suo eximi liberter feret? quis denique solemnihbus
paschae obnoctantem securus sustinebit?“ — Zieronymiis epist. 7: „pracponatur ei prubae fidei ac morum ac pudicitiae virgo veterana quae illam
doceat, et adsuescat exempio ad orationes et; psalmos nocte consurgere —
— aecensaque lucerna reddere sacriflcium vespertinum..
N
4) Actor. XIL., 12—17.
5 Ibid. IL, 46, — TU, 1. — V,, 21, 42. — XXI, 26.
4

.
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| judeilor în tot locul în sinagoge.!) Paul cu: societatea lui de călttorie ajunsâse la Antiochia în Pisidia: „şi se duceau în şcoală
în diua de sabat şi se aşedau acolo.“ Aicia, predică Paul. Şi
apoi se întâmplă la Iconium, tă convenirăşi predicau în şcoala

_Tudeilor.?) Apoi la Philippi în Macedonia)

la Tessalonica,t) şi la

Athena. Pe timpurile: persecuţiunilor se alegeau după cum, ştiut
este, catacombe, crepături în stânci, pustietăţi şi alte locuri
ascunse. Când mai slăbiă persecutarea, atunci ori şi care loc
profan se prefăceâ într'o casă de rugăciune. Pe timpul lui Alesandru Sever s'a fost pus comunitatea dn Roma în posesiunea:
unei bucătării publice, care eră o proprietate a statului, din
case

causă

s'a şi escat. o ceartă

cu

ospătarii,

cari pretindeau

a

avă un mai vechiu drept de posesiune. Împăratul complană cestiunea; prin verdictul, că e mai bine să fie în locul acesta ddeul
cel iubit, fie cât de r&u, adorat,
la disposiţiune, 5)

de

cât să li-se pună

osp&tarilor

„În aceste adunări cântau creştinii un cântec în onoarea,
lui Cristos, ca a unui Dqeu.5) Dam şi fără aceasta mărturie nu
se poate dubitâ, ca credincioşii deja pe atuncia arătau o adorare ddeească lui Cristos, fiului lui Ddeu, care sa întors la
tâtă-său şi şede de-a dreapta acestuia?) Însă tocmai aceasta. eră
crima, lor, pentru că Cristos n'a fost un Ddeu roman. Cântecul
va fi fost probabil cântat. sau dis înainte de un presbiter, și
apoi de comună repetat sau întărit cu un „Amin“. Astfeliu de.
psalmi şi cântări alternative spre glorificarea persoanei ddeeşti
şi a învățăturei lui Cristos erau obicinuite încă de prin primele

3) Ibid. XIII, 14, 15.
2) Ibid, XIV., 1.
3) Actor. XVI, 13.
4) Ibia. XVII, 1, 2. — XVIL., 17.
„eum Christiani
5) Aeliz Lampridiu Alexander Severus. cap. 49
quendam locum, qui publicus fuerat, occupassent, contra popinarii dicerent,
sibi eum deberi, rescripsit, melius esse, qnomodocunque illic Deus colatur,
quam popinariis dedatur.“
invicem.
s
6 carmen Christo, quasi Deo, dicere secum.
î) Piberiu ar fi făcut deja în senat propunerea de a transpune. pe
Christos întră dei, ceea:ce însă nu s'a, esecutat. Opiniunea lumească a stat
încă timp îndelungat în contra ddeirei lui Christos: Zacfant, IV. 30 : „Yvel
7

.
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timpuri.

admoniează

pe

Colosei :!)

„Lăsaţi cuvântul lui

lor odios, după cuvântul învăţătoriului lor, care diceă:
„Însă
vorbirea, voastră să. fie da, da, nu, nu, cee pe deasupra e rău!“

“ci prin un misteriu a nu comite furt, jăfuire, adulteriu, a nu-şi
căleă

cuvântul,

a nu

negă

la cerere vre-un bine

ascuns.

Tocma

impossibile, vel incongruum esse, ut Deus in uterum se mulieris includeret ; nec coelestem illam majestatem ad tantam infirmitatera. potuisse
- deduci, ut hominibus contemtui, derisui, econtumeliae et ludibrio esset,
postremo etiam cruciamenta perferret, atque execrabili patibulo figeretur.“
— De Tiberii Christum in Deorum numerum referendi consilium Commentatio. Seripsit J. W. J. Braun., Bonnae ad Rhenum 1834.
" psalmii

1) Cofoss, IIIL., 16. —
Zheronymus cap. V, ad Ephesios dice, că
ar fi avut un corţi.ut ethic, ear' imnurile ar fi servit spre prea-

mărirea.
—

Ddeului şi cântările spre lauda legăturei admirabile a creaţiunei.“

Zusebius

pgarpelaca

hist,

eccl.

7ov- 40pov.- 10

V.,

28:

3eoă

2 Spre aceasta se

ov

„mpaâuoi
Xgrsâv

zei

dci

buvoda.

pare a indigită

c0câpâv

dres

nd

msv

Seoioyodurts.*

secum

invicem

Zertullian. apolog. XXXIX., unde tractează despre

al lui Pliniu. —

ospăţurile de caritate

ale fraţilor, dice: „ut quisque de seripturis sanctis vel de proprio
potest, provocatur in medium Dev canere.“

ingeniv

Îdem îbidem : „coimus in coetum et congregationem, ul ad Deum
quasi manu facta precatione ambiamus orantes, Haec vis Deo grata est,
Oramus etiam pro imperatoribus, pro _ministris eorum et potestatibus,
pro statu saeculti, pro rerum quiete, pro mora finis. — Cogimur ad divinarum literarum commemorationem, si quid praesentium temporum qua:
litas aut praemonere cogit, aut recognoscere. Certe fidem sanctis vocibus
pascimus, spem erigimus, fiduciam figimus, diseiplinam praeceptorum
nihilominus inculcationibus densamus.“

3) sacramentum la Pliniu

s8 nu

se

înţeleagă

în

sensul

obicinuit

roman, ci înseamnă probabil deja după conceptul creștinesc alâ'a ca şi.
o acţiune sfântă și un simbol mistic. Bochmer dis. juris eceles. antiqui
ad Plin. diss. III, $. XVIII. — Zerfu//. apolog. II.: „praeter obstinationem
non sacrificandi, nihil aliuă de sacramentis Christianorum comperisse,
„Quara coctus antelucanos aâ canendum Christo.%

',

N

Paul

Cristos să locuiască în abundanţă întră voi, în toată înțelep- ciunea,;: învăţaţi-vă şi vă admoniaţi voi înşi-ve cu imnuri de
laudă, şi cu frumoase cântări spirifuale, şi cântaţi Domnului în
inimile voastre“. Acela, care eră inspirat, de duhul sf. păşiâ în
adunare după obiceiul quăcherilor:2) Se deobligau reciproc la
vixtute, de şi nu prin jurământ) pentru-că acesta erâ creştini-

k

E

SR /
iv Tab;

0/2

„Deeebal

11

„i

NR
a.

în,

A

se supune.

/,
:1

SI

ANRE
U/
e
se eu ii

Răniţii sunt dişi la adăpost.
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la, contrariul se legatuiâ în societăţile secrete de mai 'nainte,!)
din care causă statul nici-când nu voiâ să le sufere. Apoi interdise mai ales și Traian așanumitele sodaliţia, pre cum s'a amintit
mai sus?) şi să nu se pună în vina neştiinței sale cu misteriile
secrete de şi nobile ale creștinilor, dacă el confundă societăţile
lor cu celelalte.
Un sărut de iubire creştinească sigilă făgăduinţa solemnă 5)
şi acest obiceiu aduceâ creştinii pe atunci în prepusul impuditătei infamante, tocmai ca în diferite epoce mai târdiie pe
membrii societăţilor secrete.) După aceea se desfăceau de regulă
adunările şi conveniau numai earăşi la un ospăi inocent, comun
pentru toţi fără deosebire. Este ştiut, că Christos a dat acestor
ospăţuri cu apostolii săi o însemnătate simbolică și se ţineau
după despărţirea lui ca un praznic. în memoria lui spre a se -

întări reciproc în

Sau

aci

De

bune.

cele

carității, zorwvovie, unio

numirile, âyâzu, ospățul

togagisie,

COMMUNIO,

actio.

gratiarum

Deoare-ce pânea şi vinul se împărţăşiâ ca simbol de împreunare
cu corpul şi cu sângele lui Christos, creştinii deveniră defaimaţi
ca, antropofagi5) Pliniu opri aceste reuniuni private (Hetării)
Zioiu 38, unde descrie grozăviile bachanalelor; Sa/fusfius, Dio
Florus, unde dinşii vorbesc despre conjuraţiunea lui Catilina. —
Maximus IX, 11. — Solinus XX,
Plin. epp. X., 4.
Augustin homil. de diversis LXXXIII.: „post ipsam (orationem
dominicam) dicitur pax vobiscum: et osculantur se christiano osculo
sancto, quod est signum pacis. Sicut ostendunt labia; fiat în conscientia;:
id est, quomodo labia tua ad labia fratris tui accedunt, sic cor tuum a
1)
Cassius,
Valerius
2)
2)

corde ejus non recedat.“

Tertulian apolog. XXXIX.:

4 Săloianus

„vide ut invicem se diligant.“

lib. IV., de gubern.

Dei:

„etiam initia ipsa nostrae

religionis non nisi a duobus maximis facinoribus oriri arbitrabantur;
primurm scilicet homicidio, deinde quod homicidio est gravius, incestu;
nec homicid:o solum et incestu, sed quod sceleratius quiddam est incestu

ipso et homicidio, incestu matrum sacrosanctarum
tium parvulorum, quos non occidi tantum a
abominandum etiam vorari existimabant, et
Deum.“

5) Caecilius apud

Minuciuara

tectus, ut decipiat incautos,

a tirunculo

farris

superficie,

rufum

quasi

cap. VIII.:

ei, qui sacris

adponitur

ad

et homicidio innocen-

Christianis, sed quod magis
haec omnia ad placandum

„Infans
imbuitur :

farre

con-

is infans

innoxios ictus provocato, coecis
29
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“ale creştinilor, pentru-că Traian a interdis aşanumitele
și de atunci încetau a le mai ţină noaptea,
Pe două sclave,
cari se
numeau

servitoare,

sodaliţia,
fiind. că

funcționau
ca diaconese,
le-a supus
Pliniu
unei torturi,
însă nu a descoperit nimica, de cât un superstiţiu îndărătnic
şi nemărginit,

și suspendă

cercetarea,

formală

spre

a aşteptă

poruncile lui Traian.
Răspunsul lui Traian la întrebarea lui Pliniu e, privit din
punct de vedere politic, drept şi totodată amăsurat. caracterului
său

uman.

Persecutăzile

de pe

timpul

su

atribuite

lui

sau

tolerate de dînsul, se represintă astfeliu prin istoria şi prin legenda
bisericească. Pretutindenea ese legenda; la iveală.
occultisque vulneribus oeciditur: hujus (proh nefas) sitienter sanguinem
lambunt; hujus certătim membra dispertiunt: hac foederantur hostia, :
hac conscientia, sceleris ad silentium mutuum
pignerantur. Haec sacra
sacrilegiis omnibus tetriora. Et de convivio notum
est, (passim omnes
loquuntur) id etiam Cirtensis nostri testatur oratio: ad epulas solenmni
die coeunt, cum omnibus liberis, sororibus, matribus, sexus omnis homines,
et omnis astatis. Iilic post multas epulas, ubi convivium coaluit, et incestae
libidinis fervor ebrietate exarsit, canis qui candelabro nexus est, jactu
oftulae ultra spatium lineae, qua vinctus est, ad impetum et saltum provocatur : sic everso et exstincto conscio lumine, impudentibus tenebris
nexus infandae cupiditatis involvunt per incertum sortis: et si non
omnes opera, conscientia tamen pariter incesti: quoniam voto universorum appotitur,: quidquid accidere potest ini actu singulorum.* — Un
atestat laudabil îl dă Zarzu//. apolog XXXVIIII.: „precibus peractis panis
offertur et vinum et aqua;
(de sigur nu pentru băut ci pentru spălat)
et praepositus preces similiter ac gratiarum actiones quantas potest
funâit, populusque fausta adprobatione acclamat, dicens, amen. Hinc distribulio fit eorum, în quibus gratiae sunt actae, et participantur ab
unoquoque praesente, absentibus autem per diaconos mittuntur. Ceterum
qui locupletiores sunt, et qui ita volunt, pro arbitrio quisque suo, quod
lubet conferunt, quodque sic colligitur apua praepositum deponitur, ac
ile înde orphanis et viduis et:his qui propter morbum
aliamve causam
egent, et iis qui in vinculis sunt, aut hospites et peregrini, opitulatur;
verbo omnium indigentium tutor et curator constituitur.* —
Tot acolo;
„hon prius discumbitur, quam oratio ad Deum praegustetur : ediţur,
Quantum
esurientes capiunt: bibitur, quantum pudicis est utile: jam"
saiurantur, ut qui meminerint, etiam per noctem adorandum sibi Deum
esse: ita fabulantur,
ut qui
sciant, Gominum
audire.
Post aquam
„ manualem, et lumina, ut quisque de scripturis sanctis vel de proprio
ingenio potest, provocatur in medium canere > ete.

BELAGIUNEA:
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În aceeaşi proporţiune cu creșterea, creștinismului descrisă
de Pliniu!) și cu negligarea templelor și sacrificiilor, perdeau şi
oraclele din influinţa, lor, deoare-ce o mare parte din clasa cultă
se mărturisiă deja la învățătura nouă.2) Aceasta, escită naturalminte o atenţiune şi mai mare la autorităţile statului. Persecuţiunea, cea dintâiu ax fi lovit în curatorul comunei bisericeşti,
care trăi la Roma, cu numele Clementiu.3) El fusese citat,
înaintea, prefectului urban Mamertinus, care se adresâse cătră
Traian, dus din Roma, şi îi ceru sfatul în aceasta causă. Împ&
ratul Par fi esilat, după împărtășirea consemnării martirilor,
în 23 Septembre an. 100 la oraşul Cherson în Crimea. Aici a
aflat mai mulţi soți de suferinţă, cărora li-a dat prin minune
un îsvor, pre când ei mai mainte erau siliţi a-şi aduce apa de
băut pe -umeri dintro depărtare de un mil. El predică în
Chersont) cu atâta noroc, în cât păgânismul dispărăse aproape
cu totul; apoi sar mai fi lăţit creştinismul în decursul petrecerei sale de doi ani şi în Tauria întră iberii învecinaţi.)
3) Pin. epp. 10: „multi omnis aetatis, omnis ordinis, utriusquesexus.i — neque enim civitates tantum, sed vicos etiam atque agros
superstitionis istius contagio pervagata est.“
2) Flieromymus la începutul scrierii sale despre bărbaţii renumiţi:
„discant Celsus, Porphyrius, Julianus, rabidi adversus Christum canes,
discant corum sectatores, qui putant, ecclesiam nullos philosophos et
eloquentes, nullos habuisse doctores: quanti et quales viri eam fundaverint,
exstruxerint et ornaverint: et desinant fidem nostram rusticae tantum
simplicitatis arguere, suamque potius imperitiam cognoscant.* — Arnobius
7], îi înfruntă pe păgâni, că: tam magnis ingeniis praediti oratores, grammatici, rhetores, consulti juris, ac medici, philosophiae etiam secreta
rimantes, magisteria (Christianorum) expetant, spretis quibus paulo ante
fidebant.*

—

Favena?

satyra

VI,

553:

„quicquid

Dixerit, astrologus, credent a, fonte relatum
Arnmonis: quoniam Delphis oracula cessant:
Et genus humanum Gamnat caligo futuri.“
3% Baronius annal. ecel. tom. IL, pag. VI., $. 1 : „Clemens, totius
christianae religionis summus antistes, in pontificatu jam annum octavum
agens: qui a Petro apostolorum principe olim electus, post Linum et
Cletum, libens volensgue îllis cedens, maximam omnium subierat, praeiectaram ; — ad graviora subeunda certamina sub Trajano videbatur esse
servatus.“

4) Alteum Chersonnesus.
5) frenacus , 3.
ot

isa

__
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„Se dice, că Flavia Domitilla esilată de Domițian s'ar fi ars în
dormitoriul ei împreună cu vergurele Euphrosyna şi Theodora.
Amicii ei, Nereus şi Achileus, au fost decapitaţi de consularul
Memmius Rufus la Terracina, locul lor de esilare; așişderea,
și conlocuitorii lor: Eatyches, Victorinus, Maro, Sulpicius şi Servilianus, la alte locuri; Victorinus în Reate.!) Acusatorul acestor
oameni, apoi al lui Hyacinthus, ucis mai târqiu, a fost un oare-care

Luxurius.2)
„murit

Hyacinthus

de foamete,

să fi fost camărariul lui Traian

torturat

pentru

credința

sa

în

şi ar fi

închisoarea

-din Caesarea în Capadochia.
Conform legendei, Clementiua murit la anul 102 în Chersonnes moarte de martir?) când împăratul a fost; audit despre
- resultatele lui cele mari în activitatea-i proselitistică.
În istoria, sfântului Eustathiu şi a consoţilor săi se face
amintire de Placidus, care în calitate de căpitan în armata lui

Traiant)

sar fi distins foarte mult, și trecând la, creștinism

fi fost tocmai acel Hustathin, care sub Adrian a suferit
de martir.
Cât de mult a, fost erupt mania de reforme de
pe timpul lui Traian, reese din povestea despre jidanul
a unui profet mincinos, care propoveduiă adorarea
ddeesc

a

sărei,

apei,

pământului,

pânei,

-ceriului,

ar

moarte
credinţă
Elxai5),
în mod

aerului

Si

odiosa narratio pervenit

ad

1) Baron, |. e. „in agro Reatino ad aquas Cutilias.*
3) Martyrolog, rom. 26. Jul. — Eused, IL, 26.
3) Baron.

|. ce. ÎL., pag.

15:

„cum

ergo

Trajanum Imp. quod ilie ad innumerabilem multitudinem auctus esset
populus Christianorum : missus ab eo fuit Praeses Aufidianus, qui plurimos
-Christianos diversis tormentis sustulit — dicit lictoribus: accipite eum
et ducite în medium maris, et projicite in profundum, ne possint Christiani
tollere ejus corpus, et pro Deo 'eum colere. Cum ergo factum esssti —

atunci se întâmplă minurea.
4) Baron. IL, pg. 7. $. 4. în părerea sa greşită, că împăratul Traian ar
fi condus în resbelul judaic a qecea legiune (acesta a fost tată-so, cum
am vădut mai sus) îi dă lângă dînsul pe Placidus ca magister equitum.
Conf. Josezhus e bello judaico lib. [IL., cap. 3. 4. — lib. IV. cap. 2. — lib.
V. cap. 3.
5) Epiphanius haeres. 19, lib. ]. şi haeres 30. — Baron. 1. c.: „Conjunctus est his (Judaeis, Essenis, Ebionaeis, Nazaraeis) postea Elxai appellatus, temporibus Trajani regis, qui fuit pseudopropheta. — Tradunt etiam
„de alio quodam Jexeo hujus îfratre.
-

|

3
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altele șepte objecte

vântului. “Alta-dată preseriâ

adorare, până ce *i replică loan
sunt, cari mărturisesc în ceriu,

divine

cu. cunoscutele cuvinte:
tatăl, cuvântul şi duhul

spre
„Trei
sfânt,

lui Elxai aderenţii lui
ear aceste trei una sunt.“ După moartea
adorară pe două dintră fiicele sale întratâta, în cât îşi culegeau
scuipatul şi escrementele lor, spre a se servi de aceste objecte
drept leacuri, sau ca amulete şi fetișe în contra boalelor.!)
O altă tradițiune enarează, că Traian după cucerirea
tului ar fi aflat cu ocasiunea unei revişiuni a armatei

orien11000

creștini întrînsa şi i-ar fi trimis drept pedeapsă în Armenia,
pentru-că nu voiau să sacrifice deilor. Pe prefectul palatului, .
pentru-că i-a făcut mustrări pentru aceasta, a lăsat să" pedepsiască cu bătaiă şi apoi cu moarte?) Acesti soldaţi să fi fost apoi cei 10000 maitiri, pe cari Adrian, pre când comandâse
sub Traian în Asia, a lăsat s&i restigniască pe cruce la muntele Ararat,3)

La anul 109 d. Chr. 10 ani după urcarea lui Traian pe tron
şi 7 ani după administrarea, episcopului roman Anacletus, a
fost restignit Simeon, episcopul Ierusalimului, un fiiu al lui
Cleopa) — În acelaşi an sar fi aruncat fiarelor selbatice
"şi sf. Ignatiu, episcopul Antiochiei; asemenea ar fi pătimit Parmenos, Zosimus şi Rufus la Philippi în Macedonia, precum şi Dionisiu Areopagita, episcopul din Paris.
1) Superstiţiunea poporului eredul peartă prin toate veacurile tot-aceeaşi
“ fisionomie, numai credinţa catolică se escepţionează. de aceasta imputare
prin o observare a lui Baronius: „haec non oportuit praetermisisse, ut

studuerit

telis

quibus

omnibus

labefactare

diabolus puritatem catholicae fidei

omni tempore

innotescat.“

2 Martyrolog rom. Gie V. Sept.
3) Marbyrobg rom. 22 Iul. 108.
3) Zusebiu chron. ad ann. 10 Traj. — hist. lib. IL, cap 26. „atque
ita, 'cum -annos centum et viginti complevisset, coram Trajano Caesare
et Attico consulari, fiâem Christi constanter professus est.“ „Rursus idem
soriptor (Hegesippus, care a scos aceasta poveste din Eusebiu) alios
etiam ex genere Judae otos (Simeon încă erâ din gintea, lui David şi se
numis, unchiul lui lisus.) post testimonium illud jam antea demonstratum,

quod

coram

Domitiano

pro

fide

Christi

dixissent,

ad

hujus

Trajani

imperium vitam protraxisse narrat.“ — Photie în Bibliotheca dice asupra
în contra autenticităţii scrierilor lui Dionysiu
objecţiunei a patra, făcută

apărată

de

presbiterul

Theodor:

„quod' loquitur

de B. Ignatii epistola, .
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La anul 110 sar fi restignit episcopul Astius sau Antistius
din Dyrrachium. Când au vădut constanţa lui pe cruce şepte
creştini refugiaţi din Italia, i-a cuprins şi pe diînșii dorul de
martiriu, sau denunțat înşişi și fâseră aruncaţi în mare.)
La anul 112 d. Chr. se pedepsi cu moarte episcopul Anaclet la, Roma?) Cu doi ani mai târdiu Phoca, episcopul din Sinope.
Baronius enarează mai departe o legendă împrumutată din
Nicephorus: Traian ar fi pedepsit cu moarte cinci vergure creştine,
apoi ar fi lăsat să se facă dintr'un metal amestecat cu cenuşa
lor putine de scăldat, pe cari le-a, aședat într'o baiă splendidă,
zidită de dinsul. Dacă însă cineva se scăldă în acele putine,
acela, eră cuprins de o ameţeală; încungiurat de o întunecime
şi cădeă jos la pământ. Audind Traian despre aceasta, şi înțeleg6nd causa acestor întâmplări, porunci a se face alte putine
din alt metal, ear din cel al putinelor întrebuințate păn' aci,
lăsă să se facă cinci statue după chipul vergurelor, spre a fi
aşedate înaintea băilor.3)
La 118 d. Chr. să se fi pedepsit cu moarte Crescens la
Vienna în Gallia împreună cu Zacharia, succesorul său în episcopat, apoi şi episcopul Maurus din Apulia.
Toate aceste casuri de persecuţiuni şi ucideri a, creştinilor,
enumerate păn' aci, sunt raportate de Baronius. O mărturisire
corăspundătoare simţămintelor esprimate de Traian cătră Pliniu
și netulburată de ura părinţilor bisericeşti faţă de păgâni, o

depune

Suidas

asupra împăratului.

Tiberiu

ca guvernorul

Siriei,

adecă n'ar mai fi putut să pedepsiască, mulţimea, de creştini și

ar fi raportat, acea
' împăratul
sta
ui,

ear Traian a poruncit tuturor

“guvernorilor să sisteze persecuţiunile.t)
cum $. quidem Dionysius Apostolorum
vero sub 'Trajano martyrium perfecerit, qui
conscripsit, de qua apud S. Dionysium est
Fero, diacon din Antiochia,
laudă

janum et Senatum Romae,

temporibus floruerit, Ignatius
paulo ante obitum epistolam
sermo.«
pe Ignatiu:
„confudisti 'Tra-

prudentiam nunc non habentem.“

II. pag. 62.
1) Afartyrolog. rom. Julii VII.
2) Baroa. IL. pag. 66.
3) Baron. IL, pg. 73: „causa autem
alia ex aere puro pararentur mandat.“

1) Suidas ad voc. 'Țraj. pg. 983.

ejus mali

cognita,

—

Bazoa.

Trajanus,

ut
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a
Arta şi sustul estetic sub Traian.
Dacă Romanii
ale. ştiinţei, pre cum

au

ajuns
în

la

originalitate în

jurisprudenţă,

în

cultura

unele

ramuri

rațională

a

âgronomiei şi poate şi în istoriografie, apoi aceasta
, li-a succes
mai puţin în artele plastice, cari au rămas totdea
una, numai o
spoeală de iubire primitivă spre mândreţe, şi un
rămurel nobil
resărit dintr'o climă mai domoală, care oltoit pe
trunchiul aspru
al poporului belicos şi domnitoriu, nu puteă, nici-c
ând să pros„pereze. Pre lângă aceasta, după cum se vede
din numele şi
din împărtăşirile biografice, cei mai mulți artişti,
cari în veacul
iubitoriu de artă al lui Traian erau adunaţi în Roma
şi se ocupau
ca pictori, sculptori în marmură şi în metal, ca
petrari şi lucrători
în argint ciselat, — erau libertini grecești și străini. Arţisti
i şi învătaţii
greci

erau

învățătorii

şi crescătorii

junimei

alese

romane,

prin

cari se păstră gustul pentru artele frumoase și se
esprimă în
productele artistice. Deoare-ce aşadară, în sensul
strict luat nu
esistă o artă romană,

ci numai una greco-romană,

o vom

cuprinde

pe aceasta sub înţelesul comun al artei clussice
, şi anume în
aparițiunea, ei ca architectură, în carea, se concen
trează şi artele
celelalte ca întrun focus, şi în privinţa însemnătăţii
sale caracteristice o vom asămănă cu architectura, altor
popoare contimporane şi cu a celor următoare creştine.
Architectura se poate de sigur privi ca primul
semn şi

că, firul conducătoriu al umanităţii în istoria, omenim
ei,

şi : din

aceasta causă devine importantă cercetarea, împrej
urărilor prin
cari arta, nobilă s'a, creat, a progresat şi regresat.1)
Încă pre când natura a. scos din pustie pe să&lbat
ecul insociabil,
ear
instinctul lui pietos La învâţat a încredinţă,
pământului boaba cea dintâiu de semânță, deveni
legat, de gliă
prin sparanța de a seceră fructul ei, şi îşi ridică
pentru sine
şi pentru ai săi o colibă ca; prima, necesitate
în contra gerului
şi a, căldurei celei mari. — După-ce raiul s'a,
închis și s'a. restabilit relaţiunea, reciprocă întră om. și pămân
t; după-ce omul, un
fiiu al naturei şi al necesităţei acesteia,
după o luptă îndelungată,
1) Sfieglita Geschichte; der Baukunst,

ză unei îi eră posibilă evlavia, şi adoraţiunea, ddeească, pentru- că
identitatea

lui de păn'

aci

cu

natura

abia

acuma,

i-se ramifică

în subjectivitate şi objectivitate; abia acuma înv&ţă el a privi
„universalitatea, în contrast cu sine însuși; abia acuma simţiă
el din sudoarea, feţei sale în sensul uman însemnătatea anotimpurilor, cum acestea din amorțeală nasc frumuseță şi binecuvântare, şi pătruns de simţământul de mulțămită evlavioasă
a zidi dînsei şi ddeului său o casă de devoțiune.
Astfeliu isvoreşte architectura din două isvoare: din necesitate
şi nevoie lumească şi din dorinţa, cerească. — Acolo însă, unde
ea, servește numai necesităţii lumeşti,

apucă la, mijlocele cele mai

de aproape şi mai eftine, spre a ajunge la scopul ei restrins;
de aceea, eâ nu puteâ să devină pe calea aceasta nicicând o
artă frumoasă, pentru-că frumseţa nu e fiica necesității, nare
nici un scop afară de dinsa şi e sie- şi însaşi scop. — Să ne

aducem

a minte

de

China.

Aici

casa

şi templul

s'au format, din

cortul nomadic, de aceea s'a ales aici zidirea, ușoară de lemn,
care nici-când nu ajunge, ca, zidirea de peatră, ideia artei frumoase.
Căci ce sunt acelea, căsuțe, cu stâlpi şi bârne colorate în vînăt,
roșiu,

verde,

cu

acoperişe

împestriţate

cu

clopoței,

mişcate

de

vânt, și pe ale căror vârfuri şi acoperișuri iasă şerpi, lei şi
„bălauri fantastici? Ce sunt acelea stegulețe, flămurele şi panglicele fluturătoare alta, de cât espresiunea, viuă a sărăciei de idei
şi a lipsei de gust a unui popor cu o cultură petrificată, care
cuprins de mii de ani în nepăsarea plăcerilor presentului,
asemenea copiilor preferă nimicuri pestriţate față cu ideia unei
frumseți eterne?
Numai eliberarea de nevoile necesităților fisice însă nu e
d'ajuns spre a întroduce în vieaţă ideale: Nu numai moderaţiunea şi stăpânirea asupra inclinărilor înăscute, ci Şi libertatea,
esterioară politică formează, o recerinţă pentru desvoltarea cea
„mai înal
a artelor
tă frumoase. Astfeliu înfloreşte architectura numai
la o libertate a popoarelor şi nici-când sub tirănie Şi volnicie. —
S& ne aducem a minte de zidirile eşite din voinţa impunătoare
a regilor, nu însă din inima popoarelor; ele se disting prin o
mărime

imensă,

nu

însă prin

nu se poate comandă,

gastul

ci reese

din

artistic,

libertaţe

pentru-că

şi din

acesta

credinţă,
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Erau -palaturi enorme, cimentate cu sudoarea, şi cu
popoarelor gemătoare, spre a desfătă lucsul fără, gust și
darea, tiranilor, precum la Babilon, Susa şi Ecbatana.
Babilonului, grădinele suspendate ale Semiramisei nu erau
pentru

pacea

şi veselia, cetățeanului,

ci per.tru

scutul,

sângele
desmerZidurile
ridicate
apărarea,

şi plăcerea stăpânilor lor. Ruinele de la Persepolis și piramidele
Egiptului erau palaturile morţilor pentru osăminte adorate, Gari
ap&sau odinioară pe cerbicea omenimei şi îi călcau în pulbere
drepturile.
Să ne aducem apoi a minte de ţările unde architectura
eră — ce-i drept — un product al religiunei, însă tot-odată şi
al superstiţiunei, va să dică, al unor concepţiuni obscure şi
confuse despre ddeire, şi vom află că, nici aicia nu sa putut

desvoltă, la, o frumsetă completă.

În India, Nubia, Ethiopia, la -

Malaiezi, Etrusci şi Mexicani arta nu emană din sentimentul
liber al poporului, ci se află în serviciul castei preoțești, care
domniă prin răspândirea superstiţiunei. -—- Duhul pamântului,
buddhaismul Ostindiei erâ religiunea cea mai neperfectă, a,
protopărinţilor: o credinţă în puterile pământești şi subpămânțeşti
ale naturei creatoare misterioase. Din acest cult al pământului:
şi al nopţii se desvoaltă

zidirea, peşterilor în Asia

ostică

şi

în

Africa. De mii de ani, pănă unde nu mai ajunge istoria, sunt
aşedate lăbirinturile Tibetului, Egiptului și ale Cretei în sinul
fioros al pamântului întunecat. În Bamian, orașul cel mai sfânt:
al poporului zendic, pământul întreg e subsăpat cu peşteri
nenumărate, scobite în stânci. Aicea, şedeâ Buddha, deul bătrân
al pamântului împreună cu femeea sa, el tăiat din peatră, roşie,
ear” ea, dintr'o peatră cenuşie, de-apururea, într'o armoniă tăcută
înaintea, uşei casei sale părăsite, părându-se a medită întro
tristeță mută asupra trecutului imperiului său, care eră de
aceasta lume. Dominaţiunea lui s'a răsturnat, prin Brahma, deul
luminei şi al ceriului. care cu ochi lucitori priviă din ceriu,
alungâse imperiul nopţii cu servițorii ei și ridică. omenimea, cu
o treaptă

mai

sus. Dar'

și

dînsul

avăse

drept

servitori numai

preoţi, din care causă remaseră în esenţă tot formele
vechiu;

templele

Buddhaismului

se consacrară

și adorarea

superstiţioasă a puterilor

pământului,

cu

influința

lor sensitivă,

naturale

sistemului

Brahmaismului,

ale

rămaseră

ceriului

basa

şi

acelei .

7
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- credințe legate de lumea vidibilă. Din causa aceasta din
meta;
morfosarea Buddhaismului în Brahmaism nu se putes,
căştigă
nimica pentru architectura frumoasă, şi nici chiar din
împreunarea amânduroră,
|
|
„Poporul judaie erâ restrîns în desvoltarea lui prin
monotheismul

rigid.

Jehova

şi

pământul

făgăduinţei

remaseră,

deci

orisontul lui religios şi politic. Preoţii şi regii domina
u în mod
despotic asupra poporului, câre din causa aceasta, nu
puteă, nici
când să ajungă la o libertate internă, și esternă. El
se amorți
prin litera legei preoţilor, ear cuvântul reinviătoriu a]
profetului

nu puteă să resară în pământul

petrificat.

Ştiinţele

artistic nu ajungeau aici nici-când la vre-o
creațiune de architectură a acestui. popor e

Şi gustul

înflorire. Unica
templul regelui

înțelept Solomon; căci mai mult de cât un templu nu permite
i

monotheismul judaic. Unicul acesta nu eră, productul unui
gust
estetic liber al poporului, ci s'a zidit de artiști sidoniensi după
stilul egiptic şi fenician. Împărțirea, spațiului intern erâ,
egiptic
ca şi la cortul mărturiei; construcţiunea internă de lemn
eră
gustul fenician; cheruvimii erau o imitațiune învederată
a,
sfinxului egiptic şi persic, a simbolului înțelepciunei și puterei
ddeiești; columnele de metal la întrare în hală, Jakin
şi Boas,
erau imitaţiunea obeliscelor la întrarea templelor: simboal
ele
puterei de creaţiune a ființei primitive ; de pe păreții dinlăun
tru

se

scurgeâ

sângele

vitelor

sacrificate,

ear'

altarele

afumau

de

untura lor. Domnului un plăcut miros de împăcăciune,
pre
când se cărâ tunătoriu pe norii ceriului Şi în mănia, sa
ameninţă
cu strivire popoarele şi imperiile. — Să ne întoarcem însă
privirea
de la icoana, posomorită a unii popor ce tot prin superst
ițiune
şi prin sclăvie bătut în lanţuri, pre lângă toata, flacăra mistuit
oare
a entusiasmului s&u religios nu ajunse Ia pertecţiunea şi
înflorirea gustului.
|
Un contrast remarcabil formează architectura greco-romană
şi cea asiatico africană. Monotonia climei din Asia
şi Africa,
estinderea nemărginită a, deşerturilor, uniformitatea contemp
lativă,
a, vieţei familiare nomadice, despotismul apăsătoriu al vieţei
de
stat întunecau puterea imaginară a acelor: popoare, produc
eau
acea, inclinaţiune spre fantastică, contemplaţiune de sineşi,
înlăturau colorile şi sonurile: intuiţiunei naturei vieţuitoare,
apăsau
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fantasia şi deşteptau din contră abstracţiunea. Pre. cum despotismul isvoriă din vieaţa nomadă, tot astfeliu produceâ acesta pe
de altă parte monoteismul, credinţa întrun monarch: al lumei
substanţiale şi spirituale, care fără început şi fără sfirsit,
unic și fără seamen tronează în eternitatea sa melancholică.
Acest caracter formează întipăritura, numitelor minuni de architectura africană și asiană. — Clima cea suridătoare însă a
Greciei și Italiei produceă un neam privit cu mai multă afabilitate de geniul omenimei. O miiă de braţe recoritoare ale mărei
îmbrățişează poalele şi sinul unei ţeri, care nu cunoaşte arșița,
siroccului.

—

Ceriul

şi

pamântul,

munţii,

riurile,

isvoarele

şi

pădurile trăiau şi erau adorate de inimile fericite ale poporului.
Fantasia, pururea, tineră a Grecilor fugeâ de conceptul eternității,
de deşertul monoteismului oriental; ei i-a fost totul: creaţiune,
putere generativă, naştere ; ei îi erâ natura întreagă împoporată
cu dei, fiinţe imaginare

din lumea

dinelor,

nu

omnipotenţi,

nu

pretutindenea de faţă, ci legaţi de loc şi de timp. Acestora erau
consacrate temple nenumărate: edificări de peatră cu acoperișuri
plane. şi cu cupole rotunde, aşedate pe columne oblonge sau
rotunde. Statua deului, de marmoră parică, ori de aur ca la
Delphi, erâ încungiurată de columne lucitoare. Coruri de juni
şi de fecioare uşor gătite şi împodobite cu ghirlande de flori,
conduse tle preoţi serioşi îmbrăcaţi în haine albe şi cu toiagul
în mână, se urcau cu coşuri de poame pe capetele lor în vestibulele late ale templului, și cântând imnuri încoronau a templele
deului.
_
Architectura posterioară a Romanilor a, eşit din cea greacă,
sa, lăp&dat însă de stilul curat al acesteia, îndată ce dispăruse
din Roma libertatea, elementul dătătoriu de vieaţă al artei grecești.

Sub

împărații

romani

se ridicară

acelea

palaturi,

teatre,

temple şi mausoleuri uriaşe, cari, ce-i drept, escitau admiraţiunea
veacurilor, dar totuşi sunt imitaţiune după arta grecilor şi
martori irecusabili ai gustului decădut; prin luxul şi despotismul
brutal. Ce este molul lui Adrian altceva, de cât o piramidă
egiptică de un gust schimbat prin timp? — Architectura frumoasă

a grecilor

şi

modul

de

a acestor

preferințe

vieaţă

a

romanilor

puterile inferioare

a

resultat

popoare.

sufleteşti.

și din talentul

şi

La dînşii predomniau cu

Cu

o fantasie

vioaie
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pătrundeau

ei natură

mai

Sensul

frumos.

şi se

moartea

pentru

nisuiau a o idealisă

lor plastic,

esterioare, de-acolo devenise
creaţiunea

A LUI TRAIAN.
în

chipul cel

țintă, spre o perfectiune

statul
aceasta

ca scopul

lor

pământeană

a, formei

suprem,

ea”

gloria lor cea,

mai sublimă. Organele lor se acățau de lumea, aceasta, și de
„plăcerile ei, deunde le lipsiâ credinţa, în nemurire, şi lumea
cealaltă ie apăreâ cel mult ca partea din dos și fără colori a,
vieţei frumoase gustate. Foarte semnificativă e formula cupolă
„a templelor lor: înălțându-se de jos şi. întorcându-se întrun
semicerc

în sus!

Foarte

semnificativă,

e

nisuința spre înfăţişarea

perfectă a corpului gol omenesc al deilor lor! Vesela gustare a
vieţei și resignațiunea, formează caracterul cultului lor festiv, +
al ţemplelor lor senine. Capul greu al lui Zeus se apleacă "nainte
„spre pământ, care la clătinarea, sprincenelor lui tremură înaintea puterei sale. Phoebus Apollo erâ simbolul omenimei etem jună,
care întocmai ca frunza arborilor celor de- -apururea, verdi, vestejeşte,

cade

şi

încolteşte

şi se întinerește

în

cursul

circular

al

timpului. Anadyomene cea născută din spumă învită cu priviri
linguşitoare spre gustare, ear s&rmana omenime “i urmă, şi ţineă
puterea ei centripetală drept o necesitate firească. Graciele Şi
horele, deițele măsurei şi timpului îşi terminau jocul după cum
„trece, timpul. Centaurii, panii, silvanii, satirii și faunii atrăgeau
lumea deilor într'o învălmăşală plăcută încă şi mai în josul
- omului. — Şi nu numai acesti dei omenești, ci chiar și cugetul
„cel

mai

suprem

al

anticităţii

classice,

fatumul,

e espresiunea

închipuirei de măsură, timp şi nimicire. Spre nimicire arată
închipuirea mişcătoare, însă fără. speranţă despre gustarea Lethei ;
"spre nimicire arată închipuirea despre imperiul deşert, și gol al
hadesului și al dorului nesatisfăcut al umbrelor sale, cari slabe
şi lângede se nisuiau ca întrun vis îndeşert, a se întoarce
înder&t în trecutul plin de vieață vioaiă, pentru-că trebuiau se
„-. Negeteze într'o plictiseală eternă şi doriau mai bucuros se peară,
dar — nu puteau; spre nimicire arată toate emblemele templului
nopţei, ale mauseleelor şi ale sicriielor de marmoră.
Actteliu se împreună la Greci şi la Romani, pre cum la
nici -un alt popor,

libertatea,

convingerilor

interne

religioase

cu

„cea.esternă a statului, întrun punct, şi desvoaltă din causa, aceasta,
-oreaţiunile cele maii. perfecte ale architecturei la o maturitate,
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carea fost în stare a produce acea popularitate şi organisaţiune spirituală. — După-ce. însă corpul uriaş al imperiului
roman merge spre disolvare, pentru-că împreună
cu credinţa
în deii cei vechi dispărise din peptul său deşert, şi cugetul cel.

nobil pentru fapte, libertate şi gloriă, — se înfrânse. de puterea juvenilă a baubarilor, al căror sîmţ, natural, nobilitat prin
creștinism, creâse state şi forme noue. Învățătura cea simplă;
a, lui Jisus primise înfrumseţări poetice și Ddeu Tatăl apără
ca un patriareh venerabil W'asupra globului, Ddeu fiul în cunună
de raze şedând pe un curcubău, şi Ddeu duhul sfint ca un
porumb sburătoriu întră ceriu şi pământ. Germanii, încă pe când
erau păgâni, atribuiau femeei darul profetic, - ear ca creştini
imaginaţiunea

aceea

miraculoasă

a virginei preacurate,

dureroase şi binefăcătoare, cu copilul
peptul

ei; aceea

regină

cerească

mântuitoriu

glorificată,

cu

a mamei

suridând

la

inima strapunsă,

de spadă, cu faţa ei blândă aplecată, în a cărei privire pietoasă
se împreunau simţămintele cele mai fericitoare pentru lumea
aceasta

şi cealaltă

lume,

astfeliu în cât în inimile

înfrânte

de

adoraţiune credincioasă încolţiau florile primăverei de mângăiere
și de speranță. Patru archangeli, simboalele puterii, înțelepciunei,
dreptăţii şi iubirei, formeză columnele tronului Ddeului, împre- .
jurul căruia. fâlfăiau prin nori puterile ceresți de îngeri, copii
atipaţi, cari suflau în chimvale,. ori cântau. Astfeliu se formă
învăţătura lui Cristos în inimile protopărinților nostri. Imperiul
vechiu al fantasiei și al frumseţei plastice a perit cu deii cei
vechi, ear în locul acesta s'a, ridicat un imperiu nou al sentimentului și al frumseţei etice. Un dor spre ceriu, care dată, încă „de pe timpul păgânismului german, s'a nobilitat prin creştinism,
căruia, însă nici-odată nu i-s'a satisfăcut, o rîvnă spre perfecţionarea individualităţii spirituale, spre a deveni demni de o presenţă,
mai ideală, amorţirea. plăcerilor lumești, uitarea lumei şi bucuriilor
ei, spre

a-și

căştigă

după

terminarea

acestui

timp

de

probă

fericirea vecinică — acest element nepătruns al credinței mistice
erâ isvorul faptelor şi isprăvilor celor mai mari din evul mediu.
Aci aparţin catedralele şi bisericele cele imposante, drept simboalele cele mai sublime ale împărăției ddeeşti, care formă ţinta,

finală

a tuturor

aspiraţiunilor

lumești din

acea

epocă.

Totul

este simbolul ideilor eterne la. aceste producte ale artei creştine.
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Halele lui Wodan de prin păduri se transformau în zidiri artistice
de peatră de cea mai minunată construcţie, cari impuneau
minţei omeneşti întocmai ca, şi deimea. Fără de a voi să presupunem stilului gothic caracteristică vegetabilă, putem să dicem,
că acele catedrale se 'nălțau uşor în sus ca planta din sîmburile
ei. În locul cupolei antice apare acuma, turnul. Stilpi, columne,
arcuri ascuţite, turnulețe şi crestături se înalță ca nişte braţe
adoratoare în sus spre infinitul ceriului. Unele biserici au chiar
și trei turnuri principale, drept espresiune 'a fiinţei întreite
ddeești. Cele mai multe formează la basa lor o cruce, pentru-că
aceasta este semnul, prin care s'a mântuit lumea. La toate se
află altariul spre r&săzit, pentru-că dela resărit lia apărut
păgânilor lumina. În arcurile ascuţite ale ferestrilor o rosă înseamnă ochiul ddeirei, care priveşte din templu în 'jos spre
vieaţa omenimei. În tocmai pre cum crucea înseamnă credinţa,
rosa privirea ddeirei spre aceasta lume, tot-astfeliu înseamnă o
cruce într'o. rosă învingerea credinței asupra lumii, şi astfeliu
ideia cea mai sublimă a creştinismului. :) Sculptura, pictura, şi
musica,în tocmai ca ori-care altă artă şi îndemânare technică, erau
în serviciul architeciurei și înpodobeau templele cu nenumărate
ornamente pănă la perfecţionarea neesplicabilă a părţilor celor
mai mici, dintră cari nici una nu puteă să lipsească în organismul întregului, fără de a produce o lacună disarmonică în
admirabila creaţiune de artă. Statuele martirilor, ale sfinţilor și
a preacuratei, cu atributele lor, priviau binecuvântând de pe altare
Și din firidele lor; sau erau depinse pe un câmp auriu, căci
acesta însemnă dominiul de lumină al religiunei. Ferestrile cele
“înalte ardeau de luciul magic 'al unei coloraturi neimitabile,
„carea presentă legende şi fapte mari de ale eroilor creştini.
„Poporul zăceâ îngenunchind la lumina abia lucitoare a, polican- .
drelor, şi de-alungul şirurilor de columne svelte priviă spre altarul
cel mare luminos, imitând şi recitând mişcările ritmice şi rugăciunile unisone de lithurgie ale preoţilor. Un miros plăcut străbătes,
locurile tăcute ale pietăţii şi dă un presîmţ de desfătare eternă.
— Câtă, deosebire întră aceasta unire în Ddeu a unei lumi de
oameni şi într€ jertfa unei hekatombe!
1) Meuzels Geschichte der Deutschen cap. 242.
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Monumente

architectonice.

Pentru epoca lui Traian architectura încă are un interes
deosebit, deoare-ce cele mai multe dintră operele artistice ale

lui, rămase

după dînsul,

aparţin

acestui

ram.

Întreprinderi

mari

în architectură civilă şi de r&sboiu erau predilecțiunea, lui nobilă,1
)
pe carea o îndestuliă prin ridicarea monumentelor, dîntră cari
o
parte sau păstrat pănă astădi. Ar fi cu neputinţă, ba chiar
superfiuu, a enumărâ şi descrie toate zidirile monumentale
ale.
lui Traian, despre cari ni-au rămas urme și notițe;
pentru-că,
meritele lui în aceasta, privinţă sunt nenumărate. EI şi-a căştigai
,
renumele de architect al globului întreg;2) Constantin. cel mare
îl numiă din causa zidirilor nenumărate, pe care “Traian, probabil
că nu fără mândrie, şi-a pus numele său: herba parietar
ia,5)
o plantă

parasită,

numită, şi părecheriţă.

În

interesul unei priviri

generale e de preferit a tractă despre zidirile lui monumentale
în -următoarea, ordine.
1. Drumuri (Şosele).

La; urcarea lui Traian pe tron drumurile militare se

aflau

într'o stare deplorabilă. Despre zidirea drumurilor militar
e, cari
după Victor se întindeau dela, inarea-neagră şi de
la Dunărea
de jos pănă în Germania şi Gallia, cât şi despre drumur
ile lui
Traian din Dacia şi de la Rhin, s'a tractat mai sus.
ŞI drumurile
din Italia erau stricate, mocirloase, petroase, ripoase
Și prăpas
1) Dio
vouiov pu.
dreezpinesera

Cass. Traj. cap. 7: „0 eg 20 zel uepaldpoov ui
pepalop— ]dem ibidem cap. 13: „Est qtv pâp ace Pilia
adr opac

A.

.

2) Eutroz. VIU, 9: „Orbem terrarum aeâificans.“
—
432 şi Gruter MLXXXIV., 9 si IL; „7js oizouutv
us xass.

„5) Sex. Aurel.

Tristan, I., pg.

Victoris epitome cap. XUI.; „Hic (Constantinus) Tra-

janum herbam parietariam, ob titulos multis
aedibus inscriptos appellare
solitus erat.“ În mod provocătoriu esclamă 7.
Zizsius: Commentarius în
Plinii panegyricum (opp. Antverpiae MDXXII.
tom. VI, “pag. 83) cătră
domnitori: „Quid mali ? faciant alii principes : faciant,
et inscribant.«
Dio Cass. Traj. 7: zi fdancve zcgunolla di îs
1 ziis siopis tope za
"7izisa zei dvayzudrere xi îv 6dois e îp itutoi
aci în oizoVoujauogi Îi uogtous

zaraGztutous, oădevâs ciur is otv adry âydânoty.
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tioase, esundate de riuri, şi chiar periclitate de fiare sălbatice.)
Traian provădă părţile înnomolite şi mărăştinoase cu pardoseală
de peatră, după-ce mai 'mainte le ridicâse prin umplături de
pământ; curăţi drumurile spinoase şi ripoase; bătu poduri preste
fiurile preste cari nu se puteâ trece în alt mod; scurtă drumurile
„prelungite prin curbături fără nici un scop, lăsând să se taie o
cale mai directă ; încungiură dealuri piedişe, prin ducerea drumului
pe văi mai line şi aplană locurile petroase; încungiură deşerturile periclitate prin fiare sălbatice şi preferi a trage drumurile
prin ţinuturi locuite.2)
Căile militare “principale ale lui Traian sunt amintite în
inscripțiune. Despre trei dintrînsele, cari purcedeau de la Auximum (Osimo) în Picenum, aminteşte întră altele următoarea
inscripţiune : 8)
„C. OPPLO. C. F. VEL. SABINO. JULIO. NEPOTI. M.
VIBIO. SOLEMNI. SEVERO. COS. ADLECTO. A. SACRATISSIMO. IMP. HADRIANO. AUG. INTER. TRIBUNICIOS. PR.
PEREGR. CANDIDATO. AUG. LEG. PROV. BAETHICAE. CUR.
CLODIAE.
ANNIAE.
VIAR.
CASSIAE.
CIMINAE.
TRIUM.
TRAJANARUM. ET. AMERINAE. LEG. XI CL P. E. LEG.
AUG. PR. PR. PROVINC.
LUSITANIAE.
PROCON.
PROV.
PATRONO.
BAETHICAE.
ADCENSUS.
COL.
LEONASLIB.
PATRONI. ET. IN. DEDIC. STATUAE. COLONIS.
CENAN.
DEDIT.“
O inscripţiune aflată la anul 1815 la Aquileia și păstrată la
Viena aminteşte de un nou drum de acolo al împăratului:4)
1) Gaieui de methodo medendi lib. IX., cap. 8. (Opp. Lugduni apud
Joannem Ferilonium ; M. D. L. tom. III., pag. 1221. C.) „Veluti nunc quoque
videmus quasdam veterum în terris viarum, quibus pars quaepiam est
vel lutosa, vel lapidibus, sentibusve impedita, vel moleste ardua, vel
periculose prona, vel feris obsessa, vel propter magnitudinem fiuminum
invia, vel longa, vel aspera. Itaque cum sic se haberent omnes in Italia
viae, cas Trajanus ille refecit.“
2 Claudius Gallienus |. €,
3) Orellii inscript. lat. selectarum amplissima collectio Vol. Il., 3306.

Apoi Gruter 446. 4,
4) Oredlii |. 822.
erudit în Labus

Aceasta inscripţiă e esplicată într'un

dissertaz

p. 35.

mod

“
foarte

,
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„A. PLATORIO, A. F. SERG. NEPOTI,
APONIO. ITALICO.
MANILIANO. C. LICINIO. POLLIONI. COS.
AUGURI. LEGAT.
AUG. PRO. PRAET. PROVINC. BRITANNI
AE. LEG. PRO. PR.
PROVINC. GERMAN. INFERIOR. LEG.
PRO. PR. PROVINC.
THRAC. LEG. LEGION. 1. ADJUTRICIS.
QUAEST. PROVIN.
MACED. CURAT. VIARUM. CASSIAE. CLOD
IAE. CIMINIAE.
NOVAE. TRAJANAE. CANDIDAT. DIVL
TRAJANI. TRIB. MIL, |
LEG. XXII. PRIMIGEN. P. F. PRARȚ.
TRIB. PLEBIS, III.
VIR. CAPITALI. D. D.
Via appia are să mulțumiască, lui Traian
- restaurarea, şi.
înbunătăţirea ei cât ţin mărăştinele ponti
nice. Mărăştinele se
astupară cu ziduri din fundament şi pe
acest fundament se
trase drumul.!) Clădirile zidite din când în
când, serviau. pentru
conservarea şoselelor şi probabil şi pentru
comoditatea, călătorilor,
pre când podurile pompoase preste rîuri,
cari întrerupeau direcțiunea. directă, delăturau întârdierea causa
tă mai înainte. prin
trecerea apelor pe luntre, pentru-că Appius'
Claudius condusese
șoseaua sa de la Suessa Pometia *) în ţeara
Volscilor preste
mărăştina lată de 15000 pași spre Terracina
nu în liniă directă,
ci după configurațiunea pământului în dese
cotituri.3) Consulul
Corneliu Cethegnus deja la anul 594 de la
fund. R. începăse
desecarea mărăştinelor,4) ea Cuesar aveă
de gând chiara abate
apele prin iezături, ceea-ce însă nu a mai
ajuns la, esecutare,)
rămânând reservată, lui Traian aceasta, lucrar
e. Zidirea, aceasta, se
confirmă prin următoarea, inscripție ce se
conservă la Roma, : 6)
„BX. AUCTORITATE.
IMP. CAES. DIVI, NERVAE. FIL,
NERVAE. TRAJANI. AUG. GERMANICI
DACICI. PARTHICIL
PONTIFICIS. MAXIML. 'TRIBUNIC. POTEST.
V. COS. V.P.P.
Zlbvnwe

1) Dio Cass. Traj. cap. 15: „ai zart 106 uzois
xodvous ză ze Zie ză
OVonoioe îi90, ui râs 6doie zegoxodoujoas,
za peqpbgeus uepalorge-

resâreus ESeroli,ge.i

2) De acolo adecă palus pometina.
5) Pâna E N. UL, 5; XĂVI., 4. —

V., 238, — Bergierius de imp. Rom.

Thesaur,

„5

Graev.

pg. 51.

|

/lorat.

Sat. I.,

viis lib. Î, Sect.

.
5. v. ss.

Sado

17, $ 8ss.T.X.

|

4) a. epit. 47,
Dio pg. 242 D. 274 B.
6 Orei. Vol. L. inscr. 150. — Gputer CĂCIX.,
1
30
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CURAT. VIARUM. L. LICINIUS. C. F. SURA. III. VIR. II. M.
JULIUS. M. F. FRONTO. III. VIR. T. LAELIUS. Q. F. COCCEJANUS. IL. VIR. SEX. FLAVIUS. L. F. FALTO. III. VIR.
CIPP. TERM. ...... VIAM. TRAJANAM. APP. PER. BRUTTIOS. SALENTINOS. PEC. PUBL. CONTULERE. BRUTTIEI.
SALENTINEI. OPPIDATIM. NAPETINEI. HIPPONIATEI. MAMERTINEI. RHEGINEI. SCYLLACEI. CAULONIATAI. LAOMEPHURIAT.
TICEI. TERINAEI. TEMPSANAEI. LOCREN. „.
CC.
„MILL. P...
.„ CUR.
Posibil, că “lucrările să se fi început deja după r&sboiul
dacic, săvârşirea, drumului însă cade, după cum o dovedeşte
aceasta

numele

Parthicus,

cu mult

mai

târdiu,!) din

care causă

ar trebui să stee de sigur pe inscripție al şeselea consulat . în
locul consulatului al cincilea.?) Traian a acoperit spesele zidirei
parte din cassa statului, parte prin contribuiri ale comunelor
: brutțice şi salentinice.
Un alt drum al lui Traian duceâ prin ţinuturile Picenţilor,
Marrucinilor şi Frentanilor pre lângă litoralul mărei adriatice
preste oraşele Interamna, IHistonium şi Buca.
M. BLAVIO. Q. FE. IV. V.L. D. AEDILI. CURAT. VIAR.
VALERIAE. CLAUDIAE. ET. TRAJANAE. FRENTANAE. ÎNTERAMNATES.. HISTONIENSES. BUCANI. BEN. MER. FUNUS.
DECREMACERIAM.
ET.
MARMOREUM.
SEPULCHRUM.
VERUNT.
O şoseauă făcută de Traian de la Benevent; spre Brundusium
se aminteşte pe următoarea inscripţie, care se află la Asculum

în Apulia pe o columnă milliară:
IMP. CAESAR. DIVI. NERVAE. F. NERVA. TRAJANUS.
AUG. GERM. DACIC. PONT. MAX. TR. POT. XIIL IMP. VI.
(şi IN. COS. IL) COS. V.P.P. VIAM. A. BENEVENTO. BRUN|
DISIUM. PECUN. SUA. FECIT.
Traian

a

zidito

pe

spesele

banii fiscului, şi se împreună
- şi frentanic.
D Vedi sus. —

fără

adecă

proprie,

îndoeală

cu

probabil

drumul

cu

appic

Zehe? D. N. 6, 438.

2 Ore]. Notaţiuni la aceasta inscripțiune.
15. $. 105.

— Beimar. ad. Dion. Traj.
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Se mai face apoi amintire espresă de un drum
al lui
Traian în Roma însaşi, care mergeă prin despăr
țământul al
patruspredecelea al cetăţii.!)
Pre cum în Italia, tot astfeliu zidiâ și repară Traian
şi
drumurile din provincii. Următoarele inscripţiuni par”
a se referi
la, zidirea drumurilor din Spania. Cea, dintâiu se
află la Murus,
Morotalesul de astădi, două milui spre Numanţia,
pe o peatră
ridicată în mijlocul drumului vechiu militar
şi sună, foarte
vătămată prin vremuri, după cum urmează :
aa
CAESAR. ....... TRAJANUS.
n
PONT. MA .......T7R.POT.P.P.
ERIRRI CIT. AB .....M. PUII
Tot în acel ţinut lângă satul Pozo:
IMA. CAESAR. NERVA. TRAJANUS. AUG. GER.
PONT.
MAX. TRIB. POT. P. P. COS. III. FECIT. AB. AUGU
STOBRIG.
|
M.P.ăX.
Întaă Ulysippo şi Emerita, Merida de astădi
:
IMP. CARS. ........, TRAJANUS. AUG. GER.
PONT.
MAX. TRIB. POTEST. IS. II. RESTITUIT. a
Xe.
I.,
!
Lângă Augustobriga, Muro de astădi, aproape
de Agreda,
(după Reichard):
IMP. CAES. NERVA. TRAJANUS. AUG. GERM.
'TRIB.
POT. P. P. COS. IL FECIT. AB. AUGUSTOBRIGA
.
Lângă Arganda;:
IMP. NERVA. CAESAR. AUG. TRAJANUS.
GER. PONT.
MAX. TRIB. POT. IIIL. P. P. COS, II. RESTITUIT.
A. COMPL.
XIII.

Cu meritele lui Traian pentru drumurile militare se
împreună
în modul cel mai firesc ceeace putem dice
despre postele
statului şi despre corespondenţele timpului
său.

Deja August, aşedâse dealungul drumurilor militare
oameni

tineri la diştanţe nu prea, îndepărtate, ear mai
târdiu le pusese

la, disposiţiune

şi trăsuri,

spre a i-se

raportă

și

a audi îndată,

3 Victor (Publius) de urbis (Romae) regionibus,
30*
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tot ce se petrece în fie-care provinciă. Trăsurile aveau avantagiul,
că în casul când îiinportanţa lucrului pretinde, stafetarii cari
duceau rapoartele dintrun ţinut, puteau şi personal xaportă,. :)
La sigilarea paspoartelor (diplomata), cari se estradau : de
cei mai înalţi demnitari magistratuali şi procurau posesorului
înlesniri în călătorie, apoi la sigilarea autografelor şi epistolelor
se serviă August la început de un Sphinx, mai 'apoi de chipul
cel mare, ear' în urmă de chipul său propriu,
lui Alexandru
lui Dioscorides, de care apoi se serviau spre
mâna
făcut de
acest scop şi împărăţii următori. August însemnâ pe fie-care
epistolă chiar şi ceasul în care a fost scrisă, fire-ar fi fost
scrisă aceea diua ori noaptea?)
După epoca lui August aceasta, instituliune postală se
pare a fi negligată şi abia de Traian restaurată, pentru-că despre
dinsul se dice, că spre a se informă cât mai grabnic despre
toate întâmplările din cele mai diferite ţinuturi ale imperiului,
sa folosit de instituţiunea postală, şi probabil că usemenea lui
August, şi de cursori pedestri și cu trăsuri.)
Şi la patentele de căl&orie a făcut Traian o modificare
potrivită, 4 Pliniu scrie: „Eu Te rog, o Caesar! să-mi scrii şi se
mă

îndrumezi,

Tu

că voeşti

oare,

ca patentele,

al căror

termin

a. espirat, preste tot să mai aibă oare valoare, şi dacă da, pănă
când; căci eu mă tem, că în neștiința mea voiu greşi întrun
mod sau întraltul, şi sau voiu confirmă un ce nelegal, sau voiu

zădarnici vre-o necesitaţe.“
-

Traian răspunde:

„Patentele,

al căror

termin a espirat, n'au

să mai aibă valoare. Din aceasta -causă îmi și țin de o deosebită.
datorinţă a, trimite mai înainte în
noue, înainte de ce sar pută cere.“

1) Suefonius in Augusto
2) Idem

fie-care

provinciă

patente

Cp. 49.

ibid. cap. 50.

3) Aurel. Viet. pg. 114: „noscendis ocyus, quae ubique e republica
gerebantur, admota media publici cursus.“
— Sa/pas/i disp. ad Haâr.
Spartian. pg. 60. ss. et ad Antonin. Pium. pg. 279. ss. in Scriptt, hist,.
Aug. ed. Hack.
4 Pâin, epp. X. 54-55.
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Rhin,

Dunăre,

Eufrat?)

şi Tigris 2) sa vorbit în istoria, răsboâielor lui. Întră cele mai mari

monumente architectonice de feliul acesta aparţine însă podul
de la Alkantara preste Tagus, un monument: admirabil al anticităţii, ridicat de architectul Iulius Lacer, la a cărui întrare se
află acuma o. capelă mică, consacrată, Sf. Julian, ear” de asupra
uşei acesteia se află următoarea inscripţiune în hexametri şi
pentametri :3) şirul dintâiu şi cel din urmă formează, dedicaţiunea.:
IMP. NERVAE.
TRAJANO.
CAESARL
AUGUSTO.
GERMANICO.
DACICO.
SACRUM.
TEMPLUM. IN. RUPE. TAGL. SUPERIS. ET. CAE
SARE. PLENUM.
ARS.
UBI. MATERIA. VINCITUR. IPSA. SUA.
QUIS. QUALI. DEDERIT.
VOTA.
FORTASSE.
RE.
QUIRET.
CURA. VIATORUM. QUOS. NOVA. FAMA. JUVAI.
INGENTEM. VASTA. PONTEM. QUOD. MOLE. PEREGIT.
SACRA. LITATURO. FECIT. HONORE. LACER.
QUL PONTEM. FECIT. LACER. ET. NOVA. TENPLA.
DICAVIT.
ILLIC. SE. S0LV ........
VO.
”
TA. LITANT.
PONAEM.
PERPETUL
MANSURUM.
IN. SECULA.
MUNDI.
FECIT. DIVINA. NOBILIS. ARTE. LACER.
IDEM. ROMULEIS. TEMPLUM. CUM. CAES. DIVIS.
CONSTITUIT.
FELIX. UTRAQUE.
CAUSA. SA|
|
CRI.
|
CAJUS. JULIUS. LACER. H. S. F DEDICAVIT. AMICO. CURIO. LACONE.
ICAEDITANO.
La mijlocul acestui pod se află un arc de triumf cu următoarea, inscripțiune:
|
IMP. CAESARI. DIVI. NERVAE. F. NERAE. TRAJANO.
AUG. GERM. DACICO. PONTIF. MAX. TRIB. POTEST, VIII.
IMP. V. COS. V.P.P.
1) Mediodarb.

pg. 162,

2) Idem pg. 157.

5) Gruter CLUXIL, IL. —

Fabretti col, 'Traj. pg. 100,
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Pe acest arc de triumf se aflau mai 'nainte patru table de
marmură, dintră cari una înţepenită cu scoabe de metal, esistă,
şi astădi:
„
MUNICIPIA. PROVINCIAE, LUSITANIAE. STIPE. CONLATA. QUAE. OPUS. PONTIS. PERFECERUNT. ICAEDITANL
LANCIENSES. OPPIDANL TPALORI. INTERAMNIENSES.
COLARNI.
LANCIENSES.
'TRASCUDANI.
ARAVI.
MEIDURBIGENSES. ARABRIGENSES. BANIENSES. PAESURES.
Acest pod se zidise deci în tocmai ca şi drumul appic şi
cel frentanic tot pe spesele municipiilor. Din inscripţiunea de
pe arcul de triumf reese, că acest; pod de preste Tago s'a fost
zidit doi ani în urma, celui de preste Dunăre!)
La, Aquae Flaviae, astădi Chaves lângă Tamago — cândva
unul dintră oraşele de frunte ale Lusitaniei, acuma însă un sat
—

se află încă

un

pod

zidit de,

sau

mai

bine

dis sub

Traian,

de o architectură escelentă şi splendidă, cu inseripţiunea :
IMP. CAES. NERVAE. TRAJANO. AUG. GER. DACICO.

PONT. MAX, TRIB. POT. COS. V.P.P.

AQUIFLAVIENSES. PONTEM. LAPIDEUM. DE. SUO. F. 0.2)
În fine erâ un pod al lui Traian preste riul Tormus în
Spania) şi altul preste rîul Aufidus.t)
Alexandru Sever restaură earăşi aproape în toate locurile
podurile zidite de Traian, cu păstrarea numelui de traianice.5)
3.

Clădiri hidraulice,

Despre meritele lui Traian pentru băile, fântânile şi apaductele la Apulum, Salinae şi în alte ţinuturi ale Daciei s'au dat
informaţiuni şi indigitări ;6) aşijăerea, și despre restaurarea udării
artistice împrejurul Babilonului, cu deosebire a canaluiui regal
Naar-Malecha,) şi în fine despre fundaţiunea în Baden-Baden,
ID) Padre/ti pg. 100.
2) Gruter CLXII., 4. - Orei Vol. L., înser. 163. — Uert3, pg. 426.
3) Reimar. ad. Dion. Traj. cap. 18, $. 93. — Bergierius IV, 28, 2
de viis Rom.
4) Wesseling ad Antonin. pg. 120. — Rei. ad Dion. |. c.

5) Ael. Lampridius in Alex. Severo cap. 25.
6 în capitlul asupra anticităţilor Daciei,
1) în istoria răsboiului parthic.
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a

Colonia aquensis, care încă se: ascrie lui Traian.) Astfeliu s'ar
mai află şi în mai multe alte ţinuturi urme de asemenea, zidiri
ale lui Traian.

Noi

începem

cu

cetatea, eternă,

cu Roma,

unde

împăratul a zidit asemenea mai multora dintră predecesorii săi
therme splendide. O inscripţiune aparținătoare aicea, s'a aflat la
anul 1592 la, o clădire a bisericei Sftului Petru şi sună :2)
URSUS. 'TOGATUS. VITREA. QUL. PRIMUS. PILA.
LUSI. DECENTER. CUM. MEIS. LUSORIBUS.
LAUDANTE. POPULO. MAXIMIS. CLAMORIBUS
THERMIS. TRAJANI. THERMIS. AGRIPPAE. ET. TITI.
MULTUM. ET. NERONIS: SI. TAMEN. MIHI. CREDITIS.
EGO. SUM. OVANTES. CONVENITE. PILICREPI.
STATUAMQUE. AMICI. FLORIBUS. VIOLIS. ROSIS. „FOLIO: QUB. MULTO. ADQUE. UNGUENTO. MARCIDO.
ONERATE. AMANTES. ET. MERUM. PROFUNDITE.
NIGRUM. FALERNUM. AUT. SETINUM. AUT. CAECUBUN.
VIVO. AC. VOLENTI. DE. APOTHECA. DOMINICA.
URSUMQUE. CANITE. VOCE. CONCORDI. SENEM.
HILAREM. JOCOSUM. PILICREPUM. SCHOLASTICUM.
QUL VICIT. OMNES. ANTECESSORES. SUOS.
SENSU. DECORE. ADQUE. ARTE. SUPTILISSIMA.
NUNC. VERA. VERSU. VERBA. DICAMUS. SENES.
SUM. VICTUS. IPSE. FATEOR. A. TER, CONSULE.3)
VERO. PATRONO. NEC. SEMEL. SED. SAEPIUS.
CUJUS. LIBENTER. DICOR. EXODIARIUS.4)
Băile pe cari, după Victor;) le-a clădit Traian în -onoarea
lui Sura, din recunoștință că dinsul i-a aplanăt calea, spre tron,
să nu se confunde cu cele amintite la acest loc, de și nu se
poate dice cu precisiune, că unde se aflau.
D
>)
3
1)
„Ondon

veai Traian în Germania,
Orelhi|. c. Vol. I., înser, 2591. — Grizer DCXXXVII, |.
Poate L. Aurel. Verus III. Cos. p. Chr. 167. Orellii.
Pausaniae Graeciae descriptio. Rec. Siebelis tom, IL, pg. 130:

gi îs topov

Eye

— Bomulus Amaseus

oi xareoxeuijv,

azroloporezi

în traducerea sa

sub băile 'acestea, pe cele din Roma.

îsi Aourgă

a lui Pausânias

€înovuuc aizoă.

pg. 568 înţelege

5) Aur. Viet, epit, cap. 13: „hic in honorem Surae,
imperium arripuerat, lavacra, condidit.“ Cf, Eutropius,

cujus

studio
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Cu aceste therme mari din Roma ale lui Traian stă în
legătură şi următoarea, inscripțiune, care se află pe piedestalul .
duor statue eşite din aceasta baiă:

JULIUS. FELIX. COMPANIA.
NUS. VC. PRAEFECTUS. URBL.
AD. AGENDAM. THERMA
“RUM. TRAJANARUM. GRATIAM:
controversă

O

ep)

că în care

COLOCAVIT.!)

loc au

stat aceste

therme

mari ale lui Traian? Despre Domițian se dice,3) că sub dinsul
sau făcut multe clădiri în Roma şi întră acestea, thermele trajanice şi titianice (Thermae Trajanae et Titianae); mai departe £)
sub Domițian s'au zidit operele cele mai măreţe, pre cum forum
Trajani, thermae 'Trajanae et Titianae. Se mai dice apoi în istoria,
sfântului Silvestru, că dinsul a zidit o biserică, „et constituisse
titulum juxta thermas Trajanas, alias Domitianas“ şi „titulum
suum constituisse juxta thermas Domitianas, quae cognominantur
Trajanae.“ Se vede uşor, că acestea sunt greșeli și contundări
de ale scriitorilor posthumi. Thermele lui Domițian, amintite de
Plutarch, se aflau pe muntele palatin, cele traianice din contră
în a treia regiune a cetăţii, pe muntele esquilin?) aproape de
băile lui Titu. După o versiune aceste băi ale lui Titu ar fi fost
ruinate prin un incendiu, şi apoi earăși restaurate de Domitian
şi numite după dînsul, din care causă se și confundau adese-ori
prin apropierea lor cu thermele lui Traian.“)
Meritele lui Traian pentru renumita aqua Marcia sunt următoarele?)

Roma

aveă

totdeauna

pe vremuri

ploioase apă

tulbure

D Gruter CLXXVII., 6.
2) Alex. Donati Roma, vetus ac recens. Romae 1639, Pag. 302,
2 Zusebius în Chronic,
4) Cassiodorus in chronic.
5 P. Victor de regg. urbis.
6) Donatus |. e.: „Jam thermis a Trajano factis hae Titi Caesaris
Quae cum Domitianae dicethermae proximae erant et prope contiguae.
Sti Sylvestri, credibile
vitae
scriptorum
aetate
annos
post
rentur, multos
est, propter aedificiorum propinquitatem, promiscue a vulgo fuisse usur“pata nomina, et quia unum quodammodo esse videbantur, Trajanas Dorai-

tianas, Domitianas Trajanas esse dictas.“
3) 8, Jul. Frontinus de aguaeductibus pg. 189. Edit. Bipont,
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şi nomoloasă, mai ales apaductele, aqua, Marcia şi aquu Claudia,
cari curgeau din isvoarele cele mai curate. Cele două canaluri
ale riului Anio aduceau o apă încă şi mai stricată, fiind alvia,
canalului mai vechiă, scundă şi mlăştinoasă, pre când canalul
mai nou curgeâ dintrun ţinut mai înalt: Pe lângă acestea se
mai adauge și neştiinţa şi neîngrijirea supraveghiătorilor, astfeliu,
în cât apa cea, limpede şi proaspetă marciană prin scalde, voigări,
(văpsiri de pănure) şi prin deşertarea cloacelor 1) devenise nefolosibilă. Atunci îşi căştigă, Nerva, deja meritul de a despărți cu
îngrijire apaductele, astfeliu isvorul marcian se folosi numai ca
apă de băut, ear celelalte apaducte pentru diversele necesități.
Braţul cel scund şi tulbure al riului Anio cel mai vechiu servi
de aci 'nainte numai pentru udarea grădinelor, pentru spălături
şi alte lucruri murdare ale cetăţii; apa braţului celuilalt al riului
Anio, de şi altcum limpede, dar stricată prin cursul stu repede
preste munți şi stânci, se adună, întrun lac, în care se putea
limpedi, curge apoi prin păduri umbroase şi eşiă spre cetate
limpede și rece, aşa de curată, în cât nu stă în privinta cualității cu nimic înapoia apei marciane, ba o întreceâ chiar cu
mult în privinţa abundanței. Opera cea mare începută de Nerva
se s&vârşi de Traian) care mai ales apa marciană o conduce
preste mai multe coline lipsite de apă şi apoi la thermele dinsului.) Că Traian a dat tuturor clădirilor hidraulice numele său,
o vedem aceasta din pasăgiul citat, astfeliu în cât e propabil,
că aqua Marcia se numiă acuma de regulă aqua Trajana. O
arogare a meritului străin abia are loc aicea, precum atât de
adese-ori i-se impută împăratului, pentru-că Nerva nu a putut
să termine aceasta mare operă în decursul scurtei sale guvernări, ear ducerea braţului rîului Anio prin un lac săpat anume
spre scopul acesta, erâ resezvată numai lui Traian.)

1; Froutin. |. c. „relata quogue foedis ministeriis.“
» Prontiu. |. c. „novum auctorem, Imperatorem Caesarem Nervam
Trajanum Augustum praescribente titulo.“
3) Donatus |. 6. ——. Andreas Fulvius Sabinus antiquitt, rom. —
Bartholomaeus Marlianus topographia urbis Romae (Graevii thes. antiquit,
vom, tom. [I].)

4) Donatus | 6,
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Spre alte urme de băi şi clădiri hidraulice traiane în Roma
indigitează următoarea inscripțiune aflată pe forul lui Traian,
carea aminteşte de restaurarea Nymphaeei, unei fântăni săritoare,

care eră adjustată cu mai multe ţevi stropitoare, cu colonade
şi bănci de repaos.
FLAVIUS, PHILIPPUS. VIR. CLA
RISSIMUS. PRAEFECTUS. URBL. NYMFE
UM. SORDIUM. SQALORE. FOEDA
TUM. ET. MARMORUN. NUDITATE.
DEFORME. AD. CULTUM. PRISTINUM. REVOCAVIT.!)
Apoi mai dovedeşte inscripţiunea următoare aflată pe muntele
Aventin şi săpată într'o ţavă de plumb pentru scurgerea apei,

că Traian

şi acolo

trebue

să fi restaurat

sau

zidit

o baiă:

AQUA. TRAJAN. Q. ANICIUS. Q. PF. ANTONIAN.
CUR. THERMARUM. VARIANARUN.
Acestea, ar fi fost băi private ale lui Traian, pe cari dînsul
probabil le-a clădit încă înainte de ocuparea tronului.?)
O asemenea hbaiă de a lui Traian se află la Valencia în
Spania.
PR
JO. LOC ......
„. UM. QUL AQUAAM. TRAJA ....
„.. M. A. PORTA. SUCRONENS ....
„.. MPTUM. V. KAL. MAJAS.
Şi locuitorilor oraşului Prusa în Bithynia li-a permis Traian 5)
clădirea, băilor lor publice. Pliniu ca locţiitoriul Bithyniei inter-

vine în: favorul lor la împăratul:

|

-„Prusii, o Caesar! au o baiă murdară și vechiă. Bi doresc
cu permisiunea Ta să o restaureze de nou; fiind eu însă de
părere, că ar trebui să se zidiască de nou, așadară aşi crede, că
li-ai pută împlini dorința. Banii pentru scopul acesta se vor
adunâ: mai întâiu aceia, pe cari i-am început, deja a-i pretinde
îndărăt şi a "i incassâ de la persoane private : apoi s'au dechiarat,
“că, ceea-ce altcum spesau pentru oleu, vor întrebuință pentru
1%) Gruter CLEXXI.,
2) Donafus |. &.

10,

3% Plin. epp. X,, 34—35.

— ASchott,
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clădirea băilor. O operă, cars afară de aceasta, o pretinde demnitatea oraşului şi splendoarea seclului T&u.“
Traian răspunde: „De cumva clădirea unei băi noue nar
trece preste puterile Prusiilor, putem satisface cererei lor: s5 nu
adreparteze însă spre acest, scop nimica, şi nici în viitoriu să nu .
sufere cheltuelile necesare.
.
Despre locul
„Căuntând, o
“băile, încuviinţate
care, cum aud, se

de clădire al băii scrie Pliniu lui Traian : 1)
Caesar! la Prusa un loc, pe care să se clădiască
de Tine, mi-a plăcut cu deosebire un loc, pe
află cândva o casă foarte frumoasă, care însă

acuma e total ruinată. Prin aceasta sar pută înfrumseţă o parte
foarte urîtă a, oraşului, dar chiar și oraşul însuşi sar lărgi, fară
de a derîmă alte clădiri, de cât numai a repară clădirile ruinate
din causa, vechimei lor. Cu clădirea aceasta stă treaba, astfeliu.
Claudiu Polyaenus a testato împăratului Claudiu şi a dispus
a, i-se ridică acestuia un templu în peristil, ear partea ceealaltă a
clădirei să se închirieze, şi din chiria aceasta a si incassat oraşul
un

timp

oare-care

preţul

esarândărei.

Pe

urmă

casa întreagă

parte jăfuită, parte negligată, s'a dăimat cu peristil cu tot;
astădi nu a mai rămas aproape nimica, de cât pământul. Aşadară de cumva Tu, o Caesar! ai voi să "1 dăruieşti ori să "1 vindi
oraşului, aceasta, sar recunoaşte, din causa situaţiunei comode
a locului, drept gratitudinea cea mai mare. În cas, dacă Vei
încuviinţă aceasta, atunci ar avă de cuget a, clădi băile pe locul
gol al curţii, ear' locul pe care se aflau clădirile, să" îngrădesc
cu bănci şi cu vestibule şi să "1 consacrez ie, ca aceluia, prin
a cărui generositate se va realisă o operă frumoasă şi -vrednică
de numele Tău, ş. m. d.“ Traian răspunde: „Aceea curte cu casa
decădută, care după scrisoarea Ta se află părăsită la Prusa, o
putem

folosi pentru

clădirea

băii,

Tu

în cas, dacă

templul

star fi zidit,

atunci

lăsat

neamintit,

templu?

Pentru că

însă ai

că oare ziditu-s'a lui Claudiu în peristil un

locul, de şi decădut, ar

remână totuşi consacrat sanctuarului celui vechiu.
S'a amintit deja mai sus despre Lupodunum, Ladenburg, un.
oraş mic străvechiu lângă rîul Neckar,) care încă se priveşte ca,
1) Pău.

epp. X., 15—16,

% PI, 1. c, pg. 59,
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o fundaţiune a lui Traian. Aici încă s'a descoperit la anul 1766
o baiă romană, a cărei clădire prin urmare ar trebui atribuită de
asemenea lui Traian, pentru-că băile aparţineau necesităților
primordiale ale bătrânilor, şi după săvârşirea clădirilor de fortificaţiuni a unui loc de nou aşedat, erau zidirile cele mai de frunte.
Aceasta baiă după descoperire s'a provădut de principele elector
"de atunci cu un zid şi cu acoperiş!)
Alţii consideră orașul
Lupodunum drept o colonie a lui Valentinian, care a clădit o
cetate lângă Neckar?.)
|
|
Dintră porturile zidite de Traian ne sunt cunoscute mai
ales cel de la Centum Celae, de la Civita veche de astădi şi
cel de la Ostia şi de la Ancona.
Despre portul de la Centum Cellae se dice :3) „Mie însă
mi-a, fost prea plăcut, nu numai îns&mnătatea objectelor desbătute, onoarea de a mă învită şi pe mine, sărăcia şi simplicitatea, vieţei sociale, ci şi locul însuşi, vila pompoasă încungiurată
de câmpiile înverdite, aşedată tocmai pe malul mărei, în al
cărei sîn se clădește acum un port. Laturea stângă este scutită,
prin o întăritură foarte durabilă; la laturea dreaptă se lucră
acuma. La gura portului se ridică o insulă, care resfrânge
puterea, mărei furtunoase, şi permite corăbiilor pe amândouă
părţile o întrare sigură. Ea se înalţă prin ridicături artificiale.
Stânci uriaşe se transpoartă pe vase foarte late; aceste se
cutundă, una preste alta, se înțepenesc prin greutatea lor proprie
şi formează astfeliu crescând un feliu de astupătură. Deja apare
'dosul de peatră afară şi resfrânge şi ridică la o înălțime nemărginită valurile, cari se rostogolesc asupra lor. Grozav e sgomotul,
şi marea, jur împrejur e albă de. spumă. Preste stânci se clădesc pilastri, cari mai târdiu vor dă zidirei întregi figura unei
insule naturale. Apoi va primi portul numele fundatorului s&u,
și va fi de un folos foarte mare permiţând acestui litoral lung
şi fără stânci un adăpost,

sum

1) Bischiug VI., 664—665.
2 Ammiau, XXVII, 2: „Denique cum reputaret munimentum celet tutum, quod ipse a primis fundarat auspiciis, praeterlabente

Nicro. nomine fluvio cet.
i
3) -Pâiu. epp. lib. VI, 31.
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La acest, port se refereşte moneta următoare:1)
PORTUM. TRAJANI. $. C.
clădiri, în
multe
cu
împodobit
port
un
Gravura ne arată.
vâsle.
al cărui mijloc se află corăbii cu trei
Că Traian a restaurat de nou portul de la Ostia, terminat
de August,

reese

la. versurile

care

vechiu,

dintr'un comentator

|

lui Juvenal:*)

Tandem intrat positas inclusa per aequora moles
Tyrrhenamque Pharon, porrectague brachia sursum,

dă esplicarea, că cuvintele „inclusa per aequora“ sar referi la
portul lui August sau mai bine dis al lui Traian de la Ostia,
ear porrectaque ar însemnă atâta, ca şi când Traian ar fi restautat portul, Par fi lărgit şi spre onoarea numelui său bar fi
cu mai

clădit înlăantru

multă

siguritate.*)

Al treilea port, restaurat de Traian, e cel de la Ancona,
unde inscripţiunea, de pe arcul de triumf, încă bine conservată,
că senatul

mărturiseşte,

l'a ridicat în onoarea

roman

şi poporul

lui, pre când dînsul a clădit portul cu propriile mijloace şi a
asigurat întraxea corăbiilor şi din pârtea aceasta a Italiei.)
IMP.
VAR.
,

—

AUG.

CONJUGI.
AUG.

_]

DIVI.

NER-

NERVAE.

TPRAJANO.
GERMANIC.

DACICO.

| PLOTINAE |

L_

CAESARI.
F.

.

OPTIMO.

PONT.

AUG.

MAX.

POT. XVIII. IMP, VIII.

TR,

—

-

DIVAE

COS. VI. P. P. PROVIDEN-

TISSIMO.

MARCIA

PRINCIPI.

"SENATUS.

P.

Q.

|

AUG.
R.

QUOD.

ACCESSUN.
ITALIAE, HOC. ETIAM. ADDITO. EX. PECUNIA. SUA.
PORTU. TUTIOREM. NAVIGANTIBUS. REDDIDERIT.

:

SOR.

AUG.

|

—
-

D Bckhel pars Il. Vol. VI., pag. 42%.
|
% Juvenal Satyra XII,
vers. 75-76.
— Eckhel pars II vul,
VI., pg. 426.
a
5) quia Trajanus portum Augusti restauravit în melius, et interius
tutiorem SUL NOMINIS fecit.
3) Gruter CCXLVII.
Sa citat deja la pag. 15 pentru constatarea
titlului Parthicus.
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Arcul de triumf, ridicat pe zăgazul portului,!) s'a păstrat
aproape întreg şi ne dovedeşte prin proporţiunile lui. elegante,
prin profilurile lui virţuoase şi prin massele de petroaie uriașe,
din care este compus, ce stil grandios preţuiă Traian.
Probabil că, şi portul renumit de la Parentium ?) în Histria
are să-şi mulţumească tot împăratului Traian restaurarea, căci
dînsul trimisese o colonie acolo, ai cărei decurioni urmau în
rang după cetăţenii bătrâni.
L. CANTIO. L. F.
LEM. SEPTIMINIO. EQ.
PUB. FLAM. PATRON.
COL. ULPIAE. PARENT.)
CURIAL. VET. PAR.)
OMNIBUS. HONORIB.
MUNICIPAL. FUNCTO.
PRAEF. ET. PAŢR. COLL.5)
IL. VIRI. AERE. CONLATO.
L:D.D.D.

FABR.

Despre un apaduct la Nicomedia scrie lui Traian Pliniu :6)
„Nicomedienii, o Caesar! au spesat 3,329000 sesterţii
(151.421 taleri) pentru - un apaduct, care pănă astădi a rămas
neisprăvit, ba chiar în ruine, earăși sau spesat pentru un alt
apaduct dou milioane (91.571 taleri). Fiind-că a rămas şi acesta
neisprăvit, ei sunt siliţi, după risipirea unor sume atât de mari,
a face spese mari, ca să-și capete apă. Eu însu-mi am aflat un
isvor foarte limpede, din care, după părerea mea, apa ar trebui
s6 se conducă, precum s'a şi cercat la început, preste arcuri,
ca să nu curgă numai în păzţile cele din şes şi scunde ale
orașului. Numai puţine arcuri mai esistă; unele ar pute să se
construeze şi din peatră pătrată, care sar luâ de la zidirea
1) Desemnat de F. B. Piranesi în „Antichită Romane, fuori di Roma“.
—

Meier
2)
3)
1)
5)

„Geschichte der bi'denden Kiinste“, partea III, pg. 201.
astădi Parenzo.
Orefhii 3729 : Parentanorum.
Idem ibid.: „curiali i. e. decurioni veterum Parentanorum.“
Idem ibid.: „hoc quoque rarum, ut aliquis praefectus simul sit

et patronus collegii.“
6% Pan. epp. X., 46. Scot.
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cealaltă ; o pante va fi să se clădiască din “cărămidă, arsă,
pentru-că aceasta e mai ușoară şi mai eftină. Înainte de toate
însă e de lipsă, ca Tu să trimiţi pe un specialist în clădiri .
hidraulice,

ori pe un

architect,

ca să.nu se mai întemple ceeace

deja sia întâmplat. Atâta numai pot asigurâ, că folosul și
frumseţa, acestei opere e vrednică de epoca Ta.“
Traian răspunde: „Trebue să 'se poarte grijă, ca în oraşul
Nicomedia să se aducă apă. Eu sunt pe deplin convins, că Tu
vei isprăvi opera. aceasta, cu îngrijirea recerută. Însă, la dei, cu
tot-aceeaşi îngrijire vei ave să cercetezi, că din a cui vină au perdut

Nicomedienii
cumva,

la

a se înbogăţi

spre

reciproc,

causă,

să"mi

aduci

Despre împreunarea unui
Pliniu scrie lui Traian:1)
„Dacă privesc eu mărirea,
atunci mi-se pare foarte la loc
cari, nu mai puţin vrednice de
sunt tot-atât de frumoase cât
Nicomediei

se află un

să întreprindă

ca nu

apaducte

şi

la cunoştinţă.“

lac de lângă Nicomedia cu marea,
fericirei Tale şi a spiritului Tău,
a Te face atent asupra operelor
nemurirea de cât, de gloria Ta,
şi de folositoare. La marginile

lac foarte

neală şi spese'se transpoartă

de mare,

Așadară, ceea-ce vei descoperi

apoi earăşi să le lase nelucrate.
în aceasta

atât

sumă

o

operă

aceasta

mare,

pe

care

pe corăbii pănă

cu

la

puţină

oste-

drumul

erei

puinţarea unui mai mare număr de cară. (D'aci reese necesitatea
de clădire a unui canal). O astfeliu de întreprindere recere, cei
drept, multe. braţe, acestea însă stau pentru astfeliu de lucruri
la disposiţie. Pentru-că ţeara este foarte populată, dar şi mai
populaţe sunt oraşele, şi se poate cu siguranţă sperâ, că cu
toții se vor angagiă la o operă atât de folositoare pentru toţi.
Nu

lipsește

nimic

alta, de cât, că Tu

să trimiţi pe un specialist

pentru clădiri hidraulice ori pe un architect, dacă-i place,
care să cerceteze cu îngrijire, că este oare lacul mai sus de cât,
marea? De oare-ce oameni de specialitate din ţinuturile acestea,
susțin, că lacul ar fi situat cu 40 de urme de asupra nivoului
mării. Eu v&d în tinutul acesta o săpătură, pe care un rege a
D Pa.

epp. X., 60—51.

Schott.

2 dani

marmură, bucate, lemne şi alte lucruri; de aci însă pănă la
mare transportarea e împreunată cu mari greutăţi și cu între-
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lăsat, să se facă; însă nu € sigur, că pentru a, atrage apa de pe
şesurile din prejur, ori spre a legâ lacul cu rîul, pentru-că nu
este gata de tot; dar nici aceasta nu se ştie, încetat'au lucrările
ori pentru-că regele a murit prea de timpuriu, sau pentru că
desperâse de reuşirea întreprinderei. Dar tocmai: aceasta (Tu
'mi vei luâ de bine, că mă îngrijesc cu atâta zel) mă afiţă şi
mă însuflațește pentru gloria Ta, pentru-că doresc ceva isprăvit
de Tine, ce regii numai începuseră.“
Traian răspunde: „Împreunarea acelui lac cu marea n'ar fi
nevrednică de atenţiunea mea; trebue însă făcută o : cercetare
foarte rigoroasă, ca nu cumva lacul condus în mare, să se scurgă

cu totul; să se erueze cel puţin, că de unde şi câtă apă capătă.
Tu poţi să ceri de la Calpurnius Macer un espert în cele
hidraulice, ear eu îţi voiu trimite de aici un om cu esperiențe

în asemenea, clădiri.“

Un alt raport al locţiitoriului cătră, împăratul asupra acestui
lac sună:') „Tu Te temi, o Caesar! după precauţiunea Ta cea
s'ar scurge,

că lacul

mare,

şi cu marea;

urmare

cum

modul

s'ar pută

sar

dacă

împreună

cu

riul şi prin

eu cred însă a fi descoperit la fața, locului
pericol.

evită acest

Lacul

sar pută

adecă

conduce prin un canal pănă la rîu, însă totuși nu lăsat a se
scurge întrînsul, ci sar opri și despărți prin ridicarea unui zid.
Astfeliu

vom

ajunge,

că lacul

să

nu

se

amestece

cu riul de

lângă dînsul și că ar fi tot atât de bine, ca şi când ar fi
amestecat cu dinsul. Pentru-că ar fi foarte uşor a aduce sarcinele acelea, cari vin pe canal, preste acea scurtă parte de
pe uscat pănă la rîu. Aceasta se va întâmplă, dacă va fi de
lipsă; eu însă sper, că nu va fi de lipsă, pentru-că lacul însuși
e foarte afund, şi dintrînsul se scurge acuma pe partea opusă
un

rîu, din care,

abătut

şi condus

acolo

unde

vom

voi noi, ar

pută fără nici o daună să se opriască pentru lac atâta apă, câtă,
conţine şi astădi. Afară de aceea mai curg unele riuleţe în
întinderea, canalului, cari, oprite cu îngrijire, ar-spori şi mai mult
apa, lacului. Dacă însă am voi să conducem canalul mai departe,
săl ţinem mai îngust şi s8l legăm de a. dreptul cu marea, astfeliu, în cât apa

să nu

se scurgă

1) Pau. epp. X., 69 —70, Schozt.
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ce vine din lac sar. opri și sar apăsă îndărăt prin reacţiunea
“mării. Dar” şi dacă situaţiunea lacului nu ni-ar permite aşa, ceva,
totuşi ar fi .uşor a restringe cursul apei prin ridicarea unui
stavilar. Aceasta însă şi altele le va cercetă și eruâ cu mai
multă

profanditate

architectul

hidraulic,

pe care ni-l vei trimite

după promisiunea Ta. Pentru-că opera este vrednică de mărirea,
şi îngrijirea, Ta. Întraceea, la îndemnul Tău, am scris spectabilului Calpurnius Macer, ca s&mi trimită pe cel mai dester
dintră architecţii hidraulici.“
Traian răspunde la aceasta: „De sigur, scumpul meu
Secundus, nu vei fi lăsat în privinta acelui lac să lipsiască nici
îngrijirea, de oare-ce ai dispus deja atâtea preperative, ca să nu
se scurgă şi totuşi să fie. de folos peritru noi. Hotărește-Te deci
la ceea-ce va fi mai consult pentru aceasta întreprindere, - Calpurnius Macer doară Te va provedă, aşa cred, cu un architect
hidraulic, de oare-ce provinciile acelea nu duc nici o lipsă de
atari oameni esperţi.“
Pliniu întreabă pe împăratul în privința apaductului de la
Sinope:')

„Locuitorii

din

Sinope

au lipsă de apă;

aceasta

însă

sar pută aduce foarte bine şi în abundanţă dintro depărtare
de 16 miluri. Terenul e, ce-i drept, îndată lângă. isvor și într'o
lungime de mai mult de o miiă de pași, suspect, şi moale:
întraceea eu am dispus s& se sondeze cu puţine spese, că
pută-va oare să susțină și s& supoarte o clădire? Adunarea
banilor, pentru care eu voiu purtă grijă, nu vafi grea, dacă Tu,
o Caesar! ai concede o astfeliu de operă pentru salubritatea, şi
bunăstarea coloniei, care sufere foarte mult din lipsa de apă.“
Traian răspunde: „Cercetează cu îngrijire, scumpul meu
Secundus! pre cum ai fost început'o, că oare locul acela ce
Ţi-sa părut suspect, pută-re-ar suportă clădirea unui apaduct ?
Pentru-că eu nu dubitez nici de cum, că apă trebue adusă Ia
colonia Sinope, de cumva o pot face aceasta cu puterile lor
proprii, ceea-ce va contribui atât de mult la bunăstarea şi la
îndestulirea, lor.“
Pliniu întreabă pe împăratul în causa boltirei unui rîuleț

puturos la Amastris în Paphlagonia.”)
9 Plin. epp. X., 91—92. Schozi,
2) Plin. epp. X., 99—100,
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Oraşul binezidit și frumos, Amastris, are întră altele clădiri
escelente, o stradă foarte frumoasă şi lungă; de-alungul acesteia
mai curge încă un aşanumit rîuleţ, care însă de fapt nu conţine,
de cât cloacele, al căror aspect e tot-atât de urit şi spurcăcios,
cât de greţoasă şi pestilenţioasă e putoarea lor; „Din aceasta causă
e pentru salubritatea și fruraseța, oraşului tot-atât de important,
ca, acela să se acopere, :ceea-ce, dacă Tu o vei permite, să se
și facă, ear' eu voiu griji, ca pentru aceasta operă pe cât de mare,
tot-atât şi de necesară, să nu-i lipsiască mijloacele băneşti.“
Traian răspunde: „Este evident, scumpul meu Secundus!
că apa aceea, care curge prin oraşul Amastris, să se astruce,
dacă în starea, neacoperită e primejdioasă, săn&tăței. Pentru ca
întreprinderei acesteia să nu-i lipsiască mijloacele bănești, vei
purtâ Tu grijă cu atenţiunea-Ţi obicinuită.“
4. Clădiri publice.

Pliniu scrie despre împăratul Traian,!) că dînsul restitue
din averea sa privată imperiului pariea ce şi-au
însuşit/o
împărații antecesori, nu ca să aibă dînşii, ci ca să nu aibă
vre-un altul — vre-o plăcere de acolo.De aceea întrau acuma
earaşi îndată posesorii distinși în casele și locuinţele fruntașilor
de mai 'nainte; moșiile bărbaţilor celor mai renumiţi nu se mai
păzesc de sclavi, cari erau dăruiţi de tirani cu proprietățile
confiscate ale stăpânilor lor; clădirile cele mai frumoase se văd
acuma curăţite de putregaiu, luxurios împodobite şi renoite.
Astfeliu şi-a căştigat Traian mare merit nu numai pentru
omenime, ci şi pentru clădirile pe cari le-a scăpat de ruinare,
spre a lăsâ apoi earăşi a fi locuite de bărbați distinși. Acuma,
circulează în numele împăratului o mare listă 2) de moșii espuse
la vîndare, o urmare a avariţiei urgisite a lui Domițian.
1) Plin. paneg. 50,
2) Aicea, nu este înțeles Nerva,

pre cum o susţine Lipsius tom. V,,

pg. 82: „tabula villarum fundorumque venalium, qui principis fuissent.
Nam Nerva jam ante vendiderat (in Dione) pecuniae egens, vestes, vasa
suppeliectilem, et quidquia non necessarium in Aula esset. At Trajanus
igitur ex ipso patrimonio principali imminuit, qucă immensum creverat“ ;
şi nu, pre cum crede Schwarz, Caligula, care după Sueton. 38, storceă
bani prin licitări silnice, ci (cu Gierig) însuși Traian, care vânduse cetățenilor romani multe moşii stoarse de împărații anteriori. — /fofa Nota5

pg. 91 a traducerii sale a Panegyricului.
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În cât. Traian arătă, o crţare tot-atât de mare în clădirea

caselor private, pe atât de luxurios erâ la clădirile publice, ceea-ce
resultă din următoarea, descriere a lui Pliniu:1) „Tu eşti însă
tot-atât de cruțătoriu în zidirea clădirilor noue (private), cât
eşti de îngrijit pentru conservarea celor esistente. De aceea
astădi nu se mai cutremură, ca mai 'nainte?) casele orașului
în urma transportărei petroaielor pe lângă dînsele.3) Locuinţele
stau

sigure,

ear” templele

nu

se mai

clatină.

Tu

eşti

mulţumit,

ba mai mult de cât atâta. De şi Tu ești următoriul unui
împărat cruțătoriu, totuşi ai aspiraţiunea nobilă de a face
reduceri şi scăderi în spesele pe cari acest împărat a aflat de
lipsă a le mai susţină. Mai departe: Tatăl Tău îşi denegă
însuși plăcerile ce i-le procurâ urcarea lui pe tron, ear Tu i
denegi ceea-ce Tatăl Tău Ti-a dat. — Ce splendoare desvolți
“Tu însă în clădiri publice! Aici se ridică colonade,t) -colo temple
cu repediciune ne mai pomenită, în cât se pare ca-şi-când nu ar
fi de nou

zidite, ci numai

reconstruite.

lIci calea

nemărginită

a

circului 5) rivalisează cu frumseţa, templelor — un loc vrednic
de poporul învingătoriu asupra naţiunilor, şi nu mai puţin
vrednice de vădut sunt producţiunile teatrale arangiate aici. Da! o
zidire remarcabilă, atât pentru splendoarea ei, cât si pentru-că
locul poporului și al împăratului sunt acuma egale.) Pentru-că
de-a lungul interiorului său este numai o linie, toate se continuă
neîntrerupt şi direct, şi împăratul ca privitoriu are tot-atât de
puţin un loc mai distins de şedut, pe cât de puţin vede opere
teatrale deosebite. Permis . este așadară cetăţenilor Tăi a Te
vede pe Tine tot atât de bine, pe cât ie a-i vedă pe dînşii ;
permis a privi nu numai spre logea împăratului, ci şi spre
3) Plin. paneg. 51. /lfa.
2) Sueton. 5, 12. — Pluz. Public, 15.
5) Juvenal, Sat. IL, 257. — Zac. ann.

4) Publius

Victor

de

regionn.

urhis

1, 75.

1, 9. Colonada

lui Marte.

5) Aprins de Domițian şi restaurat de Traian.
Adam

Alterthiimer Roms

tom

IL., pg. 19 ss.

—

pe

câmpul

Suez. Dom, 5, —

Ia

6) Suez. Nero 12: „hos ludos spectavit e proscenii fastigio. Cubiculum

şi suggestus, logea lui Nero, eră zidită în lăuntrul circului şi aşa, de închisă, în. cât împăratul priveâ numai prin găuri mici spre scenă şi

supraveghiâ astfeliu totul, fără ca însuşi să fie vădut,

31*
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A UI TRAIAN,

împăratul însuşi, şedând publice întră poporul

său;

întră

acel

popor, pentru care Tu ai aşedat 5000 locuri noue. Căci deja, i-ai
înmulțit numărul prin distribuirea darurilor Tale generoase şi
i-ai deșteptat şi speranța sigură la, generositatea Ta pentru
înmulţirea și mai mare în viitoriu,“1)
Despre colonada de pe câmpul lui Marte, amintită de
Publius Victor, nu esistă alte notate. Prin aceasta grandioasă
colonadă,

al cărei acoperiş,

ca de

regulă,

eră

aşedat

pe

stilpi

„de marmoră şi împodobit cu statue şi cu tablouri, și care serviă,
pentru eserciţii gimnastice, pentru şedinţele senatului şi ale judecătorilor?) pentru esposiţiuni de giuvaere şi de tablouri: Traian
se alătură la predecesorii săi în guvernare; pentru-că esistă
deja porticul lui August) al lui Claudiu,4) al lui Apollo) al

lui Nero)

al lui Pompeiu?)

şi al Liviei.5) În casuri de ploi

repentine poporul adese-ori se refugiă din teatru în porticele
acestea.”) Soldaţii adese-ori aici îşi ridicau corturile ;0) scriitori
şi filosofi îsi adunau aici ascultătorii,!!) şi în fine aceste podoabe
ale architeoturei antice serviau ca loc de preumblare numărosului public fără ocupaţiune, din care causă, şi eră aceasta, clasă, de popor foarte recunoscătoare clăditoriului acelora.
Prin incendiul lui Nero circul cel mare (Circus maximus)
sa ruinat mai ales în părţile esterioare ale lui. Traian îl restaură,
din fragmentele naumachiei. lui Nero reedificate de Domițian :2)
și îl lărgi astfeliu, în cât puteâ cuprinde preste 105.000 de
oameni. Acest număr s'a greşit probabil în textul lui Pliniu
în numărul de 5000, de oare-ce deja circul clădit de Caesar
D Pausanias

V., 13:

„zi

Otz0dogunguce

îs

înmow

dobuous,

îs Gio sadiov uiiros.“*

2) Apa. bell. civ. IL., 500.

3) Suet. Aug. 31,

4). Martial. de spec. II, 9,
5) Prop. IL, 31. |. — Ovid, trist. III, L. 59,
6) Suez. Nero

31.

1) Cc. de fat, 4. —
8 Pin. epp. |, 8.
9 Vitruo. V., 9,

Ooia, art. am. L., 67,

10) Zac, hist, 1, 31.

1) Fuvenal, |, "12, — Propert. IL., 38, 45. Cic. orat. II. 20,
”) Sueton Dora. 5.

z00ljzov x)
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cuprindeâ, 260.000 de locuri, cărora apoi mai târdiu i-se adăugară
aproape tot-atâtea locuri noue.!) Pliniu dice,2) ce-i drept, că Traian
a susținut aproape la 5000 de libertini pe spesele statului, şi
"sa cercat a se aduce acest număr în legătură cu cel de sus;
însă de şi aicia, sunt a se înțelege întradevăr 5000 de libertini
şi nu 205000 sau 105000,) totuşi vorba e aici numai de susținerea,
costisitoare

a unei

clase

anumite;

circul

îns&

din

contră

erâ

socotit pentru toate clasele poporului întreg.) De ce dară retace
Sueton împrejurarea, că Traian a fost clăditoriul posterior al
circului din dărîmăturele naumachiei lui Nero ?5)
Când împăratul Constanțiu îşi ţină întrarea sa în Roma,
eră cuprins de cea mai mare uimire față cu grandiositatea și splendoarea, clădirilor şi mai ales a forului lui Traian.) Ammian povesteşte : „După-ce ajunse însă la forul lui Traian, a unei clădiri
după părerea mea unice în lumea întreagă şi vrednice de
admirare chiar prin aprobarea deilor, se opri plin de mirare și
treceă cu gândurile sale prin adunarea operelor atât de uriaşe,
a căror descriere e tot-atât de imposibilă, pre cum şi de cu neputinţă,
e a le imită în viitoriu prin mâna oamenilor muritori. După-ce
abandonă ori-ce speranță
de a pută ridicâ vre-odată o astfeliu
de operă, diceă dinsul, că înainte de toate voeşte să decopieze
numai pe armăsariul de sub Traian, aşedat în mijlocul pridvorului, şi crede a fi în stare să esecute aceasta lucrare, când
îi răspunse cu politeţă prinţul persian Hormidas, care se aflâ
în suita

lui, că

înainte

de

toate

ar

prajdiu cor&spundător pentru un astfeliu

trebui

de

s&

clădiască

armăsar,

dacă

un

ar

1) Gierzg la acest loc al paneg.
2 Plin. paneg. 28.
3) Gierig |. e.
2 Zipsius Opp. tom. V., pg. 83: „Quinque millia,: hic numerus mihi
suspectus et minutus est. Quid magni, ubi tot millia, quinque duntaxat
adjecisse ?
|

5) Aceasta observare o face Casaubonus la Suet. Dom. V. cu cuvintele: „mirari licet,
Trajanus.“

cur auctorem

Dio Cass. Traj. 7:

„bsre

cindy ră râv “Pouciov diup

za

înoâjotv,

tanti

â

operis reticuerit.

immododuw Emipedibeu,
îrretdn VeupSagtvra

meprzalltsegov EEeropăoriro,“

6) Ammiani Marcellini rerum gestarum XVI., 10,

zii,

Is autem

est

da Efaoroivrr
acd uite

cd
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fi în stare s'o facă aceasta, şi arătă, cu cuvintele acestea însuşi
spre forul cel. colosal.i) Apoi a mai răspuns acest Hormidas la
„întrebarea, că ce ţine dinsul despre Roma, că lui îi este de ajuns .
esperienţa, că şi aicea oamenii sunt muritori. După-ce apoi Constanţiu a mai privit la multe cu admirare şi cu veneraţiune
pioasă față de grandiositatea, lui Traian şi a epocei sale, se
mai esprimă asupra faimei, ce de regulă esagerează ori în laude,
ori în defaimări, care însă față cu o astfeliu de sublimitate
a objectului nici un e în stare a-şi manifestă obicinuita acţiune.“
Forul lui Traian se află lângă forul lui Nerva în a opta
regiună a cetăței. Terenul trebui mai întâiu s6 se căştige prin
aplanarea unei părți a muntelui quirinal, pre cum o arată aceasta,
cuvintele:
AD, DECLARANDUM. QUANTAE. ALTITUDINIS. MONS.
ET. LOCUS. TANTIS. OPERIBUS. SIT. EGESTUS.
de pe columua ce se află în mijlocul colonadei.
La întrare se 'nalță arcul de triumf, ridicat de senat după
r&sboiul dacic,2) de cumva nu voim să admitem, că arcul acesta
ar fi să se iee în sensul general. El nu se poate esplică fără
considerare la arcul lui Constantin, pentru-că acesta numai
întratâta, are o importanță pentru artă, întru cât aparţine unei
epoce anterioare, ÎInscripţiunea de pe arcul de triumf al lui

Constantin cel mare:

|

„IMP. CAES. FL. CONSTANTINO. MAXIMO. P. F. AUGUSTO. S. P. Q. R. QUOD. INSTINCTA. DIVINITATIS. MENTIS.
MAGNITUDINE. CUM. EXERCITU. SUO. TAM. DE. TYRANNO.
QUAM. DE. OMNI. EJUS. FACTIONE. UNO. TEMPORE. JUSTIS.
REMPUPLICAM. ULTUS. EST. ARMIS. ARCUM. TRIUMPHIS.
INSIGNEM. DICAVIT.
dice, că acesta i-sa ridicat împăratului de senat şi de popor,
când a învins pe Maxenţiu.
Cuvintele triumphis insignem au
să esprime, că acest arc a servit deja mai "nainte pentru
D) Amm. Marcel, |. c,: „Ante, inquit, Imperator, stabulum tale condi
jubeto, si vales: equus, quem fabricare disponis, ita late succedat, ut
"iste, quem videmus.“

2 Alex. Donaţus

pg. 682 ss,

de

urbe

Roma

III.,

6,

tomo III,

thes.

Graev.

.
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esistă încă înaintea, învingerilor lui Con-

stantin asupra ni Maxenţiu şi din motivele următoare se
conclude, că ziditoriul acestei opere a fost Traian, ear Constatin
numai a restaurato. Proporţiunile arcului constantinic sunt cu
mult

curate,

mai

mai

și mai

nobile

de

grandioase,

la arcul lui Septimiu Sever pe forum.

cât celea de

Gustul erâ însă decădut

deja de la Traian pănă la Septimiu Sever, cu atât mai mult
deci de la acesta pănă pe timpul lui Constantin, şi din causa
aceasta şi apare preferința arcului constantinic faţă de cel al
lui Septimiu ca un anachronism enigmatic. Mai departe statuele
şi basreliefurile aparţin epocei lui Traian și represintă scenele
faptelor şi triumfurilor acestuia. Părerea, că arcul constantinic
par fi cu totul, ci numai în parte o operă a epocei traiane,
deoare-ce basreliefurile şi statuele traiane s'au luat de pe forul
lui şi s'au adus aicea, se pare a fi combătută prin povestirea
lui Ammian despre fiul lui Constantin cel mare, împăratul Constanţiu, care le-a aflat total încă în deplină splendoare, dacă nu
voim. să presupunem că acelea opere artistice sar fi luat de la
un alt arc de triumf al lui Traian, despre care amintesc regionariile în prima, regiune de lângă via Appia. Apoi şi cuvintele,
cari se află pe amândouă laturi ale arcului constantinic :
|
„SIC. X. SIC. XX. VOT. X. VOT. XX.
indigitează,
ele
pentru-că
însuși,
arcul
pentru
nu dovedesc nimica
numai

spre

votări

cari

solemne,

se

făceau

tot

la dece

ani și

cad în epoca, dintră al decelea şi al douădecelea an de guvernare
a lui Constantin, ori apoi sunt adause mai târdie ale acestui
împărat, în tocmai cum şi cuvintele :
„QUOD. INSTINCTU. DIVINITATIS.“
aflătoare pe amândouă laturile arcului și însemnate prin un feliu
la
de brazdă, se par a fi adause după trecerea împăratului
întregul
că
t,
ne-adeveri
rămâne
și
ar
creştinism. Dar chiar de
are aparţine epocei lui Traian, totuşi e mai pre sus de ori-ce

îndoială,

că următoarele

părţi

sunt

luate

din acea

glorioasă

epocă a artei:!)
Dece basrelifuri pătrate, opt de sus de pe Attica a părtei
celei late a arcului, şi două de pe aripele lui; opt basrelituri
D Miller forum romanum

de la pag, 211 în jos,

pănă la pag. 218.
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rotunde sau medalioane de pe partea de dinainte și din dos;
basrelifurile cele mari pătrate din dreapta şi din stânga de sub
întrarea de mijloc şi de sub cea principală a arcului, pe cari se
află, inscripțiunea :
'
„FUNDATORI.

QUIETIS. LIBERA TORI.

URBIS.«

apoi şepte dintr columnele cele frumoase din Giallo antico,
pe amândouă laturile monumentului.
A opta s'a depărtat mai
târdiu şi sa suplinit cu una de marmoră. Pe fie-care din aceste
columne-e câte un rege dacic, tot de pe timpul lui Traian.
Numai capetele lor sunt moderne, aşijderea și statua dacului
de pe partea sudvestică, din stânga, întrării de la mijloc. Capetele
moderne şi statua aceasta sau făcut la mandatul papei Clementie al XII-lea, sub al cărui pontificat sa restaurat arcul. Se
susține, că Lorenzo de Medici ar fi dispus să taie regilor
capetele şi să le aducă la Florenţa. Aceasta însă nu se poate
confirmă cu siguritate, de oare-ce sub Clementie al XII-lea sa
aflat la picioarele arcului unul dintră capetele vechi şi un fragment de la statua, care lipseşte. Capul se află astădi în museul
Pio-Clementinum, ear fragmentul regal pe capitoliu. Se crede
şi aceea, că Clementie ar fi dispus s5 se iee o columnă din
Giallo antico şi s6 se aşede sub organele din Lateran. Aceste
statue sunt tăiate din marmoră frigiană, lucrate escelent şi
întrun stil grandios, îns& neisprăvite, pentru-că erau să fie
postate pe un loc înalt. Asemănarea în desemn şi esecutare
cu

alte

statue

de Daci,

cari

s'au aflat la desgropările

cele

din

urmă de pe forum Trajanum,- este invederată. Acestea, ca şi
acelea au anaxyrides sau cioareci lungi, tunică cu brâu şi un
fel de chlamys. Statua modernă se recunoaşte uşor prin lucrarea
ei ru

esecutată.

Ea

este

şi din altă

marmoră

făcută.

Cornicele,

care se trage de-asupra columnelor şi împrejurul arcului, datează
în parte încă de pe timpul lui Traian, parte însă de la Constantin, mai ales partea de-asupra cohimnelor, ear o parte şi
din vremea lui Clementie al XII-lea. Întrun contrast teribil cu
operele lui Traian se află ceea-ce a adaus Constantin. Aici aparține feliul de brâu, care se trage împrejurul medalioanelor, aşijderea şi cele două basrelifuri rotunde, de pe laturile înguste

ale arcului. Victoriile de la, colțurile întrării de mijloc, picioarele
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de la întrările cele mici şi basrelifurile piedestalelor pe cari
|
sunt aşedate columnele.
Basrelifurile traiane de pe Attica nord-ostică au următoarele
Roma
scene: pe cel dintâiu se arată Traian cum soseşte la
înaintea
păşeşte
amazonă
ca
Roma
dacic.
după primul r&sboiu
lui, Annona şi Clemenţia îl însoțesc, ear' asupra capului său
pluteşte o Victorie cu o coroană. În fund se zărește un templu
şi un portic, însemnând poate capitoliul.
Basreliful următoriu încă presintă pe Traian cum restaurează
de
şi continuă cu Via Appia, lăsând a se face un drum lateral
mod
în
t
înfățișa
este
Drumul
ium.
la Benevent spre Brundus
simbolic, ca şi pe monetele lui Traian, prin o feneie şedândă
jumătate” desbrăcată, care se propteşte pe o roată şi își întinde
mâna spre împăratul. Lângă împăratul stau două figuri bărboase.
Una ţine în mână un rol. Se pare așadară a fi architecţii şi

inginerii cari au condus clădirea drumului.

Pe al treilea basrelif se află Traian pe un loc ridicat şi
împarte după esemplul şi fundaţiunea, lui Nerva, victualii întră
copiii Italiei.
Al patrulea basrelif presintă probabil. pe regele prins
Partamasires din Armenia. Traian şede, earăşi pe un feliu de
tron şi se: pare tocmai a luă, regelui prins regatul.
S5 privim acuma cele patru medalioane ale acestei laturi
de pe partea din jos a arcului dinspre nord.

Pe

cel dintâiu

stă Traian,

care

curăţă

ţeara

de fiarele

selbatice. Capul împăratului e ca de obiceiu ne-acoperit. De
asupra însă se vede discul eşind afară, care se numiâ nimbus.
EI se formă la început din necesitate, spre a scuti capetele
a,
basrelifarilor în contra ploilor și a necurăţeniilor de de-asupr
un
în urmă s'a acceptat și s'a aplicat din partea creştinilor ca
semn de distingere pentru presentarea mântuitoriului şi a sfinţilor.
aduce
Al doilea medalion presintă un sacrificiu, pe care
ă şi
călători
de
haine
în
t
Traian. lui Apollo. Împăratul îmbrăca
dreaptă
Mâna
cu lancea în mâna stângă, stă înaintea altariului.
o întoarce implorând spre Apollo.
Pe al treilea medalion se vede Traian, cum-a ucis un leu.
Al patrulea medailon în fine presintă pe Traian sacrificând
lui Mars. D&ul şede, cu sulița în mâna dreaptă, cu Victoria pe
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mâna
Lângă,
să fie
coasă

stângă. Traian jertfeşte după obiceiu cu capul învălit.
un platos zace o pele de leu; ar fi deci posibil, că aici
presentat sacrificiul de mulţumire pentru uciderea noroa leului.
Basrelifurile cele pătrate sunt cu mult mai înalt lucrate
şi figurile ies aproape cu totul afară; ele ar trebui deci să se

numiască hautrelifuri. Medalioanele sunt mai plane. Pe amândouă
însă composiția şi desemnul sunt escelente, şi tot-aceeaşi se poate dice şi despre conturele şi esecutarea technică a lor.
Aceste basrelifuri se pot deci cu tot dreptul asemănă celor de
pe columna lui Traian, cari sunt fără îndoială cele mai frumoase
şi mai complete din Roma.
De desuptul medalioanelor se trage, cum s'a dis, un brâu
sau un feliu de cunună împrejurul arcului, care datează de pe
timpul lui Constantin şi arată o mare decadență a artei. Pe o
bucată din partea, cea lată nordică se vede întrun stil bombastic
6 cuvântare a împăratului cătră popor. Poate că aicea să fie
representat forul roman, pentru-că se află aci o mulţime de
portice, arcuri, columne de onoare ş. a. Lângă Constantin stau
senatori înbrăcaţi în togă. Poporul ascultă de jos la cuvântare
şi este postat în două părți.
Bucata, cealaltă a acestei Jature presintă un congiarium
sau o distribuire publică la popor, făcută de Constantin. Poporul
se îmbulzeşte în grămadă, spre a luă în primire. semnele sau
biletele spre acest scop.
Acum ajungem la partea îngustă ostică. a monumentului.
Sus pe Attica se află un basrelief mare pătrat. Acesta, este, cei
drept,

foarte

defectuos,

totuşi

însă

trebue

încă

să se admire

desemnul şi composițiunea cea escelentă de pe dinsul. El represintă o bătăliă a lui Traian în contra Dacilor. Admirabil este
focul şi varietatea, cu care operează aicia caii şi oamenii. Pe
partea de desupt se află earăşi un medalion de la Constantin.
Este un soare serăcăcios pe quadriga lui, spre a indigită, răsăritul.
Sub acest medalion se întinde earăşi brâul constantinic. El arată
triumful lui Constantin asupra lui Maxenţiu.
_
Partea, cea, lată, de la meadă-di a arcului arată pe basreliful

Atticei la stânga pe Traian

înbrăcat

în togă, punând. diadema
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pe capul regelui Partamaspates

din Parthia. În dos stau ostașii

|

cu insigniile militare.

iă descoperirea
Pe: următoriul basrelief se află representa
Decebal a esmis
.
planului atentatului asupra vieței lui Traian
Ostaşii romani tirăesc
desertori prefăcuţi, spre a ucide pe Traian.
vinovaţii înaintea împăratului.

Un

tăiat

arbor

arată,

că fapta se .

petrece în Mesia.
a lui Traian cătră
Al treilea basrelief arată o cuvântare
ostașii săi.
t, al taurului,
Pe al patrulea în fine se vede sacrificiul întrei
al oaiei şi al mistreţului,

ce se numi

Suotaurilia;

se numiă

şi

curățirea, poporului.
lustrum şi se făceâ, tot la cinci ani, spre
ă presintă pe Traian,
stâng
Medalionul cel dintâiu la mâna
cum

pleacă la vânat,

înarmat

cu lancea

şi însoţit

de

suita, sa.

ear un axbor arată,
Un june frumos duce pe un ogar de hă,
sul acestui basrelief
că vânătoarea se petrece înta”o pădure. Înţele
nu

e cunoscut.

ică lui Silvan
Pe al doilea medalion stă Traian și sacrif
ta de după
aceas
ide
conch
sau lui Hercules rusticus, pre cum se
ridelor.
hespe
e
merel
buzduganul, după pelea de leu şi de după
Traian.
lui
ai familiei
Hercules a fost şi unul dintră deii patroni
objectele prinFiind-că vânătoarea şi sacrificiile formează
treilea Traian
al
ionul
medal
pe
cipale la aceste tablouri, astfeliu
urs, ear” pe medalionul
se arată, asvârlind lancea sa asupra unui
Aceasta deiță a vânăal patrulea, cum dînsul sacrifică Dianei.

d, şi se cunoaşte
toarei şi a pădurilor stă pe un piedestal rotun
ată, după lancea
de după semiluna de pe cap, după haina sufulc
Statua este încunşi sandalele vânătorilor, numite endromides.
se află acăţat un
ia
giurată de doi arbori. Pe unul dintracest
cap de mistreţ,
medalioane arată
Brâul constantinie de desubtul acestor
i Verona. Aceasta
pe o lature asaltul lui Constantin asupra cetăţe
e, pe laturea ceea-"
cetate e desemnată cu ziduri şi turnuri pătrat
, lui Maxenţiu
contra
laltă însă se vede bătălia lui Constantin în
tabloului.
lângă Pons Milvius. Podul se vede la, stânga în dosul
sul, fiind-că
Riul e plin de oameni şi de cai ce se îneacă întrîn
s'a surpat
podul ridicat pe luntre pentru înşelarea, inimicului,
întoarce
se
Tibrul
a,
cu Maxenţiu, după-ce acesta, a perdut pătăli
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în forma obicinuită a deului rîului cătră Constantin, spre a-şi
esprimă bucuria asupra învinperii. Ce. concepțiune seacă! O
Victorie încoronează -pe învingătoriul.

Mai rămâne acum partea vestică îngustă a arcului.
|
Pe Attica se află un basrelief, continuarea de la cel de pe
laturea, ostică, representând adecă bătălia lui Traian în contra
Dacilor şi pe prinsonerii de la aceasta -bătălie.
Pe medalionul ce se află pe partea de din jos, se arată
luna ca simbolul occidentului, o lucrare tot-atât de străcăcioasă,
ca şi brâul constantinic cu triumful lui Crispus, fiiul lui Constantin,
asupra Francilor și asupra lui: Liciniu în Helespont. Remarcabil
este turbanul asiatic pe capul junelui împărătesc. Un cărăuş
conduce trăsura lui.
Basrelifurile cele mai mari decorează laturile întrării din
mijloc a arcului. La început poate va fi fost numai un basrelief,
pentru-că el represintă numai o scenă, adecă o bătălie mare
întră Traian şi barbarii. Pe un câmp învingătoriul prigoneşte și
ucide la inimici, unul dintr& acestia cădut în genunchi imploară,
graţiă. Câmpul celalalt arată continuarea, luptei şi întrarea, îrp&ratului în Roma.
Pe păreții celor două arcuri mici sâu ale întrării se află
busturi representate în hautrelief. Ele sunt opt; portreturi, probabil

din familia

lui Constantin,

de o lucrare

miserabilă.

Probabil că vor mai fi stat quadrige, Victorii şi statue pe
Attica arcului, nu știm însă nimica sigur despre aceasta.
Statua ecuestră de bronz a împăratului erâ situată în
mijlocul Atriului din forum, şi ocupă așadicând locul de onoare
în prejmuirea admirabil de frumoasă. Toate crestele zidurilor
de pe forum erau decorate cu statue, armăsari de aur, şi insigne
răsboinice,!) cari se adaugau de împărații următori, îngrijiţi de
1) Gellii

nvctes atticae lib. XIII., cap. 24:

simulacra, sunt sita circum undique
militarium, subscriptumque est :

in aurata

„in fastigiis fori Trajani
equorum

atque

signorum

„EX. MANUBIIS.*
Quaerebat Favorinus, cum in area fori ambularet,
significare proprie manubiarum illa, inscriptio. Tum

quid nobis videretur
quispiam qui cum eo

erat, „ex manubiis“, inquit, „significat ex praeda ; manubiae enim dicuntur
praeda,

quae

manu

capta, est.“
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care - se
înfrumseţarea, forului lui Traian) pănă la Constantin,
erâ în stare
împodobise cu pene străine, fiind-că epoca nu mai
Cum Yor fi
.
propriu
ei
geniul”
să reproducă ceva de valoare din
de papa
rinse
întrep
fost în totul înfrumseţirile acestui forum
Gregor M.? ?)
se află
"Despre Bibliotecă avem mai multe informaţiuni. Ea
târdiu în
pe Forum lângă templu şi basilică şi se mutăse mai
acestei
thermele lui Diocleţian.3) Dio se esprimă în plural asupra
desnumai
doar
agă
înțele
bibliotece,) sub care ar avă să se
e
fie-car
în
usitate
,
părțămintele literaturei greceşti şi romane
bibliotecă.5)

VI,
O monetă pe partea dinainte cu inscripţiunea COS.
se interear pe cea din dos cu cuvintele mutilate ECA. TRA.
nepucorect,
il
probab
şi
%
i
Trajan
pietează drept Bibliotlieca
bile
plausi
dovedi
unele
însă
tându-se află o altă cetire. — Avem
pare
se
ea
despre esistința, şi starea bibliotecei. După Gellius
ii
Savanţ
?)
a fi fost aşedată chiar în însuşi templul lui Traian.
conveniau

acolo

spre

a

studiă

şi

spre

petrece.

a-şi

Aceasta

ecă,
bibliotecă erâ, pe lângă cea alexandrină, cea mai mare biblict
aveă,
Ea
.
romane
ii
icţiun
jurisd
completă a anticităţii în ramul
dă
anume o colecțiune a tuturor edictelor pănă la Traian şi
1) Capitolinus cap. 11, 21 seq.: M. Antoninus

—

qui nobilibus viris

— „In foro
bello germanico defunctis, statuas in foro Ulpio colloeavit.“
vendiditque
fecit,
um
imperiali
orum
ornament
auctionem
'Trajani
Divi
et vestem
regia,
etiam
aurea pocula et crystallina et myrrhina, vasa
m rerum
„auctione
—“
etiam
quin
gemmas
uxoriam. sericam et auratam,
aulicarum fecit in foro Trajani -- în qua etiam signa cum tabulis magşi
norum artificum vendidit.* Acest citat arată cel puţin, că se ţineau
forului
ea
splendoar
Despre
Traian.
lui
forul
aucţiuni de opere artistice pe

dice Cassiodor

după Lipsius

lib. II, pg. 145:

„et Trajani forum vel sub

“
assiduitate videre miraculum est.“
M.
2 Sti. Gregorii Papae primi vita per Jo Diac. IL., 44, Opp. Gr.
easdem
penes
etiam
„legitur
82:
pg.
I.,
tom.
max.
pont,
V.
jussu Sixti
Anglorum Ecelesias, quod Gregorius per forum Trajani, quod ipse quondam
pulcherrimis aedificiis venustarat, procedens etc.“
'3) Reimar. ad, Dion. Traj. cap. 16, $. 114.
4) Dio |. c.: „xereoxeuaoe de zei fefiiwv Az0Yzus.*
5) Reimar.

|. c.

6) Mediobard. pg. 160.
2) Geliii N. A. XL., 17: „sedentibus forte nobis in bibliotheca templi

Trajani, et aliud quid requirentibus. —“

|
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materialul la edictum perpetuum
erâ pregătţit deja de Traian.

al lui Adrian » care astfeliu

Pre când prefectul cetăţii, Junius Tiberianus

se preuzablă

cu

Syracusanul Flavius Vopiscus de la palatium pănă la grădinile
lui Valerian, venise vorba, şi la aceea, că încă nimenea n'a
descris vieaţa împăratului Aurelian, şi Tiberian diceâ: „Noi avem
diarele acestui mare bărbat şi chiar şi istoria răsboaielor sale;

ia acestea,

tocmeşte-le

întrun

sistem şi mai

adauge

acolo

ceaea-ce aparţine biografiei sale. Toate acestea vei pută cu
diligință Tu să le afli în cărţile de pânză, în cari pune,” dînsul
să i-se noteze întâmplările dilnice.?)
Cărţile de pănză erau asadară anale şi conspecte de ale
“ autorităților, cari se păstrau în templul Monetei.3) Un alt
material de scris erâ pelea de elefant, care încă se intrebuință
pentru cărțile, cari conţineau afaceri de stat. Vopiscus 4) dice:
„Ca nimenea să nu creadă, că eu aşi fi dat în mod ușuratec
credământ unui grec sau unui latin, — să se ştie, că biblioteca
ulpiană din armariul al şeselea conţine o carte de pele de
elefant, în care se află inscris acest SC-tum, pe care Tacit
la subscris cu mâna sa propriă; de oare-ce senatu-sconsultele
cari ajungeau în mânile împăraţilor se scriau de mult pe pele
de elefant.5) Că acesta este sensul, şi că libri elephantini nu
se numiau de după dulapurile de cărţi, făcute din os de elefant,
1) Gellius 1. €.: „edicta veterum praetorum — cum în manus incidissent, legere atque cognoscere libitum est.“
|
% Flav. Vopiscus Divus Aurelianus cap. I: „Tu velim meum munus

boni consulas,

et si hoc

contentus

non fueris

lectites

Graecos,

linteos

etiam libros requiras, quos Ulpia tibi bibliotheca, cum volueris, monstrabit“.
3 Li. IV., 20: „— quod tam veteres annales, quodque magistratuum
libri, quos linteos in aede repositos Monetae Macer Licinius citat idemtidem. auctores.“ —
Vopiscus in Aureliano cap. VIII: „Inveni nuper în
Ulpia, bibliotheca, inter lintcos libros epistolam Divi Valeriani, de Aure-

liano principe scriptam.€
4) Vopiscus in Tacito imp. cap. 8.
5) Vopiscus in Tac. 8. Tot-acesta atribue împăratului următoarele
cuvinte cătră Tacit: „et Trajanus ad imperium senex venit, sed ille ab
'"uno deductus est.“
|
Idem ibid.: „nam diu haec senatusconsulta, quae ad principes

pertinebant, în libris elephantinis scribebantur.*
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t deja prin archeologi
în cazi în parte erau aşedate, sa dovedi
savanţi!
sc ştirile,
lipse
ne
n
Traia
lui
ale
m
Despre Gimnasium Şi Odeu
puţinul ce s'a putut află:
aşijderea şi despre templul şi basilica lui. Fată
se cu ziduri întrun
închi
Basilicile erau colonade mari,
pentru republicanii pătrat, lungureţ, cari formau 0 necesitate
ceau o mare parte de.
dedaţi la o vieaţă publică şi-şi petre
ciu şi daraveri și
diuă în târg, şi eră destinat pentru comer
dintâiu basilică mare a
pentru alte adunări de tot feliul.. Cea
ându-i atâi numele
zidito Cato la anul 186 a. Chr, împrumut
fratii. După-ce mai
cât şi stilul din Athena, unde se află o soc
basilicele de prin oratârdiu creştinismul ajunse a fi dominant,
roman se transforşele cele mari ale Greciei şi ale imperiului
acest timp începând
mază în biserici, şi de aci resultă că de la,
pisericele

se numiau

esclusiv

astfeliu.

Partea

din

dos,

adecă

ngită întrun cor şi
tribunalul ridicat întrun semicerc, fi prelu
colonade şi galerii
provădută cu un altariu. Pre când mai multe
în mai multe năi,
încungiurau întregul, interiorul se împărţiă
, însă ici-colea nici
dintră cari cea din mijloc erâ cea mai înaltă
întrarea.”) formâ
bul
vesti
nu se ridică preste celelalte. Un
bibliotecă,
lângă
său
Basilica lui Traiun eră situată pe forul
îndoială
fără
erâ
aflătoare ăproape sau chiar în templul lui. Ea,
judeţele
u şedin
zidită în stilul arătat şi serviă mai ales pentr
ica lui Traian.)
cătoreşti.) — Împăratul Commod presidă în basil
Victor de regionibus
1) Zipsius de bibliothecis syntagma cap. IX, —
— Bernhardy
Romei.
revirele
din
urbis Romae enumeră bibliotecele
hek — deren
Bibliot
s
„Trajan
28:
pg.
ur“
Literat
„Grundriss der rămischen
der alexanSchâtze
ischen
Anzahl und Bichermasse _vielleicht die literar
— Lirsen
ss.
128
pg.
Rom.
quaest.
drinischen Kânige aufwog.“ — Falster
veterum,
hecis
pibliot
de
et
,
Palatini
is
Apollin
de templo et bibliotheca
maxime Rom. Francq. 1719. 8.
2) Fiedier Geschichte der Romer pg. 192.

cum in area fori
3) Gellius lib. XII. cap. 24: „quaerebat Favorinus

etur causas pro tribunali
ambularet, et amicum suum consulem opperir
etc.“, adecă în basilica, lui
emur
cognoscentem, nosque tunc eum sequer
haec autem judicia in
24:
cap.
II,
lib.
s
Trajan, pre cum crede Donatu
.
|
ntur.“
habeba
ue
praecip
rima
celeber
fori
m
ejusde
basilica Ulpia,
tres
inter
tus
„coopta
L.:
3) Aelius Lampridius în Commodo cap.
Adhuc in praetexia
togam sumsit..
solos principes juventutis, cum

praesedit.“
puerili congiarium dedit, atque ipse in basilica, Trajani

496

ADMINISTRAȚIUNEA DE SiAj A LUI TRAIAN.

Ea erâ în parte îmbrăcată cu marmoră de Chios, care
se afl în mai multe colori, întră cari însă o coloare neagră
deschisă erâ cea, mai pronunțată. Se poate, că aceasta e maxmora,. ce astădi se numește africană, pentru-că întră colorile
celalte predominează totuși coloarea, neagră. Columnele arcului
lui Drusus de pe Via Appia erau făcute din astfeliu de marmoră,
cum şi pragul Pantheonului, un fragment de columnă din
museul vatican şi uşa sfântă de la biserica sfântului Petru, de
unde se şi numește peatra aceasta marmo di porta santa.
Padimentul basilicei ulpiane, cum şi o parte din columnele
ei erau de marmoră frigiană, cea mai renumită dintră toate
soiurile de peatră, şi - care astădi se numeşte pavonezalo sau
“marmoră de păun. Stâlpii portiţelor laterale lângă columna lui
Traian, apoi unele statue, cari sau aflat sub ruinele forului
traian, mai departe regii prinsonieri de pe arcul de triumf al
lui Constantin şi mai multe objecte de artă din Pantheon erau
şi sunt făcute de asemenea din acest soiu de marmoră.
Columnele năii de mijloc ale basilicei ulpiane erau parte
din marmoră frigiană, parte din cea numidiană, care se nuimiă
și marmoră, libiană şi punică, din care se întrebuință mult în
Roma, din causa transportului ei uşor. Ave, coloare galbenă
deschisă, ca de fildeş, şi se numeşte stădi în Italia giallo antico.
În basilica, lui Traian încă eră întrebuințată, aceasta marmoră
numidiană la tapetarea păreţilor.
Interiorul basilicei erâ împodobit cu columne din granit
sur de Syena în Egiptul superior, care sub Traian şi Adrian,
pre când totul ce erâ egiptean 'ave bună căutare, deveni foarte
modern în architectură. Abia după Traian începă a se întrebuinţă. porfirul pentru sculpturi mai fine; așanumitul Torso, sau
bucata din vestmântul de porfir ce erâ mai 'mainte lângă treptele de la Aracoli, aparţine epocei dintră Traian și Adrian.
După cuvintele lui Publius Victor: „Forum Traiani cum
templo et equo aeneo“ sar pără aproape ca şi când templul lui
Iraian de pe Forum az fi fost mai mult de metal de cât de peatră..!)
1) Alex. Donatus de urbe Roma lib. II, cap. 24: „num aeneum
templum sicut equus? — Id guidem de templo non facile dixerim, sicut
de camerationibus et tecto ; hoc enim tradit Pausanias.“*
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Pausanias însă dice apriat, că numai boltiturile şi acoperișul au
fost de metal.)
Întră patru medalii 2) cari represintă edificii principale
din forul lui Traian, cea dintâiu are inscripţiunea „FORUM.
ROMANUM“ şi conţine o icoană o măreţului arc triumfal, care
de asupra e împodobit cu un car triumfal tras de şese armăsari,
cu conducătoriul lor, cu trofee şi cu ostași pe amândouă părțile.
După moneta, aceasta arcul are cinci şi nu trei boltituri.
A doua monetă arată columna lui Traian cu legenda: 8.
P. Q. R. OPTIMO. PRINCIPI și cu semnul $. C. (Senatus
consulto).
A treia presintă

basilica

cu aceleaşi

caractere,

ear

a patra

templul, tot cu aceleaşi semne şi cu inscripțiunea pe de asupra:
J]. 0. M. (Jovi optimo maximo), astfeliu în cât asupra însemnătăţii templului nu rămâne nici o îndoeală. Statuele equestre
şi pedestre de pe monetă, cari împodobesc creasta templului,
erau din metal aurit și ridicate din căştigul prădilor făcute în

|

r&sboiul dacic.3)

Numărul statuelor de pe forum s'a înmulţit foarte mult din
partea mai multor împărați. Mare Antoniu a dispus să se pună
număroşilor romani căduţi în răsboiul marcoman statue,) în
tocmai ca şi Alexandru Sever, care adună aci din mai multe
locuri statuele bărbaţilor mari.5) Apoi mai aminteşte Pausanias

cioplită din

din cari una,

de două statue din forul lui Traian,

D Pausanias lib. V., cap. 12: „zi î “Pouuluov dyogă udauou ră vez
zoă joaoă Stas fie, ei udiese îs 70% dpopov peâzoi menormutvov.“

|

2 Donati Roma vetus pg. 177.

3) Gellius XIII, 24. — Donatus 1. c,: „haec autem praeda ex bello
dacico redacta est, quo perfecto Trajanus forum exstruxit.“ — Donafus
de urbe Roma pg. 17%: „At templum de more positum în foro, “cui
dicatum est? Num eidem Trajano relato inter Divos? Trajanus certe
ibi templum habuit.“

Spartian
numquam

în

vita

Adriani:

„cum

opera

ipse, nisi in patris Trajani templo

% Jul, Capitol. M. Ant. Phil

22:

ubique

infinita . fecisset,
scripsit.“

nomen suum

„et multi nobiles bello germanico

sive marcomannico, immo plurimarum gentium, interierunt, quibus om“ nibus statuas in foro Uipio collocavit.“
5 Ael. Lampridius Alex. Severus cap. 26: „statuas” summorun
virorum in foro Trajani collocavit undique transiatas,“

Ă
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Electrum, un” metal artistic, o “mestecătură de aur şi argint,!)
la coloare asemenea -chichlibarului, — a, representat pe împăratul
- August, ear” ceâlaltă, de fildeș, pe regele Nicomedes din Bithynia.*)

Statuele învăţaţilor distinşi,

atât Greci cât şi Romani,

se

aședau de Traian spre animare la emulaţiune în ştiinţă, mai
„ales în bibliotecă şi anume întră amândouă despărțămintele ce
„cuprindeau literatura despărțită în elină şi romană3)
Că acest
„obiceiu se păstrase şi mai târdiu, o dovedeşte esemplul lui Sido_nius Apollinaris 4) căruia i-se făcii aceasta onoare :
„Cum meis poni statuam perennem
Nerva Traianus titulis videret
Inter auctores utriusque fixam bibliothecae, “
Posibil, că onoarea, unei statue să se fi privit drept premiu
la concursele usitate pe forul lui Traian; pentru-că la aceasta
“indigitează cuvintele lui Fortunatus:
„Vix modo tam nitido pomposa poemata cultu .
Audit Trajano. Roma. verendo foro.*5)
Împărații următori alegeau cu preferinţă forul lui Traian
pentru acte publice de drept şi graţie, pentru-ca astfeliu să
onoreze memoria, -fundatorului, care trăiă mai departe în graiul
1) Pin. 83, 23. —

Vizg. Aen. 8, 402 şi 624.

2) Pausanias V., 12: „ai gi eizoves ai z0îs uuraozevlou
co: 1015 zregi(peotoiv
„Eyzeluuevea, îi pâv zoă fjitzrgov Buoiitos “Poualov îsv Abyobsrov, îi 0 105
“î4Eptvros, feoritos Noţi,dous ifyero iv BrSuvâw.

3) De cumva nu voim

s6 admitem de facto

două biblioteci diferite

ale lui Traian, ca Donatus de urbe Roma pg. 176: „Quae videlicet; (bibliotheca) non minus templi, quam fori alterum insigne fuit ornamentum,
sed. Dion.: bibliothecas, inquit, Trajanus exstruxit. Igitur plures. Nam

“duae fuerunt in eodem foro.

—

Ea fortasse porticu diseretae,

ubi simu-

lacra doctorum virorum Graecae, Latinaeque linguae.“ — „Porro ad ornamentum suarum thermarum videtur Diocletianus eo transtulisse Trajani
bibliothecam. Judicat Vopiscus: „„usus
autem, inquit, sum praecipue
libris ex bibliotheca, Ulpia, aetate mea in thermis Diocletianis.““ Sed quo:
niam hic auctor semper unam, nos supra duplicem bibliothecam fecimus ;

opinari aliquis posset, unam
'Tibus utriusque linguae.*

fuisse aeâificio et structura, duplicem aucto-

1) C: Sollius Apollinaris Sidonius
a scris 24 poesii, o cuvântare și 9 cărţi

E

născ. 428 în Lugdunum,
de epistole.

5) Venahntius "Honorius : Clementianus

Fortunatus

în seci. 6, un poet productii, dai” fără gust.go
-

+ 488,

din Italia ; „trăiă

RE:

"amea și bust

Cu

şi în inima, poporului. Adrian. aspirână la popularitatea antecesorului său, a ars acolo toate obligaţiunile acelora, cari datorau
fiscului.!)
Mare Aureliu ţină pe forul lui Traian o aucţiune 'mâre în
folosul statului.) Desăcând tesaurul prin răsboiul marcoman şi
neputându-se înduplecă să împovăreze provinciile cu dări nove,
espuse spre vindare pe locul acela atât de important pentru
popor prin liberalitatea lui Traian, toate prețioasele palatului
împărătesc şi lăsă s5 se vîndă publice toate vasele de beut, cele
de

de aur, de cristal, şi murrhinice,: sculele împărăteşti, hainele

mătasă şi teșute cu aur ale împărătesei şi mărgelele și petrile
scumpe, aflate în mulţime mare în fostul tesaur al lui Adrian.
Aceasta, licitaţiune a durat două luni întregi şi a procurat împ&ratului sume atât de-mari, în cât se vădă acum în: stare a. terminâ cu bun succes r&sboiul cu Marcomanii.
Împăratul Aurelian persecută cu cea mai mare asprime pe
toți quadruplatorii şi pe alți denunțianți, şi pentru Jiniştirea,
persoanelor private a dispus să se ardă deodată pe forul lui
Traian toate obligaţiunile publice.2)
Mai erâ apoi un obiceiu şi o lege, că consulii cei noi să
a
elibereze sclavii pe forul lui Traian.4)
Traco
lui
forul
serviâ
Deja pe timpul împăratului Honoriu
drept scenă a festivităților usitate cu. ocasiunea schimbării consulatului, pre cum o arată aceasta Claudius Claudianus în
panegyricul său ţinut cu ocasiunea inaugurării consulatului al
treilea al lui Honoriu.5)

%) Sparz, în Hadr, VI.: „Ad colligendam autem
infinitam pecuniam, quae fisco debebatur,

termittens,
in urbe

atque

Italia,

- remisit ; Syngraphis

in provinciis

vero etiam

in foro Trajani, quo magis

gratia nihil praeprivatis debitoribus

ex reliquis

ingentes summas

securitas omnibus revocaretur,

incensis.“
2 Capitolin, Marc. Ant. Phil. 17. Vedi mai sus pasagiul citat.
3 Plav. Vopiscus în Aureliano cap. 39.
4) Ammian. Marcell. lib. 22: „Mamertino Consule Kalendis Januariis
ludos edente manu mittendis ex more înductis per admissionum pro-

xir.um.“
5) Cl. Claudiani Panegyris
versul

de tertio consulatu Honorii Agusti;

al 16-lea şi 17-lea de la, fine.
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„Consule laetatur post plurima. secula viso
Pallantaeus apex, agnoscunt rostra curules
Auditas quondam proavis, desuetaque cingit
Regius auratis fora fascibus Ulpia lictor,
Et sextas Getica praevelans fronde secures
Colla triumphati proculcat Honorius Istri.“
Tot-acelaşi cântă despre consulul Entropiu: î)

„— — — — libertatemque daturus
Quem mondum meruit, scandit sublime tribunal.“
În același mod cântă Sidoniu despre consulul Antoniu:
„Nam modo nos jam festa vocant, et ad Ulpia poscunt
Te fora, donabis quos libertate Quirites,
.
Quorum gaudentes exceptant verbera, malae.
Perge pater patriae foelix, atque omine fausto
Captivos vincture nonos, absolve vetustos.“
„Apollodor din Damasc, despre care unii, probabil din causa
lungei sale petreceri în Athena, cred că sar fi născut acolo, a fost
architectul cel mai renumit al timpului său şi adevăratul creator
al forului traianic, cum şi al multor altor opere ale împăratului.?) La
dorinţa, lui Adrian și-a, SCris zologzyuză Sa, pe care încă o posedem,
şi a dedicat'o împăratului prin o epistolă, care încă s'a păstrat pănă
astădi. 3) Marele artist însă erâ din fire un om de spirit şi
displăcă prin aceasta lui Adrian celui vanitos, care încă voiă
„să fie cu spirit. Dio enarează, î) că odată Adrian ar fi întrerupt
cu lucruri necuviincioase pe Traian şi pe Apolodor în discursul
lor, tocmai când acestia vorbiau despre opere de architectură,
şi ar fi fost apostrofat de Apollodor cu vorbele: „Dar du-te şi
zugrăvește curcubete, căci la lucrurile despre cari vorbim nu te
pricepi nimica!“ Adrian care erâ în toate diletant, se va fi
ocupat poate tocmai atunci cu pictura fructualelor, ori apoi
1) Acestea

şi alte panegyrice

ale lui Claudiu

se află

cu cele

ale

lui Pliniu, Pacatuş, Eumenes, Mamertinus I. şi II., Nazarius şi Ausonius
într'o 'ediţiune a scrierilor lui Pliniu cu notele lui Isaac Casaubonus,

apărută în Colonia Allobrogum (Genf?) la Jacob Stoer.
2 Dio Cass, in Hadriano IV.
3) Collectio Mathematicorum Thevenotiana, pe] 13. ss. — Vedi Fabricii
Bibi, elină Vol. II. pg. 589.
:
4 Dio Cass. le.
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nefericit
vorba e aci de vre-o seriere,?) destul, că Apollodor sa
e
prin aceasta pentru toată viaţa sa. Pentru-că abia ajunsăs
să se
Adrian la guvern, şi 1 și esilă. Împăratul însă nu pută.
asupra
dinsul
cu
ondă
corăsp
şi
genial,
lipsiască de acest bărbat
reeasă
întreprinderilor de clădiri şi asupra poliorceticelor, ceea-ce
Lunei
şi
ridice
să
din întroducerea la acest op; voiă prin dînsul
u - un
propri
in coloseu;2) după-ce clădise deja după planul s&u
deja
templu Venerei şi Romei, îi trimise și planul acestei clădiri
şi ceru
isprăvite, ca săi arete, că n'are trebuinţă de dînsul,
că
sfială,
o
nici
fără
sul
rărpun
dat
părerea, artistului, care i-a şi
cu
ut
provăd
şi
înalt
mai
templul ar fi trebuit să se zidiască
mai
apară
să
suterane, ca astfeliu aspectul din spre Via sacra
transmăreț, şi mai imposant, apoi maşinele din jurul lui să se
porteze pe neobservate în Amfiteatru, ca astfeliu suprinderea
să fie şi mai mare; ear statuele din temple sunt pentru acestea
pută
prea mari, pentru-că deițele, dacă ar voi să se ridice, n'ar
ales
mai
glume,
să ease afară. Adrian turbă asupra acestei
şi
nimic,
pentru-că acuma, nu se mai pute schimbă în. templu
3)
porunci uciderea lui Apollodor. După Cassiodor templul Romei
e
şi al Venerei, care aşadară erâ, aşedat lângă via sacra, Şi aproap
anul
la
zidit
fi
sar
cetăţei,
a
de Amfiteatru, în a patra regiune
cam
888 de la £. R., ear uciderea lui Apollodor s'ar fi întâmplat
Traian
apare
cătră finea guvernărei lui Adrian. Cât de mare
dără pe lângă acest caracter meschin !
Prin tot-acelaşi Apollodor lăsă Traian să i-se clădiască și
"
Odeul şi Gymnasiul său.*) Gymnasiul să fi fost; aşedat aproape
de therme, 5) ear Odeul probabil tot pe acolo. 6) Afără de acesta,
1) Reimar.

ad Dion.

|. e. $. 41: „zei zâs xoloxuvăes podpe.“

Vir mag-

nus Casaubonus ad Spart. XIV., 144 intelligit non de pictura, sed

scripto

alipuo Hadriani,.

3) Spart. Hadr. 19: „aliud tale, Apollodoro architecto auctore, facere

Lunae

molitus est.“
3) Prudentius contra

Symmachum

lib. 1.

vers. 214. ss. susține,

ar fi fost două temple asemenea și împreunate unul cu celalalt pe
via

sacra,

1) Do | c.: mo
Qociov, 76, ză puuvăorov,

că

lângă

că "Anoll66wgov 7âv cp jirEz10va, zăv Tip &yogâv xai 1
ră 10ă Tociayoă zrorpietze, 2a Ti “Pour xercorevdonvci, 41.

___5) Scaliger ad Euseb. pg. 203 ss. — Famianus Nardinus Roma, vetus
(Graevii thes. tom. 1V. pg. 1018).
6 Fabricii descript. urb, Rom. cap. 12(Graev, tes. tora. IIL., pg. 440 55.)
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se mai aflau în Roma încă trei odeuri, cari erau nişte clădiri,
unde cântăreții şi dramaticii își ţineau probele.!)
_ Teatrul înfiinţat de Traian pe câmpul lui Marte în Roma,
eră mare şi cu totul rotund,?) însă ca toate creaţiunile împăratului, şi acesta erâ un obiect al geloziei nebune a succesorului
său Adrian, care a renunţa, la, multe cuceriri făcute de Traian,
şi cu totul în contra voinței publicului a dispus să se d&rîme

teatrul lui Traian — un vandalism aproape neînțeles. 3) Aceasta
purtare a lui erâ cu atât mai revoltătoare, cu cât.el pretecstă
a urmă la toate aceste fapte, cari displăceau poporului, numai
“ preserierei lui Traian.)
|
Ca doară avuta Traian parte la clădirea arcului de triumf
“al lui Titu, pre cum s'a presupus, şi care abia după moartea
acestui împărat s'a ridicat,5) rămâne nesigur; că însă el a clădit,
mai multe opere spre amintirea acestui împărat venerat de
dînsul, o dovedeşte următoarea inscripțiune ce se află pe o
peatză întrebuințată de Constantin cel m. la clădirea bisericei

celei vechi a, sft. Petru de pe Vatican.:

„

D. TITO. D. VESPASIANI. F. AUGUSTO. IMP. CAESAR. D.
NERVAE. F. NERVA. TRAJANUS. GERMANICUS. DACICUS.
PONT. MAX. TRIB. POT. COS. P.P.FECIT.
Traian mai lărgi apoi pomeriul (pomerium)
oraşului $)
probabil după răsboiul dacic, cu. ocasiunea clădirei forului său
pre când se aplanăse muntele quirinal.7)
“O inundațiune mare a Tibrului, întâmplată pe timpul lui
Traian, trebuiă de asemenea şă-i fi dat ansă la diferite clădiri,
pentru-că se dice, că zidirile de pe lângă apă ar fi fost tare
stricate prin eşirea apelor.) Alte casuri de nenorociri, pre cum
5 Bad: lex. Vitruv.
2 Pausanias N. 12: puci Deurpov utpa xuziozepis rave y03ev.i
3)
1)
5)
6)
7)

Spart. Hadr. IX.
Spart |. c.
Donatus pg. 208.
Pogiscus.
Donatus pg. 41:

Forum Columnae
8) $, A.

„credibile est,

muros

a Colle

|
hortulorum

per

ad Tiberim duxisse.“

Vict.

epit. XIII:

„Bo tempore

multo

perniciosius,

sub Nerva, Tiberis inundavit, magna clade aedium proximarum.“

quam

OB08-

O
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totcutremur de pământ şi incendii î) causau bunului. împărat
e.)
ruinat
celor
asemenea, îngrijire pentru restaurarea
Cutremurul de pământ înduplecă pe Traian la, edarea unui
edict înţelept, care se poate privi tot-odată ca o lege de lues
:
în contra zidirilor private preste măsură pompoase, anume
în
-ca
pentru
casele. să nu fie mai înalte de cât 60 de urme,
apăsătoare,5)
casul unei asemenea nenorociri paguba, să nu fie prea,

Cu drept se poate aşadară numi Traian după aceasta enucompletă
merare a clădirilor sale nenumărate, care sar pute
u un
în mod şi mai abundant, dic, se poate numi cu Eutropi
convin:
architect al lumei 4) şi trebue să ne alăturăm din toată
aceasta
din
numai
şi
chiar
că
perea, pre lângă Victor, care dice,
|
causăa meritat numele”de părintele patriei.)
de
O însemnătate technică are cunoaşterea materialului
a
privinţ
În
n.
'Praia
lui
clădiri şi a compunerei lui, usitată pe timpul
undă
corăsp
să
materialului de clădiri se luâ pentru zidiri ce aveau
ţă, ceea
numai necesităţii şi nu deadreptul lucsului, cu preferin
cu var, cu
ce erâ mai aproape. Italia provedeă trebuințele
marmoră,6)
cu
chiar
şi
peatră,
cu
şi
pământ de pozzolan, cu lut
ă albă şi
marmor
din
ori
Varul se ardeă ori din peatră de var,
năsip de
cu
ori
7)
ce
silex, apoi se amestecă cu fossile vulcani
şi trei
var
prin riuri.5) Cementul se prepară dintro parte de
de
părţi de năsip fossil, sau din două părţi năsip de rîu şi o parte
, spre
var, la care apoi se mai adaugau cioburi pisate şi cernute

a spori puterea de cimentare.?)

ias multas,
1) 14, ibia.: „etterrae motus gravis per provinc

pestilentia, famesque et incendia facta sunt.“

2 14, ibid.: „quibus omnibus
_rimum opitulatus est.“

SA.

2.

Pic, |. c.

.

€ Despre

per exquisita

remedia plu-

|

materialul trebuincios

pentru

zidiri vedi

Vizruoius lib. IL.;-

despre celea ce nu se află în Italia: Strabo, Pliniu cel bătrân,
Paulus Silentiarius.
7

atroxque

Pit. | e.

2) Eutrop. VII,

5

Trajanus
:

|

Vitrio. UL. &. Pământul

pozzolan

„arena fossicia“,

5) Id. ibid.: „arena fluviatica et marina“.
N
9) d. ibid. II, 5...

Statius şi
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Din lut se ardeau cărămidi, cari adese-ori se uscau numai
simplu la soare) după-ce lutul se mai amestecă pentru mai
marea, lui soliditate cu piatră de tuf. Forma cărămidilor roşii
sau galbene eră trei- sau patriunghiulară, mai mare sau mai
mică.) Peatra, de hâie din Italia, eră peatră de tuf, peatră albană,
riumită

pentru

coloarea,

ei pistrițată, și peperin,

apoi

gabiniană,

tiburtină sau travertiană, peatră poroasă, şi lavă de basalt?)
Tot din tuf, pe care Vitruv 4) şi Strabo "1 numesc peatră roşiă,
erâ compusă şi juncţiunea; (jonction, emboiture) în forma unei
reţele

a petrilor,

pe

carea

noi o numim

opus reticulatum şi care

eră usitată mai ales pe timpul lui Traian. Nu erâ însă nici de
cum 0 structură usitată în timpurile de mai 'nainte, ci venită.
în us cam de pe timpul lui August.
Lăsăm să urmeze în mod
istoric feliurile de structură :5)
Pe
timpul regilor şi pe timpul cel bun al republicei se
întrebuințau petri pătrate ; cătră finea republicei însă se aplică
deja opus incertum, care erâ compus din petricele mici poligoane
și împreunate cu var, şi astfeliu trebue bine distinse de opus
italicum sau cyelopeum, care se compuneâ din petroaie mari
polygoane cu un radiu de la trei pănă la cinci urme, şi cari se
țineau la olaltă fără nici un chit, de cât numai prin greutatea,
şi prin încheietura lor potrivită. Opus incertum este numai
îmbrăcarea esternă a zidurilor principale, și premergeă, opului
reticulatum,

care

se

obicinuiă

pe

timpul

lui

Vitruv.

Acesta

se întrebuinţă, de la August pănă la, Caracalla, constă totdeauua din
petri obicinuite

de

o formă

conică,

din

care

causă însă se puteă

întrebuință numai pe laturi și iu şi în colţuri şi unghiuri, pentru
cari se luau numai cărămidi şi petri pătrate. Pre lângă opus
reticulatum se mai întrebuinţă şi opus lateritium, o composiţiune
de cărămidi arse, care se susținăse pănă la căderea, imperiului,
pre când reticulatul numai pănă pe timpul Antoninilor, ori cel
1) Id. ibid. I[., 3.

—

Christ. Mer

2) Id. ibid.: „faciendi autem sunt
rubrica, aut etiam masculo sabulone.“
% Id. ibid. 1]., 8.
DIA. 1. c,: „sunt

enim

aliae

forum

romanum

(lapidicinae)

mmolles,

urbem rubrae.“
5)

Pitruo. IL, 8:

„structurarum

în întroducere.

ex terra, albida cretosa,

genera

sunt haec,

uti

sive de

sunt

reticulatum,

nune omnes atuntur, et antiguum, quod incertum dicitur. ete.“

circa

quo
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a. Acest lateritium, întrebuințat
mult al lui Sever şi al lui Caracall
mele lui Titu şi în Villa lui
la Colosseu, pe Esquilin la 4her
după petrile pătrate cea mai
Domițian la Albano, formează
an la substrucţiunile Quirisolidă zidire şi se arată sub Trai
lui Paulus Aemilius.
nalului, numite altcum şi păile
rale
gene
ei
dinț
timpul decă
După Constantin cel mare, pe
vechi, eşi din us şi latemai
ne
a, tuturor instituţiunilor roma
ritium ;

se luau

spărturile

neregulare,

cărămidi

şi încheieturile

şi se priviă chiar de un ce
stricate se umpleau cu Yar gros,
de zidărie de pe zidurile anmai comod a dărimă materialul
puteau între-

tice, cari erau

atât de bine

cimentate,

în cât se

mari dintro bucată. Locul
buinţă la, clădiri noue ca petroaie
tâse cu totul, se umpli prin
acestui lateritium, care acuma înce
, care structură se numiă |
bucăţi pătrate de tuf și de peperino
modă, de pe timpul cuceririlor
opus saracenicum, pentru-că erâ
_
arabice pănă în seclul al nouălea.
marmoră.
ales
nță mai
Pentru clădiri de lucs se întrebui
cele
erau
feliu de peatră
întră soiurile cele albe ale acestui
ă,
paric
hymettică, pentelică,
mai preferite. marmora, lunesică,
Înțră soiurile de marmoră
proconnensică, thasică şi phengitică.
colorată

apartinea

cea

carystică,

lacedaemonică,

atricică

sau

numidică, (numită şi Iybică
tessalică, Bhiică, Iydică, tenarică şi
zidire erâ mai ales granitul,
şi punică). În Egipet materialul de
te soiuri de peatră se întreporfirul, basaltul şi alabastrul. Aces
lui Traian pentru clădiri
buintau cu preferință şi pe timpul
cum sa arătat mai sus la
pompoase, columne şi statue, pre
iciul deiţei Isis şi al altor
diferitele clădiri, de oare-ce cu serv
şi gustul egiptean.
deităţi egiptene se lăţise în genere
B. Arta de sculptură sub Traian.
arcul de triumf al lui
La lucrările de sculptură de pe
lui Traian, se pot deosebi
Constantin, cari datează de pe timpul
ţi rotunde arată o diligenţă,
cu precisiune patru măestri. Opt bucă
mintelor, apoi şi o înmai mare în esecutare, mai ales a vest
bucăţi pătrate de-asupra
creţitură mai bună de cât la celelalte. Opt
încă sunt cu multă diliamânduor părți lungureţe ale arcului

ginţă

esecutate,

draperia, însă e pusă

în încreţituri cu mult
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mai dese şi mai mici, şi pe de-asupra sunt toate prea; înalt lucrate.
Patru bucăţi mari pătrate lungureţe, din cari două sunt aședate
„sus pe părțile înguste ale arcului și două la întrarea, principală
a acestuia,

sunt

—

ce-i drept

—

tractate

în mod

fugitiv,

sunt

însă totuşi admirabile. -Mai mult de cât la celelalte se esprimă,
în aceste patru opere din urmă un carater cam aspru şi grandios r&sboinic. Dacă vom asemănă toate aceste lucrări din punct
de vedere al stilului sau mai bine dis al manierei lor, cu
reliefurile de după timp nu prea departe, de pe arcul lui Traian,
vom află, că diferința cu privire la arta propriu disă şi la
spiritul esecutărei nu e tocmai prea însămnată, numai cât lucrarea
de pe arcul lui Titu e mai fină și gustul în genere mai. elegant,
În aceste trei despărțăminte ale operelor de sculptură de
pe arcul lui Constantin se recunosc deci trei sculptori deosebiți
de pe timpul lui Traian, un al patrulea a făcut columnele
regilor prinşi, cari se află sus de-asupra acestei clădiri. Stilul
acestor statue e sdravăn și proporţiunile lor. sunt potrivite,
din causa prea, marei depărtări însă starea, singuraticului nu se
poate bine judecă. Fragmentul unei astfeliu de statue din marmoră albă şi violet colorată, cu picioarele de la, genunchi în jos
„ îmbacrate, şi o bucată de fustă, şi de mantauă, se eflă în museul
„capitolin şi suplineşte comod lacuna. Esecutarea tot-atât de
departe de o trudă, fricoasă cât şi de negligenţă, este laudabilă;
încrețiturile sunt simple, late, şi cad în jos în mod natural.1)
Despre importanţa artei de sculptură de pe columna lui
Traian

s'a vorbit

mai sus.

Se simte lipsa ţinutei poetice

în acele

lucrări, cari însă fără esagerare permit cu atât mai mare interes

față

de

nobilul

adevăr al naturei. În mulţimea

nenumărată a

figurilor se deosebesc cele două caractere principale, adecă cel
al unui ostaș roman şi al unui barbar crud, şi se admiră destoinicia artistilor, cari întră margini atât, de înguste se mișcau
cu atâta, libertate.
|
Acestui caracter corăspunde şi monumentul lui Philopopus 2)
de pe timpul lui Traian, care se află Ja Athena.
1) Meier

Geschichte

der bildenden

Kinste

III.,

231-232.

Aceste

opere artistice se află toate decopiate, însă fără păstrarea caracterului
lor specific, în „Admiranda romanorum antiquitatum Nr, 10-21 Şi 24—31,
-) Stuart. antig. Athens. tom. III. chapt, V, p. 1—11.
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erau statuele lui Traian
“ Pausanias nu aminteşte despre cum
asedat acestor împărati pe
şi ale lui Adrian, pe cari elinii le-au
lui Adrian i-a fost, ridicată
Olimp;1) ci dice numai, că statua
ată de
de

oraşele

achaice, ear

întregul popor elin.
Aproape

în toate

cea a lui Traian

i-ar fi fost ridic

de anticităţi se văd

colecţiunile

|

chipurile

cari aparţin celor mai bune
lui Traian, a Plotinei și a Marcianei,
Un cap al lui Traian, care
opere de sculptură din acea epocă.
ne din museul Pio-Clemeni-sa pus pe trunchiul unei figuri străi
escelente de feliul acesta.*)
ţinum, e una; dintră operele cele mai
de chipuri împărateşti două
Se mai află apoi în şirul capitolinie
ă,
ale lui Traian,

busturi

dintră

cari unul mai ales e plin de vieaţ

gura e aplecată prea
caracter şi spirit, are însă defectul, că
a artistului, nu însă o
mult spre o parte, ceea-ce e o greşeală
i, ceea-ce rezultă şi
trăsătură proprie în fisionomia împăratulu
buzele se apleacă pe
din împrejurarea, că la capul celalalt
!
partea, contrară.5)
un cap colosal al
În museul Pio-Clementinum se află şi
Plotinei,

care

mai

"nainte

villa Mattei,

eră în

şi

fără

îndoeală

artistice.t) Un alt cap
apaztine monumentelor celor mai escelente
rile împărăţeşti e, ce-i
al acestei frumoase femei dintră chipu
de sculptură de pe
drept, încă o operă a unui escelent măestru
5)
timpul acela, are însă ochii rău desemnati.
aceeași colecțiune are
în
i
iane
Marc
Un bust bine-lucrat al
gură, pre când obrajii,
la,
şi
or
conturi aspre la ochi, la oasele ochil
dite şi de tot moale
bărbia, grumazul şi alte părti apar lin rotun
i ţinuta; ideală se
ținute. În presentatea aceasta a Marciane
în cât bustul acesta
depărtează de la adevărul natural, astfeliu
n. Afară de desemnul
se pare a fi portretul fidel ai surorei lui Traia
totală a sprîncenelor,
lipsa
aspru al oaselor ochilor, se mai observă
e încreţituri, tot
puţin
bărbia, despicată şi grumazul subţire cu
al frumseţei femeeşti.
Tucruri, cari nu sunt proprii nici unui ideal

_O

îngrijire deosebită

se

vede

la

capul

acesta,

1) Pausanias tom. îL., lib. V. cap. 12,
> Museum Pio-Clementinum T. IUL, tav. 7.

2 Museum Capitol. T. IL, tav: 28—29,
3 Mus, Pio-Cl. T. VL. tav. 44.
5 Mus; Capitol, T. IL, tav. 30,

cum

şi la alte
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capete ale Marcianei, Plotinei, Matidiei și ale contim
poranilor
lor în privinţa părului, după care mai cu seamă
se recunoaşte
timpul din care datează un bust; pentru-că în timpul
de mai
nainte frisarea, buclelor e cu mult mai simplă.
La capul
amintit al Marcianei sa dat buelelor de
p&r, încreţite cu
îngrijire, figura unei diademe cu fruntiţă. Alte
capete femeeşti
din epoca aceea arată o ţuțuiată ridicătură
de bucle şi |
împletițuri nenumărate, făcută cu multă măestrie.
Şi măestrul
primului bust capitolin al lui Traian seamănă cu
contimporanii
săi în tractarea părului, ale cărui bucle subțiri
şi neted peptenate sunt lucrate 'nainte pe frunte, mai înjos de
cât laturile
templelor. Frisarea greoaie măestrită a părului
se înalță cu
timpul din ce în ce tot mai mult, pre cum o
arată aceasta,
chipurile lui Mare Aurel, Luciu Verus şi Sept. Sever.
În galeria
florentină se află un bust; plin de vieaţă, şi perfect
în toate părțile lui, al unei alte femei de pe timpul lui Traian,
la care chiar
şi sprincenele sunt, încreţite.
Sub statua Romei şi curtea palatului conservatori
lor se
află un relief ce represintă o provincie în doliu,
şi care trece de
una dintră sculpturile cele mai bune de pe timpul
lui Traian.
Din întreagă figura, şi din ornamentele de ouă,
frunziş şi volute
Teese, că acest monument servi mai 'nainte drept
peatră finală
la boltitura unui are mare. Victoria, care încununează,
pe Traian,
se ridică în degetele picioarelor și apare mai însemn
ată de câţ
elegantă şi frumoasă, de oare-ce formele membr
elor presintă o
oare-care greutate virtoasă.
Figura provinciei jelitoare,
ce-i
drept, n'are espresiunea rază poetică, a, Victori
ei de pe timpul
lui Traian, din contră are un ce prea plăcut
şi firesc. Cu genunchi atraşi spre corp, cu capul aşedat pe
mână, şi ?n faţă,
cu 0 espresiune tristă, ea, şede pe scuturi și arme.
Încreţiturile
vestmintelor ei sunt frumos aşedate, dar ceva,
prea, dese. Capul,
brațul şi mâna, stângă, apoi cotui de la, braţul
drept, sunt nou

restaurate.

O asemănare a gustului artistic şi a stilului de
pe timpul
lui Traian se poate aplică, dacă vom privi la
statua cea mare
a lui August de sub porticul intern al palatului
conservatorilor de
pe capitoliu şi Ja figura lui Traian, căruia aceeaş
i Victoriă, ridicată 'n degetele picioarelor, de pe un relief
mare al întrării. prin-
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cipale de 1ă, arcul de triumf al lui Constântin, îi aşeadă pe cap
o cunună. Amândouă cap-d'operele acestea poartă timbrul timpului lor. „Statua lui August are mai multă mișcare, mai multă
vieaţă internă, membrele ei sunt vîrtoase şi potrivite, bine-formate,

însă fără pretensiune la o frumseță aleasă a formelor. Tractarea
niu e tocmai prea îngrijită, toate părţile sau bucurat, din contră,
în egală mesură de atenţiunea artistului, prin ce întregul apare
rai perfect în. formă. Figura lui Traian de pe relieful arcului
lui Constantin are o posiţiune de tot linisţită; caracterul ostaşului,
al campoducelui dedat la victorii; însă în privința mişcării, a
vioiciunei, chiar şi a structurei bune, remâne într'o remarcabilă
distanţă înapoia statuei lui August. Adevărat, că manuarea cu
dalta, tradează cutezanță estraordinară, dar opera seamănă totuşi
mai mult unui concept îndreptat cu precugetare şi cu îndeletnicire
spre efect, de cât spre o creaţiune perfectă, destinată pentru o
privire mai de aproape. Aceasta din urmă nu i-se poate socoti
artistului

nici ca

un

merit,

da”

nici ca un

defavor,

pentru-că

vre-o. causă particulară, nouă necunoscută, îl va fi hotărit la o
asemenea tractare, de oare-ce alte sculpturi de pe timpul lui
Traian, şi anume fragmentul statuei unui rege prisonier din
museul capitolin, şi basrelieful presentând o provincie în doliu,
sunt cu mai multă silință esecutate!!)
Nu putem trece cu vederea la locul acesta descrierea făcută,
de Pliniu?) asupra unei statue de bronz corinthic, pe care o
„capătase dintro moştenire: Ea va fi fost turnată, de o mărime
mijlocie, netedă şi bine lucrată, goală, şi presentă pe un moșneag.
Oasele,

şi când
încrețită,
afundat
poate de

musculatura,

tendoanele,

vinele,

sbârciturile,

apăreau

ca

ar respiră; părul erâ subtire și neted, fruntea, lată, faţa,
grumazul slab, braţele lăbărtate, peptaul sbârcit, foalele
în lăuntru. Chiar şi spatele arătă pătrâneţele cât se
bine. Bronzul aveâ colorea, lui naturală, şi eră, vechiu

şi veritabil. Pliniu cumperase aceasta statuă, nu spre a 0 ţină
pentru sine, pentru-că el asigură, că nare în casa lui nimic
corinthic, pentru-că aşa ceva trece de lucsul cel mai estrem,

ci

spre

a o _agedă întro piaţă principală a orașului seu natal

5 Meier Geschichte der bildenden Kiânste tom, III., pg. 240.
2) Plin, epp. III. 6.

“810

ADMINISTRAȚIUNEA DE STAT A Ut "TRAIAN.

Comum, poate chiâr în templul lui Jupiter, fiind-c
ă după părerea,
diînsului erâ deamnă de un templu, deamnă
a fi consacrată unui
deu; roagă deci pe amicul său Severus, cătră
care e adresată
epistola, a lăsă să se facă un piedestal de
marmoră și să se

pună

pe dînsul

numele

şi demnităţile

donatorului.

Un tarm lateral al sculpturei, cioplirea, petrei,
încă, se culţivă
„cu “diligință sub Traian, de și nu putem
să cităm cu nimic pe
nici un artist de ramul acesta. Și monet
ele încă sunt bine
făcute după împrejurările stărilor de atunci
, de şi nu tocmai
cele mai bune de pe timpul împăraților. Ele
se află în mulțime
estraordinară, fiind-că Traian dispunea să
se topiască toți banii
vechi şi să se bată monete noue.
Despre starea, picturei sub Traian nu se poate
face nici o
apreţiare, de oare-ce scriitorii nu ne spun nimica
, despre aceasta,
Și nu sa păstrat nici o operă artistică de
feliul acesta, pănă în
dilele noastre; totuși din o comparațiune
a picturilor păstrate
în băile

lui Titu

şi la villa lui Adrian

lângă

Tivoli,

putem

clude la o stare de mijloc a picturei pe timpul
lui Traian.

con-

Terenţiu, autorul de comedii, amicul lui
Laelius și al lui
Scipio celui tiner, se plângeă, încă cu 300
de ani înaintea, lui
Traian, că sar negligă operele lui pe lângă
eserciţiile de gladiatori, comedianţi şi acrobaţi. Aşa numitele numer
a, gladiatoria, erau
de origine din Etruria, unde se usitau
sacrificii de oameni la,
înmormântările bărbaţilor eroici și distinși.
Astfeliu se ucideau
în timpurile cele mai vechi prisonerii; mai
târdiu apoi îi lăsau
a se luptâ unul cu altul pe vieaţă sau pe
moarte. Un oare-care
„Brutus a întrodus aceste lupte de gladiatori
pentru întâia dată,
la anul 264 a Chr. cu ocasiunea înmor
mântării tatălui său.
Şcoalele de gladiatori sub un lanista, care
esarândă, la, așa numiții
numerarios pe luptătorii săi bine nutriți
şi esercitaţi -pentru. înmormeântări şi petreceri poporale, s'au
desvoltat din impulsul
de vărsare de sânge al poporului crud şi
răsboinic, devenise însă
deja la anul 73 a. Chr. sub Spartacus,
Critus şi Oenomanus un
periclu pentru stat, aşa, că jocurile gladiaitoric
e se arangiau pe timpu„zile din urmă ale republicei și pe timpul
împăraţilor spre ruinarea,

7

C. Jocuri, gustul şi vieața,

7
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a

'averei. privată şi publice, cât şi a moravurilor

“Bi

şi sentimentelor

umane, cu o risipire absurdă.
Un joc tot-atât de crud erau venationes sau luptele întră
fierele selhatice în Circus, pe cari le-a întrodus proconsulul

Metellus la an. 250 a Chr. lăsând a se ucide pentru

desfătarea

poporului 141 elefanți, luaţi de la Puni. Lei, tigri, pantheri,
hiene şi urşi, mai ales din Africa, şi de aci numiţi africanae,
Sau adus în Italia în contra unui vechiu Senatusconsult, care
interdiceâ importarea lor, spre a jucă rol în jocurile circensice.
Acdilul Scaurus a fost procurat 150 de astfeliu de bestii,
pentru-că aedili aveau s& arangeze jocurile pe spesele lor, pentru
cari apoi mai târdiu se înavuţiau earăşi ca guvernorii provinciilor. Pompeiu şi August aduceau preste 400 de astfeliu de
bestii la Roma spre a se linguşi pe lângă popor.
Dar nu numai fierele selbatice întră dinsele, ci și oamenii
trebuiau să se lupte la astfeliu de jocuri cu fierele pentru premiu,
Este

bine

ştiut, cum

se

cruțau

sclavii,

cari au

fugit,

sau

alţii

N

judecaţi la moarte, ca de pildă creştinii, pentru lupta cu bestiele
din circ. Din aceasta causă se şi numiau bestiarii; chiar şi în
casul unei lupte norocite trebuiau să-şi peardă vieaţa în r&stimp
de un an..
Arta dramatică propriu disă a rămas la Romani pre lângă,
silinţele unor poeţi originali totuşi numai o imitaţiune a grecilor.
De. origine pur romană şi indigene erau numai jocurile mimice, - întroduse din Etruria drept mijloace pentru curățirea păcatelor,
şi drept, misterii, cari curând se întocmiau cu vorbe glumeţe
improvisate în versuri necioplite, fesceninice. Drame estemporisate
cu un coaţinut variat, numite saturae, însoțite de musică, se representau de histrionii indigeni, cari îşi făciau dintracestea o
meserie, şi astfel se desvoltă comedia esternă, aşanumită comoedia
palliata. Gustul poporului însă preferi totdeauna jocurile
glumețte mimice (exodia) din vechime şi le împreună cu atalane
sau

jocurile

oscice,

din

cari

sa

desvoltat

apoi

comedia,

indigenă
„comoedia togata“. ȘI jocurile
mimice, mimi, se
cultivau în : timpurile
mai târdie în mod
artistic
şi se
întregiau prin monologuri sau dialoguri. Mimii şi Pantomimii
se întroduseră mereu şi pe la ospăţuri, şi esercitau influinţa

cea

mai

demoralisătoare. asupra

moravurilor,

în. cât -censura,
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păşi în contra lor. Domițian a reuşit întratâta, în cât poporul
roman suferi desființarea pantomimei, nu reuşise însă întracolo,
ca poporul să o doriască aceasta.!) Pe Traian Tau rugat pentru
ceea-ce Domițian a, stors cu sila, şi acuma deveni o binefacere
ceea-ce mai "nainte erâ o sîluire. De la Traian se cereâ cu tot„aceeași conglăsuire desfiinţarea. pantomimei, ca şi de la, Nerva
reîntroducerea ei. Şi una, și alta cu tot dreptul! Pentru-că ea,
care erâ, desfiinţată de un principe nevrednic, trebuiă earăşi să
se reîntroducă, şi după reîntroducerea ei earăși să se desfiinţeze.*) La fapte bune ale oamenilor săi, trebue să se observe o
astfeliu de procedură, ca să se vadă, că numai urzitoriul a displăcut, și nu însași fapta lui. Aşadară acelaşi popor, care când-va
eră privitoriul și aplaudatoriul împăratului su, apărut pe bină,
urgisiă şi despreţuiă acuma chiar la pantomimă aceste profesiuni femeești
şi îndemânări desonorătoare pentru timpul

„nostru. Din acestea se vede curat,

că

şi mulţimea

cea

mare

ca

prae-

este accesibilă pentru principiile domnitorilor ei, fiind-căa făcut
toate acelea, ce se face de o unică persoană şi ce ţine ea deo
datorinţă rigoroasă,3)
Sa simţit aşadară de mult influința, stricăcioasă a acestor
histriones, saltatores şi gesticulatores,4) şi zăceâ în chiămarea
unui împărat bun, a pune capăt unei astfeliu de stări denăr„Vătoare. El refusă însă titlul odios al unui censor, pre cum a
făcut'o

aceasta

şi August,

care

fectus sau magister morum.5)

eră denumit

Dar

nici

pe vieață

praefectus

voiă Traian să fie numit, pentru-că nu îndreptă

morum

nu

moravurile

cu

forța, de cât mai cu seamă prin recomandarea, principiilor mai
nobile.*) Pliniu dice: „Tu ştii, că, pre cât un: despotism şi o
guvernare

blândă

se deosebesc

prin firea

lor,

tot-astfeliu

e

un

regent, bun acelora, mai iubit cari au aversiunea, cea mai mare
față de tirani. Din aceasta causă îi şi înaintezi pe acestia, Şi îi
1 Plin. paneg. 46.
2 După părerea, lui Pliniu.
3 Cuvintele lui Pliniu.

!

2) Sue. Dom. 7. — Zac. ann. 1V., 14. — Suer. Nero 16. —

XIII, 25. —

Sef.

Nero

20, —

Oozd. trist, II., 497 ss,.

5) Suet. Caes, 76. — Id. Aug. 27.
„% Pin. paneg. 45.

Zac. ann.

Traian

donează lui Partharnas

pades

coroana

parthică.
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puni asemenea unui model. şi esemplu al principiilor de vieaţă,
a genului omenesc; care se bucură de părerea Ta de bine. Din
causa aceasta Tu încă nici n'ai acceptat oficiul de censor, nici
supraveghiarea asupra moravurilor, pentru: că “ţi convine
pine a, cercâ nobilitarea simţămintelor noastre mai mult

mai
prin

|
binefaceri, de cât prin mijloace aspre.
Fiind-că generositatea, împăraţilor se-judecă după splendoarea
şi lucsul cu care se arangeau jocurile pentru popor, la urcarea
sa pe tron dispuse şi Traian o luptă de gladiatori. Pliniu dice, 1)
că nu sa vă&dut un joc simplu, molatec, va să dică un joc
dramatic,

şi anume

mimic

şi

pantomimic,

care

ar

pute

să

slăbiască şi să subsape energia bărbătească, ci mai vîrtos. un
joc, care înfocă spre rane glorioase şi spre disprețul morţii, şi unde
se puteă

observă

chiar şi la sclavii

şi

la

criminalii

cari

erau

judecaţi a luâ parte acolo, iubirea de gloriă, şi pofta, de învingere.
Pe lângă generoșitatea, împăratului se mai adaugă şi o dreptate
tot-atât de rigoroasă întru observarea, regulelor de luptă, distribuirea, premiilor și imparţialitatea faţă de luptători. El străbătea
întră privitori şi îi animă să-şi esprime dorinţele lor, să .iee
parte şi să-şi arete aprobarea, fără nici o teamă, că vor cădă în
periclu de vieaţă, cum se întâmplă aceasta, sub Caligula și
sub Domițian. Nimănuia nu i-se socotea. de o crimă maestatică,
dacă îşi esprimă disgustul s&u pentru vre- -un gladiator.
Predilecţiunea, lui Traian pentru vânătoare o aplică dinsul
şi asupra luptelor întră fiarele sălbatice (venationes), cari se
arangeau pentru desfătarea poporului.
Despre predilecţiunea lui pentru vânăt serie Pliniu) că
împăratul nu-și permiteă alte distrageri de la, afacerile statului
de cât a alergâ prin păduri, a stîrni sălbătecimile din vizuinile
lor, a urcă uriaşe piscuri.de munţi, a păşi peste virfarile stâncelor ascuţite, necondus de nici o mână, de nici 0 urmă
de. picior.
După finea, răsboiului al doilea dacic Traian țină earăşi
un triumf?) și arangjă jocuri, cari ţinură 103 dile. În luptele
%) Plin. paneg. 33.
2) Plin. paneg. 81.

5) 14. epp. VIIL., 4.
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selbatice

şi domestice,

“i

i

une-ori chiar şi dece mii. Pe cât de necredut; se pare aceasta,
totuşi nu se pot înţelege altmintrelea cuvintele lui Dio.)
La, jocurile gladiatorilor luptau 10000 de gladiatori astfeliu,
în cât Traian întreceâ în luptele acestea pe toţi predecesorii
s5i. Putem presupune, că asprimea, care o aretâse la început cu
privire la poporul desmerdat, nu se putu realisă, de oare-ce
aceasta, se pare a resultă din reintroducerea, jucătorilor şi în tot
casul trebue să compățimim starea apăsată a unui principe
binesimțitoriu întră o nobilime trufaşă și un senat resfățat,

Un gust artistic pretutindenea, lăţit în staturile superioare
se esprimâ mai ales în vicața şi în opiniunea lor asupra, acestui
gust. Epistolele lui Pliniu conţin un tesaur de trăsături interesante, cari singure ar pute ajunge pentru a compune un tablou
despre vieața, notabililor şi despre opiniunea acestora, asupra
vieţei de pe timpul lui Traian. Transformaţiunea republicei
“într'o

monarchie,

începută

cu

un

seclu

mai

"nainte,

a

întărit

abisul întră cele două partide politice principale, care 'si află
espresiunea întră staturile culte în contrastul cu părerile filosofice de vieaţă ale lui Zeno și Epicur. Partea practică a, acestor
amândouă şisteme tindeâ spre două direcţiuni de vieţuire,
pentru-că epicureismul trebuiâ să devină filosofia tuturor acelora,
cari erau mulţămiţi cu starea actuală şi împ&caţi cu principiul
monarchic, pre când din contră, stoicismul s'a dovedit, cu efect
în vieaţă ca oposiţiune în contra monarchiei, cât, şi în contra
preschimbării şi a înrăutățirei spiritului epocei. Din aceasta

1) Dio Cass. Traj. 15:
Enoioev:

îv cis Sola

„xi Ste

în zoro! zei

too

nai Exurdw fu Egeus

ze acd fort gliud m0u ue give mov opdyn,

zi uovout yo

gaberot 1ipovtoavro.“ Reimarus traduce numerii mijlocii ; „in guibus jugulata

„sunt ferarum altiliumque pecudum ad undecim millia.“ Din cel dintâiu ov
însă Calvisius in op. chron. pg. 466 se pare a conchide, că în fie-care
qi
s'au ucis 1000, une-ori doară şi 10000, devare-ce dînsul scrie: „caesae
sunt
ferae mansuetaeque bestiae mille singulis diebus, et interdum decem
millia.*
Leunclavius vrea pe acest dintâiu ov să! pună în paranthesă
şi să
elimineze ; Reimar din contră, admite pe acesta şi vrea să elimineze
pe
al doilea ca de p:isos.

ARE
2 ri ea

pretoriani rău dedaţi şi o plebe demoralisată,

ARTA

ȘI GUSTUL,

515

causă a isgonit Vespasian şi Domițian pe stoici, dar fuseră
rechiămaţi earăşi, probabil deja, de Nerva, de sigur însă de Traian.)
Fără îndoeală a trăit pe timpul lui Traian un număr mare .
de bărbaţi aistinşi dintră staturile prime, cari aparţineau stoicispe

însă retraşi

trăeau

mului,

la moşiile

lor

alt- undeva

sau

în

singurătate şi făceau bine pe sub mână, fără a, competă pentru
funcțiuni publice, sau a aruncă de la sine greutatea vieţei şi
a-şi alege o moarte voluntară. Aceasta opiniune din urmă, obicinuită la Romani după esemplul lui Cato, proprie însă şi anticităjii în genere, despre libertatea voinței, o esprimă, nobilul Mare
Aureliu,

pre

care

"1 putem

cită ca mărturie

încă şi pentru epoca

lui Traian, cu următoarele cuvinte :2)
„Înalţă-te la acele nume de onoare, şi dacă 'Ţi e posibil,
'Te susține pe lângă dinsele ca şi când ai fi trecut pe insulele
celor

fericiţi. De

cumva

observi însă, că n'ai putere

destulă,

ca

să Te susţii, atunci te retrage cu curagiu întrun colţ, pe care
Te poţi susţină, ori părăseşte aceasta vieaţă, dar' fără măniă şi
cu simţ, drept, liber şi modest, ca-şi-când aceasta eşire din vieaţă
ar fi unica; faptă distinsă a vieţei tale.“ — La alt loc se dice:5)
„Ce sufiet sublim, care este gata a se despărţi la moment de
corp, fie spre a se stînge, sau a se preface în praf, fie spre a trăi mai
departe! Adecă atunci, când aceasta pregătire e efectul propriei
convingeri

şi nu

a unei

simple

îndăr&tniciri,

ca

la

cristiani,

ci

se esprimă în mod precugetat cu vrednicie şi fără nici o pompă
tragică,

spre a convinge

şi pe

alţii.“

îndulci doctrina despre admiterea sinuciderei,
Antonin
restringând'o numai la unicul cas, când cineva este convins, că
nu poate urmă raţiunei sale, şi nu mai poate rămână fidel virtuţii. În aceasta împrejurare credeau a se află și acei contimporani ai lui Traian, a căror moarte voluntară serveşte drept
dovadă pentru părerea acelei epoce. Astfeliu povesteşte Pliniu *)
despre Corellius, pe care Pa îndemnat cea mai mare datorinţă,
1) Reimar.
paneg. 47.
|

2)
Schultz
3)
4

$. 60 la

Dio LXVIII,

pg.

1125,

unde

citează

pe

Plin.

M. Aurel. Antonius Unterhaltungen mit sich selbst. Deutsch von
pg. 146.
Idem pg. '60.
Plin. epp. L., 12.
33%
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de rațiune, care serveşte înțelepților drept necesitate. la, hotărirea,
sinuciderei, de şi dinsul aveâ destule motive de a rămână în
vieaţă: conștiința cea mai bună, renumele cel mai bun, vada
cea mai mare, afară de aceea, a fiică, o soţie, un nepot, surori
şi prelângă

toate

aceste

împrejurări

încă

și

amici

adevăraţi.

Dînsul aveă însă a luptă

cu

supă&răcios,

mare atragere spre vieaţă eră precum-

în cât aceasta

un

morb

atâţ

de

îndelungat

și

pănită de resoanele morţii. Corellius chinuit; de podagră se
esprimă câtră Pliniu, care " cercetâse: „De ce credi Tu doară
că eu suport aceste dureri atâta vreme îndelungată ? Spre a
supravieţui cel puţin cu o di pe acest răpitoriu.“ Morbul s'a
înrăutățit, el se nisuiâ a '1 domoli după putinţă, După-ce morbul
continuă, avuse curagiul a se scăpă de dînsul. A doua, a treia,
a patra di trecuse deja, şi el se reţină de la mâncare. Soţia
lui, Hispulla, trimise pe un amic cu vestea întristătoare la Pliniu,
că

Corellius

s'a resolvat

a muri,

şi

nici

rugările

ei,

nici

cele

ale fiicei sale nu "1 pot, abate de la acest plan. Pliniu grăbi ia
dînsul, pre când îi adusâse Julius Atticus earăși vestea de la
Hispulla, că nici el nu va pută să reuşiască, așa de tare persistă
Corellius pre lângă planul său. Medicului, care “i îmbiă mâncări,
i-a r&puns: „Eu m'am decis! (ez
Un cuvânt, care lăsă în
sufletul Jui Pliniu, pre cum mărturiseşte dînsul, tot-atâta, admirațiune, cât şi dor ferbinte, căci dinsul erâ de părerea, timpului său.
Despre un alt distins contimporan | al lui Traian, despre
scrie

Pliniu 1)

că

la

chiămat

pe

1) Id. ibid. 22. -

E

Aristo

RE

Titus

DIO

jurisconsultul

" dînsul şi pe puțini dîntră amicii săi cei mai iubiţi, şi i-a 'rugat
s6 întrebe medicii despre morbul dînsului, pentru-ca în cas dacă
ar fi incurabil, să părăsiască aceasta, vieaţă din buna sa voiă;
de cumva însă ar fi numai cerbicos și îndelungat, atunci va
persistă, şi va suferi mai departe. Pentru-că dinsul se vede
îndatorat, față, de rugările soţiei sale, de lacrămile fiicei sale şi
chiar şi faţă, de amicii săi, a nu le înşelă speranțele prin o
moarte voluntară, dacă aceste speranţa vor fi motivate. „Aceasta,
așadară o ţin eu (continuă Pliniu mai departe) de un ce foarte
greu şi mai ales laudabil, pentru-că, dacă dînsul sar grăbi spre
sinucidere cu un fel de violenţă şi de instinct, atunci ar art
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artasta cu mulți alții de comun ; a presocoti şi a precumpăni însă
motivele şi a. se resolvă după sfatul rațiunei pentru vieaţă sau
moarte, aceasta o poate face numai un suflet mare. Medicii
însă ne dau speranță.“
De o moarte voluntară muri şi poetul Silius Italicus.l)
- Pliniu scrie despre acest contimporan:?) „Tocmai acum aud,
ca, Silius Italicus s'a sinucis la moşia lui de lângă Neapol prin
foame. Motivul a fost starea lui cea bolnăvicioasă. O rană incurabilă

la molestat întratâta,

în cât s'a decis

cu o statorniciă

nerevocabilă, să moară.“ — Şi când se întâmplă aceasta? La o
bătrâneţă, de 75 ani! Dacă în general zace un ce eroic în aceasta
ştăpânire a liberei dispuneri asupra vieței sau morţii, atunci
devine mai mult de cât tragic, a nu mai putd sau a nu mai
voi să aştepţi nici în al 75-lea an al vieței îndelungate, sfirşitul
ei natura]. Aici ori nicăriri este a se căută grandiositatea,
-romanităţii.
Fannia, nepoața acelei Arria, care eră mângăerea şi esemplul
bărbatului ei la moarte, povestiă lui Pliniu întră alte trăsături
din vieaţa bunicei sale şi următoarea:5) Arria, diceă cătră, nevasta,
lui Scribonianus, pre când aceasta făceâ lui Claudius unele mărturişiri : „Pe Ţine să Te mai ascult, care încă trăeşti, după-ce pe

Seribonian Pau omorît în braţele Tale?“ :De aci reese, că dinsa
sa fost resolvat cu mult înainte, a se sinucide. Pre când ginerele
ei, Thrasea o rugă cu insistință să abdică de moarte şi îi
diceâ, întră

altele:

„Aşadară,

dacă

Tu ai voi, că și fiica Ta să moară
punsă:

„Da, în cas dacă

ar fi, ca

eu

cu mine?“

diînsa ar trăf cu Tine

s8

per,

atâta,

vreme

în o astfeliui de armonie, precum am trăit eu cu Pătus! —
ce apoi observă, că după acest răspuns erâ păzită cu mai
îngrijire, diceă dînsa: „Voi Vă siliţi înzădar, căci numai
puteți face, ca să mor cu mai mari dureri, a mă opri
moarte, nu sunteţi în stare !* Şi cu aceste cuvinte sări
sc:un

şi se

izbi

1) Referitoriu
timpul.

cu

capul

de

la dinsul vedi

lui Traian.

2 Plin. epp. IL, 7.
3) 1ă. ibid. 16.

părete

cu

atunci

ear diînsa îi res-

atâta

putere,

şi

Dupămultă
atâta,
de la
de pe
încât

capitlul următoriu despre ştiinţele pe
|

|

i
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cădă jos. După-ce se redeşteptă, diceâ: „Viam spus, 'că voiu
află o cale şi mai grea spre moarte, dacă 'mi veţi închide calea,
cea mai uşoară!“ „Nu afli Tu în aceste trăsuri — adaugă
Pliniu — mai multă grandiositate, decât în aceea; n» Pătus,
nu doare Ji“
Astfeliu cugetau şi lucrau aşadară pe timpul acela nu
numai bărbaţii, ci și femeile. Simţământul isvorâ in stoicismul
aristocratic-republican şi erâ periculos împăraţilor și monarehiei.
Acestui partid vechiu şi ursuz, ale cărui cele mai distinse
caractere,

ca

cele

citate mai

sus, și cari

sar

pută

uşor

arătă

prin esemple număroase, nu au sfirşii întotdeuna cu moarte
eroică, dar' totuşi cel puţin se retrăgeau adese-ori din disgust
de la afacerile de stat, şi trăiau într'o retragere tăcută o vieață
dedicată naturei, artei şi ştiinţei, — acestui partid stau faţă în
față adicţii doctrinei epicureice, cari îsi aflau fericirea în îndestulare

cu împrejurările

nestrămutavere

şi în gustarea

voioasă a

averilor lor, cari deveniseră atât de nesigure sub împărații
despotici. Acesti filosofi eclectici urmau curentului celui mare
al bontonului şi al modei, care în parte, tocmai ca şi astădi,
tinte într'acolo, a se refugiâ de eticheta despotică a, saloanelor,
pre când timpul cel plăcut învitâ la o vieaţă afară la ţeară
cu si mai mare lucs şi sibaritism. Pliniu descrie întrun mod
foarte atrăgătoriu vieaţa, bogaţilor de la țeară. Tocmai ca Horaţiu
şi ceilalți orăşeni înbuibaţi, laudă. şi dinsul vieața la moşia
sa Laurentinum !) şi ne ofere o icoană foarte atrăgătoare despre

„modul, în care se mai întreceâ natura de la o astfeliu de moşie

încă, și prin plăceri aitistice.*) 'Moşia sa Laurentinum eră într'o
depărtare de dece, sau şi numai de 7000 paşi de la oraș, astfeliu
în cât dinsul după isprăvirea afacerilor sale şi fără a schimbă
ceva în ordinea dilei, putea să petreacă acolo. Drumul laurentinic
și cel ostienic ducesă într'acolo şi de la amândouă aceste drumuri ajungeâ la moșia sa pe o cale, care pentru trăsuri eră
cam lungă şi necomodă, dar' cu atât mai scurtă şi plăcută erâ,
călare; pentru-că acuşi se îngustă prin păduri, acuși se întindes
deschis prin livedile cele largi din şes. Acolo erau multe turme
1 Plin. epp. |, 9.

2) dem

ă

II, 8 după Schott.
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de oi, întregi stave de cai şi ciurde de vite cornute, cari, isgonite
din causa ernei de la munţi, se îngrăşaseră şi luciau prin
earbă şi la soarele de primăvară. Vila erâ spațioasă pentru trebuinţele lui, ear petrecerea nu erâ costisitoare. În casa de
dinainte se află un vestibul simplu, însă curat, Înaintea, acestuia,
erau împrejur colonade în forma literei D, cari încunjurau o
curte mică şi frumoasă. Aceste colonade erau un refugiu escelent
în contra unui timp urit, pentru-că erau scutite prin ferestri şi
încă şi mai mult prin streşina cea lată. Dincolo de colonade
eră o curte plăcută, din care se ajungeâ în o frumoasă sală de
sofragerie,!) care, zidită lângă mal, eră udată de valurile line
ale mărei când aceasta erâ mişcată de vînturile meridionale.
Pe toate laturile erau uşi cu două canaturi sau ferestri, tot
atât

de

înalte

ca şi uşile,

astfeliu,

în cât se

priveă

de

două

părţi şi de dinainte ca şi la trei mări; de din dos se arătau
apoi curtea, colonada, şi curticica, cea închisă; apoi earăși colosofragerie, pădurile şi munţii îndepărtați. La stânga
nade,
sofrageriei, ceva mai îndărăt eră o chiliă spațioasă; după aceasta,
urmă alta mai mică, în care o fereastă îmbrătişă soarele de
dimineaţă, pre când o altă fereastă se scăldâ la, ultimele raze
ale soareluiîn apunere. Şi din aceasta chiliă se priviă într'o
depărtare mare, dar cu mai multă siguritate spre marea, apropiată. Aceasta chiliă şi sofrageria formau acolo, unde se împreunau, un colţ, care primi şi întăriâ razele soarelui în deplina
lor strălucire. Aceasta erâ locuinţa de earnă şi locul de gimnastică a oamenilor lui Pliniu.

Pănă aici nu străbăteau vânturile,

afară de acela care aduceâ norii, astfeliu în cât mai curând
încetă, ceriul de a mai fi senin, de cât locul a deveni folosit.
Lângă cotul amintit se află o chiliă, care, clădită în forma unui
arc, urmă cu toate ferestrile ei mersului soarelui. În părete erâ
un armariu în forma unui dulap, cuo colecţiune de cărţi, cari
nu

numai

că

se

ceteau,

dâr'

adeseori

se

şi receteau.

Lângă

aceasta, chiliă eră un dormitoriu, amândouă împreunate prin
un coridor suspendat şi provădut cu ţevi, în cari se produceă
o căldură plăcută şi se dirigeă şi se lăţiă ici şi colo după
D 'Prebue

să

cugetăm,

că

acestea

sunt

cuvintele

proprii

Pliniu, care de sigur va fi dis mai puţin de cât prea mult.

ale lui
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trebuință. Partea cealaltă a acestei lature eră destinată pentru
folosirea, sclavilor şi a libertinilor, totuşi partea, cea mai mare
a, chiliilor erâ atât de curată, în cât se puteau folosi chiar şi
pentru oaspeţi. Pe laturea cealaltă se află mai întâiu o cămăruță

foarte

plăcută,

după

aceea

o

chiliă mare

de locuit

sau

o

sofragerie de o mărime modestă, unde se reoglindâ luciul mării
şi al soarelui.. După aceasta urmă o chiliă cu un ambit, care
puteâ, să fie locuită atât vara, din causa, nălţimei ei, cât şi earna,
fiind scutită, în contra tuturor vânturilor. Cu aceasta, chiliă erâ,
împreunată, o alta chiliă tot cu ambit. De aicea, se ajungeă la,
baia rece ce erâ, lată și spațioasă. Lângă păreţii din partea,
opusă se boltiau eșind afară din ziduri două reservoare pentru
apă, cari erau destul de spaţioase, pentru-ca, dacă aves, plăcerea,
să şi înoate în apropiere. Lângă aceasta se află o chiliă, care se
putea încăldi, şi serviă pentru ungerea corpului; ear lângă

chilia, aceasta, eră, vestibulul pentru încăldit. După aceea urmau
două cabinete de scăldat, mai mult plăcute de cât splendide.
Cu acestea stâ în legatură artificială o chiliă mare de scăldat,
de unde notatorii aveau priveliştea spre mare. Nu tocmai departe
de acolo erâ o chiliă, care chiar şi pe timpul verei celei mai
înaintate erâ atinsă de soare abia cătră, sfârşitul dilei. Aici se
nălță

un

tur;

două

chilii

erau

de

asupra

turnului,

două

în

turnul însuşi. Afară de aceea şi o sofragerie, de unde erâ o
priveliște departe împrejur asupra mărei, spre mal şi spre vilele
cele desfătătoare. Întrun al doilea turn erâ, 0 chiliă, de unde
se priviă resăritul şi apusul soarelui; în dosul acesteia se află,
o

cămară

de

provizii

şi

un

pod

pentru

grâne ; sub

acesta

o

sofragerie, în care de pe mare chiar şi la un uragan nu se
audiă nimica alta de cât sunetul şi vuetul, şi chiar şi acestea
foarte slab şi ca, din depărtare; ea aveâ aspect spre grădină şi
spre

cărarea

ce. ducea

împrejurul

grădinei.

Aceasta

cărare

erâ

încungiurată cu cimisir sau în lipsa acestuia cu rosmarin;
pentru-că cimisirul înverdeşte admirabil acolo unde este scutit
de case, se usucă, însă, dacă stă liber sau espus vântului, chiar
şi atuncea când numai din depărtare sar udă de umedeala mării.
Pe laturea, internă a, cărărei se întindes, împrejur o plantaţiune
de. viţă tineră şi umbroasă, în care se puteă umblă moale şi

comod chiar şi cu piciorele desculțe. Grădina erâ îndesuită cu
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pomi de dudi şi de smochine, cărora le priiâ pământul tot-atât
de bine, pre cât eră de stricăcios altor pomi. Dintr'o sofragerie
mai îndepărtată de mare erâ o privelişte nu mai puţin frumoasă
de cât cea, din spre mare. În dosul acestei grădini erau două. chilii,
din ale căror ferestri se priviă spre vestibulul vilei și spre
o altă grădină roditoare şi simplă. De aici se întinde, asemenea
unei zidiri publice, o hală închisă, provădută pe amândouă
laturile

cu

ferestri,

mai

multe

din spre

mare,

tot cu una

mai

puţine din spre grădină. Toate acestea, se deschideau, când diua
eră, senină,

şi liniştită; când

suflă vântul însă, numai acolo, unde

erâ liniștit. Înaintea halei închise erâ o terasă
viorele. Prin resfrângerea razelor soarelui creşteă
închisă, şi pre cum aceasta, primiă dintm'o parte.
tocmai așă opriă pe de altă parte vânturile nordice
şi cât de cald eră înainte, atât de recoroisă erâ

În asemenea

mod

mirositoare de
căldura în hala
razele soarelui,
şi le împedecă ;
partea, din dos.

stă şi în contra vîntului sudic şi resfrângeă,

şi apără astfel de vânturile contrare pe fie-care dintralta parte.
Acestea, plăceri ale.lui în decursul earnei erau încă întrecute pe
departe prin acelea din decursul verei; pentru-că înainte de
amiadi r&coriă terasa, după amiadi cărarea şi partea cea mai
de aproape a grădinei prin umbra lor, care după cum creşte
sau decreştea, diua, cădeâ odată mai scurt, alta-dată mai lung
aci sau acolo. Hala însă atunci aveâ mai puţin soare, când
acesta, se află în ardoarea lui cea mai mare drept deasupra
acoperșiului ei. Afară de aceea permiteă suflarea liberăa, vânturilor
apusene prin ferestrile deschise, şi nu eră nici când înpreunată
prin aer înădușit şi nemișcat. La capătul terasei, al halei și al
grădinei în sfârşit erâ o chiliă, pe care şi-a ales'o Pliniu ca un
favorit loc de petrecere. Aici aveă diînsul dintr'o parte terasa,
dintraha, parte marea, pe amândouă părţile soarele; uşile se
deschideau spre hala închisă, ferestrile spre mare. În păretele
de la mijloc se afundă un cabinet foarte plăcut, care prin
ferestri şi prin perdelele ce se trăgeau înainte-sau îndă&răt, se
_puteă când împreună cu chilia, când despărți de diînsa. El
conţineă nu pat şi două scaune; aveâ, la picioare marea, în dos
vilele, deasupra pădurile, şi despărţi şi împreună astfel atâtea,
aspecte, câte ferestri erau. Un dormitoriu de noapte eră inmediaţ. lângă acest cabinet. Aici nu se audiau nici vocile
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furtunelor;

nu se vede

lucirea fulgerului, nici chiar lumina, dilei, de cât numai dacă
chiliile erau deschise. De aceea eră aici aşa, de liniștit şi de
plăcut, pentru-că eră un coridor întră păretele chiliei şi întră
grădină, unde sunetul se perdes în spaţiul cel gol. Lângă acest
„dormitoriu erâ o chiliuţă, de tot mică şi care încăldă din suteren,
unde, prin o deschidere îngustă, după dorinţă se lăsâ să între
caldură sau se opriâ. Apoi urmă un vestibul şi o chiliă, care erâ
întoarsă spre soare, de care erâ atinsă de la, resărit pănă după
amiadi, de şi cam piezis. Petrecerea aicea procură lui Pliniu
0 plăcere mai ales pe timpul saturnalelor, pre când partea
cealaltă a casei resună de escesul de bucurie al acestui timp
şi de larma, festivă,
Astorfeliu de plăceri de vieaţă de la ţeară nu le lipsiă,
alta nimica, de cât apa curgătoare, de şi se aflau fântâni sau
mai bine diș, isvoară. Pe lângă aceea mai aveă aceasta coastă,
o astfeliu de formaţiune, în cât îndată isvoră apă limpede
acolo unde se făceau săpături în pământ, și anume o apă, care
pre lângă toată marea apropiere a mărei nu erâ nici de-cum
sărată. Pădurile din nemijlocita apropiere dădeau lemne în
abundanţă; celelalte trebuinţe le acoperiâ Ostia. Unui om puţin
pretensiv puteă săi procure îndestulire chiar şi satul, care
numai prin o unică moşie erâ despărţit de cea a lui Pliniu.
Acolo se aflau trei băi publice, ceea-ce serviă spre comoditate,
de cumva sosiă prea, curând, sau remâneă timp prea scurt spre
a

pute

încăldi

baia

de a casă., Coasta

eră

împodobită

cu

o

variațiune foarte plăcută, prin unele clădiri de vile, situate când
lângă olaltă, când presărate la locuri mai singuratice, cari apoi
privindu-le din spre mare sau din spre ţărmul ei — aveau
aspectul mai multor oraşe. Ţărmul eră foarte plăcut dacă dură
liniștea mărei,
deveniă însă adese-ori foarte neplăcut prin
undularea, ei cea deasă şi furioasă. Marea, cei drept, nu aveâ
mare. abundanţă, de pești delicioși, totuşi dă plătițe escelente
şi raci de mare. Vila laurentinică mai aveâ afară de acestea
provisiuni țerăneşti în abundanţă, mai ales lapte, pentru că
vitele veniau de la pășune acolo, spre a-şi căută apă şi umbră.
Voind aici a arătă numai că în ce mod se esprimâ gustul
. artistic în vieaţă la 'clasa inteligentă. şi la cea bogată de pe

ARTA

ȘI GUSTUL.

523

timpul lui Traian, tăcem despre luxurioasele plăceri gastronomice, cari se urcau tot mai mult de la August şi Horaţiu
încoace sub împărații lucsurioşi; nu putem însă retăcă observarea, că mai ales se pare a fi crescut pofta de băuturi.
pe la
mesele celor mari. În tocmai pre cum se critică la Filip din
Macedonia şi -nobilimea, lui, la Alecsandru cel mare şi generalii
si, astfeliu şi Traian ca şi Nerva, ca şi Adrian şi alţi contimporani, ar fi iubit o băutură plăcută!) Defaimările ridicate
asupra împăratului din partea acusatorilor lui, cari defăimări
ajung pănă la ridiculositate, fiindu-ne de altcum cunoscută vieaja,
şi caracterul împăratului, sunt enumărate aici în mod conştienţios; se par însă a fi repeţite de unul după celalalt,. cel
puţin după Dio cel moros. Apucăturile prin cari cearcă să
justifice pe acest mare bărbat, apar cea mai mare parte totatât, de ridiculoase, ca şi învinuirile lor; noi nu le dăm deci
nici o atenţiune, ci în dejudecarea persoanelor distinse istorice
ne orientăm mai bucuros după simţămintele, aspiraţiunile şi
„faptele lor, de cât după slăbiciunile lor, comune cu ale marei
mulţimi a oamenilor de rând.
Pliniu dice după descrierea unei şedinţe judecătorești de
mai multe dile, ţinută sub presidenta împăratului la vila, sa de
1 Dio Cass. Traj. 7: „ci oida uîv du Pi neg! ztgi oivov 2onovddzee
păw CE 03 ze oivou Grazdgos Emtve, zei vripov îp.“
Victor de Caes. XIII.: „quin etiam vinolentiam, quo vitio uti Nerva
angebatur, (mai bine agebatur sau tangebatur) prudentia molliverat,
curari vetans jussa post longiores epulas. — Vzc4. epitome XIII.: „tantus

—

—

erat

in

eo

maximarum

rerum

modus,

ut quasi

temperamento

quodam

miscuisse videretur ; nisi qucd cibo vinoque paululum deditus erat.“
Jdem cap. XLVIII. „Theodosius, genitus patre Honorio, matre Thermantia, genere Hispanus, originem a Trajano principe trahens — moribus
et corpore 'Trajano similis. Illa tamen quibus Trajanus aspersus est,
vinolentiam scilicet et cupidinem triumphandi usque eo destatus..... “
Szartianus in Hadrian. IIL.: „quando quidem et indulsisse vino se

dicit,

Trajani moribus obsequentem;

atque ob hoc se a Trajano locuple-

tissime
set,

muneratum.“
.
Lampridius in Alex. Severo XXXLX.: „cum amicos militares habuisut usum Trajani, quem ille post secundam mensam potandi usque

ad quinque pocula instituerat, reservaret, unum

tantum.

poculum

amicis

exhibebat, in honorem Alexandri magni.“
Julian. Caes. pg. 23: „drd de dis qpilonootas cu fluztgos Ecuroii nodes i
3
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la, Centumcellae, că în fie-care di a fost învițat la masă, care
ca masă împărătească a, fost foarte modestă. Une-ori 'erâ ceva,
de audit, (âzeodueri), une-ori şi petreceri de cele mai plăcute
pănă

târdiu

în noapte,

ear

la despărţire

daruri.)

La aceste vile ale lui proprii și ale amicilor săi trebue
să ne închipuim pe Traian mai ales în negenarea lui cea,
plăcută; când dinsul, scăpat de grijile răsboaielor și ale guvernării,

cât şi de

obligămintele

etichetei

inevitabile,

se preumblă

cu încreduţii s&i ca cu unii asemenea lui braţ la braţ, se:
ospătă voios şi beâ şi mai voios, se duceă la vânat, de care
eră foarte mare iubitoriu,) şi se desfătă pe lângă mimici şi
dansatori, de cari nu se ruşină nici chiar Pliniu cel socraticpedantic.*)
_
Amabilitatea, socială a dînsului se potenlă prin ţinuta nobilă
şi prin frumseţa şi puterea corporală, cu care la înzestrat

natura.

Prin statura lui cea, sveltă, împăratul

se n'ălţâ preste

mulţime,4) când după obicinuita lui deprindere mergeă, pe jos 5)
prin rândurile poporului şi ale armatei. Trăsurile lui regulate
erau învioșate prin caracter și prin spirit?) gura lui eră bine
formată, ea” nu aplicată întro lature, după-cum sa dedus
aceasta în dragul unor busturi, cari se contradiceau unele pe:
- altele ?); capul lui eră spre dos şi spre faţă bine făcut, fruntea,
înaltă, grumazul și umerii distinși prin musculatură,s). şi capul
deja, la prima lui întrare în Roma eră acoperit; cu păr alb,)
prin ce deveniă atât capul cât și întreaga espresiune a feţei
sale mai maestoasă,!*) Aceasta'statură înaltă, cu părul alb, a
*

5
>)
3
3%)

Plin. epp. VI,
Dio Cass. Traj. 7
Epp. V., 8. — VII, 21.
Pin. paneg. 22.

5) Tot-acolo şi cap. 24.
6) Meier's Geschichte

der Kunst

III., 226. —

Paneg.

4.

?) Tot-același la locul citat,
5) Dissertation de Putilit6 des medailles. pour Petude de la physionomie par Mr. Spon, docteur en mesecine, pg. 252 din editura heusingeriană
de Caesarul Julian.
% Paneg. 4.
-

%) Paneg. 4,
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“tradat arabilor pe împăratul la asaltul asupra residenţei Atre“nilor, în cât chiar şi după depărtarea mantilei sale . împărăteşti.

de resbel, abia a putut scăpă de săgețile lor.:)
,
Cât de uşor se esplică deci din aceasta armonie a tuturor
însuşirilor mari şi nobile ale corpului şi spiritului s&u; omagiul
general,

oferit eroului de timp

e o astfeliu de
însemnătatea, ei.

aparință

pe

şi de posteritate!

tron,

cu

atât

Cu cât mai rară

mai mare

devine

|
IV.

Știința şi savanții.
Epoca, creaţiunilor geniale de opuri clasice înceată mereu
cu sfîrşitul primului seclu după Cristos. Pre cum periodul de
aur al lui Cicero şi August urmă după furiile revoluţiunei, care
„a deşteptat

toate

talentele

amurţite

şi toată puterea

deşteptată

a ridicat'o la culme şi perfecțiunea cea mai înaltă, tot-astfeliu
urmă acum o epocă de obosire, de pausare, de gustări spirituale .
şi de erudițiune prelucrătoare; un period de repaus după cel al
încordărei, Atât ştiinţa cât şi arta glorificau acmn mai ales
“cercul social al împtraţilor și curțile lor. Pre cum. poetii şi învățații
de la August încoaci îşi aflau în atmosfera vieţei de la curte
punctul
de concentrare, aşa şi tesaurile de erudiţiune ale între-.
gului

imperiu

se concentrau

în puţine biblioteci- mari,

mai

ales

ale

Romei.
Pre lângă toate însă, că ştiinţa se păreâ în. modul acesta a,
primi în periodul monarchic, asemenea, celeilalte vieţi, caracterul
unităţii, totuşi tocmai în acest period aveâ loc în alta privință
o diversitate și o cespărţire păn' atunci încă necunoscută, adecă,
în literatura romană şi cea greacă. Bibliotecele Greciei nu aveau -

nici un despărțământ pentru o literatură romană încă neesistentă
sau cel puţin necunoscută ; după-ce însă Grecia, Asia şi Egiptul
deveniră provincii romane, tesaurele geniului grecesc şi ale
diliginţei “erudite se duceau spre apus, formau în homa şi în
celelalte oraşe principale: ale ei un despărțământ separat în
bibliotecele. împăraţilor şi ale fruntaşilor, pre cum nia arătat,
D Dio Cass. Traj. 31.
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aceasta, biblioteca ulpiană a lui Traiani, și încetul cu încetul
Șterseră, ori-ce urmă de o creştere caracteristică a acelora, cari
pricepeau numai a învinge şi a domni prin sabiă. Limba, şi
literatura, greacă predomniau pe timpul lui Traian la apus cam
tot în măsura în care predomină limba şi creşterea, franceză,
după Ludovic al patruspredecelea în Germania, şi în celelalte țări
din nordul Europei. De aceea scrieă împăratul M. Aureliu filosoful
şi ceilalţi cari se aflau pe aceeaşi nălţime a, gustului temporal,
greceşte, tocmai pre cum şi Frideric cel mare şi contimporanii
sti geniali, franţozeşte.
Împreună, cu bibliotecele se formă, şi un stat al învăţăţilor,
constătătoriu din gramatici, retori, filosofi, medici și juristi;
librarii făceau atât în Italia cât, şi în provincii daraveri mari ;
de la Vespasian începând împărații înființau nu numai în Rona,
ci şi în provincii

institute

de instrucțiune,

ai

căror

învăţători,

plătiți de stat, aveau mare vadă şi puteau să ajungă la funcțiunile cele mai inalte; cu un cuvânt, dacă epoca lui Traian în
genere se caracterisează ca un period de pausă, de liniște, de
maturitate şi de încheere, — atunci în privința stiinţei şi erudiţiunei încă se poate susține, că a, fost cam asemenea, epocei

alexandrine.

Aici şi acolo a fost

operelor poetice,

istorice

şi

amorţit

oratorice

geniul în producerea,

împreună

cu

amorţirea

publicităţii şi a libertăţii vieţei populare; diligința erudită a
filologilor, gramaticilor, retorilor și a anticuarilor prelucrâ în
lucruri folositoare pentru present moștenirea bogată a trecutului
timp de aur; comentaţiuni, compilaţiuni, compendii, imitaţiuni,
formau tot mai mult cuprinsul literaturei. Pănă la mutarea
reşedinței de la Roma la Constantinopol Roma eră reşedinţa
„principală a erudiţiunei și ştiinţei grece şi romane. Cea, dintâiu
îşi păstrâ,

ce-i drept,

totdeauna,

superioritatea,

victorioasă,

dar

pe timpul lui Traian nu lipsiau opurile bune nici în limba, romană,
de şi guvernele despotice de mai 'nainte paralisară prin esecutarea, legilor de maestate

ori-ce avânt

mai

îndrăsn&,

al

sîmţi-

mintelor mai puternice ale patriotismului.
Apoi nu se poate suprimâ nici observarea, că creşterea
ştientifică se susțines absolut numai în staturile mai înalțe ale
poporului, pre când de alta, parte negligerea egoistică a claselor
inferioare devenise una, dintră causele principale ale decad enţei
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şi apunerei rapide. Chiar şi acea creştere lăudată a staturilor
superioare se reduceâ, după conţinutul lor oposiţional, la puţine
puternice spirite şi oameni de spirit, ca Tacit, Juvenal, Martial
şi alti câţiva, filosofi și satirici, mai ales de cei practici; mulţi-

mea, motâ, cu curentul de opunere.

E

Tema noastră va fi aici a descrie scriitorii, învățății și
contimporanii instruiți ai lui Traian, mai ales pe aceia, cu cari
dinsul veniă în coatingere personală,
Instruirea proprie a lui Traian erâ cea a multor campoduci şi principi din timpul nostru și din toate timpurile. Ea nu
eră căştigată în sala de ascultare, în odaia de studiu şi în
școală, ci şi-a însuşit'o în castru, în coatingere cu toate natiunile și oamenii distinşi, cât şi cu cercurile cele mai înalte şi
mai bune ale civilisaţiunei. Şcoala lui îi erâ vieaţa cea mai
agitată şi mai grandioasă, la a cărei înălțime 1 ridicară încă de
timpuriu talentul, caracterul și meritul. Dacă aşadară nu posedeâ
erudițiunea în înțelesul obicinuit, totuşi prin adevărata cultură
și prin gust se distingea cu atât mai mult asupra epocei sale.
Disposiţiunea, firească a lui spre elocuenţă erâ desvoltată prin
eserciţiul cel des de pe tribuna campoducelui, pre cum doară
în dilele noastre la principele Bliicher, prin conversaţie în
cercuri pline de spirit, în cari dînsul purtă presidența conform
rangului său. — Rescriptele lui cătră Pliniu sunt modele nu
numai de cele mai nobile sentimente, de erudiţiune juridică şi
de ştiinţele de stat, ci tot-odată şi de cele mai culte limbi ale
unui om de curte esercitat în manuarea espresiunilor celor mai
potrivite pentru adevărata, caracterisare a unei cestiuni, şi ale
unui principe versat în arta de guvernare, dedat a observă
lucrul cel mai neînsemnat ca şi pe cel mai important. Demnitatea înaltă conştie sie-şi însuși și încrederea cordială cătră
„amicul său, care nici-când nu treceă peste delicatele margini
ale etichetei firești, formează o concentrare rară în celebra
corespondenţă dintră Traian şi Pliniu, care este oglinda cea mai
fidelă a creşterei cât şi a caracterului amândurora şi tot-odată,
al mai multora dintră comtiporanii dinșilor.
Asemenea lui Iul. Caesar, a scris şi Traian comentarii
asupra, r&sboiul său dacic, a căror perdere e foarte regretabilă.
pentru istoria, acelor ţeri, popoare şi campanii, de oare-ce abia
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din puţinele fragmente ne putem descifrâ raportul acelor fapte
şi întemplări mari, ne cum a compune o icoană de mosaic.
Apoi memoriile acelea ni-ar mai procură o judecată. lămurită,
asupra persoanei și educaţiunei împăratului şi ar eomplană,
contradicerea din rapoartele scriitorilor; astfeliu însă nu sa
scăpat

din

întâmplare
pentru

cartea

acelei

o proposiţiune,

o fixare

scrieri

a

cara abie

lui

Traian,

poate

servi

de

ca

cât

din

document

lo-ală,

Că în fine Traian trebue amintit în literatura timpului său
nu

numai

ca orator,

epistolar şi istoriograf,

reese dintr'un epigram rămas de la dînsul
gurarea lui Reimarus ar fi foarte pișcătoriu,
A.

Filologii

pe

timpul

lui

ci şi ca poet

şi care

isteţ,

după asi-

Traian.

În epoca, alecsandrinică pe când filologia aveâ un înţeles
atât de larg, în cât se puteă cu drept numi Polymathia, şi Polyhistoria, aparţineau acestei sfere: istoria, archeologia, gramatica,
critica şi estetica. Pe timpul lui Traian s'a fost perdut aceasta,
importanță nemărginită a, filologiei şi se întindeâ numai asupra
gramaticei şi asupra lexicografiei. În Alexandria, unde aceasta,
- ştiinţă se formâse din necesitatea, de a, procurâ acestei imense
moşteniri de înţelepciune antică grecească rândueală, armonie
și lăţire, ea sa susținut timp îndelungat întro superioritate
incontestabilă. Pe timpul lui Traian escelâu următorii filologi:
1. Aelius Diony/sius,
născut în Alexendria, unde ocupă postul de bibliotecariu, secretariu
şi legat.

El erâ gramatic,

elev al stoicului

Chaeremon,

al

cărui

succesor deveni în postul de bibliotecar. A fost învățătoriul

lui

Parthenius. Epoca vieței sale cade în decursul guvernării de la
Nero pănă la Traian. Dinsul a scris un tractat asupra
nedeclinabile.
2. Dracon

verbelor

din Stratonicea, aşijderea gramatic, care afară de un op rânduit
alfabetic asupra metricei grecești, a mai edat; şi scrieri despre
* gramatică, ortografie, pronume, apoi satirele lui Pindar, poesiile
lui Alcâus şi Sapho. A murit probabil sub Adrian.
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3. Brotianus,
încă un gramatic, esistă în Roma încă sub Nero. Unii îl numesc
în mod fals [Herodianus, confundându'l probabil cu Aelius Herodianus, care trăiă sub Antonini şi a scris un op în 20 de cărţi
despre prosodie. Erotianus a aşedat în rândueală operele lui
Hippocrates, le-a împărţit în şepte secțiuni și Qupă mai mulţi
predecesori & adunat şi un vocabular hippocratic,. care şi-a
aflat imitatori.
4. Lucius Annaeus

Cornutus, sau

Phornutus,

de naştere din Leptis în Africa, a trăit deja sub Nero în Roma,
de care a fost esilat pentru francheţa lui. El a murit probabil
sub Vespasian, cam pe timpul, pe când tinărul Traian se află
în Siria împreună cu tată-s&u. Cornutus a fost filosof stoic, poet
şi gramatic ; a scris un comentariu asupra Aeneidei lui Virgiliu,
un op despre filosofie, un tractat despre firea deilor, unde dînsul
consideră alegoriile fisicale şi morale mai mult din punct de vedere
filosofic de cât istoric. A mai fost apoi și învăţătoriul poeţilor
Persius şi Lucanus ; se trage însă la îndoeală aserţiunea, că
dinsul ar fi comentat şi poesiile lui Persius. Cassio mărturiseşte
în opul său despre ortografie, că ici-şi-colo a imitat pe Cornutus.
5. Ptolomaeus

cu conumele. Chennus, fiul unui anumit Hephaestion;

şi gramatic, trăiâ pe timpul lui Traian

erâ

poet

și al lui Adrian, şi a

scris o colecţiune de istorioare mitologice în 6 cărţi, apoi

sub

titlul: opippe âvăiuneov, o imitaţiune a lui Homer în 24 cărţi.
„
Dintră
cunoscuți:

filologii

romani

6. M.

de

pe

timpul

lui

sunt

Valerius Probus,

“născut în Berytus, a trăit pe timpul întră Nero
început erâ resolvat

Traian

a se dedică

cu totul

şi

Adrian.

carierei militare,

La
dar

fiind-că, nu avansâ destul de iute, a abdis de cariera militară
şi s'a apucat de studii. Acum căută a se susțină ca instructor,
se pare

însă

că aceasta

meserie

i-a

fost

destul

de miserabilă,

24
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căci se pare a nu fi avut nici când mai mult de trei pănă la:
patru școlari; A scris un comentariu asupra lui Virgiliu; apoi
„de temporum connexione“, „de notis Romanorum interpretandis“,
și a îndreptat şi textul lui Terenţiu.
7. Terentius Maurus,
un African, poate "din Carthagina, gramatic şi poet, a scris o
poesie erudită despre metrică, întitulată „carmen de literis,
syllabis, pedibus et metris“. Că dinsul ar fi trăit cătră finea
seclului prim, se trage la îndoeală din partea unora, cari îl
strămută chiar în seclul al treilea.

B. Poeţii.
Despre activitatea, poetică pe timpul lui
ideiă

Pliniu

înta'o

scrisoare

cătră

Sosius

Traian

Senecio,

ne

unde

dă

dice,

o
că

anul a fost foarte productiv în poeţi, fiind-că în întreagă luna
lui Aprilie n'a, trecut o di, în care să nu se fi ținut prelegeri
din partea, câte unui poet. „Mă bucur, că înfloresc ştiinţele, că
capetele cele bune pășesc înainte și se arată, de şi ascultătorii
lor se adună aşa de nepăsători. Cei mai mulţi în loc să asculte
astfeliu de prelegeri, şed în halele publice şi-şi strică timpul
cu noutăţile de qi, lăsând să li-se raporteze din când în când,
“dacă prelegătoriul a întrat deja înlăuntru, dacă a gătat cu
cuvântarea, dacă va fi curând gata cu opul lui; atunci abia vin
ei şi încă şi atunci încet şi cu zăbavă; nu rămân însă acolo,
şi pleacă încă înaintea, încheerei, unii pe sub ascuns şi pe furiş, :
alţii negenaţi și pe faţă. Din contră se dice; că pe timpul părinților nostri împăratul Claudiu pre când se preumblă în palatul
s&u,

ar fi audit

o larmă,

ar fi întrebat

după

causa

acesteia,

și

după-ce i-s'a spus, că Nonius ţine o prelegere, ar fi venit îndată
„şi pe neaşteptate în acea adunare. Acum cel mai perdevară,
învitat cu mult înainte și făcut atent de repeţite-ori, sau nu
vine de loc, sau dacă și vine, se plânge, că a perdut o diuă,
pentru-că întradevăr nu a perdut'o. Cu atât mai multă laudă
şi aplaudare se cuvine însă acelora al căror zel în scriere şi

prelegere nu slăbește din causa acestei trândăvii şi insolenţe a

iat

ȘTIINȚA ȘI SAVANȚI.

531

ascultătorilor. Eu din parte-mi nu am lipsit mai de la nici una.
Au

fost, ce-i drept, mai

ales

amici,

pentru-că

nu prea

se poate

să fie cineva amic al ştiinţelor, şi să nu fie tot-odată şi amicul
meu.

Din

aceasta causă am şi rămas în oraş timp mai îndelungat

de cât aveam

de gând să rămân. Acum

pot earăşi să mă retrag

în singurătatea mea, spre a scrie ceva, ce eu însă nu preleg,
ca nu cumva să apară, ca şi când nu aşi fi cinstit, ci numai
împrumutat ascultarea mea acelora la ale căror prelegeri am

luat, parte. Căci ca în toate treburile, așa
_ascultătoriu

toarcerea

înceată

complăcerea

acolo,

şi în

unde

se

ei.“

serviciul

unui

pretinde

reîn-

|

Precum despre Claudiu, aşa

ştim şi despre

alți împărați

şi campoduci, că se ocupau cu poesia, mai ales cu cea, lirică.
Titu, Nerva, Traian, Adrian făceau încercări în poesiă. Pliniu se
scusă cătră Aristo, că face versuri şi le prelege: „Câtă amabilitate şi plăcere mi-ai şi dovedit Tu pănă acum, totuşi nu-mi este
nimica mai plăcut, de cât că Tu nu ai vrut s&mi i-ai în nume
de rău, că la Tine a fost mult şi cu deamăruntul vorba despre
versurile mele; că aceasta petrecere sa îndelungat cam mult,
prin diversitatea, părerilor, şi că unii, ce-i drept, nu desaprobau
poesiile însele, ci m'au dojenit întrun mod amical şi sincer,

pentru-că scria şi preleg aşa ceva. Acestora aşi voi să le
răspund, — spre a-mi mai mări păcatul, — următoarele: „„Eu
fac une-ori versuri şi adecă nu tocmai prea serioase, scriu comedii; ascult şi privesc pantomime; cetesc liricii şi m& pricep
la, Sotadichi. Afară de acestea rîd, glumesc, îmi petrec cu feliurite
jocuri şi cuprindând toate feliurile de recreaţiune nevinovată;:
Eu sunt un om!““ Nu iau însă în nume de rău, dacă au despre
caracterul meu o astfeliu de părere.“
În aceeaşi epistolă citează Pliniu şi pe Virginius Rufus,
învingătoriul lui Vindex, ca poet; acela pe care legiunile germane
voiau mai de multe-ori să 11 facă împărat şi care din aceasta
causă,. şi-a pus însuşi epitaful:
Hic situs est Rufus, pulso qui Vindice quondam
Imperium adseruit — non sibi sed patriae.
Un contimporan
poet, a fost

al lui Pliniu,

foarte prețuit

de acesta ca,
4
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1. Octavius Rufus,

care a edat o poesie escelentă, probabil una epică, din care
Pliniu a vădut probe. El se roagă deci de Rufus pentru împărtăşirea opului, după-ce referitoriu la o altă întâmplare i citează
în mod

glume un vers homeric,

apoi continuă:

„Pentru-că, de-ce

să nu vorbesc eu cu Tine neîntrerupt în versuri homerice ? dacă,
Tu nu-mi dai ocasiune a o face aceasta, în ale 'Tale, după cari
en nutresc un dor atât de ferbinte, în cât numai cu preţul
acesta a-şi pută să fiu coruptibil.*
Prin citarea, versurilor homerice Pliniu se pare a îndigită
la o aleasă speciă de poetică a lui Rufus, asemenea celor
homeriane.

Că, oare

acesta

este acel

Octavius,

pe

care

Ta pro-

vocat Pliniu s&și edee opurile, rămâne nesigur, în tocmai
ca şi întrebarea, că oare acest Octavius este acel Rufus lăudat
de Pliniu în epistola sa cătră Saturninus? Poate că acesta va
fi fost
2. Caninius Rufus,

compatriotul lui Pliniu din Comum şi amicul său încredut şi
celebru, căruia, i-a, scris mai multe epistole. Într'una, din acestea
Pliniu îşi esprimă dorul după lacul de la Como și se vaietă,
asupia multelor afaceri. „Studiezi Tu? Pescueşti Tu? Sau mergi
Tula

vânat?

Sau

le faci toate acestea laolaltă ? Pentru-că

toate

acestea se pot face la, lacul nostru laric. Lacul dă peşti, pădurile,
cari îl încoronează, dau vânatul, eai” singurătatea, cea adâncă dă,
studiile. Tu poţi să le faci t6ate acestea, ori numai una dintră
ele, și totuși nu pot dice că Te invidiez!“ Mă superă însă, că
nu pot şi eu să fac, ceaea-ce doresc atât de mult, pre cum
bolnavul are dor de vin, de băi, dor după isvoare recoroase.
Nu voiu pută oare nici-când să rump aceste cătuşe strimtoritoaure,
de-cumva nu le voiu pută deslegâ? Eu cred, că nici-când; pentru-că la, afacerile, cele vechi vin afaceri noue şi totuşi cele vechi
nu sunt terminate; astfeliu de încâlciate și ca şi înlânţuite
crește grămada, afacerilor mele pe fie-care di.“ În o altă epistolă,
i arată moartea, poetului Silius Italicus; în a, treia “i descrie
moaztea poetului de comedii Verginius Romanus; în a patra,
îl sfătueşte s&-şi: aducă a, minte în testamentul său şi de oraşul
natal al lor comun, pre cum se şi pare a fi fost acest Rufus
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preste tot un om cu bunuri stabile. Apoi la alt loc Pliniu îl
roagă să se lase de erijile economice şi să-şi căştige prin lucrare
ştientifică o proprietate spirituală: „Dar lasă — căci e întradevăr
timpul — în seama altora aceste ariji murdare şi josnice şi
sacrifică-Te în acea retragere adâncă şi liniştită, ştiinţelor.
Aceasta să fie afacerile Tale, musa
distracţia Ta: cu dinsele să Te ocupi

Ta; aceasta munca Ta,
dimineaţa, cu dinsele să

Te culci seara. Creează şi prodă ceva, ce să rămână pururea
proprietatea Ta. Pentru-că tot ce altcum e al Tău, va căpătă
una după alta alţi stăpâni; numai aceea, dacă a devenit odaţă
al T5u, nu va încetâ nici când a rămână proprietatea Ta. Eu
ştiu cătră ce tel de suflet şi cătră care spirit mă adresez
cu aceasta provocare. Stărue numai întracolo, ca să devini
Ție-Ţi ceea-ce vei valoră altora, după-ce mai 'nainte Ţi-ai fost
devenit Ţie-Ţi însuși.
Un subject frumos la o poesie propune Pliniu âmicului
său în povestea despre un delfin nefericit, care trebuiă să-şi
plătiască cu vieaţa sentimentul de amiciţie pentru un băiat
hiponensic. Caninius din contră îi împărtăşesțe că sa resolvat
a cântă r&sboiul dacic, la ce Pliniu îi răspunde în mod încuragiătoriu

şi apoi

adaugă:

mare şi a o învinge cu

„Este

numai

una,

dar” o greutate foarte

retorica e greu şi imens chiar și pentru

un talent ca al Tău, care ia un avânt atât de mare şi își
„căştigă putere cu mărimea. objectului. Nu esistă îns6 nimica
ce nu sar pute, dacă nu devinge, dar' totuşi uşoră prin artă,
şi prin

diliginţă.

Afară

de

aceea,

.dacă

lui Homer

îi este

ertat,

a contrage, a întinde și a încovoiă verbele line şi greceşti, ca
versurile lui s& devină mai curgătoare, de ce să-Ţi fie Ţie interdisă

o astfeliu

de libertate,

care

nu

este

căutată

este de lipsă? Aşadară a aclamă deii, după
ear întră acesti dei pe acela ale cărui opere,

voeşti să le cânţi!

de Tine,

ci

dreptul poeţilor,
fapte şi projecte

Întinde funiile, desfă vântrelele

şi dacă ai

facut'o aceasta, cândva, cu întregul T6u talent porneşte înainte!“
Din aceste cuvinte se deduce cu cel mai mare drept, că
Caninius deja sa fost făcut cunoscut publicului cetitoriu ca
scriitoriu, sau celui ascultătoriu ca, recitator. Dar' că poesia
asupra r&sboiului dacic apăruta ori nu — nu se: poate con-

stată cu siguritate.

|

5594

ADMINISTRAȚIUNEA DE STAT A LUI TRAIAN,
3. Calpurnius Piso,

asemenea se numește de Pliniu un poet erudit și talentat,
Acesta, scrie lui Spurinna: „Ştiu, cât de mult iubeşti Tu ştiințele, cât de mult Te bucuri când tinerii nobili fac ceea-ce e
vrednic de strămoşii lor. Cu atât mai mult mă grăbesc a-Ţi
împărtăşi, că am fost astădi într& ascultătorii lui Calpurnius
Piso. Dînsul cetiâ: „Strămutări întră stele“, o poemă de cuprins
erudit şi variat. Erâ scrisă în versuri elegice fluente, delicate şi
uşoare, ear' unde o pretindeâ casul, chiar şi înălțătoare, pentrucă cu o variațiune proporţionată acuşi se 'nălţă, acuşi se coboră,
mestecâ cea, înaltă cu cea de jos, cea slabă cu cea mai tare,
seriosul cu plăcutul, toate întrun spirit egal. Prelegerea lui se
recomândă prin vocea cea mai plăcută, ear ceasta din urmă
prin moderaţiune. Pudoarea şi sfieala sunt adevărate podoabe
la prelegere. Pentru-că în științe — nu ştiu de ce — cu mult
mai bine îi şede bărbatului modestia de cât îndrăsneala. Fie-ne
însă destul cu aceasta, de şi aşi voi să povestesc mai mult,
pentru-că toate acestea — cât sunt de frumoase junelui —
cu atât sunt mai rari la patriciani. După-ce se gătă prelegerea,
sărutai pe junele de repetiţe şi mai de multe-ori şi '] înflăcăram
prin laude, impulsul cel mai puternic, a continuă precum a
început'o şi a lăsâ lumina, cu care lau luminat străbunii lui,
să lucească și asupra urmaşilor săi. Mamei sale prea stimate
i-am dorit noroc, asemenea şi fratelui său, care şi-a căştigat
la aceasta prelegere tot-atâta onoare prin iubirea
sa cătră,
fratele său, ca şi câtă acesta prin arta sa oratorică. Deie dăii
să-i pot mai adese-ori raportă aşa-ceva, pentru-că eu doresc
seclului nostru să nu devină steril și fără putere. Eu doresc
ferbinte,

că patricianii

nostri

să aibă

în casele

lor şi alte

frum-

seţi, afară de icoanele străbunilor lor; acelea ale Pisonilor însă
se par' a privi cu o lăudare și cu o îmbărbătare tăcută în jos
spre acesti juni, şi ceea-ce este de ajuns pentru gloria amânduror — a le şi aplaudâ,.“

4. Pompejus Saturninus.
Pliniu scrie despre acesta

pe Pompejus Saturninus,

înțeleg

lui

Erucius:

De

mult

pe amicul nostru,

iubeam

Îi lăudam
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talentul încă înainte de a ști, cât e de multilateral, de flexibil
şi de variabil; acuma însă m'a învins şi mă stăpâneşte cu totul.
L'am audit înaintea judecătoriei. Discursul s&u, pregătit ori improvisat,

eră puternic şi înflăcărat

şi nu

puţin

mai

istet şi ales.

Îi stau: la disposiţie o mulţime de sentinţe potrivite, o structură
„deamnă şi nobilă a perioadelor, espresiuni armonioase şi classice.
Toate acestea, plac de minune dacă se revarsă cu 0 oare-care
înfocare şi cu o fluență neîntreruptă; place însă şi atunci, când
se repetează pentru sine. Dinsul face şi versuri, în tocmai ca şi
Catullus sau Calvus, şi încă cât de plăcute, cât de dulci, cât
de amare, cât de jingaşe! A amestecat, fireşte din adins, într
aspre;

mai

cele mai moi şi mai uşoare şi unele
dinsul este Catull sau Calvus.“

aici

şi

însă

Vedem de aci, că Saturninus a escelat ca poet mai aies
în poesia, lirică şi în epigramă, şi că a fost un imitator al lui
Catullus și al lui Calvus. Dar' dînsul a fost, pre cum am vădut,
şi un orator escelent. Pliniu dice: „Tu vei judecâ în tocmai ca
şi mine, dacă vei luă a mână cuvântările lui, şi "1 vei alătură fără,
îndoeală pre lângă toți acei vechi, pe cari ia luat de model!“
„În istorie însă Te va
Şi ca istoric îl laudă Pliniu:
, claritatea, parte prin
sourţimea
mulţumi şi mai mult, parte prin
farmecul, dar chiar şi prin: splendoarea şi sublimitatea predării
sale. Cuvântările lui istorice posed tot-aceeaşi putere, ca şi cele
juridice, cu deosebirea numai, că acolo e mai compendios, mai
precis și mai scurt,“
ŞI în epistolografie eră dînsul
„Deunădi imi cetiă unele epistole
le-ar fi scris. Eu credeam a audi
cuvântare improvisată, fie epistolele
pre cum

susține

dînsul, sau

ale

un model al timpului s&u.
şi 'mi diceâ, că nevastă-sa,
pe Plaut şi Terenţiu într'o
acum scrise de nevastă-sa,

iui însuşi,

ceea-ce

neagă,

totuși

el merită glorie egală, fie că le-ar fi concipiat el însuşi, sau că
a instruat şi perfecționat în atâta pe nevastă-sa, pe care a
luat'o ca copilă tinără.*
Saturninus

trăiă

când

în Roma,

când

afară de

cetate

cu

nevastă-sa plină de spirit, şi anume întră împrejurări foarte
„fericite. Pliniu schimbă epistole şi scrieri cu amicul său, dintră
cari pe cele din urmă le revedeă Saturninus. Astfeliu întră

altele o cuvântare, ţinută în Comum cu ocasiunea fundărei unei
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biblioteci înaintea decurionilor din curie, pe care Pliniu voiă
s'o edeie după o revisiune repeţită a lui Saturninus. În sfârşit,
Saturnin denumi pe Pliniu de moștenitor al averei sale şi testă,
oraşului său natal Comum 400.000 sesterții.
"5. Paulus Passienus,
un cavaler şi o odraslă a lui Propertius, imită cu succes pe
acest poet liric şi elegic. Pliniu dice despre dinsul: „EI e băr“batul cel mai bun şi mai onest şi mie devotat cu toată inima ;
afară de aceea în ştiinţe se luptă cu cei bătrâni, îi imitează
şi earăşi îi reîntoarce; mai ales pa Propertius, de la care descinde, sângele lui legitim, și tocmai de aceea este mai
asemenat acestuia, fiind-că ] aviise de măestru. Dacă iai a mână,
elegiile lui, ceteşti versuri curate, line şi delicioase, ca și scrise
în casa lui Properţiu. Nu de mult a trecut la ramul liric și
a imitat aici pe Horaţiu, pre cum acolo pe celalalt. De cumva
ar valoră rudenia în ştiinţe, ar trebui să "1 consideri și de o
rudenie a acestuia. În scrierile sale domneşte 0 mare varietate
Și vioiciune, amorul adevărat, durerea cea mai nerăbdătoare,
lauda, cea mai amicabilă, gluma cea mai negenată. Totul în fine
este atât de perfect, ca şi când dînsul ar fi cultivat numai un
ram specia! al ştiinţelor.
6.

Sentius Augurinus

e astfeliu descris de Pliniu: „Înainte cu trei dile am audit pe
Sentius
- Augurinus cu cea mai mare plăcere, ba chiar cu
admiraţiune prelegendu-şi poesioarele, cum le numeşte dinsul.
Multe

dintrinsele

sunt

comice,

multe

sunt

măreţe,

multe

sunt

înfloritoare, multe sunt delicate şi drăgălaşe, unele chiar şi
picante. Deja de câţiva ani, așa cred, nu sa, scris în geanerul
acesta un ce mai perfect, de-cumva nu mă înşală iubirea mea
pentru dînsul sau pentru că m'a înălţat astfeliu pe mine însu-mi.
Dînsul adecă a cântat şi aceea, cu ce eu însu-mi mă ocup
ici-colea de distracţie poetică. Asupra acestei păreri a mele să
judeci Tu însu-ţi, dacă altcum îmi pică în memorie versul al

doilea din aceasta bucată, pe celelalte le știu și le-am şi păstrat,

pentru Tine.
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Canto carmina versibus minutis,
His, olim quibus et meus Catullus
Et Calvus veteresque. Sed quid ad me?
Unus Plinius est mihi priores.
_Mavult versiculos, foro relicto,
Et quaerit quod amet putatque amari,
Ile o Plinius, ille quot Catones!
I nunc, quisquis amas, amare noli.
Vedi deci cât de delicat, de potrivit şi de vioiu este totul.
Cartea întreagă, care, — Te asigur — este scrisă în spiritul
acesta, — TȚi-o voiu trimite îndată ce va apără. lubesc însă pe
acest tinăr şi gratulez epocei noastre: la un astfeliu de talent,
care este încă decorat şi cu moralitate. El trăeşte împreună
cu Spurinna, cu Antoniu, fiind înrudit cu cel dintâiu şi amândurora, amic de casă. De aci vei pute să deduci, cât de cult
este

un june,

care e iubit de

astfeliu

de bătrâni

Se pare că adunarea a provocat pe tinărul
opul,

ear” o mulţumită

a lui Pliniu

confirmă

venerabili.

poet

aşi

edă

edarea.

7. Vestricius Spurinna,
+

un liric de pe timpul lui Traian, de mare renume; a fost
împreună cu Annius Gallus campoducele lui Otho în răsboiul
contra lui Vitellius şi a ocupat malurile rîului Padus în contra
vitellianului Caecinna, care se apropiă de prin ținutul Alpilor.
A fost silit a se retrage în Placenţia, pe care a apăratio pănă
la estrem cu trei cohorte, o miiă de vexillarii și cu putini
călăreţi. După înfrângerea othonianilor la Bebriacum, Spurinna părăsi Placenţia, lăsă, acolo o garnisoană slabă şi conduse
cohortele sale la, legatul Macer.
Sa arătat mai sus, cum Spurinna a întrodus earăşi în
țeara sa, şi fără vărsare de sânge pe regele brucţiilor, care
isgonit de un partid. a căutat scut şi ajutoriu la Romani; cum a
înfrânat cu puţine mijloace popoarele cele mai sălbatice, şi cum
apoi împăratul Traian i-a ridicat o columnă statuară. Dar şi
caracterul şi modul de vieaţă a postului le descrie Pliniu ca
foarte plăcute: „Eu nu 'mi pot aduce a minte să fi petrecut:

cândva

timpul mai plăcut, de- cât deunădi la Spurinna, atât de
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(de-cumva voiu deveni bătrân)
mai

mult,

pentru-că

nu

esistă

nu
ceva,

mai regulat de cât modul lui de traiu. În tocmai pre cum
cursul regulat al stelelor, astfeliu mă desfătează o vieaţă regulată a oamenilor, mai ales a, bătrânilor. Oamenilor tineri le şede
încă bine o oare-care nerândueală, mai de aşi dice, un temperament violent; celor bătrâni, pentru cari e prea târdiu a-fi
activi, necuviincioşi şi ambiţioși, li-se cuvine pururea linişte şi
ordine. Acest principiu îl urmează Spurinna în modul cel mai
rigoros ; chiar şi în bagatele — bagatele, de-cumva nu obvin în
fie-care qi — se mișcă într'o ordine oare-care şi ca întrun cerc.
Dimineaţa zace în pat, la, oara două se lasă a fi îmbrăcat şi:
face o preumblare cam de 3000 pași. În decursul acesteia, 'și
eserciază spiritul nu mai puţin de cât corpul. Dacă are amici
pre lângă sine, atunci își petrece în conversaţiunile cele mai
escelente,

de nu,

ceteşte

vre-o

carte;

aceasta

câte-odată

şi

în

presența amicilor, de-cumva nu le va fi urit acestora. După
aceea, șede şi apoi eară ceteşte sau conversează, ceea-ce e şi
mai bine, de cât o carte. Curând după aceea se urcă în trăsură
însoţit, de nevastă-sa, care e un model al sexului ei, ori învită
pe vre-un amic, pre cum deunădi pe mine. Ce intimitate frumoasă și delicată! Ce se aude aicea de timpul vechiu; în ce
fapte, despre ce bărbaţi, în ce învățături ne iniciăm! Şi totuşi
modestia sa, i-a împus ca o datorință, a nu voi să treacă de
învă&țătoriu. După o călătorie de 7000 paşi mai umblă earăşi o
miiă de pași, apoi se aşeadă sau se retrage în chilia sa şi la
condeiul

amândouă

său

de

scris;

pentru-că

dinsul

limbile, poesii lirice escelente.

rabilă, delicateţă,

graţie,

vioiciune,

a căror

scrie,

și

anume

în

Aceste posed o admiraplăcere

se înalță prin

curăţenia morală a poetului. Dacă sa anunţat oara pentru baie
(ceea-ce se întâmplă eurna la oara nouă, vara la opt), atunci

dacă

aerul e liniştit,

se .preumblă

la soare

încoace

şi încolo

neîmbrăcat. După aceea şi face o comoţiune iute şi lungă. prin
a se jucă de a mingea; pentru-că și prin aceasta, deprinderea,
corpului se luptă dinsul în contra b&trâneţelor. După scaldă se
culcă și mai aşteaptă puţin cu prândul; întiraceea lasă a i se ceti
o piesă uşoară şi plăcută, În tot decursul stă în voia liberă a

amicilor săi, a face tot-aceeași sau altceva, Un prând tot-atât de
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plăcut cât şi de simplu, se serveşte în argint veritabil şi vechiu.
Dînsul posede și vase corinthice pentru us, de care are o plăcere,
însă fără pasiune. Adese-ori se petrece la masă și cu piese
teatrale, spre a dresă veselia lumească prin o gustare spirituală,
prelungindu-se. ospetul
Vara. rămân la masă pănă noptează,
întrun mod atât de plăcut, în cât nimenuia nu i-se pare timpul
prea înaintat. De aceea şi posede dinsul după 77 ani deplina
putere a audului și vederei; de aceea agilitatea şi vioiciunea
corpului, şi din bătrâneţe nimic alta, de cât esperinţa. EI a făcut,
întru-cât a pretins'o aceasta, onoarea — servicii, a admi:
—
nistrat funcțiuni, a guvernat provincii şi şia meritat aceasta
linişte prin activitatea lui cea mare.
9. Arrianus

Antoninus.

Acest moș al împăratului Antoninus Pius din partea mamei
sale, a fost consul împreună cu Marius Celsus la anul 70 şi cu
Neratius la anul 95, și s'a dus după aceea ca proconsul în
Asia. În oarele sale de răgaz se ocupă cu poesia şi a scris
epigrame şi iambe greceşti. Pliniu i scrie: Când Tu vorbeşti,
se pare a curge de pe buzele Tale acea miere ca și bătrânului
Homer, şi ceeace scrii, se pare a o umplă albinele cu flori și
cu nectar. Aceasta, impresiune aveam eu cel puţin, când ceteam
epigramele şi iambele Tale. Ce libertate, ce farmec! Cât de
plăcut, cât de classic, cât de nimerit, cât de adevărat! Se pare
ca şi când aşi avă înaintea mea pe Callimachus, ori pe Herodes
sau de-cumva e cu putință — pe un şi mai bun, şi totuşi n'a
ajuns și n'a tractat nici unul dintrăei în amândouă speciile un
ce mai perfect. Se poate oare, că un Roman să scrie astfeliu
greceşte?

La un Ddeu,

eu

că limba

cred,

în

atică nici

Atena

nu se vorbeşte aşa de bine. Cu un cuvânt, învidiez grecii, că
Tu ai preferit limba lor; pentru-că nam avă a ne precugetă
mult, că ce ai pută să isprăveşti în limba Ta maternă, după-ce

în

aceasta

limbă,

aceasta

plantă

întrodusă

noi, ai

de

opere atât de admirabile.“
În alta epistolă scrie Pliniu lui Antoninus,
câteva

din

epigramele

lui în limba

latină.

„O

că

dovadă

i-a

compus

tradus

mai bună,

cât de mult î-Ţi admir eprigramele Tale greceşti, nu 'Ţi pot d&
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cercat a, imită unele și a le traduce

în defavorul

lor,

odată

pentru

talentul

în
meu

mai slab, şi apoi din causa, defectuosităţii, sau ca să mă esprim
mai bine cu Lucrețiu, din sărăcia limbei noastre materne. Decumva Ţi-se pare acum că traducerea mea latină ți-ar face
oare-care plăcere, cu cât mai multă graţie trebuă atunci să
aibă originalul Tău grecesc 94
ŞI apoi: „Când imitez versurile Tale, abia atunci aflu, cât
„sunt ele de escelente. Pentru-că precum pictorii rare-ori pot să
reproducă frumseţa perfectă a unei fețe altcum, de cât în trăsuri
mai slabe, astfeliu cad şi eu și îngenunchez sub acest prototip.
De

aceea

Te

încuragiez

a

compune

cât mai

multe poeme,

pe

cari toţi doresc a le imită, dar nici unul ori foarte putini le
pot ajunge.
|
9. Verginius Romanus.
Acest autor comic devine o aparinţă cu atât mai importantă
pe timpul lui Traian, pe cât de lipsit eră veacul lui de astfeliu
de producţiuni, cari aparțineau numai epocelor libere ale republicei. Şi asupra acestuia e Pliniu unicul isvor. „Am audit
deunăqi pe Verginius Romanus cetind unui mic număr de
ascultători o comedie, care după modelul comediilor vechi erâ
compusă atât de escelent, în cât poate să devină
cândva,
însuși de model. Nu știu dacă cunoşti pe omul acesta? sar
cuveni să '] cunoşti, pentru-că dînsul escelează prin onestitate,
talent fin şi prin varietatea, operelor sa'e. EI posede comedii în
iambe scrise cu fineţă, cu spirt glumeţ. cu gust, şi anume cu
toată, arta oratoriei. Mai 'nainte scriă comedii după modelul lui
Menander şi după alţii din epoca aceluia. Pe acestea le putem
pune alăturea cu cele ale lui Plaut sau ale lui Terenţiu. Abia
acum sa arstat în comedia cea vechiă, însă nu ca începătoriu.
Dînsului nu-i lipseşte puterea, nu sublimititea, nu fineţa, nu
satira, nu delicateţa, nu graţiositatea. El glorifică virtutea, sbiciueşte viţiul; cu precauţiune întrebuințează nume străine, cele
adevărate la timpul potrivit.
10. Proculus.

Acest, poet, | altcum

poesiile

sale spre.

de

tot,

corectură,

necunoscut,

care

a fost trimis lui Pliniu

“i răspunde

la, aceasta:

„Tu

i
“
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mea de la ţară se cetesc poesiile

Tale şi să le esaminez, că merită oare a fi publicate? Te rogi,
citezi un esemplu, ceri, ca eu să întrerump studiilor mele o parte
din oarele laterale şi să le adaug la ale Tale; Tu mai adaugi
cătră acestea, că M. Tullius ar fi protegiat cu o bunătate specială talentele poetice. Faţă de mine însă nu sunt de lipsă
nici rugări, nici admoniări, pentru-că eu privesc arta poetică
drept un ce sfânt şi pentru-că Te iubesc în modul cel mai intim.
Eu aşadară fac ceea-ce Tu ceri, cu tot-atâta atenţiune, cât şi
promptitudine. Ţin însă a-[i spune încă de acuma, că e-un op
frumos, care nu e permis a se suprimă, concludând după ceea-ce
ai cetit în presenţa mea. Pentru-că Tu ceteşti escelent şi perfect.
Totuşi nu depinde atât de mult de la audul meu în cât prin
o fărmecare să se nimicească cu totul ghimpii judecății mele.
Poate că se vor timpi şi slăbi în câtva, însă de tot smulge şi
desrădăcină, de sigur nu. Asupra întregului mă esprim aşadară încă de acum fără de a fi pripit;; detaiurile însă trebue să
le esaminez prin cetire.“
11. Valerius Flaccus,
de naştere din Padua, ori Campania, trăiă sub Vespasian şi Titu,
precând Traian de prima-dată luâ parte sub tată-s&u la espediţiunile
militare. Acest, contimporan cu '0 mare erudițiune, cu arta, poetică şi cu o limbă aleasă, imită pe Apollonius Rhodius şi pe
alţi Alexandrineni, în a căror manieră şi-a scris Argonautica sa
în 8 cărţi.

12. Papinius Statius,
născ. 61 la Neapol, mort la anul 96 p. cr. Erâ în floare mai ales
sub Domițian, căruia nu i-se recomandă atât prin o versificațiune
uşoară şi plăcută, cât mai mult prin linguşire desfrânată, „astfeliu în cât la început, er protegiat, mai târdiu apoi umilit, şi .

a trebuit să-si sfirsiască vieaţa, într'o stare lipsit de toate. Statius a fost atras spre poesie prin esemplul tătâne-său şi prin
impulsul său propriu, şi escelă prin fantasie şi uşurinţă în poesie
extemporisată, dar şi prin naraţiune şi. depingere voluptoasă.
EI se conformă după Virgil, Lucan şi după greci, şi a lăsat în urma
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sa o thebaidă în 12, o Achilleidă în 2 cărţi şi amestecă mai
ales escelente poesii mai mici hexametrice în 5 cărți sub numele
sylvae,
13. Decimus Junius Juvenalis,

născut sub Claudiu la Aquinum, trăiă pe timpul lui Traian ca,
retor în Roma. După moartea lui Domițian a apărut cu satire
asupra guvernului său, cari escelează prin sens artistic, prin
corectitate și observare pătrundătoare și ne dau un tablou simplu
despre demoralisarea, vieţei romane de atunci. Ne cuprinde un
fior de spaimă, înaintea veracităţii acestor zugrăviri şi ne simţim
împreună cu poetul plini de scârbă faţă de depravaţiunea, care
se presentă pururea sub numele său adăvărat și fără nici un
vel acoperitoriu, pre când satirele lui Horaţiu sunt mai mult o
seducere spre păcătuire. Adevărat, că el „ca moralist e pururea,
oratorul preocupat al unei epoce decădute prosaice“, totuşi prin
simţ&mântul său aparţine caracterelor celor tari, cari întocmai
ca și Tacit, stau drept stilpi și ziduri de apărare la marginea,
_epocei vechi şi celei noue, şi al căror mare număr pe timpul
lui Traian este o dovadă pentru virtutea părinţilor, pe atunci
încă nestînsă cu totul. Acest adevăr de disposițiune produce
un resens la urmașul lui Traian, la Adrian, care exilă, pe
bătrânul octogenar în Egipet, din care causă se şi întristă,
de moarte.
14. Sulpicia

o poetă,
în satire
puţin se
şi intro
timpului

scriâ poesii de amor, cari pe timpul ei aflau aprobare;
apare numai ca o femeie sfiicioasă, carea tot-atât de
puteâ măsură în acest feliu bărbătesc de poesie, cât
adevărată judecare asupra lui Domițian şi asupra,
s&u depravat.
15. M.

Valerius Martialis,

din Bibilis (Bilbao sau Calatayad), născut la anul 40, a murit
în anii cei dintâiu ai seclului al doilea, în Spania, unde a fost
constrins a se reîntoarce. Fără îndoeală un epigramatist plin de
spirit, ale cărui poesii erau foarte gustate Ia, timpul său; musa,
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lui însă fie-cărui patron distins îi stă la disposiţie şi dinsul
linguşiă pentru a lingări. Sărăcia, cel apăsă, se nisuiă ao uită
sub masca umorului său ridător şi adese-ori amar. A glorificat
pe Pliniu şi fă laudat de acesta în modul său obicinuit. „Aud
că Valerius Martialis ar fi murit, ceea-ce pe mine mă atinge
foarte de aproape. El erâ un cap cu spirit, fin și satiric, ale
cărui scrieri, ce-i drept, posed multă sare şi amăreală, dar şi
tot-atât sîmţ de dreptate. Eu i-am făcut un dar când a părăsit
Roma; m'am credut datoriu prieteniei noastre, cât și versurilor
ce le-a făcut, asupra mea. Odinioară erâ obiceiul a resplăti cu
funcțiuni

oamenilor

de onoare

şi

cu

bani

pe

singuratici sau oraşelor;

aceia,

în dilele

cari

cântau

noastre a

acest us, ca şi multe alte lucruri frumoase şi escelente.

lauda

perit şi
Pentru că

de când am încetat a isprăvi fapte laudabile, nu mai ţinem de
lipsă a fi lăudaţi. Tu vrei să ştii cum au sunat versurile, pentru
cazi i-am. fost atât de recunoscătoriu ? Te-aşi îndreptâ la cartea
lui însuşi,

dacă

n'aşi şti unele

de

rost;

dacă

"Ţi plac

ac stea,

atunci frundăreşte pe celelalte în cartea însa-şi. Dinsul agrăeşte
musa, o îndrumă a căută casa, mea de pe Esquilii, a întră

“cu modestie:
* Sed, ne tempore non tuo disertam
Pulses ebria januam, videto,
Totos dat tetricae dies Minervae,

Dum centum studet auribus virorum,
Hoc quad secula posteriqgue possint
Arpinis quoque comparare chartiș,
-Seras tutior ibis ad lucernas.
Haec hora est tua, quam fuerit Lyaeus,
Quum regnat rosa, quum madent capilli,
Tune me vel rigidi legant Catones.
Nu am acum drept, dacă am dimis în modul cel mai amicabil pe bărbatul, care a scris acestea despre mine, . și dacă îl
deplâng ca pe un amic adevărat? El mi-a dat ce a putut să-mi
dee, şi mi-ar fi dat şi mai mult, dacă ar fi avut mai mult. Şi
apoi, ce poate să i-se dee unui om mai mult, de cât glorie şi
nemurire ? Scrierile lui însă nu sunt nemuritoare; poate că nu
sunt, dinsul însă totuşi le-a, scris în speranţa că vor rămână
nemuritoare.“

a

44

ADĂINISTRAȚIUNEA DE STAT A LUI TRAIAN.

Un epigram al
mai sus.

lui Marţial

asupra

lui Traian

sa

amintit

16. 0. Silius Italicus,
100

p.

cr,

se alătură

lângă

Virgiliu în poema

la o moarte

voluntară,

despre

care

s'a amintit

mai

sus.

„Silius

a fost îndestulit şi fericit pănă la, moartea sa. — Sub Nero a
suferit renumele lui şi se credeâ că dînsul ar fi făcut din voia,
sa, proprie pe acusator; însă ca amic lui Vitellius: s'a purtat
înțelept şi uman. Din: proconsulatul din Asia s'a reîntors cu
glorie, şi peata vieţii sale de mai "nainte a şters'o prin vieaţa
pacinică şi laudabilă. Unul dintră bărbaţii cei mai nobili în stat,
dînsul erâ fără, putere şi fără pismaşi. Erâ cercetat şi v&dut,
zăceă adese-ori în pat și totuşi chilia lui nu erâ nici-când goală,
nu numai din causa, referințelor sale esterne. Când nu scriâ şi
petreceâ timpul cu discursuri ştientifice; poesiile lui arată mai
multă diliginţă de cât talent. Câte-odată le ceteâ altora, spre a
audi părerea, lor. În timpul din urmă şi cu etatea înaintată s'a
retras din cetate şi trăiă în Campania, de unde nu mai eşi nici
la, sosirea împăratului celui nou. Onoare împăratului sub care erd
permis a face așa ceva; onoare bărbatului, care a cutezat a-şi luă
aceasta, libertate! Dînsul erâ amicul frumseţei astfeliu în cât
pasiunea, lui de cumpărare îi atragea adese-ori dojenire. El
posedeâ mai multe 'case la ţară întrun ţinut, dîntră cari preferiă,
pe cele none cu negligarea celor mai vechi. În toate acestea
aveă dînsul o mulţime de cărţi, columne statuare şi busturi,
pe cari nu numai, că le ave dar' le şi veneră în faptă, mai
ales pe cea a lui Virgil, a cărui diuă natală o serbă cu mai
mire solemnitate de cât pe a sa proprie, mai ales la Neapol, unde
obicinuiă a-i cercet mormântul, ca şi când ar cercetâ un
templu. În aceasta, linisţe trecă peste al 75-lea, an într'o sănătate

0. ci

mort

e
a iapa Rit

25,

lui epică, bogat înpodobită şi în privinţa retorică atât de frumoasă: Punica, (descrierea r&sboiului punic pănă la triumful lui
Scipio). Aceasta poemă escelează prin esactitate şi corectitate
istorică, se. ţine însă totuşi numai în sfera mediocrităței. În
privinţa caracterului Silius Italicus, care a fost procuror şi consul,
erâ un bărbat foarte stimat. Principiile lui stoice lau îndemnat

oda ama a

născut

Tun

roman in Transilvania
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mai mult gingaşă, de cât slăbănoagă. EI a fost cel din urmă,
pe care Nero Ia făcut consul şi astfeliu şi muri dînsul cel din
unnă dintră toţi, pe cari i-a denumit Nero. Şi aceea e remarcabil,
că acela,

sub al cărui consulat a perit Nero,

a murit cel din urmă

dintră toți consularii neroniani.
17. Turnus,

un poet neînsemnat,
pe timpul

dan lăudat

de Marţial

şi de următorii de

lui Traian.
C.

Oratori.

Numai vieaţa publică a unei republice sau întrunirea
camerelor din timpurile mai recente permite înflorirea oratoriei ;
dacă însă desbaterea liberă se retrage în cabinetul principelui,
în sala judecătoriei sau doară în odaia de şcoală, atunci oratoria,
înceată sau cu totul, sau degenerează în linguşire curteană,
într'o manieră unilaterală sau într'o jucăriă pedantică. Totuși
nu se poate negâ, că şi aici producţiunea genială se puteă
înlocui prin erudiţiune şi: prin cultivarea classică a, teoriei.
Retoricii greceşti în timpurile mai târdie, pre când prototipul
republican al lui Cicero nu mai permiteă, nici o imitare, erau
magistrii Romanilor. Ei ţineau prelegeri publice, învățau pe
şcolarii lor a dialectisă în modul obicinuit asupra temelor, şi
cultivau stilul prosaic cu o profunditate erudită, de şi întru
aceasta sirguință nu arare-ori meritau dojană pentru afectaţiune
şi înţoţonare. Pe timpul lui Traian şi mai ales al lui Adrian
crescii numărul acestor scriitori. Întră Greci ar fi de amintit ca
contimporan al lui Traian numai
1. Dio

Chrysostomus

din Prusa, care învăţă încă şi după anul 100 și escelă prin
erudiţiune, prin simt&minte nobile, prin o limbă bogat înfrumseţată şi prin un spirit satiric. Cele 80 de cuvântări ale lui
posed şi întratâta o valoare istorică, în cât conţin o mulţime
de citate din classicii cei vechi.
35
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2. C. Plinius Secundns Caecilius.
Pliniu cel tin&r s'a

Ja Comum

născut în anul

şi descinde . dintro

al 62 d. Cr. sub Nero

familie cu vadă.

Perdându-şi pe

tată-său încă, de timpuriu, luară în locul acestuia, Virginius Rufus
din Comum;: şi C. Plinius Secundus tutorătul asupra dinsului.
Cest din urmă, un cavaler roman din
numele său. Acest Pliniu mai bătrân,

influință asupra creşterii
ca. jurisconsult, mai târdiu
comandat flota staționată,
lui erau vestite, în care
cel mai distins. - Acesta
Quinctilian

şi

a

lui

Verona, '] adoptă şi-i dâte
care a avut cea, nai mare

celui tinăr, trăiă la, început la; Roma;
a, servit ca colonel la cavalerie şi a
la Misenum. Exudiţiunea şi activitatea,
serviâ fiului său adoptiv “ca esemplul
căpătă în retorică, instrucţiunea lui

Nicetes

Sacerdos,

ear

în

filosofia

stoică

„perdu

pe: străunchiul

său,

pe

când

erupsâse

următoriu își începu la Roma, cariera civilă
procuror,

când

terorism, care
mai vădut Roma
erâ, suprimată ;
de împregiurări
lui Pliniu:

muri

Titu

şi

începi

Vesuvul.

cu

În anul.

agendele

cu Domițian

o

sed

a fost elev al lui Musonius. Mai 'nainte încă, în etate de abia
14- ani, a şi fost scris dînsul o tragedie grecească şi escelă în
tot chipul prin talent şi prin impuls spre cultură. Ca. june plin
de caracter locuitorii din Tifernum Tiberinum Pau ales de pâtron
al lor. Curând după aceea, în etate de 18 ani, la anul 804. Car.

epocă

unui
de

dură cincispredece ani Şi asemenea, căreia n'a
pănă atunci. Libertatea cuvântului şi a. cugetului
funcțiunea, unui procuror devenise întră astfeliu
cea. mai periculoasă ; bărbați escelenţi, ca amicii

Junius,

Mauricius Şi Aurulenus Rusticus,

erau exilați

şi uciși. Într& martorii cei mai nobili ai vieţei sale socoteşte
“Pliniu şi pe Corellius Rufus, a cărui. moaste stoică o descrie cu
atâta laudă; și pe Arrianus Maturius, de al cărui sfat, şi opiniune
se bucurâ, dînsul în afacerile sale. În etate de douădeci de ani
deveni Pliniu colonel al legiunei siriane. Din” periodul acesta,
datează, prietenia lui cu filosofii Euphrates şi“ Artemidorus,
de

a căror societate se bucură şi mai târdiu în Roma, pre când se

tipi

a,e RETR

întoarse acolo după un serviciu militar de un an şi
Jumătate.
La, reîntoarcerea aceasta fă aruncat de un vânţ nefavorabil
pe
însula. Icaria, pe care o scrută deamânuntul și apoi
o cântă
într'o poesie latină. Ajuns la Roma, Şi căştigă un renume
mare
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prin apărarea unui oare-care Julius Pastor. A petiţionat pentru
funcțiuni de stat şi deveni — nu se ştie când, — quaestor;
apoi

—

probabil

în

al

29-lea

an,

tribun

al

poporului,

şi cu

dispensaţiunea, împărătească în al 31-lea an pretor. În timpul
acesta fără exilați din Roma şi din Italia Aurulenus Rusticus :
pentru o scriere neplăcută lui Domițian, împreună cu toţi filosofii
şi întră acestia și Artemidorus.
Trei dintră prietenii lui Pliniu
erau deja esecutaţi cu moarte, şi şi pe dînsul îl ameninţă
aceeași soarte; totuşi se duse la Artemidor, care emigrâse în
esi], spre a-i aduce o sumă împrumutată pentru plătirea datoriei
sale, pre când amicii bogaţi ai filosofului se retraseră de frică.
Pliniu

depuse

acum

pretura.

Pănă

în al 34-lea

an, adecă

pănă

la anul 96 d. Cr. ţină aceasta frică de resbunarea, tiranului.
Atunci, spre bucuria tuturor patrioţilor, Domițian fi asasinat.
Deja un oare-care Metius Carus insinuase în contra lui Pliniu
o

acusă,

care

se

aflâse în scrinul lui Domițian.

După moartea

împăratului toţi persecutaţii şi vătămaţii căutau a se resbună
de duşmanii lor; chiar şi Pliniu aveâ de cuget să acuse pe
Publicius Certus, pentru-că a condus cu mâna sa pe tinărul
Helvidius din senat în prinsoare şi a fost dobândit sentinta de
moarte pentru dînsul. Se aliă deci cu nevasta lui Helvidius,
cu Anteja, şi cu două rudenii ale acesteia şi păși în senat cu
acusa,.

I-se puneă

earăşi

vre-un

în vedere

tiran

pe

tron,

periclul,

de

dacă

oare-ce

sar

Certus

urcă

în curând

devenise

deja

intendant la, Aerarium, aveă să fie în curând consul şi dispuneâ de

mulţi patroni puternici, întră cari se află chiar şi tatăl vitreg al
nevestei lui Pliniu. Puţini numai, şi întră acestia, Cornutus Tertullus,
curatorul fiicei lui Helvidius, protegiau pe acusatorul curagios,
care străbătă cu âcusa lui astfeliu, în cât se denegă lui Certus
Chiar

şi consulatul,

la care

dînsul

contâse

cu

siguritate.

Cu

„urcarea pe tron a lui Traian se dedică Pliniu earăşi la, funcțiuni
publice de sțat. EI gratulă regentului nou în scris la urcarea
sa pe tron şi primi de la dînsul curând dovedi de bunăvoință,
pre cum întră altele dreptul de trei copii, care procură mai ales
la competţiri pentru funcțiuni onorare un mare avantagiu. Apoi
îi conferi Traian intendantura, peste Aerarium, un oficiu greu,
a cărui administrare credincioasă i-se resplăti după abia doi ani
cu consulatul. Pliniu întră în acestaîn al 39-lea an, al sutălea,
59%
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după naşterea lui Cristos, pe amândouăle luni Septemvrie
şi
Octomvrie, deodată cu amicul şi colegul său în suprave
ghiarea,
asupra, Aerarium, cu Cornutus Tertullus. Acuma "şi țină
conform
obiceiului, acel panegiric memorabil asupra lui Traian,
unica,
dintr& cele multe cuvântări ale celui mai plăcut orator
al epocei
sale, care a ajuns pănă în dilele noastre.- Fără dînsul am cunoaşt
e
prea. puţin caracterul şi înțelepciunea de regent a lui
Traian;
pentru-că, de și acest panegiric este ofiâios și este
ţinut în

tonul

elegant

alese,

de

formează

de curte

comparaţiuni

un isvor

al acelei epoce,

isteţe și

fundamental

de şi sufere de întorsături -

de lipsă

pentru

de francheță,

cei dintâiu

totuşi

doi ani ai

guvernărei lui Traian şi de sigur că la nici o întâmplare
nu e
fals din punct de vedere istoric. Panegiricul acesta, în
forma, în
„care | posedem noi astădi, precum este știut, e o prelucr
are
inai târdie foarte amănunţită a cuvânţărei tinute de fapt, în
senat.
Senatul mai conferi lui Pliniu Şi ţinerea unor cuvântări
importante, pe cari le-a compus și le-a ţinut în decursul
mai
multor proăese primite pentru cetăţeni. Împreună cu istoricu
l
Cornelius Tacitus fă denumit procurator pentru Africanii, cari
acusau pe fostul lor guvernor Marius Priscus, că dînsul afară
de alte nedreptăţi sar fi lăsat a fi mituit cu 12000 de taleri,
ca, să exileze pe un cavaler roman şi s& decapiteze pe
şepte
amici

ai acestuia;

cât

Şi. pentru

28000

de

taleri -a pedepsi

cu

bastoane pe un alt cive roman, pe care lar fi trimis'la ocnele
de
peatră și apoi lar fi sugrumat în prinsoare. Pliniu descrie
momentul solemn al cuvântării sale astfeliu: „Sedinţa senatul
ui
ofere priveliștea cea mai sublimă. Împăratul conduceă ca consul
presidiul ; erâ, în Ianuarie, când şi aşa totul se îndesuiă şi când
mai ales senatul este complet la număr. Afară de aceea mulțimea
din. toate locurile erâ atrasă prin însemnătatea causei,
prin
curiositate şi prin faimă, care se încordase prin amânare,
şi
apoi în fine prin aplecarea, înăscută, fie-cărui om, a audi lucruri
"mari şi neobicinuite. Îuchipueşte-ţi neliniștea, frica mea, având
a
vorbi înti'o cestiune atât de importantă înaintea acelei adunări
şi în presența împăratului. Eu am vorbit, ce-i drept, mai
mult
de

cât odată

în senat;

da!

nicăiri

nu

mă

ascultau

cu

atâta

indulgență; de asta-dată însă, unde toate mi-se păreau un ce nou,
mă apucă şi o nouă frică. Afară de cele amintite însă 'mi aduce
am

.
-

:
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a minte și de greutatea causei ; înaintea ochilor imi apareâ acusatul,
care acum abia mai erâ consular, abia eră sacrificator, acum
însă nu erâ nici una din amândouă. Erâ aşadară foarte penibil
a acusă pe unul, care erâ deja. osândit, care pe de o parte erâ
apăsat prin uriciunea crimei, totuşi se află sub scutul unei
compătimiri, escitată prin condamnarea ca şi deja sevârşită, Eu
însă mi-am recules mintea şi cugetele şi mi-am început cuvântarea,
cu un aplaus, care na fost mai puţin, de cât neliniştea mea.
Eu vorbiam aproape cinci oare; pentru-că la dece Klepsydre
amăsurate cu prisos, am mai primit încă patru. Chiar şi ceea-ce

înainte de cuvântare mi-se pără aspru şi nefavorabil, imi deveni
favorabil în decursul oraţiei! Pentru-că împăratul imi arătă
atâta atenţiune, atâta grijă — nu pot se dic, atentiune înerijitoare, în cât mă lăsâ a fi adese-ori făcut atent prin libertinul,
care stăteâ în dosul meu, că să "ni crui vocea şi peptul, pentru-că
diînsul credeă, că mă silese mai mult de cât ce ar pute suportă
constituția

fă

cea

uscăcioasă

a corpului

meu.“

Senatul se adună trei dile în aceasta causă. Marius Priscus
condamnat a restitui banii în Aerarium şi esilat din Italia,
Cu patrudeci şi unu de ani Pliniu fă transmutat de Traian

în Colegiul. Augurilor, ceea-ce "i causă
curând

după

aceea

fă trimis

foarte

ca guvernor

mare

bucurie,

și

în Bithynia şi în Pont,

unde guvernă vre-o doi ani şi promovă prin înțelepciune, blândeţă
şi prin dreptate, binele public al popoarelor. Multe din epistolele
sale sunt

scrise de aici, mai

ales

cele adresate

lui Traian,

care

prin tescriptele lui dădu un rar esemplu de politeţă și de însuşiri
înalte. Preste tot pentru aceasta epocă imperială corespondenţa,
lui Pliniu e de o importanţă tot-atât de mare, ca şi epistolele
lui Cicero pentru epoca cea din urmă a republicei, pentru-că
amândouă corespondințele se poartă de cei mai culți din statul
cel dintâiu şi cel domnitoriu, şi „permit astfeliu priviri adânci
în mişcarea internă, în maşina de stat, cât şi în spiritele şi în
simţămintele conducătorilor ei. Noi aflăm anume din epistolele
lui Pliniu, că pe timpul lui erâ un număr de bărbaţi foarte.
culţi, cari prin stoicism sublim se opuneau curentului străbătătoriu al demoralisării, şi representau prin sfat, prin faptă şi prin
esemplu veacul cel vechiu şi bun. Tonul în epistolele lui

Pliniu

cătră Traian

are

încă

întipărită

reminiscenţa

republi-

.
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cană, fără titulaturile dejositoare din timpul lui Dioclețian şi al lui
„Constantin, însă distanţa de respect, în. care consularul se ţine
pururea înaintea,

împăratului

său,

arată

deosebirea

cea

mare

întră amândoi.
De şi Pliniu prin însuşirile cele mai nobile ale spiritului
şi ale inimei sale se înalță mult asupra mulţimei contimpora:
nilor săi, totuşi nu se poate negâ că diînsul suferiă de slăbiciunea unei vanităţi prea hătătoare la ochi, de oare-ce dînsul cu
o sinceritate aproape copilărească mărturiseşte însuşi în unele
epistole, că, dînsul laudă numai pentru-că el însuşi e lăudat. El
n'a fost un panegirist numai al lui Traian, ci al tuturor amicilor
săi, cari din altă parte une-ori nu erau nici decum lăudaţi. E]
şi-a, scris epistolele deoparte de sigur cu intenţiunea de a se
descrie printrînsele pe sine însuşi înaintea contimporanilor săi,
și ca s5 devină cunoscut şi stimat, în tocmai cum unii scriu
astădi memoarele vieţei lor; nu aveâ însă nici o causă de a
se ruşină de vieața sa petrecută întrun. mod nobil în toată,
privința. Mai ales apare mişcătoare şi însufieţitoare iubirea sa
pentru ştiinţe, prin care "şi făceâ suportabilă goliciunea unei
esistinţe scurte. Cuprindătoriu e citatul din epistola lui cătră
Caninius, pe care lam pus drept motto la acest op: „La cugetul
acesta mă cuprinseră simţăminte de durere asupra slăbiciunilor
omenești; pentru-că, ce este atât de scurt și de mărginit ca
vieaţa cea, mai lungă a omului? — În margini înguste e îndesuită chiar şi cea mai durabilă putere de vieaţă a unei mulţimi
atât de mari, astfeliu în cât acele lacrămi de rege nu numai
că 'mi apar lesne de înţeles, dar' chiar şi demne de laudă.
Xerxes când ţini adecă o revistă asupra armatei sale nenumărate, ar fi erupt întrun plâns, la gândul ce Va apucat, că dintră
atâtea mii întrun scurt timp nu va mai fi nici unul în vieaţă.
Cu atât mai mult voim noi să prelungim ceea-ce ni-s'a mă&suraf,
de acest timp scurt și trecătoriu, de şi nu prin fapte, pentru
cari ocasiunea nu depinde de la noi, ci prin ştiinţe; şi de
oare-ce nu ne este dată o vieaţă lungă, totuşi voim să lăsăm
„ceva în urma noastră, care să marturisiască despre vieaţa, noastră.
Ştiu

bine,

că Tu

nu

ai trebuinţă

de

îmbărbățare;

totuși iubirea

faţă de Tine mă sileşte a. Te animă şi în deplina Ta alergare, în
"tocmai cum Tu faci cu mine. Frumoasă este lupta pe întrecute,
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când “amicii se îmbărbătează unii pe alţii a luptă. pentru
nemurire.“
Vieața, lui la ţară s'a, descris mai sus. Este vieata plăcută
a unui diletant distins, nobilitaiă prin ştiinţe şi prin gustul
“ artistic, Modul lui de a studiă e foarte atrăgătoriu,. însă astădi
de sigur nu prea aplicabil. El scrie s. p. lui Tacit: „Tu vei
ride ; rîde numai, eu, pe care Tu îl cunoști, am prins trei porci
sălbatici şi anume foarte frumoşi.“- Tu însuți? „Eu însu-mi,
însă fără a eși cu totul din musa mea ticnită. Eu ședeam lângă
mreji, lângă mine nici sulița de vânat, nici lance, ci stilul şi
tabla de scris. Cugetam la ceva, şi o scrisei pe tablă, pentru-că,
de şi cu mânile goale, dar totuşi cu o tablă plină să mă întorc
spre casă. Acest mod de studiare să nu mi "1 despretueşti.
Prin încordarea şi mişcarea corpului se irită spiritul în. mod
admirabil. Pentru-că — jur împrejur pădurea, singurătatea şi
însaşi tăcerea vânatului; toate acestea aţiță în mod puternic
spre cugetare. Aşadară, când Te vei duce la vânat, s5 i-ai
cu Tine, pe risicul meu, nu numai

coşul cu mâncări şi sticla Ta, ci

şi tabla Ta, de scris, şi vei află

că Minerva, pluteşte prin munţi.

în tocmai

ca şi Diana.“

|

3. M Fabius

Quintilianus,

născ. la Calahorra în Spania în anul 42, a murit după 118;
timpul vieţei sale cade deci întreg în acela al lui Traian.
Talentul său escelent şi-l relevă mai întâiu ca procurator şi
'şi adună, un tesaur bogat; de erudiţiune retorică și de esperienţe,
pe cari apoi le-a depus în opul său nemuritoriu asupra retoricei.
Meritele lui cele mari pentru stat, căruia i-a format cea mai
escelentă

şcoală

de reţorică,

sau

recunoscut, prin

fice. Se dice că Traian la avut de
că Pliniu

i-a fost elev.

Acesta"i

înv&ţătoriu,

scrie:

omagii. onori-

positiv

e îns6

„Tu, ce-i drept, eşti foarte

nepretensiv, şi Ţi-ai crescut fiica astfeliu cum se cuvine pentru
fiica Ta şi nepoata lui Tutilius. Dînsa, însă se mărită acum după
un bărbat foarte stimabil, după Nonius Celer, a cărui posiţiune
în serviciul statului fi impun ca, datorinţe un lucs oare-care.
Dinsa are deci trebuinţă de o zestre în îmbrăcăminte şi în
servitori, amăsurat stării bărbatului ei, lucruri prin cari, ce-i

.
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drept, nu se înalță dignitatea noastră internă, însă totuşi cea
din afară. Eu ştiu, că Tu eşti mai bogat, în îndestulare, de cât
în avere. Permite-mi deci să iau. asupra-mi o parte din sarcina
Ta, şi ca un al doilea părinte să dau fiicei noastre un adaus
de 50000 sesterţii. Aşi dă mai mult, dacă n'ași şti, că modestia
Ta numai prin neînsemnătatea darului se poate înduplecă
al primi.“
|
Întro epistola cătră Maximus, căruia "i scrie Pliniu că în
ce mod se dejosesc tractările judecătoriei centumvirale prin
oameni tineri, se dice: „Să ştii, că acela vorbeşte mai rău, care
se aude mai tare. Largius Lucinius mai întâiu a întrodus soiul
acesta de ascultători; însă numai aşa, că a rugat pe ascultători
să se adune la olaltă. Astfeliu îmi aduc bine a minte a fi audit
de la învăţătoriul meu Quinctilianus: „„Eu însoţiam, aşa, povesti,
dînsul,

pe Domitius

Afer,

când

dînsul

vorbiă

înaintea,

Centum-

virilor, după obiceiul său, încet şi cu cuviinţă, deodată audi în
„apropierea lui un strigăt escesiv și neobiciunit. El tăcă suprins.
După-ce a înirat linişte, începi earăşi acolo, unde s'a fost oprit.
Earăși un strigăt, ear' dînsul earăşi tăcu. Şi a treia-oară, după-ce
s'a facut linişte, earăşi a început. În sfirsit întreabă, că cine
e acela? I-se răspunse: Licinius. Atunci își curmă discursul cu
cuvintele: Centumvirilor, a perii arta retoricei !“**
D.

Istoricii

şi

Jurisprudenţii.

1. 0. Cornelius

Tacitus.

Fiind-că în aceasta privire generală a contimporanilor lui Traian
nu s'a, repetat literatura cunoscută cu apreciările obicinuite, ci
parte numai aceea ce apare în corespondinţa lui Pliniu
- şi cel
puţin pănă acuma necunoscut din cărţile de instrucțiune, parte
însă şi acei scriitori de oare-care importanţă, cari au stat în
relațiuni cu persoana şi cu istoria lui Traian, ne mărginim și
noi la locul acesta numai la cele cunoscute și în privinţa lui
Tacit. Preste aceasta nici nu se ştie anul naşșterei şi morţii
sale; că dinsul a, fost cu câţiva ani mai bătrân de cât amicul
său Pliniu, o dice acesta însuşi cu ocasiunea restituirei unei
cărţi: „Am cetit cartea Ta, şi am notat cu cea mai posibilă
îngrijire, ce după părerea mea ar trebui să se schimbe sau să

ut
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ca, şi Tine a 1] audi;
diligenţă a fi criticat,
lăudat. Acum aştept
plăcut, cât de frumos
că

decumva
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eu sunt tot așa dedat a vorbi adevărul,
şi apoi nu se lasă nimenea cu mai multă
de cât acela care merită a fi mai mult
cartea mea cu observările Tale. Cât de
este acest schimb! Cât de mult mă bucur,

posteritatea

ne va

luă în seamă,

se

va vorbi

tot-

deuna, că cu câtă armoniă, sinceritate şi încredere am trăit noi
laolaltă. Va, fi ceva rar şi remarcabil, că doi bărbaţi, cam egali
în etate; de ceva renume în știință, sau spriginit unul pe altul
în studiile lor. Eu încă de tot tinăr, pre când Tu deja înfloriai
în renume şi în onoare, doriam-să urmez după Tine şi, de și.
— — — — în mare depărtare a fi şi a mă numi cel mai de
aproape după 'Line.
Au trăit pe atunci încă multe din cele mai escelente
capacităţi, însă după asemănarea caracterelor noastre Tu 'mi
păruşi cel mai imitabil, cel mai vrednic de imitat. Cu atât mai
mult mă bucur, că suntem numiţi amândoi, când e vorba de
ştiinţe, că toţi aceia cari sunt amintiţi de Tine, îşi aduc îndată,
a minte şi de mine. Ce-i drept, nu lipsesc nici de aceia, cari
sunt preferiţi înaintea noastră, mie însă 'mi este de tot egal,
că în care rang

ne clasifică,

pentru-că

dintâiu, care urmează îndată după Tine.
mente

trebue

s8 fi observat,

că noi

mie

Da,

acela

chiar

— decumva

"mi

este

cel

şi la testacineva

nu

a

stat cu unul dintră noi în o prietenie cu totul intimă — primim
aceleaşi legate, şi anume în aceeaşi măsură, Toate indigitează
întracolo, că noi să ne iubim reciproc tot mai înfocat, pre când
ştiinţa, caracterul, gloria și în fine dispositiunile dorințelor celor
din urmă ale oamenilor ne cuprind cu atâtea legături.“
Abia sub Traian îşi incepi Tacit cariera sa istorică şi a
ajuns o etate atât de înaintată în cât probabil că, a murit abia,
sub Adrian; pentru-că dînsul îşi esprimă planul de a dedică
guvernului lui Traian un op separat, ceea-ce fără o supraprivire
asupra timpului întreg nar fi putut face. Biografia neintrecută
a socrulvi său Agricola, a fost întâiul op al stu şi Tacit voiă
în dînsa să aducă un esemplu, că şi în vremuri atât de cumplite,
ca acelea, ale lui Domițian, erâ cu putinţă bărbatului privat, a
escelă şi a isprăvi lucruri mari. „S& nu mă supere a espune
— de şi cu o povestire neînpodobită şi neartistică — o memorie
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a, sclăviei trecute şi o mărturie a fericirei de acum.“ EL înţelege

guvernul

Traian

lui Traian,

înalță

în

publică, (securitas

despre

care el tocmai

fie-care

di

publica,

înscripţiune

blândeţa

disâse:

guvernării
pe

monetele

„de

și Nerva

şi

siguranța
în

onoarea,

lui Traian) şi de şi acestea nu au rămas numai speranțe şi dorinţe,
ci au trecuţ în satisfacerea dorinţei și în stare faptică, totuși.
— în urma, soartei slăbiciunilor omeneşti, —
leacurile sunt
mai târdii, de cât râul.
|
Germania e probabil al doilea op. Un nou prelucrătoriu al
acesteia dice: „Cât timp apăsă sceptrul de fer al lui Domițian

asupra

Romei,

Tacit

se pregăteă

în tăcere

cu

ceea-ce

împreju:

rările încă nu permiteau să apară la lumină. Pentru publicare
trebuiă, așteptată o altă rândueală. Aceasta începi abia cu
“Traian. Şi acum însă apăsă trecutul cumplit ca şi un vis greu
pe peptul celui deşteptat şi cu 0 voce încă fragedă salută
libertatea, cea nouă. Aceasta, primă resuflare a peptului descătușat
se esprimă acolo (în biografia socrului s&u) atât de emoţionâtă,
de profundă şi atâţ de pătrunsă de adevăr, în cât acestea, singure
ar trebui să decidă precedarea lui Agricola (înaintea Germaniei).“
După aceea, şi-a scris Tacit opul principal, cărțile istorice de la
începutul guvernării lui Galba pănă la moartea lui Domițian.
EI își esprimă intenţiunea, de a continuă cu acest op, cu cuvintele: „De cumva voiu avă dile, mi-am reservat domnirea, lui
Nerva celui. îndăit şi .guvernul lui Traian câ o materie mai
abundantă şi mai sigură pentru ib&trâneţele mele; sunt atât de
rari vremurile cele fericite, când omul poate gândi ce vrea şi
poate vorbi ce gândește.“ Cât de altmintrelea ar apăre istoria
lui Traian, dacă am av aceasta, operă scrisă de mâna, măestrului!
Acum €e numai o încercare slabă de a restitui un tablou mosaic
distrus, ale cărui bucăţi pline de colori și petricele s'au resfirat
în toate părţile lumii şi parte mare sunt perdute fără speranţă
de & le mai pute scăpâ. Și totuşi chiar şi în conturelă cele nebuloase
şi brute, Traian apare ca cel mai mare ostaș, legiuitoriu și regent
în întregul şir al împăraţilor romani.
Nici analele lui Tacit, cari au apărut mai în urmă şi conţin
istoria, de Ia, August pănă la Nero, nu sunt, complete şi sunt a
se privi

impută

numai

o

drept

parţialitate

nişte

conture.

ariştocratică,

Marelui

Şi ca

istoric nu i-se poate

şi când

diînsul ar fi
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„zugrăvit cu colori prea, bătătoare la ochi depravaţiunea împera
ţilor celor dintâiu. Napoleonîl urâ pentru aceasta şi "1 numiă
calumniator al lui Tiberiu; însă cu cât altmintrelea ni-ar apără
Tacit, dacă am avă de la mâna lui descrierea epocei celei mai
fericite a omenimei în istoria romană!
În presimţul drept al. grandiosităţii abia apreciate de poste- .
ritatea

cea

mai îndepărtată,

Pliniu

scrie lui. Tacit:

„Prorocesc,

şi prorocirea mea nu mă înșală, că, scrietile Tale istorice vor
deveni nemuritoare; cu atât mai mult, o mărturisesc sincer,
doresc să capăt un loc într'insele. Pentru-că, dacă suntem obicinuiţi a căută că artistul care ne face portretul, să fie cât se
poate de escelent, să nu dorim oare, că și faptele noastre să-şi

afle un seriitoriu şi un panegirist ca Tine? Eu îţi voiu însemnă
deci o faptă de ale mele, carea de și aflându-se în documentele
publice, poate nu-ţi va fi scăpat din atenţiune, totuşi i-o
însemn, pentru-că Tu cu atât mai iute să Te convingi, cât de
plăcut imi va fi, dacă vei glorifică cu spiritul T&u şi cu mărturisirea. Ta aceasta faptă, a cărei valoare s'a potențat prin periclu.“
Apoi îi descrie casul juridic.
Despre

cartea

amintită

Pliniu răspunde în mod
nici, precum

scrierea Ta.

glumeţ:

'Tu scrii, ca un

elevului (Tu eşti
şcoală, pre când

mai
elev

sus,

trimisă

spre

corectură,

„Nu ca un învăţătoriu celuilalt,
celuilalt,

ci ca un

învăţătoriu

învăţătoriul, eu elevul, și Tu mă chemi la
eu prelungesc saturnaliile) mi-ai trimis Tu

Eu puteam să fac o inversiune mai lungă, tocmai

spre a dovedi că sunt unul care nu numai nu merită a fi numit
învăţătoriul, dar nici chiar elevul Tău? Totuşi voesce să joc
rolul de învăţătoriu şi să esercitez asupra cărţii 'Tale dreptul,
„pe

care

mi-ai

dat,

și

aceasta

cu

atât

mai

negenat,

cu cât

deodamdată nu "Ţi voiu trimite de la mine nimica, asupra căreia
Te-ai pută răsbunâ.“
Un pendant la metodul comod dea studiă, descris mai
sus, îl dă Pliniu în următoarea

epistolă

cătră Tacit:

să "Ţi ascult învăţăturile Tale; însă porcii
aicea atât de rari, în cât Minerva și Diana,
Tu, ar trebui venerate întrun. mod egal, nu
cu cealaltă într'o legătură.
Astfeliu numai
însă cu moderaţiune, pre cum se cuvine la

„Eu doresc

cei s&lbateci sunt
cari, pre cum dici
sar pută aduce una
Minervei pot servi,
ţară şi în timpul de

|
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vară. Pe drum am scris unele mărunţişuri de şters îndată după-ce
sunt scrise, așa, cum se vorbeşte într'o trăsură. Acestora le-am
mai adaus unele de pe moşia mea, neavând pentru altele nici
o plăcere. Poesiile așadară, cari după părerea Ta rees mai bine
de prin păduri

și de prin dumbrave, pausează.

Una şi alta, dintră

cuvântările mele cele mai mici le-am cores, de şi. acest feliu de
lucru neplăcut, disgustătoriu, seamănă mai mult muncei, de cât
plăcerilor de la ţară,“
Drept încheiere la, caracteristica, relațiunilor dîntră acesti
doi mari bărbaţi serviască admoniţiunea lui Pliniu cătră Tacit,
de a luptă şi mai departe pentru, nemurire. „Lu însuţi, cei
drept,

nu

Te

laudi,

eu însă

nu

sunt nici când mai veridie, decât

când scriu despre Tine. Că, îngriji-se-va oare de noi posteritatea,
nu stiu, sigur e însă că merităm aceasta, îngrijire, nu dic că
prin talentul nostru (aceasta ar fi mândrie), ci prin zelul, prin
silința şi prin respectul nostru faţă de posteritate. Să continuăm
şi mai departe pe acest drum călcat, pe care, ce-i drept, puţini
sau înalțat la mărire şi glorie, totuşi însă mulţi sunt cari prin
muncă dreaptă s'au ridicat din obscuritate și din uitare «

2.

C. Suetonius Tranguillus,

a trăit cam întră anii 70 pănă

la

sensul mai strict al cuvântului

e ca, şi Tacit,

al lui Traian.

A fost graimatic

121

la Roma,

d. Chr.

și astfeliu
un

secretariul

în

contimporan
lui

Adrian *

şi a descris vieaţa celor dintâiu doispredece împărați.
Prin
profunditate, esactitate, prin erudiţiune juridică, şi politică
, care
eră spriginită prin folosirea archivei împărăteşti, figurează întră
cei dintâiu istorici şi presintă materia, sa bogată, întrun limbagiu.
simplu, care une-ori se abate de la cel usitat. Adevărul tablourilor
sale este o dovadă sigură, că Tacit n'a meritat dojeană
de
defaimare, de oare-ce amândoi judecă în același mod vieaţa,
tiranilor,
Sueton eră amic de casă al lui Pliniu, precum o ştim
aceasta, anume din epistola cătră, Traian, carea, conţine rugarea
pentru dreptul. de trei copii pe seama lui Sueton: „Pre Suetoni
us
Tranquillus, un bărbat foarte onest, virtuos şi învăţat, al
cărui

caracter şi ştiinţă le-am luat de model,

lam primit,

o Ceasar!
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de mult în casa mea, şi iubirea pentru dînsul îmi creştea cu
atât mai mult, cu cât învăţam mai mult al cunoaşte. Din două
motive are lipsăde dreptul de trei copii. Dînsul merită adecă

a fi amintit în testamentele amicilor săi şi trăește într'o căsătorie
care n'a fost fericită (cu copii), este avisat deci a primi
generositatea

toare. ku
dară eu o
graţie am
este însă
m'ași

tică

Ta, prin

mine,

ceeâ-ce

i-a refusat, o soarte

de

la

r&uvoi-

ştiu, o Caesar, pentru ce mare prerogativă Te rog eu;
rog aceasta de la Tine,-de a cărui cea mai deplină
avut parte la toate dorințele mele. Cât de urgentă
dorinţa, poți deduce de acolo, că fiind absent nu

rugă

pentru

aceasta

dacă

nu

aşi dori-o

atât

de

ferbinte.“

Epistola cătră Bebius Hispanus încă conţine o caracterisa lui Sueton: „Amicul meu de casă 'Tranquillus voeşte

„s& cumpere

moşia

cea

mică,

care ar fi de vindare

amicului Tău.

Te rog, îngrijește, ca să o capete pentru un preţ eftin, pentru-că
numai

în casul

acesta

sar

bucură

dinsul.

O

cumpărare

rea

e

totdeauna neplăcută, mai ales pentru-că o astfeliu de cumpărare
apare ca şi când neîntrerupt ar dojeni pe cumpăratoriu pentru
nebunia lui. Aceasta moşie, decumva prețul ei va fi acceptabil,
Tranquillus al meu doreşte s'o aibă din următoarele motive:
apropierea
nu tocmai

oraşului, comoditatea drumului de ţară, clădirea cea
prea mare, neînsemnata întindere a câmpului, care

procură mai curând petrecere decât ocupațiune. Domnii învătați,
ca acesta, au trebuință numai de atâta pământ, ca s&şi poată
uşură capul, să-şi întăriască ochii, să poată tândăli la marginea
moşioarei lui, să bătuciască una şi aceaşi potecă, s&și cunoască
fie-care viţă de vie şi s&-și numere pomii. Eu TŢi-o scriu aceasta,
ca să ştii, cât îl stimez şi cât de mult m'ai deobligâ, dacă
dînsul

ar put&

cumpără

acea

moşioară,

care

se recomândă

prin

atâtea plăceri, atât de eftin, în cât să nui pară rău de cumpărare.“
Înalta stimă, de care se bucură Sueton la contimporanii
săi, reese dintr'o încurăgiare a lui Pliniu, ca să-şi edeie scrierile: „Împlineşte
odată
promisiunea
heudecasilabelor
mele,
prin

cari am promis amicilor nostri comuni operele Tale. Ele sunt
dilnic „cerute şi pretinse şi e deja de temut, că vor fi citate
prin judecată să apară. Nu sunt nici eu grăbit cu edarea, To
însă ai întrecut, deja acum întârdierea şi zăbava mea. Părăsește
așadară trăgănarea, ori Te. păzeşte, ca nu cumva s&ţi stoarcă
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scrierile scazontele cele pişcătoare, cari n'au putut fi căştigate
prin heudecasilabele cele măgulitoare. Opul e gata şi perfect;
pila nu '] mai poleeşte, ci "1 roade. Lasă-mă s&- -Ți cetesc numele
pe o carte, lasă-mă să aud, că scrierea, lui Tranquil al meu e
decopiată, e cetită, și se vinde! E just, că faţă de amiciţia
noastră reciprocă Tu să-mi procuri aceeaşi plăcere, ce Ti-am
procurat'o eu ie.“ Pentru încunjurarea difusiunilor supezrflue
„fe de ajuns a citâ din alte trei scrisori ale lui Pliniu cătră
Sueton numai cuprinsul lor. Întruna din acestea Pliniu admoniază
pe amicul său, că dînsul în causa sa juridică să ru se lase a
fi înspăimântat de un vis; în a doua “i dă de veste, că o funcțiune de tribun, care i-a, esoperat»o, poate so transpună pe o
'rudeniă a lui; şi în a, treia epistolă '] întreabă despre prelegerea,
de poesii.
3. ÎL. Annaeus Florus.

“

trăiă încă pe vremea, pre când Traian murise, şi probabil că e
tot-acel Florus cu care Adrian se esercită în versificare. A
scris o istoriă romană de pe timpurile cele mai vechi pănă la
August, un panegiric bombastic asupra, poporului roman, înţorțonat cu glume şi cu jocuri de cuvinte. De cumva istoricul ŞI
poetul ar fi una și aceeaşi persoană, atunci Florus se pare a
nu fi fost tare bogat în sentimente nobile, ci a fi fost un mare
amic

al cârcimelor

mărturiseşte

comune

şi al bucătăriilor

publice,

de oare-ce

el însuşi cu toată francheţă, cătră Adrian :
„Ego nolo Caesar esse,
Ambulare per Britannos,
Seythicas pati pruinas.“

la ce Adrian îi răspunde cu dispreţ:
„Ego

nolo

Florus

esse,

Ambulare per tabernas,
Latitare per popinas,
Culices pati rutundos.“
Afară de acesti mai cunoscuţi, mai erau pe timpul lui
“Traian şi alţi bărbaţi” escelenţi, cari cultivau cu succes specia
istoriografică, și mai ales cea, bibliografică. Acestora, aparțin:

ȘTIINȚA.

ŞI SAVÂNŢII.

"559

4. Cajus Fannius,
autorul unui op „asupra sorţei celei din urmă a acelora, cari
au fost uciși sau esilaţi de Nero“, din care însă s'au terminat
numai trei cărţi. Pliniu povesteşte despre dînsul: „Tocmai acurn
aud, că a muritC. Fannius, o veste, care mă cuprinde cu'o
durere amară. Mai întâiu, pentru-că am iubit pe acest bărbat
elocuent, şi apoi pentru-că m& obicinuiam a; mă servi de sfatul
_s6u;

pentru-că

esperienţă,
de acestea
după sine
pe cari i-a
le eră

dînsul

erâ

de

la

fire

ingenios,

crescut

prin

multilateral şi iute în a se resolvă la ceva.. Afară
mă doare casul din causa lui proprie. Dinsul lasă,
un testament, în care sunt trecuţi cu vederea aceia
iubit mai mult şi sunt împărtăşiţi aceia, cărora nu

amabil.

Aceasta

ar

mai

fi încă

suportabil,

dar

ce este. .

mai mult de deplâns, e, că a lăsat după sine un op escelent
neisprăvit. Pentru-că de şi procesele, pe cari dînsul le-a purtat,
Tau ocupat foarte mult, totuși a seris- asupra sorţei celor ucişi
şi esilaţi de. Nero. Deja a fost terminat trei cărţi scrise cu profunditate, cu diligință, în limbă latină curată şi întrun stil,
care ţine mijlocul întră cuvântare şi istorie. Cu cât acestea erau
mai mult cetite, cu atât mai mult se doriă să isprăviască pe

celelalte. Mie însă mi-se pare totdeuna dureroasă şi prea de
timpurie moartea acelora, cari. lucră la un ce nemuritoriu;
pentru-că cei ce e dedat voluptăţilor, trăeşte ca şi dintro di.
întralta, îşiş termină în fie-care di scopul vieței sale ; acela, însă,
A
care se.gândeşte la posteritate şi vrea, să-şi oterniseze numele
prin opuri, totdeauna "i vine moartea prea de timpuriu, pentru-că
totdeauna întrerupe un lucru deja început. C. Fanniu şi-a presimţit,
inoartea

cu mult

mai

înainte.

Dinsul

a visat întro

noapte,

că

zace pe patul său într”o posiţiune ca şi când ar studiă, pulpitul
său înaintea lui, ca de obiceiu. Curând după aceea, așa i-se
părti -- apăr Nero, se puse pe pat, luă cartea cea dintâiu, în
care

îi descriâ,

crimele,

şi

o frunzări

toată

întreagă;

tot- aşa

a

doua și a treia caste; după aceea, se depărtă. Fanniu se spăriă
şi "şi esplică visul astfeliu, că tot-acolo va avă să încete a scrie,
unde a încetat Nero să cetiască; ceea-ce sa şi întâmplat,
întocmai.

multe

Când

mă

cuget

nopţi nedormite

Ia aceasta, trebue să deplâng” acelea

Şi lucrul cel mult,

pe

care

la

muncit
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înzădar. Mortalitatea mea, proprie, scrierile mele 'mi stau înaintea,
sufletului şi nu mă îndoese, că şi Tu tremuri la gândul acesta,
pentru ceea ce de fapt; ai tocmai acuma, sub peană. Las' așadară,
ca pe cât durează vieața să nisuim întwacolo, ca moartea să
nimeriască cât se poate de puţin din ceea-ce ar pută să

nimiciâscă.«

Ă
5. Titinius Capito

cu tot-aceaşi ură

fanatică

în contra

tiranilor

ca, și Fannius,

scrii, un op asemenea acestuia: „Despre sfîrşitul bărbaţilor
renumiţi;“ el însă nu se mulţumiâ, a dedicâ, celor judecaţi pe
nedrept monumente scripturistice, ci le ridică în parte chiar şi
statue. De la. Traian căpătă voia de a ridicâ lui Lucius Syllanus
pe

forum

o columnă

statuară,

pre

cum

în genere

veneraţiunea

bărbaţilor renumiţi formă o trăsătură principală a caracterului său.
EI aveă în casa sa portrete lui Brut, Cassiu și Cato, ear vieaţa lor
și a altor asemenea bărbaţi ai libertăţii o glorifică prin poesfi
escelente.

EI erâ un

bărbat

ales,

onorăâ

ştiinţele, iubiâ, patronă

şi spriginiă învățații, erâ refugiul, adăpostul, răsplata multor
scriitorişi tuturora un esemplu. Casa lui erâ deschisă prelegătorilor; cercetă prelegerile şi afară de casa, sa, cu 0 rară, complesanţă, El însuși istoriograf, provocă şi pe Pliniu a scrie istoriă.
la ce acesta

i răspunde

întră altele

cu cuvintele frumoase:

„eu

vreau, pentru-că o ţin în tot casul de o temă foarte frumoasă,
a nu lăsă să peară aceia, cărora li-se cuvine nemurirea, şi a
eternisâ gloria altuia cu gloria sa, proprie. Pe mine însă nu mă
ațiță nimic aşa de tare ca, dorul şi pofta după glorie durabilă.
Nimic nu mi-se pare a fi mai vrednic pentru om, mai ales dacă
nu e conştiu de vre-un păcat şi n'are să se teamă de judecata
oamenilor. Aşadară eu meditez diua, şi noaptea

„cum să mă înalţ

eu însu-mi din praf — —.«
ajuns pentru dorința mea; preste

Aceasta, e de
dorinţa mea
însă ar fi:
„a trece sburând în triumf prin buzele poporului — —
Dară of!
„Eu însă sunt mulţumit şi numai cu ceea-ce istoria se pare a
pută singură acordă; pentru-că cuvântarea, și poesia
au puţină

“Traian

pe

un

car cu

două

route

tras

de

dece. armăsari.
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nu. sunt. compuse

fie ea, scrisă

GL
cu o retorică

ori-şi-cum.

Oamenii

perfectă;

sunt din fire,

curioşi, lor le place o presentazre cu totul nudă a întâmplărilor
și se lasă a fi cuceriţi chiar și prin fabule şi prin basme.“
6. Messius Maximus,
aşijderea un amic al lui Pliniu celui tinăr, împodobit cu înalte
onoruri şi distins prin creştere ştientifică. Verona se privește de
orașul său natal. Pliniu nutriâ pentru Maximus o stimă, foarte
înaltă şi i-a adresat mai multe epistole bogate în cuprinsul lor.
Dinsul

îi

scrie,

că

pertractările

la

judecătoria, centumvirală,

cărora dînsul s'a dedicat; cu o predilecţiune deosebită, ar fi
dejosite prin oameni tineri, neesperţi, obraznici; își esprimă
îngrijirea, că din votările în soris şi secrete, întroduse la comiţii,
se vor naşte cu -timpul dificultăţi noue, cari de fapt se şi
întâmplară în curând; îi recomândă pe Arrianus Maturius din
- Altinum, distins prin moralitate, prin dreptate, demnitate şi
înțelepciune; îl face martor al durerii sale din causa morții
escelentului Fanniu; îi anunţă apariţia cea dintâiu a tinerilor

şi distinşilor oratori Fuscus

Salinator şi Ummidius

Quadratus ;

îi scrie, că cea 'mai mare plăcere a vieţei sale o află în ştiinţe
şi că aspiră cu pasiunea la renume; îl provoacă a guvernă cu
blândeță provincia Achaja, concredută lui de Traian: „Adă-ţi
a minte iubitul meu Maximus, că eşti esmis în provincia Achaja,
în acea adevărată şi veritabilă Greciă, unde mai întâiu s'ar fi
început cultura, ştiinţele şi chiar şi cultura cerealelor; că eşti
esmis spre a regulă constituţia oraşelor libere, va să dică la
oameni, cari şi-au susţinut acest drept al naturei prin vîrtuţi,
merit, amiciţiă, apoi prin tractate şi prin religiune. Cinsteşte pe
deii, fundatorii lor, numele deilor. Cinsteşte gloria cea vechiă şi
„ bătrânețele cele înaintate, cari față de oameni sunt venerabile,
față de oraşe sunt sfinte. Respectează anticitatea, faptele cele
mari, Chiar şi tradițiunile. Nu detrage nimenui
ceva din
demnitatea, nici din libertatea, dar nici chiar ceva din lăudăroşia
lui. Să aibi pururea înaintea ochilor T&i, că aceasta este acea
ţară, care ni-a trimis dreptul ei, care nu a primit legi ca învinsă,
ci le-a dat la rugarea noastră; că Atena e, în care puni piciorul;
36
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că Lacedemonia e, pe care o administre
zi, şi că ar fi brutal,
neomenesc și barbar, a le răpi umbra. aceast
a, cea din urmă şi

restul

de nume,

ce li-a mai rămas

din

libertatea lor. 'La, aceas

ta:
“Te deobligă reputaţiunea Ta, cea, escelentă
de pe timpul questurei
Tale, pe carea o ai adus a casă din Bithy
nia.; testimoniul împ&ratului (Traian); tribunalul T&u, pretura
Ta şi chiar însaşi
misiunea, Ta de acum, care Ţi-sa acordat
ca un feliu de. remuneraţiune. Cu atât mai mult ai să Te
sileşti, ca să nu apară,
ca şi când umanitatea Ta, blândeţa, 'Ta,
esperienţa, Ta într'o
provincie îndepărtată ar fi fost mai mare
de cât în una mai de
aproape, mai mare sub servitori, de cât
sub cei liberi.“ Maxim
a scris una sau poate mai multe scrier
i, cari sau perdut, în
contra, unui oare-care Planta, pe cari
Pliniu îl îndemnâ, să le
publice: „Ți-am adus adese-ori a minte
s& publici cât de grabnic
scrierile pe cari le-ai compus pentru apăra
rea Ta în contra lui

Planta,
aduceâ

sau

adecă

materia

cu

de Tine

sine.

şi contra

Acum,

mai

lui, pentru-că astfeliu o

ales fiind-că aud că a murit,

trebue s&-Ţi aduc a minte şi să Te provoc
la aceasta; pentru-că
de şi le-ai cetit mai multora, şi le-ai dat
altora să le cetiască,

totuși nu doresc, ca cineva, să creadă, că ele
ar fi fost; începute

după moartea lui, Tu le-ai sfirşit pre când
dînsul erâ încă în
vieață. Aşadară, de cumva vei ave altcev
a, în lucrare, pune-o.
deocamdată la, o parte şi isprăveşte lucrul
acesta.“ Din aceste
cuvinte se poate conchide la o activitate
literară mai mare a
lui Maxim; apoi mai laudă Pliniu la alt
loc in op al lui Maxim:
„Opiniunea mea, despre părţile: particular
e ale scrierii Tale Ti-am
comunicat'o îndată dupăce am cetit
fie-care parte. Ascultă
acuma, ce ţin în genere despre opul întreg
. Opul este frumos,
harnic, p&trundătoriu, măreț, variat, elega
nt, curat, înfloritoriu,
cuprindătoriu şi posede o acurateță foarte
laudabilă. Tu ai plutit

întrînsul cu toate vântrelele talentului și ale
durerilor, şi amândouă

sau sprijinit
putere şi agerime.“

reciproc.

Durerea,
-

a împrumutat,

talentului

7. M. Aguilius Regulus,
un biograf și panegiric, a, jucat sub Nero,
Galba, Otho, Vitelliu
şi Domițian despreţuitul rol de unealtă
a tiranilor spre a perde
pe patrioții liberali. Sub Nerva, Şi Traia
n însă, “cari persecutau
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despre
delatorii, își perduse curagiul, astfeliu în cât Pliniu dice
mai
şi
laş
mai
dînsul: „Ai mai vădut Tu cândva un om
an :
Domiți
lui
nemernic, de cât Marcus Regulus de la moartea
şi
ca
încoaci, sub care dînsul a comis tot-aceleaşi fapte infame,
teme, că
sub Nero, numai cât mai pe ascuns? El începi a se
am şi
că
pentrudrept,
fără
nu
şi
mă voiu mâniâ pe dinsul,
nus.
Aurule
us
Rustic
lui
fost mânios. El a contribuit la perirea
de.
nat
condam
te;
(cunoscut prin scrierile lui liberale şi renumi
astlui,
a
Domițian la moarte), a saltat de bucurie la moarte
care defaimă
feliu, în cât a cetit şi a publicat 0 scriere, în:
stoicilor. Apoi
“pe Rusticus şi îl numește chiar o maimuţă a
înfierătura lui
cu
isat.
stigmat
fi
mai dice despre dinsul, că ar

Vitellius. „Tu

recunoşti

elocuența

lui

Regulus.

Asupra

lui

sub DoHerennius Seneccio (care fă ucis la acusa lui Meţiu
us
Helvidi
lui
miţian- la an. 848, ab n. c, pentru-că a scris vieaţa
at Metius
Priscus) s'a repedit cu atâta furie, în cât i-a reflect
pace pe
în
eu
las
nu
oare
meu;
Carus: „„Ce ai Tu cu mortul
heacusat
fost
“i-a
Crassus sau pe Camerinus?““. Pe acestia
.
primit
fi
le-aşi
gulus sub Nero. Regulus a credut, că acestea
cetirea,
la
cu indignare, şi de-aceea nici nu ma învitat să asist
de grav
cărței sale. Afară de aceea 'şi mai aduceă a minte, cât
la
apăram
Eu
irilor.
centumv
,
m'a fost aiacat el însuși înaintea
s
Regulu
Timon.
lui
a
nevast
rugarea, lui Aurulenus pe Arionilla,
provocam
eră adversariul meu. La. un punct al pertractării- m&
t, care
la o sentinţă a lui Metius Modestus, unui bărbat escelen
ă dice
persecutat de Domițian traiă pe atunci în eșil. Deodat
Tu
cugeti
cum
us,
Secund
Tine,
pe
Regulus: „„Eu Te întreb
s:
răspun
îi
aşi
dacă
ie,
despre” Modestus ?**. Tu vedi, ce primejd
— căci nu
„bine“ şi ce ruşine, dacă aş fi răspuns: „rău“. Deii
;
iu -pentru-că
pot să dic altceva — mi-au venit atunci în ajutor
judecâ ceneu am răspuns: „aceasta Ți-oi spune, când vor.
tumvirii

asupra

dînsului“.

Acela

repetă:

„Eu

'Te întreb, ce fini

iă a se
Tu despre Modestus?* Far eu: „Alta-dată se obicinu
concontra
în
cere atestat numai în contra acusaţilor, ear nu
nu
întreb,
damnaţilor.“ Ear acum a treia-oară acela: „Eu Te
faţă de
ce ini Tu despre Modestus, ci despre simţămintele lui
0 con:
eu
că
diseiu
"i
,
împăratul2% Ce ţin eu despre aceasta

sider de nedreptate

şi numai

a mai întrebă despre unul,

care
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este deja judecat.“ EI amuţi ; eu seceraiu laudă şi gratulări,
pentru-că nici nu mi-am pătat renumele meu, cu un răspuns
„poate favorabil, însă josnic de la mine, nici nu am cădut în
cursele unei întrebări atât de maliţioase. Acum îl mână conştiinţa, lui spăriată cătră, Caecilius Celer, şi curând după aceea
rugă și pe Fabius Justus, ca să mă împace cu dînsul. Nemul-.
tumit cu aceasta, se duse şi la Spurinna. Acestuia i dise în
mod umilit şi tot aşa de mișelesc pre cum însuşi e când se
teme: „Rogu-te, du-te mâne dimineaţă la Pliniu, dar des de
dimineaţă ; pentru-că nu mai pot suportă neliniştea ; fă Tu cum
ştii, ca să nu mai fie supărat pe mine.“ Eu eram pomenit de
timpuriu,

când

sosi

un

trimis

al lui

Spurinna

cu vestea,

că

vrea să vină la mine. „Nu, îi trimisei eu vorbă, — o să merg
eu la dînsul.“ - Voind unul să meargă la celalalt, ne întâlnirăm
în vestibulul Liviei. Dînsul îmi spuse însărcinarea lui Regulus
şi adause rugarea sa propriă la aceasta; cu un cuvânt, aşa pre
cum se cuvine unui bărbat atât de loial, când se întrepune
pentru unul care atât, de puţin îi seamână. Răspunsul meu
este: „Tu însuţi vei judecă ce vei crede că ar trebui să spuni
lui Regulus; pe Tine însă nu mi-e permis a te înşelă. Eu aştept
pe Mauricus;

—

dîusul

n'a fost sosit încă

din

exil —

aşa-dară

nu pot încă s&-Ţi dau un răspuns decisiv, pentru-că eu voiu
face ceeace dînsul va, află de bine; pentru-că dinsul este acela,
care me va conduce la resolvirea mea, pe care trebue să
ascult, Puţine dile după aceea m& întâlnesc cu Regulus însuși
la întrarea pretorului în funcţiune. El mă urmări şi mă rugâ
să merg la o parte cu dinsul, 'îmi diceâ, că se teme, că voiu fi
supărat pe el pentru ceea-ce a dis cândva înaintea, centumvirilor ca adversariu al meu şi al lui Satrius Rufus; al lui
Satrius Rufus, care nu emulă cu Cicero şi care eră multumit
cu retorica seclului nostru.“ Eu i-am 'r&spuns, că abia acum
văd, ca acesta, erâ un cuget rău, de oare-ce dînsul însuşi o
mărturisește, căci altcum sar fi considerat şi drept un elogiu.
„Căci — am continuat eu — eu emulez de fapt, cu Cicero şi nu
sunt mulțumit. cu retorica seclului. Pentru-că eu țin de un ce
foarte prost, a, nu-mi alege spre imitare modelul cel mai bun.
Dacă însă "i aduci a minte de afacerea aceasta, apoi cum de
ai putut uită afacerea cealaltă, când miai întrebat, că ce ţin eu
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tul ? El
despre simtămintele lui Metius Modestus faţă de împăra
trăgănând:
atunci îngălbini, de şi erâ totdeauna palid, şi dise
us.“
„Eu nu Te-am întrebat spre a-Ţi strică ie, ci lui Modest
ază
ruşine
se
nu
care
om,
acestui
Închipueşte-Ţi crudelitatea
adause
mai
Apoi
esilat,
a mărturisi, că a voit să strice unui
sa cetit
încă şi motivul grandios „pentru-că întro epistolă, care
toate
dintră
la, Domițian, a scris: Regulus, cel mai netrebnic
Cu
creaturile bipede.* Modestus a scris de fapt purul adevăr.
nu voiam
aceasta se termină discursul nostru; pentru-că eu
la sosirea
pănă
liberă
mână
am
să
să mă dimit mai departe, ca
at,
răsturn
de
greu
e
s
Regulu
lui Mauricus. Ştiu eu prea bine, că
mulţi,
de
erat
pentru că dînsul e bogat, un pastisan, e consid
de

unii temut,

ceeace adese-ori

face

mai

mult

de

cât iubirea.

dacă
Totuşi e cu putință, că toate aceste să cadă în ruine,
de
t
tot-atâ
e
răi
celor
ţiunea
protec
se vor scuturâ; pentru-că
pe
aştept
eu
odată,
încă
repet
nesigură, ca şi ei înşişi. Însă
espede
plin
t,
înţelep
şi
Mauricus. Dinsul e un bărbat vrednic
trecute
rienţă, care e în stare a recunoaşte din timpurile
a.
viitoriul. Sfatul lui mă va decide a purcede în causă, sau
remână în pace. Eu i-o scriu aceasta Ţie (ui Voconius Romanus),
pentru-ca Tu în sensul amiciţiei ce esistă întră noi să cunoşti
nu numai purtarea și vorbele, ci şi intenţiunile mele.“
Regulus şi-a fost atras cea mai mare ură prin căderea
, de
casei Crassilor şi a lui Orphitus, şi a luat asupra sa meseria
cu
denunţiant încă de om tinăr, din propria sa iniciativă şi
intenţiunea de a ajunge la demnități. Nevasta lui Crassus, Sulei
picia Praetextata sa postat, împreună cu cei patru copii ai
a,
Messall
nus
Vipsta
.
drept răsbunători, de cumva va întră senatul
nefiind încă în etatea senatorială, îndrăsni a se rugă pentru
apără nici
fratele său şi mişcă pe unii, de şi dînsul nu puteă
eea
causa nici pe acusatul. Întrun ton furios se rosti într'ac
că
ă
înfrunt
îl
cât
în
,
departe
aşa
Curtius Montanus şi merse
lui
ului
ucigaş
bani
dat
fi
ar
după moartea lui Galba, Regulus
Piso ; că dinsul ar fi apucat cu dinţii capul lui Piso. „Cel puţin
aceasta nu Ti-a poruncit ie Nero și nu ai rescumpărât demnie
tate sau vieaţă prin aceasta grozăvie. Fie totuşi, dacă le convin
pe
c
trântes
s
bucuro
mai
cari
,
oameni
apărarea astorfeliu de
tatăl
alţii de cât să ajungă ei însişi în acest periclu. Pe tine
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moşiile

Tale le-au fost îm-

părţit creditorii; etatea Ta ra! fost încă, aptă pentru
funcțiuni;
nimic n'aveă Nero să pretindă de la Tine, n'aveâ
nimic să se

teamă de Tine. Lacom după sânge, însătat
după plată, Ti-ai
inaugurat talentul încă necunoscut, neprobât
în nici o apărare,
prin uciderea unui nobil. La mormântul statul
ui, îngrăşat cu
jaful prădilor consulare, cu şepte milioane sesterţ
ii, în splendoara
demnităţii sacerdotale ai aruncat în același abis
copii nevinovaţi,
bătrâni ilustri,

femei

distinse.“

-

Opiniunea asupra acestui contimporan faimos
'consună deci
aproape întrun glas, de oare-ce Tacit, Meţiu,
Modest şi Pliniu îl
condamnă necondiţionat. Cest din urmă.
încă în mai multe

locuri

face

amintire

de

caracterul

lui

miserabil,

descriind

în

epistola sa cătră Calvisiu uneltirile lui Regulus pentru
căștigarea,

de eredităţi, vorbind în” epistola sa cătră Cleme
nţiu de doliul
lui de paradă și făţarnic din causa morţei fiiului
su, espunând
în epistola, cătră Lepidus încă o descriere a, caract
erului acestui
om despreţuit, și plângându-se în fine întro episto
lă cătră Arrianus
despre scurţimea şi superficialitatea, cu care
se tractează acum
procesele din partea judecătorilor şi a procurorilor
, cu care ocasiune află tot-odată că lipseşte M. Regulus;
numai poetul Marțial, care, fireşte, a fost în stare să laude
și pe Domițian,
judecă în mod favorabil asupra lui Regulus, pream
ărind virtutea,
înţelepciunea, pietatăa, şi talentul lui ŞI - compa
rând oratoria lui
cu

cea

nobilului
păşi

ca

a

lui

Cicero.

Noi

vedem,

că

Arulenus a fost primul îndemn
scriitoriu;

un

alt

îndemn

bucuria

pentru

despre

moartea,

Regulus

i-a dat moartea

de a

fiului

su,

care în multe privinţe sem&nă foarte mult
cu dinsul. 'Tată-so
îi ridică o mulţime de busturi şi columne statua
re, îl present

în colori,

în ceară,

în metal,

în fildeş

şi în

marmoră;

a scris

însă și o temă despre vieaţa copilului, a dispus
să se decopieze
în o miiă de esemplare, le-a espedat în
provincii prin toată
Italia și mai adause încă şi o epistolă oficio
asă cătră, decuriuni,
„care conţineâ provocarea de a-și alege
dintră dînșii pe acela,
care posede vocea cea mai tare, ca. să cetias
că, scrierea înaintea,
poporului, ceea-ce s'a şi făcut. Scrierea escită
mai mult zîs de
cât plâns! şi păreâ, a fi scrisă mai curând
de un copil, de cât
de un bărbat, Talentul lui oratoric, după
descrierea lui Pliniu,
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încă ar fi fost neînsemnat: „un pept slab, o voce disonantă,
o limbă greoaie, ingeniositate leneşă, nici o memorie, preste
tot nimic alta, de cât un caracter neinfrânat ; și totuși a dus'o
prin impertinență pănă întratâta, în cât cei mai mulţi îl considerau

Trecem

acum

,

|

orator.“

de

preste

scriitorii

8. Julius

autorul unui fragment

mai neînsemnaţi,

pre cum

Obsequens, |

„de prodigiis“;
9.

Velius Longus

un scholastic şi gramatic neînsemnat ;

10. Terentius Seaurus sau Maurus,
cari toţi trei se
mai amintim pe
.

privesc

de

contimporani

ai

lui Traian

—

şi

11. Sărdus,

„De
un panegiric al lui Pliniu, care apoi în schimb îl laudă.
pănă
cât
de
când Te-am părăsit, n'am fost mai puţin la Tine,
s&-Ţi
eram acolo. Eu adecă Ţi:am cetit cartea şi anume vreau
cari
mărturisesc adevărul — am cetit mai adese-ori pasegele în
mai
şi
Câte
.
elocuent
foaxte
ele
în
vorbeşti despre mine. Ai fost
obiect,
acelaşi
şi
unui
câte nu le-ai spus, câte varietăţi asupra
şi tot-odată
fără repetare şi totuși în acelaşi spirit. S8 laud oare
și m'aşi
să şi mulțumesc? N'aşi voi să fac nici una, nici alta,
să apar sfii so fac, chiar de aşi şi pute so fac, ca nu cumva,
sc.
mulțume
să
avă
ași
care
pretenţios lăudând un lucru pentru
mai
atât
cu
păr
Una mai vreau să adaug, că totul mi-se
cu
plăcut,
laudabil, cu cât îmi erâ mai plăcut, și cu atât mai
cât erâ mai laudabil.“ Probabil că Sardus va fi compus un
şi
panegiric asupra mai multor bărbaţi distinși prin erudiţiune

prin merit.
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Dintr& alţi contimporani învăţaţi ai lui Traian, cari nu
sunt citați tocmai ca istorici și de la cari nici nu mai posedem
nimica, amintim pe

|

12. Appius,
căruia, Pliniu

"i scrie:

'Ţi mulțumesc
în cât

nam

„Am

primit

cartea

ce

pentru aceasta, sunt însă acum

ajuns

încă

so

cetesc,

de

mi-ai

trimis'o

ŞI

atât. de ocupat,

şi o doresc

aceasta

atât

de mult. Am însă o astfeliu de veneraţiune pentru ştiinţă şi
mai ales pentru scrierile Tale, în cât ţin de profanare a le ceti
altcum, de cât cu spiritul de tot nepreocupat. Aprob foarte
mult diliginţa Ta, cu care “ţi prelucri operele, totuși şi aceasta,
își are marginile sale, odată, pentru-că pilitura, prea multă mai
mult şterge, de câţ corege, alta apoi, pentru-că reţine de la
lucrări noue şi pentru-că nu se poate ajunge la începerea unui
lucru nou, pănă când nu e gata cel vechiu.“
13.

Voconius

Romanus.

Despre acesta, se dice în epistola lui Pliniu cătră Priscu:
Tatăl su erâ un cavaler cu vadă, şi cu și mai mare vadă erâ
tatăl său vitreg sau mai bine dis tatăl său al doilea; pentru-că
şi-a meritat, acest nume prin iubirea, lui. Mamă-sa eră dintr'unul
din neamurile cele dintâiu ale Spaniei de dincoaci. Tu cunoşti
spiritul şi moralitatea acestei provincii. El fusâse de curând
flamen. Studiind lao'altă retorica, lam îndrăgit foarte mult. Mi-a,
fost amice de casă în oraş şi la ţară; cu diînsul împărțiam
seriositate şi glume. Pentru-că unde ar fi un amic mai fidel,
unde un companion. mai plăcut? În conversarea lui, în fața lui
și în trăsăturile lui domneşte o graţie admirabilă. Pre lângă,
aceasta

are

un

spirit

eminent,

fin,

atrăgătoriu,

ager,

crescut

pentru procese. În epistolele lui musele însele se par a vorbi
latineşte. Eu îl iubesc preste măsură, şi el nu se lasă în aceasta
iubire a, fi întrecut de mine. Deja ca june m'am îngrijit, în cât
a permis aceasta etatea, cu cel mai mare zel de acest june şi
de curând chiar i-am esoperat de la cel mai bun împtrat dreptul
de trei copii; şi de şi împăratul acoardă acest drept numai cu
economie și cu precauţiune, totuşi mi-a, încuviințat ca şi când
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ar fi fost alegerea, sa, proprie. Aceste servicii ale mele nu le pot
manţină întrun mod mai. bun, de cât înmultindu-le, mai ales
fiind-că dedică acestora o recunoștință atât de mulţămitoare,
în cât, când primeşte ps cele vechi, își căştigă dreptul la altele
noue.

Acum

cât de

stii ce e Voconius,

probat,

cât

de scump

mi-e dînsul. Înaintează 11 acum, Te rog, după gândul Tău şi
după posiţiunea Ta. (Priscus comandă o armată și aveă destulă,
ocasiune a fi folositoriu altora). Înainte de toate iubeştel.
Pentru-că, dacă i-ai concede un ce cât de înalt, totuşi nu-i vei
pută acordă un ce mai prețuit, de cât amiciția Ta, ear" eu Ţi-am
descris cunoştinţele, caracterul, cu un cuvânt, întreagă vieata
lui, cu puţine cuvinte, ca să Te convingi, că dînsul e vrednic
de dinsa pănă la, cea mai intimă familiaritate.“
Marţial aminteşte pe un poet, cu numele Voconius Victor:
Ad Testilum puerum.
'Testile, Victoris tormentum dulce Voconi,
Quo nemo est toto notior orbe puer:

Sic etiam positis formosus amere capillis,
E placeat, vati nulla puella tuo:
Paulisper domini doctos sepone libellos,
Carmina Victori dum lego pauca tuo.
Et Maecenati Maro cum cantaret Alexim,
“Nota tamen Marsi fusca Melaenis erat.

pe care. unii 1] cred a fi Romanus, ceea-ce însă stă în contradicere cu timpul în care acesta ar fi trebuit să paşiască ca
poet de epigrame, pe când noi îl cunoaştetn din Pliniu numai
ca epistolar.
Întro altă epistolă Pliniu ca pretor provoacă pe Romanus |
în mod glumeţ, să nu lipsiască de la ședințele judecătoreşti,
fiind asesor judecătoriu. Întwalta, "i povesteşte, cum jurisconsultul
14. Javolenus

a întrerupt
scenă

proaspetă.
elegii;

întrun

o prelegere

cu mare

haz;

e în familia

al lui Properţiu

-sa,

de

şi numeră

comic:

mod

şi eu încă,

Passienus Paullus,

Priscus

dar' am

„Lu ai întârdiat o
audit

un cavaler roman
oare-ce

dînsul

pe acesta

întră

este

istoria

de tot

cu vadă,
un

scrie

compatriot

strămoșii săi.

Pre
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când aşadară acesta; începuse
Tu....*

faţă,

Javolenus

răspunse:

Priscus,

în estmod:
care

ca

un

„Priscus,
amic

„Eu nu poruncesc "nimica...

.«

porunceşti

intim

eră

de

Închipueşte-Ţi

glumele oamenilor. Adevărat, că e îndoios, dacă lui Priscus nui

lipseşte cumva o doagă; diînsul însă ocupă oficiu, i-se cere
sfatul şi dă resoluţiuni în afaceri de drept civil; cu atât mai
ridicul şi bătătoriu la ochi eră ceea-ce a făcut aici. Întraceea,
a r&corit puţin pe Paulus ideia nebunatică a altuia. Atât de
prevădătoriu trebue să fie acela, care vrea să ţină o prelegere,
nu numai să fie el însuşi cu presenţa, de spirit, ci să învite şi
astfeliu de ascultători, cari încă să fie astfeliu.“
Pre lângă toate că anecdota poartă timbrul de adevăr, pe
care Pliniu de sigur nu la atins, cum în unele disertaţiuni
i-se impută din partea unor jurisconsulţi, —
Javolenus a fost
un jurist renumit pe timpul lui Traian, se pare însă că petreces
mai mult în sala de studii și de judecăţi, de cât prin cercurile
estetice ale fruntașilor. A mai fost, pre cum reese aceasta din
multele fragmente cari obvin în corpus juris, și unul dintră cei
mai buni scriitori ai seclului său.“
Cu ocasiunea, trimiterii unei cuvântări ţinute pentru Accia,
Variola înaintea, judecătoriei centumvirale, Pliniu face lui Romanus
o descriere pitorescă a şedinţei: „Eu ţineam cuvântarea, pentru
Accia Variola,

care

escelă

prin demnitatea clientei, prin raritatea,

casului şi prin numărul judecătorilor. O femeie de neam nobil,
nevasta unui bărbat de rang pretorian, desmoştenită de tatăl ei
octogenar în restimp de unspredece dile, pe cari le-a petrecut.
bătrânul întrun amor deşuchiat cu o mamă vitregă, cu care
sa, căsătorit, — reclamă averea acestui tată înaintea plenului
judecătoriei centumvirale. Erau de față 180 de judecători;
atâţia sunt în cele patru camere. Pe amândouă părțile mulţi
advocaţi ; băncile pline; afară de aceea un cerc îndesuit de mai
multe rânduri de ascultători, care cuprindeă spațiui cel mare
în care şediau judecătorii. Tribunalul însuşi eră plin de oameni ;
Chiar şi în partea de sus a halei se aflau bărbaţi şi femei,
cari, cei drept audiau puţin, dar puteau să vadă bine. Părinţii,
fiicele, şi mai ales mamele vitrege erau -pline de curiositate.
Întro altă epistolă Pliniu descrie lui Romanus isvorul
Clitumnus, astădi Clitumno: un rîu, al cărui isvor se află
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aproape de Spoleto în statul papal, şi care din jos de Perugia
se varsă în Tibru, după-ce s'a împreunat cu 'Tepino. Apoi îi
descrie vila sa, de lângă lacul Como, şi în fine îl avisează,
că a primit trei

dintră

epistole,

„Plotina femeia venerată“.
Un alt contimporan

una

cari

erâ

escelent al lui Traian

adresată

cătră

erâ:

15. Julius Avitus,

- a cărui moarte timpurie o deplânge

Pliniu

într'o epistolă cătră

Saturninus. „Aceasta însă nu numai că e foarte trist, ci şi
foarte dureros, că Julius Avitus a murit la reîntoarcerea de la

questura, sa, şi că a murit pe bordul corabiei, departe de fratele
cel mai duios, departe de mama sa, de sora sa, Aceasta nul!
mai

atinge

pe mort, l'a atins

cei-ce Pau supravieţuit. Apoi,
cualificat, a murit în floarea
ajungă

posiţiunea

cea mai

însă

pe muribundul;

"i-a atins

pe

fiind-că acest bărbat tiner, prea
etăţii sale, care ar fi putut s€

înaltă

dacă

virtuțile

lui . ax fi ajuns

la maturitate. Cât erâ de înflăcărat pentru ştiinţe! „Câte toate
nu a, cetit dînsul! Câte a soris, ce tot se prăpădeşte cu dînsul,
fără de a. folosi posterităței. Dar, de ce mă dau cu totul durerii,
căreia, dacă "i slobodi frâul, fie-care object îi devine important?
Eu sfirşesc epistola mea, pentru-ca să se sfirșiască și lacrămile
ce mi-le-a escitat.
În epistola, lui Pliniu cătră Lateranus despre dignitatea
istoriei, se face amintire de un op istoric, al cărui autor însă
nu e numit. „Câtă putere, câtă dignitate, câtă majestate, câtă,
divinitate în fine zace în istorie, am simţito altcum adese-ori,
dar mai ales deunădi. Cineva a cetit o istorie pururea, adevărată,
şi a păstrat o parte din ea pe alta diuă; şi eată, că vin amicii

unui anumit cu rugări şi cu conjurări înteţite, a nu mai ceti
se ruşinau a ascultă că ce au făcut ei,
restul. Atât de mult

ei cari nu. se ruşinau a face aceea ce se ruşinau a ascultă. Şi
acela, satisfăcu cererei lor; el puteâ so facă fără de a se atinge
prea. mult de adevăr. Cartea însă, ca şi fapta însaşi, rămâne, va

rămână şi va îi totdeauna, cetită, cu atât mai pasionat, cu cât
nu poate so cetiască îndată; pentru-că oamenii sunt: poftitori”

a şti ceea-ce li-se opreşte,
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16. Flavius Josephus,
un farisău, născ. la an. 37, mort după 93, a fost făcut prisonier
de Vespasian la Jotapata, şi apoi earăşi eliberat, pentru-că i-a
profețit demnitatea, împărătească. A însoţit pe Titu la Roma, şi
şi-a scris aici renumitele opuri ale lui. De oare-ce tintrul Traian
a luptat sub tată-său, sub Vespasian și sub Titu în contra Judeilor, ia stat față 'n faţă ca inimic cu arma a mână și
eroicul Josephus.
.
|
17. Apollonius de Tyana,
a cărui vieaţă miraculoasă este destul de cunoscută, încă a
fost, unul dintră contimporanii cei mai remarcabili ai lui Traian.
Conform naraţiunei lui Philostratus a avut o visiune, prin care
pre când învăţă la Ephesus i-s'a revelat; moartea
lui Domițian.
Ba. s'a mers chiar pănă într'acolo, în cât combinaţiunilor sale
politice se atribui urcarea pe tron a lui Nerva, adoptarea lui.
Traian şi timpurile următoare fericite.
18. Plutarchus de Chăronea,
născ. 50, mort 120, a fost instructorul lui Adrian, dar după cât
ştim noi, fără, probe însă, a fost instructor şi lui Traian. O eră care
numeră bărbaţi ca pe acest spirit bogat în ştiinţe, plin de idei
şi liber, adevărat, nu se poate încă numi săracă. Că împăratul
a stat în coatingere spirituală roditoare cu astfeliu de contimporani, fără de a fi tocmai în sensul strict al cuvântului învă
țăcelul lor, fără hesitare se poate admite ca sigur.
ŞI științele militare au avut însă în contimporanii lui Traian
mai mulţi cultivatori buni, pre cum pe tacticul
19. Aelianus,
care în opul su
grecească, şi

arată o cunoştinţă esactă despre arta militară,
20. Sewtus Julius

Frontinus,

mort la, 106, care a compus o colecţiune bogată în materie şi
parte mare scrisă bine în limba latină,
,

:
1

:
;
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Întră medicii escelenţi ai epocei traiane aparțin:
21. Soranus din Ephes,

care erâ crescut în Alexandria, a propus şi a practisat, medicina
în Roma. Dinsul a restabilit sistemul metodic pe principii solide
şi a contribuit prin activitatea sa, ca şcoala dominantă să aibă
sub dînsul epoca de cea mai înaltă înflorire.
Un anatomist; escelent pe timpul lui Traian a fost
4

29. Rufus

ephesianul,

care

se ocupă

şi cu anatomia

analitică

şi deveni

|

renumit.
Dar la ce mai multe dovedi, că Traian a fost încungiurat
în apropiere

şi în depărtare

de

un

strălucit

şir de contimporani

mari şi escelenţi, ear' dînsul ca vîrful meritelor celor mai sublime,
priviâ asupra lor, tocmai cum priveşte încă şi adi columna
dînsului asupra Romei şi anunţă mileniilor vieaţa, lui nemuritoare !
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