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Fi-va, saă ns, bine venit kartea
ue daă la 1smins ? Eats întrebarea ue mi-amă
fokstă din kanzli
loks

lzi, ksndE mamă anskatt de dansa! a
Este o konvingere' generalz

ks snă NOnoră f5rg
istorie nă nâte ajunge la onârea
de a konstităa, saă
“a se năm
i nayisne,

o

|

Ă
Romsnii, nămai din uc sag demtentat
ă
mi
ag—
——
vizată ki aă avătă 5nă trek
ată gloriosă ni o isto=
rie, aă rsdikată kanzlă mi a simnită
ambiniănea,de
& Se arsta ka

„

dsns

nagisneîn lăme.

Strmornii NOutrii——

timnălă. loră, ks. arma, în: M5N
5

îmi

săs

ineaă
nămele, Meara,. legea, limba, aves
te: elemente ue lkon-!
stit5s o nagionalitate. Modernii,
' în lokă de armele—
strmom

emti, kă istoria în msn

aă emit
: înai

ă
ntea
nondreloră uivilisate, ni aă zisă:
* „Ssnlemă o nayis„ne, acemă drenteri, 'dayi-ui-le.«
N
i
Înt
orksndă

nrivirile

kg

o jsmstate sekolă

în Bliomrmnee
m5, mi vsz5ndă tiksloasa stare
în kare Romznii a- Jănsese, — vzndă jsoslă strz
iniloră nssă ne grsmazslă ănzi nonoră atstt de eroi
k; odinidrz, — vp-

z5ndă grosa nemtiiniy

în kare fanariotismslă ne ko-:

nlemise, — vzindg amorgirea,

steniditatea, : anatia,
kare, ka, nimte nerdele de întănelk
are, sta înaintea vederiloră
snsi “noioră. întregă de 4 miliâne
de“

sflete,
— vszndă, zikă, aseminc star
e de Iskrări,
mi kom-!

-

Ii

i

se mâte minsna demsrsnd'o ks auca de fans, n5
ue vede astzi.
stelă. de transformarea “ miraksl6s5
.
Romsnii la aseYe feliz îns, mi lk&mă, at ajsnsă
n5Nămai urin desvoltarea sim
mine transformare?
mzntslăi de nanionalilate.
ssfletă,
În adevsră, auestă simmsmsntă kare d5
.
tă Romsvians mi ngtere nondreloră; era neksnosks
nilori.

El

în

ns nstea: veni

sniritslă nanisnei

n6-

Auestă mastre de kstă nrin kăvsntslă adevsrălăi.
ră de
re ksvuntă ns ustea veni la aszălă. Romsnilo
tre_—ktă nrin vouea Isminei. Sekolslă ală 19-lea a
Doită ss ne arate asemine minsne. Findă k5 simbs-.
rile nanionaliteuci Romsne era înks nealterată de
mztrejisne, trebzia ss înkolireasks,. S5 rPSar5 ui S5

mrodskz nomslă asela ks frkte atstă de strzlăuite.
---—Tlredestinată a fostă dars ka 5nă Romsnă din Tran-=.
* silvania,

George

Lazsră,

simbsre nreuiosă. Awestă

sm

vie

mi

sr kăltive

simbăre ziuea

auestă.

zitată în ma-

__.năskrintele kronikariloră veki ai Romsniloră, kari în:

lăaă arte la I5Il-:
timnii loră k5 o sabie întro mn
tele sekolslui mi ks kondeizlă în alta skrieaă fantele
snre a le Issa la memoria nosteritourei. : Ilănini, uri.
nrea năuini nosedaă asemine manzskrinte, “mi mosul.
din nzsirstori n5 le aveaă de kzstă ka obiekte de
măseă, firm a faue niui o întrebsinnare din ele. A_—.—stfelis nsmele Kostinewtiloră, Nekglvemtiloră, Mssti-:

lor, KRogslniueniloră, Maiori, Illinkai, ui altoră Kronikari, kari ka îngeri fskstori de bine fendasers a-. tste monămente memorabile nentră nanionalitatea n6=str'5, — atzte nsme sk&mne zpueaă întră întnerekslă

nemtuingei, , Dar Lazsră

a venită

ka snă anostolă

într'o omenire rotsuita, mi, ks istoria

în m5n5, “a

rr:
demtentată sniritslă tsmnită al& Rotnuniloră; susinda-le uine szntă, ue aă fostă ui ue roti s fie.
Dsus Lazsră, adeugii sei, Eliade, Kogslniueans, A
ronă, B5luesks, Lasriană, nronagarr lsmina adevsrălzi,
kare fsks ne. Romsni a siniyui în sine-le demnitatea loră.
Asemtia, anci mi algii mai jăni, desvoltars istoria Rom5=..
niloră

imi o frkars

kănoskats

uri. strziniloră; dan

kare năbliuimtii: Ezronei vivilisate, mi semnele de.
viag5 nauionalz ale Romsniloră, fskărz ne labinete-.
„le lmei

a-mi

întorue okii kstre

nronorălă

zitată,

a se

oksna de drentările sale uri a-l& nsne ssb garanuia
elksilibrălsi. Esroneană, în kare a ajănsă.
:

Poksts-s'a înss 6re de ajsnsă nentră istoria n6-

str? N5 mai este re
renrodssă ?
O!

nsl'ori

kzte

nimika

kzrni

de

Sar da

nrodssă

sa 'de

Romaniloră

-des-

„nre istoria loră, n'ar fi de nrisosă. Ori-ae onere veki——
saă nosi, trebse ss le stringemă îonrejărelă nostrăka nimte tesasre ale nanionalitr mei nostre.
Vedemă.
nondrele uele mai vivilisate mi mai mari okănsnda—:
se ne înuetată de “istoria loră. . De ue dars Romsnii:
s5 n5 aib5 mi istoria Isi Dionisiă Fotino, kare
a ser-:
vită ka agtoritate nentră mslni din skritorii kontimn=:
rani, ve s'a5 oksnată 5 literatra nâstrs istorik5?
„O karte'ka aueasta în mika. bibliotekz istorikB.

„a Romsniloră, amă sokotită; ks konvingerea mal maăl-

.

toră amiui, ks va fi bine venit5. De aueea s arstă
în skărtă ue este kartea, mi ue a fostă aztorislă ci:
„Kartea. Isi Fotino se vede nsblikatz la: amplă ———

1818, tinzritela Viena, ks konkărsălă mai maltoră
nrenămeranni din îmbele rinainate. Jsdeksndă -dsns
datz, se vede km Fotino a fostă kontimnarană kg:

IV:

nemsritorislă Lazsră.. Îmi nare rsă ks: aize nă notă.
da mai malte note desure biografia auestsi omă demnă
de stima Romszniloră. ' Konjsră ne:kontimăranii sei,
kari trzeskă înks, s5-mi lkomsniue săvenirile loră,
nentră ka -mskară în tomsrile viitâre, ss notă da o
skins krtă de ureskărtats desnre vianr sa.
Don5

tts imobalitatea, avestă bzrbată erea nrea virtăosă
nentră: enoka în kare a trzită.
rioni, konssngenii 1zi, în lokă

Ssb Domnii Fanade a faue ueea ue

toui. Greuii fpueaă,
— în lok& de a se oksna

de n0-

simiănea sa nersonalz. se okăirs de istoria natrici sa.-.
——le adontive. _El5 urefers a trziîn neavere, ka v5tată de ksrte mi săb uatronagislă.
&nsi boeră Romsnă
natriotă ! uri a Iskra la o 'oners folositre perei. .I-.
deea lzi era feriuits.
Ile timnslă se limba Romsneasks nă era kăltivats.
Limba : sonietsei de. sssă era limba Greacaskp. Jănimea nobilr, n5n5 mi sek-—
sălă frămosă. îuri . fsuea învzustrile în aueasts lim-. .
bs armoni6sr,

kg .tâte ks

ssb_ suă

regimenă

âtstă

de fatală. Fotino dar isbati a nonglarisa, “mai măltă.
saă mai nsuină; istoria merei Ronunemti înt”ănă
timnă ksndă ea. era mai nekănoskstz. Foks nrin
ărmare &nă servină reală Romsnimei. Greui din Mea.
ra n6str5, kă kăwsntă 'saă fsrs de. kovzntă adeseori:

osindii uentră uăuina isbire ue. arat: ktre

Ilerile

Romsne, notă ss se msndreaski kg nsmele
3nzi:
Grekă ka Fotino, karele întră adevzră a
dengsă. snă
tribătă de: rekznomtinuz ne: altarzlă avestei
natrii dal

Imi gencrâse nentră strzini. -

DE

e

Onera Isi Fotino este în treă tomari,
lare aă -srmt6rea îmnsruire - mi ănrindere :
1

Rznosatslă

Bană

Ding

Piliosk,

!:

int

.

-

Y:
N

TOMBL

ÎNT'BIĂ,

kănrinde uele trei. nsri Ii: de————

arieologie, adil5, Ilartea saă5 Enoka, J,istoria
mi. originea Daviloră: ks mălgi ani iuaânte de Kristă
TIB =:

n5 la 'Traiană.
Ilartea, saă Enoka x, de la anzlt 106 den
Kri-:
ste adekz de la. zaiane non
la 'anzlă 285, -saă.
n5n5 ]a stramătarea koloniiloră romane neste.
Dansre în- Mesia, ssb îmnsratălă Agreliană:
.
Iartea saă_Enoka III, de la data 'nsmits DBN'B:
- la întemeerea IIrinuinateloră săb Rads Negră
mi Dra=--2-—.
gomă, kăurinzsndă istoria Dauiei nronrii de
dinkouede Dsnsre,. kz 'tâtefasele rrin kare ag trekată,
nreksm mi istoria Romaniloră din Mesia mi a: imnerig—
Isi Romsno- Bălgară kare. fendasers. Tâte aueste
ks!
- note forte interesante: atingstore de geografia, de
an-,
__tiuitinile, de nhonsmentele, de: monetele :mi de
limba:

Romsniloră, ne 151ig5 kare mi tradskstorălă a adpogată-—-

dsns slabele sale kănomtinge, ne-isi ne kolo, kzteva
notie ne snde a sokotită ks ale astorglsi. n 'a5
fostă;
îndestălztoare, saă ue &nde
a krezstă ks este în erdre,

TOMBL

AL DOILEA,

ksnrinde în Ilartea sas E=__

noka IV, istoria [Lerei. Mantenemti

de la anslă: 1241

nsns5 la 1812, adik kronologia ui fantele Romsniloră mi ale -Domniloră 'de la Rads Negrs

n5 la Ioan Karagea.

TOMBL
onrinde:

„=

Iartea

...

Bassarabă, UD:

AL TREILEA, el mai imeresantă,

saă Enoka

Iv, “întolkmai don: mlanali

tomalzi al doile, istoria Moldovei n'5ns la 1812, adils :

de la domnia: Isi Dragomă msn la aeea als Skar- =

lată Kalimakg;

i

Iartea V, Deskrierca
o

ae

ta

geografia

mi
|

a

nolitiks a:

VI

Terei

Msntenemti,

derea

teritorislzi,

adiks

desnre. m'ztimea "mi

întin-

desnre MSN, metale, klimată, risri,

nrodslte, - karaktere, datine, arte meserii mi komernă;
„artea_ VI, îmusruirea molitiks a Ilerei Msnte-i
nemti, interessants din nsntslă de vedere a, „vekei
organiszri administrative din Issntră.

-_

Martea VII,-desure kinglă momtenirei mi a gs:

vernslsi Domniloră ; desnre reforme ui înfrsmserpsri;
desnre dekzdinua msrei; desnre tribstă; adsnare de
xatixămaismsrile Ilorgei Otomane ni aktările de la
e
nitslamisne; i:
__Tlartea,.VIII desnre îmusryirea mi rsndsiala fen-knisnilor ;. desure servinislă Iliganiloră; desme fa-ksltsnile saă drentările mi datoriile Domniloră; des-

nre legisirile Isi Insilante nentră boeri; desnre rsndzirea “Domniloră, desnre astoritatea mi desnre kin5lă k&mă se nriimeaă ksndă veneaă la tronă; desnre rsndsirea: dregstoriloră ; desnre kgrtea Domniloră, tribsnale, finanne. BI. W. |.
a
Tartea IV, îmrsrnirea nolitikz nui geografi a:
Moldovei, d5ns nlansl Ivrnei VI.
a
Voindă dineva s5 fak 5nă5 kriterig drentă asă-.
nra avuestei onere, ns. va nztea ziue km este o isto-.
rie.de -uele mai komnlekte. Ilsruile 'întemeeate ne
doksminte mi sorginui klassiue, ssntă în. adevzră serise wi jăste.
Dar astorislă n'a avătă .nentră sne-

le enowe destsle doksminte ne :lare ss se întemee:
ze; at5nue se vede mai ssnerfiuială mi kade în înotese,. ka toni istoriuii ksndă se aflz în asemine'no-=:

simisne.

Se vede însz. ks bravslă istorilă. mi-a, dată:

mslts. strsdăinus, ka ss fakm lukrsl%
ktă mai kom-:.
nlektă. În tomslă' ală II-lea, mai -kă seam
s, kă a-

|

VII

tsta skămmztate s'a okunată de kronologia *Domn
iioră, în kztă viteaz mi. Xris6vele ue “aă -rsma
să de:
la fie kare domnitoriz. Neferiuita, enoka a invasisnci
Gresiloră în merile nâstre, mia Domniloră Fanarioni, 6ste:
skriss ka o adevzrats enonee mi ks o inim în adevz
ră:
romsneask'; mai tâte familiile însemnate de astsză
voră
vedea rolsrile, nsrinniloră loră. Demi Grekă, Foti-:
no se vede ks a kslkată ne inima sa, mi, nentr
s ka
„S5 fie veridikă, a deskrisă ks nensrtinire mi lkă
komnstimire de inims romeneaskz, kalamitznile kate. a.

săferită nerile romsne din kazsa konssngeniloră sei.-

Hăblikslă uetitoris va ucti-o uii va, anregăi-o. -. :
Dsns aueste ms simaă dator$ a da re „kare
seams “etitoriloră desnre tradzuere.
aa
Aueasts Iskrare artifiuials, kare se lkiams tra-

"dskyisne,

este msltă

mai ingrat de kztă

întrenrin=:

derea sncă skrieri originale.
Ksndg skrie uine-—
va seva originală, îmi faue nlanslă, mi-mi esnăne î„“ deile kă limba sa, lkă stilălă scă, fers niui
o îmnedikare de regslile nreskrise ale artei skrisă
lzi: ns

kogets de krtă ase faze interesantă, sas niskstă
Ye-.

titoriloră.
IEsndă. tradăde. însz, este datoris mai în-.
tsi a kăgetu ka ss renroduks kă konmmtiinus
- onera
astorislzi, mi anoi a se deuide sg aleagzna din doss
sisteme adontate în arta tradăuerei. - Este
tradăuerea
libera, ui

tradsuerea fidela...

Tradauerea

-

libers sere ka onera originalz ss fie:

renrodăss în întregimea; sa, -K3 : îmn'Brueala

mi. ula-

nălă seă mi ks tote ideile .sale, 15rndă-mi trads
kstorălă voe a tzeu neriddele, a. întârue' frasele,
întwsnă

ksvsntă a șe esurima,ks libertate nentrs-ka ss
NTO-

dsks înmelesslă skrierei astorislsi mrimitivă,

„rau

VIal

"Pradouerea fidels were ka onera origivals 'ss fie:
renrodăss în originalitatea sa, kă frasele mi neri6de"le sale, k5 stilslă uri esnresisnele sale. - Tradskstorislă se msrginemte.a renrodsue din ksvntă în kă-

vntă ouera agtorislă, observendă

nămai ka kvintele

kz kare se servennte sr, fie bine alese mi ss esnrime:
adevsratslă înmelesă „ală ideiloră” aătorizlsi originală.
Din aneste dos modzri de lzkrare, negremită.
kz aselă de ne &rms este uelă mai meritosă; nentră

astorii klassiui,
mai kă. seamz, este ncanzrată, knui
altfelis n'am nstea avea idee de modelele klassiui-—
smslsi: Asemine lskrare este kiară mors, ksndă se
„Sniksls dos limri kare as afinitate între sine; este
forte grea însz, ksndă se faue între dos limbi eterogene. . De essemnls, este moră rientri
Pomsni a
tradăve din limbile sărori kă.-a loră, nreksmă fran-

vesa, italiana, latina, esnaniola, nortsgeza, kzui aueste

“limbi aă mai aueleami forme, aueami konstrăknisne,
mi aueeaui natărs de esnresisne; tradsksndă uineva,
din aueste limbi, nămai atsnue nte faue o rea dradăuere, ksui nă va 1nti saă Romsnemte bine saă limba
din kare traduc.
Este.gereă, din. kontra, a se minea
de modslă tradsuerei fidele, ksndă “snă Romsnă se:
va anska a tradăue din Nemyenite, 'Pgremte, Evre-:
emte sas Gresemte: toni auei
o fauc, voră reksnâmte ks ag

dskă

de esemnls

bravălă

„te

traducerea; ăi

ue suă înkămztată a:
gremită. “Ilotă sr a-

Ilstarkă,

mi doktslă: Aristia, ne: kare nimini

uri k3

fsksts
n'o

de

uete-.

drentă,: Eă, kare amă uitit'o, m'rtgriseskă.

ks de săts de ori amăsvzrlito din m'sni, înekată
do.
întortokiarea, fraselorg „gresemnti (kare. n merg
ă ne:
Romsnenmnte)

mi de neologismii

ue k5: drentă kăvsntă

|

IX

udte, a fostă nevoită tradakstorizlă a krea, neutră
ka |
S5 renrodskr originalitatea sakrz a astorizlzi. scă
de

„nredilekpisnc.
Mare dibzuie, mare ostenealz, mare
“str5dăinns, trebse nentră ka ss reșincaskz dineva
la, asemine anskstars.
Dar. nentra tradăuerea kr mii ls Dionisiă Fotitino,

mamă

nstotă

mi

niui amă

voită

a

adonta

mo-

dul tradsuerei fidele. Welăîntzis kzvsntă îmi este
ks aztorislă meă ns e niui originală niui klassikă,
nentră ka ss înfsnimeză stitslă seă ka modelă în literatira Romsneasks.
Fotino a skrisă în limba uea

“korânts

nui. nonslavs

a Greuiloră din Favaris,

kă ka-

re eraă denrinmi Romsnii dsne timnzlă seă. Ile Isn85 aveste, de msltă ue uetise letonisenele mi doksmentele veki ks kare's'a servită în skrierea kzri nei

sale, elă ajunsese a se identifika k& stilslă kronikari-

loră, saă'mai bine ziksndă ks stilslă ksrniloră biseri-

vewmti; Amă sokotită darz kr, daka ami fi nrodssă k3 fi.delitate asemine stilă astszi, ksndă Romsnii s'a% denrinsă ks &nă stilămai înflorită uri mai korektă, kartea
ar fi rămasă mi. nevitit; mi nevsndats.'
De aueea -

m&nka mea a trebsită ss fie îndoits: amă fostă nevoită

u tea

astoralsi

nimikă

frasele, aîntârue

ks stilslă meă

neriddele

mi a esnrima ideile

nronriă, feri

a

altera

îns

Jukrarea

mea

lskrată

kg

din essinma originulslsi.

Dar în uele

de ne srms,

Isssndă

artifiuials în kritika, nsblikslai, nă amă de kstăa mai

ziue : amă fokstă ue amă nătstă;
konmtiinns ; fakz alggii mai bine!

amă

G. SIOX.

IPATRITIEA

IEUD.
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Lu
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SAU

A TRANSILVANIEI, TIEREI MUNTENESCĂ SI MOLD
OVEI.

„. PARTEA.
Ei

PRIMA.

EzoC'A IL.

E

Canenzu.ă

n.

Dasia din vekime fuea narte din
Sauitia Es- „ Appiaa.
:
PRR
dsnz. zisa
Eliniloră?, Earii. . astfelizeu
nsmiaăi 12 500ni.
toate nonoarele ue Iskeai snre meaz
5-noante, . dinkolo - de
Istră, 'saă Dsnspe?.. Sb. numire.
de
. Dasia se ksnrinde
.
Ă
CO
Ia
roneanz

IE

1
-

Saitia Esroncans,

.

kare se nămia.i

îi

,

mik snre “dcosebire de sea mare, este 0 narte din
Esrona,. afztoare între Itontslă
Eossing, sai
Marea Neagrz.

kstre

-

uea

meazzzi, între

m

Geograt.

lakzlă Aeotide „Meletiă. !
kstre rzszrită, între Rgsia kztre
imiaz». noante, mi între nro-l.
-" vinmiile Xlodolia mi Volinia,
adeks xotarule 'IIoloniei.
2 Istrală sat Dănzrea, nuryede
din Sabia, dskatală Virtomberg
alzi, ni
de akolo se faze nlstitoare; kurg
sndă nina Virtemberg, Bavaria,
Ags-” tria, Sngaria
ij

nrin

o narte a Tsruiei, adokz

” tre anăsă,-peara Mantencaskr

mi Moldora

Serbia

uri Bslgaria

ks

kztre nordă, întrs nrin dinul
- găsi în marea Neagrz din kare
vea. mai din sas se nămia din veki
me
- Tiagol'a,
Iar - asteză tărvemnte _Kilia, : dure
: uetatea ku avestă name; a
doa se n&mea Boris, astuzi
Salina; a treia Ssbyirile, astez
ă Șt. George
“ui Endrele Bogaz; a natra:
se numea del Bsnă, astvză Tlort
ina mi Kani
Bogaz: mi a vinaea
i

sc nsmea

Noraks,

astzzi Geni Skele.'

Iar mai din

1

”
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, mi
Moldova! de astszi, geara Msnteneasks?, Transilvania
m5nkă
Se msrginea desure Nordă
o narte din Enrariat.
usde
pii Karnani5, iar'desnre nartea Sarmanici, saă Rssia
tzzăl mi Ilodolia?, nrir rîsl& NistrsS desnre Basurabia?, krsnde din vekidin josă de găra a uinuea este snă goltă al merei Negre,
man.
Kara-ker
astszi
nămitz
Istronole,
cra
me
desnre reszrită
1 Moldova astszi se otzremte desnre nordă kg IIolonia,

ku Basarabia,

desnre sădă ks peara Msutencasks,

Ardealslă

Transilvania.

sa%

JIeara Msnteneaskz

2

desnre

anssă

k5

de astezi sc otrremte desnre ressrită kă Moldova,

kă Transilvania

Nord

mi desnre

meazrzi kă rislă Dsnrrea.

mi Banatslă

Timimoarei,

desnre

anssă

mi

v

-.:

saă Tiolonia, desTransilvania se otzremte desnre nordă k5 Rosia mikr
anssă kă ăngadesnre
kz,
Romsneas
meara
pre roswrită ks Moldova mi
ria mi kă Banatelă.
de josă, kare
4 Martea aueasta este Banatală Timimoarei din ngaria

3

desure s5dă

are desure nordă. rislă issa, desnre resvrită Transilvania,

mi. desnre anusă Dsnzrea, în drentală
Romzueruti,
Banatslă erei
Szrbici.
din Esrona; verfă5 Auesti msnyri szntă foarte “nai, mi ei mai mari
rile znora sentă mai înalui de kită norii. mi akonerite kă ninsoare;
legani ka 5nă lannă suit de aluii, ssb diverse nămiri, desnartă Ilolonia
„de &ngaria, delimiteazs Transilvania, Moldova, neara Romsneasks, frekă

„nrin Bngaria, Bosnia, Silesia, mi narte. din Germania. |
:
Resia Iloloniei, snii o nămeskă blond, mii alpii neagrz, sare deosebire
de Rssia alb, sa Moskovia; nronriă îns este Roksolania, saă “narte
din ca, dănz kare sat nsmită Romii, Aucastz dar Masi se aflz' între
Ilolonia ea mai in săsă kstro anăsă, între Ilolesia (narte din Litizaniă

6

Ilolonesz)

kztre

nordă,

între Volinia

rrovinuie

a Molonici

mari,

mi între

Tlodolia meridionals . krtre, ruSzrită, — Jar desnre s5dă se desnarte de
„&ngaria mi de Transilvania nrin mănnii Karnani.
.
1 Ilodolia are desnre anssă Rssia blonds, desnre ssd, Moldova, “desnre
nordă Volinia mi desure rsssrită 'Tartaria mikz; se desnarte în Ilodolia de
s5să mi de josă, mi uca diu sssă are de kanitalz Kamenina, mi NO a, ar vea din josă Kiovica
2 Broane Movilzslă mi faimoasa vetate Xotinslă
;

sa Kiovală,
8

Nistrs,

ai

de Elini se nsmia

Tiras;

als i aărzede

dintr'snă Iskemori

als Rs

;. sică negre, saă Galipică ; treue ne sub noalele msopiloră Karnani, kăr„g5nâă kztre rzszrită, desnsrnindă Ilolonia, sat Ilodolia de să, mi Moldova de jos mi trekzndă ne lsng5 Dassarabia,, se varss în Ilontală Esssină saă marea Neagrs,
9.

Basarabia se afl la otarele Tartarică midi mi ale ioloniei,

între Irsts mi

„ Nistră mi se msryineinte ku Marea Neagrs. desare meazs7i.
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tre meazszi desnre Mesia: de josă. sa5 Bslgaria!, nrin Dsnsre; ui krtre. anssă iarzult nrin Dsnsre desnre' Mesia de

săsă saă Şerbia?, mi nrin rîsls 'Tissa2 desnre Sngaria de jos.
CAPITULU

II.

“ei întzi oameni kari aă oksnată ui a% Izksită Î Chr.
aseastz mears frsmâss, de mslui istopiui se zise kr pposmor.
Cosmog.
.

ar fi venită? din Sarmagia Asiatikz6 nri din Suitia; ks ea
1 : Bslgaria se afls kstro Nordslt

Rsmeliei,

mi se

otzremte

desnre

T5SE-

- rită ks Marea Neagrs, desure ssdă ku Msntele „Ems desure ausst kg
Serbia, mi desnre nordă ks Dsnzrea.
:
Da
Ii
2 Serbia se otzremte desnre nordă ks Dănzrea mi Sava, desnre anssă
- kă Bosnia, desnre ssdă ks Mavuedonia, mi desnre rrswriti ku Balgaria rui
narto ks Dsnsrea. Kanitala ei este Belgradslă, sat velkia Leskonole.: .
Tissa, rîă al Gngariei, nsrucde din mănnii Karnani desnre otarslt Rasiel
negre mi alt Transilvaniei; rmiimemte în cl& mai 'mălte nirae mi se
. vars în Dănsre, din josă de uetatea IIetervaradain.
a
-

3

4
ngaria se nsmermnte în komznă Magăar, mi de kstre Nemni &ngara sai
2. Sngarland, Se înveuineazs astsză ka Asstria mi ks Stiria. Desnre nord
se desnarte nrin Karnani de Iolonia, desnre rzszrită de Transilvania, ini
„ desure sădă de Slavonia -nrin rislt Drina, kare nsruede de .In utarele
dintre Tirol mi Karniolia mi nrimindă mai mslte nzrne se vars în Da; n5re, Se-îmnarte, nrin Dânzre, în Sngaria de sssă mi de josă: vea din

!

:- sasă se întinde din rina stinga a: Dănzrei nzn
josă din xeealalts

rint

n5n5

în Kroania

era Iresbargală, vetate în kare se nzstra
gariei ; iar astazi
Ofen.

este Bsda,

Ing

în Ilolonia, iar uea de

Imi . Slavonia...

Vekea. Kanitals;

stemele. îmnzrteruti ale” &n-

Dsnsre

kare

Nemgii

o. nămeskă

5 Ns se mtie înss ksndă at venită, nină evcăeraiatele loră vele înscra„ nate; atzta nsmai este nrobabilă kz at venită kg mălui ani înaintea 151
„ Kristă, ksul ku 510 ani mai "nainte a venită, assnra, loră Dariă, îmrs=
„„ratală Nlermiloră, k5 foarte nsltr

„semine mai ne ărms
„ S&nra loră earzui a
„Ta atrtă de nonslată
„kiar învingztoareloră
toatz limea,

omtire,

ani foarte rasă . îs resninsă;

a-

Lisimaks, kă 322 ani înainte de Fri
Sristă, viindă afostă bztstă
Kintre 'seksislă întzi al Îi Krist, 0nsmzntală Dauiei, înkztă sa onssă ku tarie. ai
omtiră “ale Romaniloră, sare aă fostă S5n5să mai

”

6 . Sarmania Asiatikz se afla “Kotre otarsle 'Esronek, Asiei,
Isi Ra saă Volga, intre Oueanslă „Boreală desnre nord. estă,

:

mi “ale. î8Marea Nea-

-8r5 Imi Marea Kasnikz, desure ssăă, între Suitia Asiatiky sat Tartaria mare 'desare roszrită ini între Sarmay mia Esroncauz desare ans, snde a a-

4

“"
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Var fi fostă strsnenoni

ai Isi Rixad,

fiislă Isi

Go- -

Istoric Bi-(mer, nenotă
Isi afet, mul. Noi îns, fors ss intromă
timp.
e
A.(în asemine minsniositate de genealogi, snsnemă
i:
kute se vorbeskă de kstre astorii veki ui mo=
derni în istoria
desnre Dauia.
Dar fiindăi
ks în sekolii nrimitivi
nonoarele
-ue Iskăiaă sare nord, - din-

kolo de Dsnzre, eruă linsite ns nămai de astori, dar mi de
litere, iar nonoarele Isminate mi „aivilisate, „nrekmă. Elinii
mi Romanii, nă aveaă niui o relapisne ku ele, de'aucea niui |

snzlă

din skriitorii veki ns a fekstă -vre o istorie generat

desare învenstslă Danici, ui atingă
kmtă între alte mslte istorii.
a

nămai kzte ueva în treao
i
ia

steză martea boreals a AMoskoviei mi Tartaria Moskovitz, ale kzrei nroviapii sentă Divina sat Dsina, Kondora, Ilemora, Ilermia, Samoodia, Siberia,
"Biatka, Lonia, "Loskomoria.
Kanitalele ci cra, - Kazanslă, Astrakantlă,
mi Balgaria, kare se adanz de rislă Voloa.:
1

Suitia Asiatikz, saă Tartaria mare, se delimiteazz de kztre Airea ICas=
nikz, de Ilersia, de ' Inâii, de imnerislă: Tibetslzi, de Mongolia, ni de'

Asia Rasseaskz,
Aucasts mare wcars Konrinde lokari nisinoase, ri
-“Kmaii seui, între kari îusz s5ntă ui loksri mznoase. 'Toatr este I5ksits de T'ztari, kari noarte diverse nsmiri:
&nif &mbls rztzuindă
ka
nomazii; snii statorniaini se okunz ku agrikaltsra, kă kremterea vite
loră, kă meserii de lsksă,

mi kă

komernă

ne

sskată,

avzndă

mi orame

mari; nă szută ssusnii însz n&mai &nzi gsvernă, ui sentă îmnvrutini în
msite mul miui, kzrmuite do Xani mi alui domnitori, Wea mai însem=
nat mi mai mare
oramă de aueeami

urovinnie a Tartariei este Băkaria, ks ăn5 minsnată
nămire, a kzreia jmstate narte desnre ruszrită este

85n5s% înnvratslzi Kinei, Mogolia, nartea sea mare a Tartarici, kare are
ucle mai mslte

lokuri

nsstiă,

nisinoase,

ntăsroase,

mi ksmnii

sterze, es

te sănăsz ea mai mare marte la Kinezi, mi 0. narte mai mikz la Rauri;
„Yar lekzitorii sci ssntă Kalmar, trzeskă ka nomazii arindă Eknteva ora__Xue înkinsite nsmai nrin gremezi de Kortsră saă matre. Imnerizlă
Tagatslsi stz s5b imnerislă Itinei, Iar Saitia nordikz, se pine toats de întinsa îmuzrenis a Rssici, de unde se mi nimemte Asia Roscaskz.
Aveasta se komnzne din dos TDI nrinpinale : din nartea, uea
mai. mik
desnre

anus

de ms&nuii Srali,

trakan, — mi din seatalts
în kare

se

aflz

na

în kare se alt

narte imal mare,

singers

mears Siberia,

gsberniile

Kazan

mi

Âs-

desure rzszritălă Graliloră,
vea: may mare.

| fiudă kz întreuo kiară ne Esroaa, iar ne Tsruia Esroneans

din lsme

mal mmaltă

de dozzeui de ori, aersIs sei îns este
foarte revue, carna foarte tare, mi
kzldsra foarte ferbinte; Ieksitoriă, afară de semengia
domnitoare rsseas-

,
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evenimentele „kronologise, - Se

Cosmog,

- Vekii sei lkuitori se. nămea

„SophFir

vede nrobabilă ks: nimsntalg Tasiei. ks mslyIni an î| cana
înaintea 1să Kristă a fostă Ioksitit de Dai, de. năe Appiaa
Sa

nsmită

mi Dasia.

totă odats. Dai mi Davii, nonoră eroikE. „mi rzsboi- Strab. Busta

Ă toră,

totă odatr foarte. drentă, de. avieeami origine uri

ae

stirne E Gepiie , arii Iskăca aă nartea meridionalz a Dauiei,
desnre gurile Dsnzrei, mi, în insălile kare ssntă între ele.
Asemtia, trekndă mi în ecalalts rin, s'aă întinsă mi a
lekzită toatz Mesia de Josă, dintre. Msntele, Emz5, Marea
Neagrz ui -Dsnsrea. |
:
. Istoria mai zise ks: "Dasii eraă oameni i shnnli, 2omp. “Ap.
dreuy ui, sobri mi isbitori de libertate ;. kz se. zr=4 Pian. 110mseaă între sine kă. mslts koviinggo
ks femeile, 3 Orid
konii, mui toate le avenă.. în. Komsnă. afarz de tute Ii na=
xară, fiindă ks erat mi liberi de toate vimsrile nonoareloră
mivilisate ; lkz se nătriaă ku frsktele arboriloră mi. ale nsmntslzi, nre, kare -frrz otare desnsrpite îlş kăltivaă, skimbends-lă în totă ansli; mblaă însz ka, nomazi, oksnzndsse. „kă urslsitelă

imi nztrindu- se ks lante, dsnz

re se n5mirs Ii bzstori de. lante,

ka-(

ovia,

Ei la alta ns 'se „Morar

esergita de kată la kslsrie, la lsnta

kg giretală,

(Ovi.

nrin kare, s'a5 arziată mii foarte bsni olzregi mi ageri
s5Ea

szată Samogeui,

'Tatari,

(dan

"mi se varsz în Queanzlă Boreală)

rislă Tatar karele adauz Mogolia.i mare

Kalmsui, Mogoli uri Togo;

ar ka-

tedralele orame sontă, Tobolskă mi Irkonkă.
Ri
1 Asestă nouoră a curită din Margiana, nrovinpie a Iersidei,
komsnă

„mit Ieseba; auoasta se afiz kstre

„. asiatize, anroane

de Marca

XKasniks,

ns-

nord-estslă rislui. Oksz mi al Suitiei
de laksl Mars,

mi

de desertă, kare-

le se nimemte Bigsl. Lukzitorii sei 'se nămiaă Derbiui mi Dai,
|

2 . Gegii aă fostă totă dintro vatre k5 Dauil,

wi totă

dintro

nrovingie,

Ei

Isksea$ ne. lings rizlă uumită teruemte ; Geixu, dinz kare se. nămeaă
" Geizi imi” Gepi.
Iar risl“ auesta în genere se nmenmte .Okss, mi 'des:uarte npovinnia, Ilersiei
mare din kate a vzzstă

Xorasa de ăsbek ș, elă este mare, 1ni velă. înaă
Aleksandr velă Mare, karele nrin Margiana a

„ trekstă la Marea Kasnikz, |.
.
a
3 „Auestă msnte se nămemte terzermt _Kogea :-Balkan,, adela
msntele | ma=
re... El& este o marte din Karnani ui, desnarte 'Trauia de
Mesia înferioaT5, se întinde msită în Isnyime, mi este foarte naltă,
eu

6
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_ getstori; nă aveaă alte arme de lztă ksksre ks
ezeron srgeni înveninate la vîrfări, sălige mi lksnite, saă
Bcaben [I:0s6 ; erat îmnzrpini ssb mai mălui konitani misi
0
(dun xete, mi dsnw timnii anslsi tsucaă esksrsisni
Meet.
Îmentră întinderea werei loră, Iskzindă s5b lortsri,
“La nevoe însz de ansrare, se ssnineaă la snă komsndantă dsnr alegere, karele :se uerea ss fie omă simnls,
„drentă, sobră, ku kugetari de ervismă, nreksm a arstato

mi în fânts sn5lă
nrelsmi

din

ksnitanii

lori,

ngmită

Dromixete,

mai înaintese va vorbi, -.

Jean ae

Mai

"Artois. J Dauiloră,

erat mi
din

alte

nonoare

origina Suimiloră

înnrejsrglă. erei
mi

a

Sarmauiloră,

nrelksm: Ianonii, de la karii s'a fskstă Ilanonia! sai Sngaria
de astrzi; 'Tirigenii îmnrejărslă rislsi ' Tiras, sat Nistră;
” Strab. YAksiauii“, Bessii, Arimanii, Assedonii, Gizrgii nomazi,
1 Ianonii craă Suini, Karii viindă în meara eluiloră, IMortsgalia de as"- toză, mi kăuerinds-o,
a%
nsmito
Velto-Suitia.
Ile zrmz arsuksnda- SQ . asănra
Germaniei,
mi
Sănzindă
vuerkslă
Azstpici,
la
numită

dens nsmele loră Ilanonia. Dsnr aueasta renezindu-se - mi k5verindă memiîntală Engarici, lat nămită mi me auesta IManonia; Iar
Asstria a rzmast Ilanonia veke.. în kontra loră a venită mai întii Isliă
Yesar,

dsuz

clă aluii,

mi

în aele

din

srms

Tiberiă

i-a învinsă

nînz

ue

imnepislă Romaniloră a îuuenzt ss dekline. Atsnui aă veniti
- Gopir
karii îuvingîndă at dominat'o; ne auerutiă i-a alzsngată Xsnii, sn nonoră szlbatekă ue Izkzia ne lings lakslă Meotide, mi a5 venită în Italia kă îmnzratslă lori Atila; de akolo întorkînds-se arsi, a5 nsstrată
Tlanonia,

nămindso

dsur

numele

loră ; ne, auemtia

i-ai alsngată

Longo-

barzii, mi carsui e Longobarzi Xsnii, mi în fine ne la anl 900 de la
Krists, ne kzndă îmusrzuia Arnolfă, a venită în kontra lori sn nonoră

din Suitia nsmită Avari, ks karii sninds-se ne 5rm5 mi rsmamii
Xsni,
a resăltată numele de Sugsri, ui eara loră &ngaria.
2 'Tirigegii, karii Ivkeat Iodolia de săst Lui de josă, Aksiauii
de ne lingz

Tiras, dinkolo de Volinia mi de Tartaria inferiorz, &nde cra Britolagil,
Mesagenii, Arnii, Bessii, de la karii a luată numele Bessarabia,
wi alnii.
”- Tartaril. de astuzi sa Bugeaklii, kare astezi este narte
âin Bassarabia,
: ănde era kă nămini ani mai nainte Ozs, ue din
vekime se. ziuea Aksia“ce, aflztoare

" ANrOaMe

ne

malzl

mzrei

Negre

se varsz: mi rîslY Inanis,

nărucde din Ilodolia sententrionals,

la rsvzrsarea

riulai Boristene,

nămită Bogulă

astazi,

ănde

Auestă piă

desnzrpindă-o de Volinia, imi adenîndă

mai mălte orame, îmnarte ne ărms Ilodolia de josă în doz STA,

ui

PARTEA

I. EPOCA

I.

CAPU

11.

ŢI

Basilizii, mi alpii! din. Enirslă “Tasrikă ; Tasrosaigii :ui Saitotazrii din Xersonesă, kare se nămi mi Saitia mi-o:
loin,
- kz2 sure deosebire de ea mare; ini din sust a £i
|
axemtia Tanainii, îmnrejsrslă rîslzi Tanais3, Boristenimii ne lIsngs rislă Boristenet, Meogii ne lîngr lakslă
Meotide5.
Assemenea, mi Tessagegii mi alpiit, Iasigii, kavsrsîndăse

în Boristene,

nspină

mai la vale se vars
' înnresns

ke

elă

în Marea Neagrs, dsuz ue faze snă kursă mai de dos sste mile,
1 - Toni asernia mai în uenere se nămeaă
__mii. astăfelă de kstre Yimbri Germaniei
koboraă Isksitorii din Xleninszla Tasrikz
” snre deosebire de uca mare, “Toni astazi
-ssb Rasia.,

|

Bosnoriani ml
Rrimeriani, nu=
de neste Oucană,. din karii se
ue se nsmea mi Suitia mik
se nameskă Tatapi, mi staă
,

2

Xersonesslă Tasrikă fzuea arte din "Tartaria iaferiorz, sure auăslă Sar.
. maniei. Esronene. El se nsmea mi Tazaria, ne kare aă stsnînit'o Eli=
niă, întemeindă sate mi opaule ; ne Elini.i-aă "gonită Tasrosaiyil ; ne a“gemtia I-ai sănăsă anoi Mitridată îmuzratelă -Iontslsi ; ne auesta învin” gindzlă anci Romanii, laă stzninită et, „Ile rm mare narte aă stzat„nită Genovezii; ne aueuia anoi i-nă gonită Tatarii, ne kari i-aă sănssă
îmnzratălsi terueskă Saltan Maomet Il; astzzi îns se. stninemte de
„Răuii uri se nămemte Krimală, saă Krimeea,

„8

Tanaisăl,

kare

se nsmemte

mi Don,

nsruede

din

lakăl& 'nz- (Geog Adam

mit Ivanov Leyiore, din Rssia anăsans, nrovinyia Rezan Osse- ț Chspa
ra; mi kărgîndă kstre rzszrităl rislzi Ninrs, mui ărmîndami karsslă totă
is dinsslă, se vars în lakală Meotide, Arsesta în vekime se sokotea
ka rislă ue ară

4

fi fostă intre xotarele Asici ui Esronei.

-

Boristenele, în komăn' se nmemte Niura, clă este uelă mai fremosă rit
ală Suitiei, ks anz limnede, mi. kă neniti fsrz de oase; rsrsede din 10ksrile anzsano ale "Rasică; întrndă în Iolonia, adaus mai mslte 'oranre
din Litsania, mi kreskindă nrin mai mslte nzrae, nrekăm Beresina, IIri-

netă, Sossa, Desena, mi altele, trese nrin Volinia saă Ilodolia de josă, ne
anroane

de Kiev,

mi în uele de re rm

dz în Marea

Neagrs.

5. Anestă lakă al Tartariei s'a nămite astfelă fiind kz Flosemte nemti de
tot felslă, De veninii sei se n&memte “'Temerinda, saă- măma mzrci, mi
„de Saipi Karmnalsk, saă oramsl nertitor, El& se afl, între Sarmapia Es-

-. romeans desnre nordă, între Sarmayia, asiatik desnre rsstrită mi ssdă,
„Ii între Xersonesslă Tasrikă sas Krimea desnre anssă. Se snemte kg
Marea Neagrs npin Bosfopulă sat strimtorea Kara, mi se desnarte npin
lakslă Bike mi nrin neninsăla ls Zenone. irkonferinua sa este: anroane
.
.
de 600 mile, iar Ivrgimea gurei sale de 20 stadii. - ..

6

Asemtia

se nămeaă mul

nrin nrduri

mi se nstreaă

kari "mă zăgrzveaă

fenele,

Tersageni;
k

Izksiat

vînztoarea.

Ile

ne lingz

nentră ka 85 se arate
.

lakslă

lingz ci eraă mi

snzimintztori

Meotide,
Gelonif

la iîne-

83

„N

ri se nsmeat

mi

Isksindă nartea

ISTORIA DACIEY

..

Meoni, -venindă : de la lakslă
nordikz

a Dauiei;

Meotide mi

mi în vele de

ne: ărms5

Strab. NIezaii, mi ali! kstre vrsntsra. Densrei; în kstt
toate nonoarele 'auestea la nevoese aliaă întreele.. ...... -...

CAPITULU 1.
car.
1500

Dsnr

auestea
mi Daia

mi Ilanonis

s'a

ls-

Cosmorr. [ksită de natră nonoare: Suinii, Velgii, Trâuii mi Ger-

Tate

manii; îa 'Ilanonia

vele. trei

dintri, wi în Dasia

„Teren. |Germanii?, kare sat îmnsrnită, dens ksm zikă îsSta. Joriuii în dos: Bastarui, mi JIezuini?, nonoare, e eraă odatr din Sarmania Germano-Esroneanzt. Iar Elinii nre
misi; aucintia beat mi sznze de kală. Mai craă ni Nesrii, Iasigii, Kali„_Nizii, Istrianii, ne ling gurile rîzlzi Aksis, ri ne ling Marea: Neagrs ;

„Ii almii karii astuzi se nămeskă
xîzlsi Boristene, Zanorovia,

în komană se nămeskă

Zanorojeni, dintro frămoasz însă a

mi Dusui,

dsns rîsl& Don

Kozaui, dănz vorba Kozak,

dată ruteuitoră; mi oranisl lor 'Tanais, saă Azak,
1

sat 'Tanais. ! Iar

ve însemneazs

sol-

a

Iesyii, Troglodinii, mi alui, Iekaiaă ambele malări ale Dansrei,
într'o
marte a Moldovei mi a, Bslgariei 'desnre Marea, Neagrz.
Aserutia se nsmeaă în yenere mi Geni; astezi îns în auestă lok% sînt
Dobrogenii,

2

Germanii zikă kz saă nămită astfel; de la Gomer fislă Isi
Iafet, alks-

rui fiă Asxânas

at adss

din Babilonia,

dsns

resnîndirea

„ Oamenii sc mi aă Ikuită nzmîntelă Germaniei.
sa numită Germani de la guera, saă gera, kare

„de

la man

kare

însemneaz

snadr,

" man, adekz resbelztoră.
3.

Bastarnii

sînt sn

nonoră

mi sn

komnsnerea

a
al Sarmanici

neamsrilor,

anestora. Gere-

aa

Esrorenc, „de ne msrmarile Marei

Negre, resini kă Ilazuinii din Ilodolia mi ks Alanit din
Litania,

„+, menca

ne

Alnii însr nretindă ks
însemncazs resbelă mi

mi Ilaswinii, între Bastarni krtre nordă, între Ligi

kztre

Aseanssă,

: :mi între Daui ktre sudă.
,
.
|
Sa
4 Sarmayia, sa Sasromaynia uea veke din
Esrona, se îmnarte .în dos:
“în Sarmania Germaniks--mui în uea
E:roneanr.
Ilonoarele Sarmanieă
„.. Germane era: Denezii, Estieii, Jesuinii,
Bastarnii, mi altele; iar ale

E uelei-lalte erai: Roksolanii,. kari trzeaă în
kzrăne, , Alanii, . ini altele.
„„Vekile că, otare erai: ztre anssă rislă
-Vistsla*, „marea Ssedikz,
saă
ÎI

>

II

RE

aaa

“atente, ci reia

a

din

_

-

Karaaul desure Sngaria,

”

zi

teckundă

.

Li

"

nzin Varniavia kanitala

Ă Kare sea drtuiz Ă nsmits og&
eo încaBolfală
vre Frisse
a ia e
Xaff; iar ei
vea din &psă aDanaia
"uigslal, desuvruinds-se arin
alte doz gari, so vars în golfelă
Dannigă. |.

” PARTEA

toni îi nămeaă
' Saini

1, EPOCAL

nînz

Dsnzrei: de la Rsmava;

cari

la wei:.de

TI,

..

ne. ling

înaintea tsturora îns

"9

kataraktele

domucaă

Nasi

ini Genii, avînds: Domnii loră nronrii n5min
i Ilasinani, nternisi wi. înfrikonani nentră - toni .vesinii
loră, atîtă nentrs vîrtatea loră fisikz, kîiă ni nentrg imnetăosit
atea It
ca
Asem
tia

întemeeassrs O.mare

nstere

tâte loksrile nrin' kare treue Dsnzrea:
stenîneaă

Gegii

wi. konrindea|

*

*

Misia de josă,

ue-o

, nîns în Muntele Emz mi în malsr
ile Ptotera.
Ilontălzi Eussină.. Aveas uni 'malte sate
ini oraure,| APPiz2-.
nreksmă

Arsina, Arsidava, Idasta, rui altele. Kari
însa ernă
ne timnsrile auele Domnii Dauiloră mi
ai. Genilor n se mitie;

atita nămul ks erat nimte nonsre eroiue mi
resbelztăre.

Nota E. Ile timnslă resbelzlsi Troikă, (Kare
le s'a Chaez
temnlată înainte de Kristg;1209) .viind
Trasii în A|
sia mikr, uri Iskăindă ne ling Filesnontă
, Sat: înfrrpită ks
„diverse nondre.ue Iskseai ne akolo, nreksmă
Daii din Ir-

Kania, Geyii mi Messagenit; (Izkzitorii "de ne.
lîngs Kasnia
so nămeaă 'Messageni,) kari erat omogeni ks
diduii Omer, n,
nui veuini
. 'Pravii, mai ne srm trekîndă Ellesnontelă
uri] vezs 543;

întorkîndzse în Esrona,

s'aă îmnrziutieată, mi aă dată Ptol. Dion

mai msălte nămiri loksriloră în kare aă. lpksită.

Ilret

Cs

azemti Traui Elinii în genereîi nsmeat Geni,
ka snii se aveaă aveleami datine uri moravsri; îns Genii
nrourii erat de
la Mantele Ems, de o. narte wide alta a
Dsnsrii, kstre gs=
- Baltiks, golfsl Finikă în Baltika, mi linia ve
merge dingoltală adesta k's-,
tre lakulă Albă;

nrin kare

:; desnarte Gesnre Nordă

Oseanslă

Sarmatikă,

sat Marea

îngeuats, „Be

de Germania, desnre rrszrit Suitia Asiatikz,

saă
Tartaria mare k& xotarele auelekz kare se desnarte
mi de Eurona, adekz:

"dela gurile rialsă Tanais, nrin o linie trasz
nîns la rislt Obio, saă dans
“

“ alnit 'nînz la Marea Albz, nrin kare se desnart
e de Asia,
- Iakală Meotide, IstmalS neniusaley Tasriue, sa5 Frimea mi desnre ssdă
,' Marea Neaurz,
Dsnzrea

mi

Ilrstslă;

«+ Tissa

anot mănyii

Karnani,

karii

se

întindă

între

mi Dsnzrea nîns.în Banatslă Timimoarei.
Astfeliă dars nrivits
Sarmania, sat vekea întindere a Holoniei, ksuri
nde o narte din Moldova,

:.. dintre Nistr, IIrstă mi Danzre; o- narte
din Sngaria dintre 'Tissa: mi
Denzre, adek» Banatală; imnerisi$ Ilolonicr din sss
de Vistula. Ilrasia
„» Libonia,

Litgania. Rasia

albz sa Moskovia,

tnde astuzi este zi Moskva,

vekea kanitals a imnerizlsi, mi Enirslă Tartariei
misi,

: tza

10
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meophi-

“ASTORIA DACIEI!

rile ci. De aea ui Erodotăzise ks Trasii sînt Genji;

„stter.

(dar dunz Teofilaktă Gepii sentă Slavi;

iar Trasii e-

rat Ilaflagoni, dsnz Strabonă; iar Ilaflagonii, âsnr Ilrokonis
Xlesar,

eraă

Slavi,

ms Strabonă.

nreksmă mi Daaii

omogeni

ks: Gegii, ds:

Ama dar se înmelege
'kz tâte nondrele. aueste

eraă slavone, ni se 'dinstingeat nsmai ki nămele. Dar fiindă
ks imi regele Dauiloră; Dornaneă, se dedzue!
da, la, ziserea
Sarmatiks Ilan, kare însemnâzs Domn, se ressms ks mi DaSconiasta la
Euripide.

erat

Eneni

Sarmari,” adik

mi Seneni

Slavi, - karii se nsmeaă

dsnz Iltolomeă, snt

mare între Ilaflagoni.

”

nonoră

mi

mai

E

-

CAPITULU IV.
Ga

“3 cm,

Sitaluis,

Domnsli

Odrisseloră ! imi ali Isksi-

|toriloră de lîngz msntele Emz

din

Rodona,

ui alt

„7%: . |altoră Trawi, viindă în ajstorislă Ateneniloră în kon-.

tra si IMerdika, îmnsratslt Mauedoniloră, a adsnată
Polien. 7 [Oomtire msltz din Trasii mi Gegii ue Izkzeaă între
Cap. %. (Emz, Dsnzre mi-:Marea Negrz; dar fekrndsse nase
î Cor,

doniloră,

fsrs rasboiă , omtirea autsta în nsmzră de dos
mii Geni, fs nzimits de Filină|, îmusratslă Mase-

mi

ssb

komanda

li Zeztă 2 momtenitorălă

Isi

Sitalkă mi ssb a Isi Karsovlentă, fă trimisz în kontra Atine-

niloră, kari jsfăeas uzrpile Xersunesslsi [snde este Kalionole,]
mi ks stratageme

asedisndu-i

i-aă rssinit

ne toni.

:
“C.I.

a
Elinii fekîndă urisonieră
ne sn Gett ansme

e

arată Ilitagora, ks xarele ksltorindă în Egintă mi

Herod.

Za-

Suid.c- |molksisă, mi vinzînds-lă în inssla, Samosă, Pa lksm-

395,

de la elă, atită
Jin alte meri, a învsmatmslte Ihkreri

desnre vele uerewti, kît

mi desure ksltslt zeiloră, desnre

viana mi datinele .lonieniloră,

dăns kare s'a întorsă în na-

1 “Oramslă Odrisseloră se afla kstre rislă Ibru, saă Marina de astazi, aaă
kstre Ebră zi Adrianou

ole. 'Tanidide însz o usne între Abdire ui Istrs.
Iar Laonikă zise ks Odrissii erat Moldovenii de astzzi; [Vezi Strab,-K.
17.]
dar se înmalz.

9

,

,

!

Zestă, îmnsratălă Odrissiloră, a luată de fomee no Stratoniza,
Ilerdika Î, îmnzratulă Mawedoniloră,
.- .
o
!

,

sora lăi
ia

PARTEA ÎI, EPOCA 1. Cati Iv,

Ș

il

tria sa. Avstă fiindă, “sroră: sa fskată îmnsrată al Geniloră ; dsus aseasta voindă a înkredinga + ne sănăuii sei
de“ snre nerâsrirea săfleteloră, ui nenstsndă resmui, ui-a, fulkută
o Isksing5 ssb_ nzmîntă, Sa asksnsă în ea în karsă
de trei ani, mi în al% .natrălea ant arstîndsse de o-

dats, toni aă krezstă k7 a5 înviâtă din moryi.- Atsnui
Gegţii imindsse, aă krezstă tote kite îi învzuuse mai

nainte, ui atîta onorare simyirs

nentr

Stra b, Suid,

Pot

elă în kâtă îl

. :

ksuisls |

Toseph.

s'a5 înkinată mi ka snzi D-zei. La aveasts întrenrin- sa ut
dere elă avz de ajătoră mi ie sn servă mi. elevă als Pe
Isi Ilitagora a n5me Astreş.- 'Am'sgindsse .ne 5rm'5 Genii kg a
semine înmelsuiani mi vrzjitorii, s5b îmnzranii se a5 venită
mai tîrzit, la atitea sănerstinisne mi konkordie a& venit, înîn
Eîtă mslte mi mari Iskrări aă realisată,
:
Nota II. Dela Zamolksis Genii aă ksnztată trei sekkte: sna a familiei îmnsrztermnti; alta a nreogilor sat a ku-

vislariloră, ka'5nii ue avea

kană. Auemtia kredeat
moravsri frsmâse; se
komsne, se abineaă
meat kreatori, ssnyi,
saă a kominilor, kari
kare . avea

o deosebiti

în nemsrirea: săfletslzi, aveaă| Faiiuoksnaă lu anriksltăra ; avenă averilo
de măieri, nentr: kare se wii nsreligiouri;- iar aea-l-altz a bstrinilor
se nsmeaă mi oktanozi fiind ks fiie-

kîte sn kară

ks doi boi:

de la adeasta|

siruv.

mai ne rm sat numită mi: boieri, fiindă: ls cota Cass.
limba sarmatils însemneazs . nronrietari de boi, da la boiape!. : Din avwemtia a 'stată ne timnslă li Anaxarsis mi 5n5l& Toksaris, karele a venită în Atena pri miel Leia,
sisma nrin mtiinya medivinej, fs năsă în' rîndslă E
roiloră.
GAPITULU. v.

Daris, marele
sn e a linimtită

îmnsrată al Ilezsiei, fislă Isi Istasnă,
revolsi nisnea

Babilonilor, a nlekată ks
i

1

Nă mtig dakz
nosipisne

astorălă ns

ss o fi gzsită

se înwmals:

în vre snă

.

ae!

k5ui nă

astoră

vekiă,

kredă ka aueast ssi a inventat'o

înssmi

Snro a deduse oriyina nămelsi boeră. Dsns asemene etimologie, se
năto
zise mai karsndă. ks kavzntalt este romană, kui ziuerile boi mi „are

sută do origins latinz,

n:

i:

“Nota tradskatopalst,“

12
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*

„Herodot. )nensmsrats omtire;:
ii viindă în Ellesnont a fzkstă
„Cap 108. oi ne de-assnra lzi,: mi trekînd a venită nrin Trasia
nîns în peapa Geniloră

dintre Msntele Ems,

Ilontslă

Essină -

mi Dsnzrea; mi fskînds-le msltă rs, a nlekată kstre nartea
ur
perde a Dsnzrei în lkontra Daailoră, a (ăepiloră ami
cesa.
aselor-l-alpi Suini, sub nretestă dea resbsna nsvelirea, ue aă fskstă stromoniii loră (adikz Suinii din Tartaria maî cur

|re) kă o. sătz de ani mai

nainte în Asia;

nrvslire

1%
Jormats ne timnstă îmnorzgiei Isi Viaksară I, kîndă
a năstiită Asia mik mi a% winsto neste dos-zeni de ani.
3. Cur!
“Trekîniă dars Dsnsrea,în demert s'a msnui50 | ka: ss s&nse. nondrele Dauiloră mi ale Geniloră,
Asemtia, dn ge at atrasă omitirea lui în loksrile uele mai
selbateue, între gsrile Nistrălsi mi ale. Dsnsrei, nui . între

Moldova
3nă

de astăzi ini Marea: Nâgrr, aă trimisă la Dariă nrin

krainikă

geni, fer

(xeraldă)

ună- kokomă,

ss csalive înpelessl loră.

o. brosks, mi sinui

Daris el

ss-

mîndră mi

vanitosă a krezstă ks nrin. aueste i se trimite nmâîntală, a
na'mi tote vele-l-alte: ka semnă de sănsnere.
Dar sn kon= :

siliariă al se a esnlikat aueste zikînd: O Tlermiloră! daka
n5 ustegi sbăra în acră ka nzssrile, daka n vs năteni a-

skânde' ssb uzmînti

ka mrevii,

mi

dala

ns-v5

nsteni ku-

fsnda în ans ka bromtele; ns veni sksna de srgenile nostre.

Întră adevzr Daris. Isntînds-se săb.ssgeui
datina

Suipilor

(karii

lovind

ne

dsmmani

neînuetat,

dens

fogeaă, mi. anoi

- stzan, ' [iarBuă întorkîndz-se fogeaă, mi din fsgr ursnkaă srgeui) mi fiindă. în nerikolă sz se ursnsdeask t6t5 o-

mtirea de sete, (aflîndă-se suta într'o kzmiie fer de ans, se

era desertzlă Gegilor, din sss de setatea nsmits astrzi
Rilia) abia a înelesă tiklosa stare în kare se afla.
Ile lîngr
aueste Domnii

Suinilor

sninds-se,

aă

trasă în alianus mi

ne

Istică, tivansl Miletălsi, nre karele las rsgată 53 arzs nodslt
de me Ellesnont, nentrs ka s5 sdrobeskr tots oumtirea
Isi
Daris. Elă întiiă a nromisă, dar ne ărmr
s'a resgîndită, fiindă

ks a sokotită kz, kzzînd uăterea Isi Daris,
nzstea smoră ss
Eazs mu â sa, ka na ue era on5s5 legilor Elliniloră. Desi

Eslkînds nromisisnea datz, a dat de mtire Isi
Daris, karele, .

PARTEA 1. EPOCA 1, CAPU VI.

î3

„ aszind ameste, atîtă s'a .sneriat în kîtă a trekut! rsnede Dsnsrea mi sa întorsă nlin de rsminenrin Ellesnontă în Assia,
nsrsind:. ne Dani mi ne Geri, „Vmiunigă 1mi i netsrbăragi în

jerile loră.
“Nota

a
III.

Se îninelege

dara, Ia axeste “nrovinuii, a-

stszi îmnsryite, iar atsnsi în na snite, katz ss fi- fostă ku
mălui sekoli mai nainte Isksite mi nonslate,: ka ss n6ts în
n5mitslă selulă sz se onse nstoriloră ueloră nemsssrate ale
Isi Daris,
Si
:
IE

CAPITULU VI.
Dus

îînvingerea rensrtata assura Atineniloră

înnfîn: Chr.

Xersonesă de ksire Filin Îmnsratsl' Masedoniloră în %*
aliangr ks Zestă regele Traniloră. mii kă Sitaluis al Geyiloră, nreksmă sa zisă mai sss, nsterea Manedoniloră a
înzenst s% krâskz, wi atita a kreskst, în kită învingînd, nre
Tleoni !, a ksnrinsă tâts Trasia 2 mi sai renezit mi asănra Tribaliloră2. mi a Geniloră. Atense Genii, . ve Iskseaă desnre nartea, nordikz între Msntele Es mi Dsnzrea;
înfrikomînds-se,: mi-aă luată de. seamz mi aă aflati ka kale

ss se-mste 'din Messia -neste Dsnsre, desnre nartea nordikz,
mi 5% se săuse omogeniloră loră de akolo. Astfeliz s'aă a-

mezată în Moldova 'de:josă, kare se nsmi mi Dâuia Getiks:

“Nota IV. -. Nomfinis, ui: alni astori, 'din. kari mi snii
Grei, nres&ngind din auestr strrmatare ks Gegii erat Traui,
snănă 7. Dasii mi Genii se dedskă din Trasia. Assemine

uri Germanslă Bissing în tomslă N al Geografiei 1să iso o 3
Lă

Snă

nouoră

dia Masedonia, sse Iaca

- măntele Rodona.

desnre

'Trasia ne inel

2Dion. |

2 „Trauia

este urovinyie a Eazotet;: mare mi întins, kare se otzremte dosure nordă mi anssă ke Bălgaria, desnre sădă ks marea Egeci, mi d0-

“ snre rzssrită ku Montal Esssină, ks Bosforslă Trauikă, ks Ilronontida
mi ks Elesnontslă; se îmnzrpia din vekime în dos nrovinii,(
_: . :
ne &rms în natră:. în Trauia nronio desnre ari5s, în mentale P ”
Em

nsnre nordă, în „Rodona” desnre 55, ui în Bisanga desare”. r
ssrită,
3 Tribatit, nonoră din Messia de josă, sat Blgaria, Isuindă despre a-

mi

masulă el,

d

mat

14
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Romsnii (Valaxii) de astazi. eraă fraţi: Isksitoriloră de neste
Densre, mi strenenoni ai vekilor Traui. Dar sc înmalz în
aueasta : kîtă nentră kxvîntsl& frapi, Bissing adevzră vorbemte, fiindă ks Bslgarii ui Ssrbii se trag din Sarmania mi
Saitia

Assiatikz;

Bulgarii
de

la rîsl

Bolga

sa;

Niceph.

|Szrbii de la Midia

“Ilersianz,

ue

Grisor.

(msn

Sxirbană;

de aacea

Serban

sat.

Volga,

se nsmea

mi

în ko-

Slavii

toi

sîntă frami. lar kîtă desnre ksvîntslă strsnenoni ai velkiloră
Traui, se înmeals: k5ui Genii ue s'a stremstată din Suitia,

Trasiks (duus Strabone,) saă din Suitia, Ilontiks (duns Illstarkă,)

eraă frani

ste Dsnzre,

întră adevzră

nă însr

ks

„ CAPITULU
“au,

Dsns

Gegii

k5 Trauii,

mi

Dauii

E
VI.

de

ne-

-.

mârtea Isi Filină Mauedonslă,

335.

Trauii

mi

(Tribalii de neste Msntele Ems, revoltindsse îmnreg:n5 kă'regele loră Sirms,. în kontra Isi Alessandrs,
fsrs învinmi ks totsl; anoi uersrs. asilă la Geni, în inssla
Ilezac, kare este între gsrile Dsnwrei, snde kredeat ks vor
avea sigăranns.
Dar Alessandrs, ks tote ku mtiea kz avea
a sc onăne la o armatz
de. 4000 kslvremi mi 10,000 nede=
strauri Genji, 'totsmi

xotri

sr treaks;

îndemiînatekă, 'ajutată de nimte vase

Appia.

„ariea r

mi

grsindă

bisantine

bzrui de neskzită ale Gegiloră, a

snă

lokă

mi de nime

trekstă. frz, -de

este ks vre o 1;500 kslzreri uri 4,000. nedestri mi

dă, kszată assnra Geniloră.

Avemtia, nenstindsse o-

n&ne la falangele Isi Alessandrs uele regslate, aă luată fsga

mi S'aă înkis într'ometate ue era lîngz marginea Dsnsrei, kă

_skonă ka g5sindă timnă îndemînatekă, ss loveasks
forr de
veste omtirea dsmmans mi sm o sil6skz a se întorue. Vs“ Zândă îns ks Alessanârs 'se grtea de assediă, mi-aă Isată

femeile wi konii, mi tesasrele
ue aveaă, mi aă fegiti în desertări

mi lokări nesmblate.
Atsnui a trimis soli la Alessandră “erîndă naze; auesta întrebîndz-i de ue se temă mai
| msltă? ei a5 resnnsă orz teams ks de nimika alts ka
de
kzderea uerislăi.
Avestă resuănsă, de mi a înteritată-ne

PARTEA 1. EPOCA 1. CAPU VIII,
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Alessandrs, înss frika fsgariloră, grestatea: loksrilori nesinblate, mi în fine tsrbsrarea nondreloră din llirikă, mi a Te:
bâniloră din Elada, îl nevoirz ss le nromits nasiea, ml 5
mindsse de odatr ks a fekstă xotară îmnrrzi piei "Isi Dsnsrea.. Dsnz aueasta s'a întorsă în Manedonia, . ..
ni
Nota.V.
Ellinii zikă kr Sarmis, - saă Sîrmos, a fostă

îmnsratslă 'Traailoră ;. iar Karnimis ziue kr, a fostă:ală Tribali-

loră;. îns Zamolskis ziue-k5 ne la înueustslă sekolălai ală
11 a vezst în Dasia 5nă bank de argintă atîtă de vekis,în
kîtă literile ellinemti ue craă ne elă erai mai mterse, mi n&
se vedea alta, de kîtă APMIS SOABYS, kare ei ue se olsnaă kă arueologia: esnlikas, 5 cste Sarmisă Îmneratsiă. .
KAPIIULĂ. vu.
Dans

Na

ue s'a îcunoryits irmursrzi mia Isi
Alessan-| 4. Chr,

drs uelă mare, sib. momtenitorii

sei,

-

Lisimakăal. 22 .-:

Isată Travsia îmnresnz ks tote oramele desnre Ilontal Ezssină
; iar rivalslă seă.Antigonă, mi Zestă, ' îmavratel Traui-

loră, mi kolonia Galatiks4 a Elliniloră, sat aliată ks Saipuii, uri sănzraă forte ne, Lisimală. Avesta înss, tristindă a

învinsă

mi

a ssnăsă

tâte loksrile ntnz

în. Istrs; ns s'a msl-

nsmită înks ks atzta, mi trekîndă rislă, sa vanezită assnra
Dasiloră mia Geniloră, neste karii. domnia ptanzel +Polien.-:!
Dromixete 2. ; Agesta' era sn. omă vikleană. :nri-

Henstă, ksragiosă mi frsgală: a trimisă ne &nslă din ostami,
“nămită Aită, ks ovzntă ka ss 'se nrefakz făgaris, mi krzindi în mîinile să Lisimakă s5 se fakz a were: ajătoriă i
-1

Galatia se'afla în nartea desnro Marea Mesier e se nămemte astezi
Mangală; mai cra înss ăn oramă nămită Galatia în Mesia dejosă a Xersonesălzi Axilia, într'o gsrz a Dsnzrei anrâne de vekea Axilia, Kare se

nămermte kaleu 15i Azilă,
Albz
2

[astazi Kilia], denarte kz dor mile de etatea

(Akerman.)

Altslă era Dromixete,

auela ue a: dată ajstoră

Amarsratalal

Antioxă

al

, Siriei la assedislă Kinselei, uetate din: 'Traia, ku 262 ani înainte” de
„Kristă, mi altslă era aistorslt Isi Mitridată.. : Auestă. Dromixete era kg
totală altslă,

EI

tă

Iu

ÎN

:

:

-
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sz'i arate drsmsrile nrin kare ss vie în Dauia. Ilanslă n5-.
indu-s6 mi în Iskrare, Lisimakă a uriimită ne fsgarislă în-

" melztoră, mi krezsndă zisele Isi, fă trasă ne nesimpite în loksri nisin6se, nesmblate mi fr

de

ans,

nrin

kare ,xprr=

mindă-se neînuetată de kstre dijmani, de fâme ui de sete,
în ama tilplomie a venită, în kită era ss se ndrdzks t6t5
omtirea; mi în uele de ne srms nevoia îl silisz se înkine
Pitar A sm se dea nrinsă. Atsnue Lisimakă bandă ans
a zisă: o zei! nentră kztu mik mslyzmire m'amă

fskstă sklasă din îmnsrată me eramă!
Omtirea

Gegiloră

tră rzboislă ve fer

era atîtă

aaa

de: nornitz

asnra

Isi, nen=

de ksvpntă:a -nornit” assnra loră, în

kită eraă sz'lă omâre.
Lisimakă era îngrijită mi întristată
forte de sârta li. Iar Dromixote, ks fireska'sa isbire de
$meni mi limbsnie, snsiea sănsimiloră sei
vor 15sa:55 trks: timnă, mi rssbsnztorislă
din 6sele Ii Lisimakă, în kîtă dăimmsnia
aibr kanztă;. mi ks daka voeskă ss aibr

trebse sz'i dea libertate,

ki Mavedonii ns
loră' seva sksla
loră ss nă' mal
nasc kă dinuii, -

Astfeli vorbindă el Gepiloră

a szrătată ne Lisimakă în fans, nsmindu-lă tats, mi adskîndală la oramslă Geniloră nsmită Ili, nentrs ka sz-l5 mi o0snsteze.
Akolo i-a dată sn nrznză lao mass bogats mi îm-

nodobits ks sksmne bskate, mi kă vinsri în vase asrite, la
kare a mezătă Lisimakă îmuresns ks Masedonii sei aci mai

însemnagi. lar Dromixete ks Genii a mezat în fama sa. lao
altr mass nrostr, kă bzkate ordinere ui ks talere de lemnă
mi naxare de 6se nentrs vină. Kă aucsta a voită si arate ks

Gegii mtieaă mi năteaă întrebzinua Iskssl5,- dar n vocaă, sui

ks nrin ărmare Mavedonii trebse ss aibs amiut iar ns inemiai
ne niurte Gmeni aura de sobri ui kămnstani. Dsuz ascasta
clibersndslă,
Şi)

Kemen.

s'a întorsă
Nota VI.

în Trauia.
Laziă ziue

|
Valaxii

ks

a
neskari a

Jgzsită în rilă Sargennia 40,000 banide asr ai Isi

pa

K

8,

o

Ă

1. Între &srile Nistrălsi mi ale Dsnzrei desnre
Marca Negră, “esta deser=
tslă Gepiloră, în kare &'a înksrkată Lisimakă;
în aueste kzmnil fars de
“ante, sa nerikslată mi Dariz kandă a trekută
Dsnsrea. Aie Iskzeat mi

Nessii ks 285 anr înainiea 1zi Kristă,

”

vw

vo

“v E pr

j
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Lisimakă, mi: mai mslte: bslsui de. asră,
anrâne. de
Ist.
gsra Maremslsi, kz uinsi mile denarte de
remedinna) Transitv.:
Isi Devebală.
Afisndă desnre aue asta, Georgie Kardinal
sls,
a. dat
ăde

ruitire

îmnsrstesei! Isabelei, kare 'liznd tesas
rală
adesta de la afiztopi,: at trimiss. dos mii de
bani sai. galbeni,

ka dară Isi Asgssts Ferdin andă II în
ansl 1637: dens
Rristă, Este înss îndoealz. Grsită-s'a 6
re întră adevsră -a=
semine tesazră ? mi. 6re. ală Isi: Denebală
'făsese? mi anoi,
assemine bani s'uă. gasit mi în nara Romz
neaskr, ks kinălă Isi Lisimakă ne de o uarte,; „mi de
ueă narte 'îmusratsl5 mezsndă ne tronă,. uri îmurejsră 'k5
literile aueste: Li-

simakă

imnaratslă, .-

aa

-. :;
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,
i,

-Dsuz

ue . Selesk
a. ksuer
ă:
ită Trauia, suigîndăj
ne Lisimakă, mi dens asesta alnii, în.
aele de- ne ur-

e

șn. Cr, +
„282,
„i„.

ms mi Antigonă,:ne atsnui
. Bren 5. îmnsratălă Galiloră 3,
Issszndă la Istrs 15,000 nedestri mi
3,000 kslzremi, a kz=
tozată sm kalue Elada, ui ss nrade temnl
zlă Delfloră. Dar
Ellinii snindă-se, dsns îndemnzlă nreog
iloră ternlslsă Del-

fikă, : saă rsneziti asunra Isi uri
atîtă de

Sa fekstă,

ksmulită

rzsboiz

în kîtă nsuini din Ga
ag li
skenată, - lar ointirea

Isi :Brens Issatn, la. Istră, sstărsads-se de
arutentare,” înuenă

a ssnzra'ne
.

Geyi.mi ne

.

.

a.

Tribali,

nrelămă

sui Masedonia,

n.

1” dei întii Iskaitori dsmrs delsviăîn Galil zi
în alte nrovinnii ale
- Auăseno, se ziue
trage

de la

Esronet
ks ar. fostă Yelgii, nonoră foârte nrimit
ivă, karelo se:
Aszanăză,
'strenenotă

al Isi Noe, Aseastz cars

-_kime se nsmea eltosaitia,- ne ura

Iortegalia de astrzi, ini-a

mai

în ve-!

Galia, de la Gali, karit eraă elf.

isată nsmele dela Galr, kare însemn6zz
pea,
Tz de kzlztori; findE ks kindă s'a
smnlătă Weltossitia de âmeni, s'a
"erzbită sz
triniiyz kolonii în diverse uri * denzrtate loksri
din 'Isme, ka
nsmsntslă, Aseasta s'a grmată no timuz
iă
îmazrzpici “Îi Taruinis Irisk, -Latin
ii, nrefokzndă kăventslt de sssă,

„ Snii ve nă-i.mai înksuea

i-a5 nsmită Gali, mi Elinii Galiui. Kondă

Ssb komanda Isi Brensîn nimzră de 300,0 asentia 2% emită dia Galia,,
00, znir
din ei sas amezată
în Italia,

aluii în Germania, în insalelă
mi kiar în Asia. În 'ucle de ne zrm
Pranui, kztre anzlă 223 avu Kristă,
-

Britanie, în Iliria,în Greuiă,
Gali a s'a numit Franma, de. la

"

Vp

A.
AP

aa

2
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în kâtă Sa rdikatE assnra loră Antigonă rii, în snire ks vei
lalni, atsta i-a 'bztstă în kstă nsnini din ci aă sknată. ks fega,
nsn5 la lokslă snde Dansrea se: snemte ks Sava; akolo
Sas. amezată: săb nsmele de Skortisui, nsns ksndă mai ne
srms s'aă ksnoskstă de kmtre Romani. :: Dar. Skortisuii mi
Tribalii atîtă saă strikată snii ne alnii urin resbois, în kztă
koui a5 remasă .din Tribali, aă fsgită la Gegi este. Istră,
mi astfelă s'a nerdstă nonorslă aesta, atstă de'mare ne timnulă Isi Filină imi ală Isi Alessandră velă mare. lar Genii
a kremte

învenstă

mi

în

nsteri

uri

în

nonorsuisne..

:Nota' VII. Galatia veke, estszi. Izstinonale mi Isstiana, este 5nă vramt între 'Bitinia mi Kanadosia, avsndă de
Asestă nsme i s'a dată de Brens, -kametronols Angăra.
rele, ksndă a venită, a luksită mai întriă fobsrgslă Bizanuslsi, ue s'a nsmită. Galata, mi mai ne ărms Iera, de la
ui
treuerea de ueca narte.a Galiloră.: . -:
- Vezi Ironik Isi Alessandră mai i Acograia Isia Meet)

PR

a5

Sf,

<a

| „CAPITULUI X

Z

Mae

€

De

4

Dă
:
PI
SR
“
Randi imaroratelă Maicăoniloră, Ilerseă, înn alianp. la UC
mai -mslte non6rz nordiue, usrta resbelă Romaniloră, nofti
mi ne.Rols, domnzlă Gegiloră în alianur. Auesta:nă sti,
fiindă kz se afla în rzsbois ks Bastarniiî... Ostamii sei; ne-:
nărtîinds-se destslă de vitejemnte, fărs învinmi.
Atsnue îm-

nvratslă

drentă :nedeausz

le-a norsnsită

sr se kslue

nOan-,

tea ks kanslă.la niuidrele. femeiloră, mi ss serveaskz brrbaii he femei, nreksmă 'serveaă ele mai nâinte ne bsrbaqi,
nsns kzndă carti nrin rasboiă s-au rskămnere deson6rea, krnztatr în rBsbois,
Nota VIII.” Ilrobabilă este ka Elinii nisi o distinkpisne nă fsueaă între Dasi mi Geni; ksndă vedeai în fans
„ne

Geni;

vorbindă

desure

ci, înmelegeaă

ui ne Dani.

Dar

dens ve Mavedonii sas ssnssă Romaniloră, Geyii imi Daiii
ssb nămele
1

de Daui mi Sai ui, treksndă nrintre. oraule a5a-

Bastarnit lokzeaă are aDalbtaal

cY"
Ss

este Rosia minor...

:
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jănsă nins la Marea Adriatik. „Akolo, amezs
nds-se într'snă

lokă anzrată.de natărz, eraă neînuetată ssnzr
ani de Romani -

mi de Skortisui, din kare

kazsss smblaă

dintr'snă lokă

în al-

tslă foksndă nrsdssisni. Ilvn în fie Marks
. Didiă i-a alsngată în eara lors nronrie, — mi anoi. Livis
Drsss i-a înfrs=.

nată mai msltă Ii i-a onrită dea

mai treue Damen Î, Chr. _.

Atsnue mi Romanii învensrz a. vorbi desnr
e ci, ns.

minds-i Daui,

,

|

-
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: - CAPITULU

XL

--.:

ă

„ -Stezmtorznds-se. Genii de kztre Bastarni
mi “Traui, te-.
msnds-se totă odatr mi-de Romanii e erag
nanr6ne, Irsa=.

"x ksmniile desnre
msnyi.

marginile Dsnzrei, mi se. trasers: snre,

Ileara loră se desnzrgia în dos:

kstre reszrită

ri:
Tlontslă Eussină era-a Gegiloră » iarz kstre
anssă a Daui-.
lors. De la 'sorgentele Istrslsi nsns la Assionole
(dsne Iltol.)
saă nsnz la. katarakte (dsne Strab.) lokseaă
Dasii;; iar. de
la: katar
akte nznz -la Ilontă, Genii.;

Dar

Dauii

mi. Genii,!

skimbînds-mi loksinna,, . mi-a ski
mbată
mi norokzlt ,lezuuă
îmmsluindz-se mi îmnresntnds-se
între sine, sat arstată ao:

tztă de înfrikonnayi "Romanilor, în kst&
Minsuis Rafe, lndă

"fs stemtorată

de. Skortisui mi Daui,

a trimisă ne frate:seg

înaintek& npini - kolzregi, ks ordină ks krnd
ă va vedea
kz se învinge rzsboislă, sz se-arate de odats
de meea narte

mi sz lkomande 'ss sine kă. trembindle
mi. kg klonomeii;
"mi. astfelă vsetă mare fulsnds-se nrin ressn
etală msnnilură,

dăumanii krezsrs kz vină. mslgi ostauui.în kontr
a oră, mi
temzndsse a5 întorsă dosslă. Mai torziă
Gais srl î. Chr, -

bonis Kurii, ssnzindă

a venită la Dsnsre,

ne

Mesi ini 'ne : Dardani £,

i

mi s'a înaintită assnra Dasiloră mal.
p.

a

.

,

e

1 În anslă de la Kristă 108 Gais Maris a
învinsă ne “Iimbri, uaizsndă ue- .
"ste 10,000 mi npinzzndă 6000 ; iar uei-l-alpt
a5 fsgită în “Dania, Irssia, Livonia mi Litania,. lar ksyul a5 lokuită
în Lituania s'aă nsmită. Genizi, desare kari "mai nainte sc va vorbi.
Resbelslă asesta a srmată în
komitatslă Tirolzlzi, anrâne de riul& Adige,
et
|
2 Dardani se numeaă lokzitorii Moesiei, sat
ar Serbiei de astvzi,: kare nznz
“la otarsle Mevedonici se nsmea Dardania."
Ş Aserntia eraă 6menii uei mal:
.
E
E
ie
a
-

|

Îmeargs

“-

dar-s'a temstă ss.

ori kare altslă din Romani,

msltă de mt
da î

...:....+
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mui denarte.: Mai ne-5rms 'Anis Klazdis

a venită asănra

Sarmagiloră; Ti "Lsksls

Togi asemtia îns:

Cap- 7. [n ais mi nsnm la lakălă Meotide.

mal msltă nreferaă
se Isnte 5 ci. .

sr Vaz ne

men% la Ta-

Dai de. denarte

de kstă ST. .
ia

GAPITULU x:
Pksnds-se

1. Ghe.

Domnă

50-36,

asănra Daailoră Berebista,
strenuinată

grsită nonorslă fârte

din kassa

dese-

loră resb6e.:: Dar findă omă kă minte, vrednikă mi:viteză,
în skerts- timnă, kă konsiliele ui învpztsra filosofălzi egin-:

agerime
sa skă
tean Disines, mi ks. fire
atztă

mi-a înturită

nsterea,

în kstă a

vele vesine ale Geniloră. : “Preksndă
Cta
Strab.:!

în arta : resbelslsi;:

s&nzsă

mi

tote

nond-:

ă,
a nrs-.
ne srms Istrăl

dată Trauia ns în Masedonia mai Iliriaî,! a nrsns-:
(dit.ne elnii &nini kă Trasii mi Tilirii, nrelumă ini

Dion: [ne Boi 2" pi ne Tazrisui 3, îmnresnz ls domnslă loră!
ÎEritasiri,-în kt& “lokăls loră- s'a: nsmită: desertălă:
i
Boiloră. El& mi-a întinsă domnia de la Boristene mi 'Ilon-:
-szlbateui mi mat 'skzrbomi k&nosksyi ne atsnui: lokseaă în groni sz-.:
_nate în baligele viteloră, în tâtz Biapa lor& de trei ori nămai se la5,—
.odatr kzndă se nzunteas, odatz ksndă se înssraă ini odatr dsne mârte,
„zndă îi skzldaă (Alian. ist. e. 1V).
Aveaă însz talentă deosebită zen
tră musikz, kzntaă - uir6 "fegmosă în flsere. ! Tera auesta se nmea mi:
- Mesia de la Mesii ue lokseaă: o narte: din ea, desnre ritlă Kabrs, saă.
diabrg, karele desnartă Serbia de' Bslgariă, uri karele. se. numeuite mi:
Moreva, sa5 Sskava ; mii. în ucle dsne rm
s'a numită, Serbia de a Serbi ,

nrekămă' s'a zisă la. 'Cap.. VI. nota, IV, mi se va.snăne mal: nainte. (0r-.
„teliu),

i

E

ÎN

,

1 Audstz nrovingie” dia rekime se nămea mi Iliriks, mi se îmnzigia în”
dos uzrpi: în Dalmania mi Livornia, sa Kroagia
kare astazi se B5-.
seskă ssb imnerisiă Adstriei. :
.
2 Avemtia craă sn nonoră Galikă, mi lokseaă Boetnia,; “kare see xotzramte.
-desure raszrită ks Silezia.
mi Moravia, desure nordă ku: Lusania mi k5

-Saksonia de.sssă, desnre ansst k5 Frankonia rai desnre s5dă ku Bavaria., Dsne Boi, cara auesta fu loksits de Markomaal "mi anot de Ba„imi saă Boeml.::
: ..:...
ta
pe
a
E
3 Tasrisuii. lokzeat

nartea Namoniei dn ausă,

ge. se : nămmenite astrzi, Stiria.

PARTEA: I, EPOCA 'î, cară Xa,
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tslă: Esssină nzris le Norikă ! mi sn la. otarele .Bindel
iyilor; 'a ssnăsă mi kolonia 'Eliniloră de ne: Boristene
2.14

kare o îngrij
nr:eaă
bine Geşii, interesndz:se de.nrodslk:
tele ei, asemine mi oramslă Odrissiloră Aigis: (vezi. Cap. IV.

sib nota a.).rie are ne urm
lzs: de. la:

Geni. -.

Vitelis viindg: din Mesia 6

E

”

i

..
Berebista. kătrierendă adeseori atat Traziă i
Iliria ,:kztă "ui ele-l-alte “orare ale: Romanilor, 25
adssă la: mznie! ne Islis. Wesară , Karele 'dsne 'ue a!

i:

cir!)
învinsă

ne Ilomneis, întorksndu-sela Roma, s'a deuisă. s. nleue asă:
nra Isi-mi a' IMarniloră. "Aura, darz trimijtendă la Anolonia
d
dsne Asgs
: Oktavi
stană,!
ă ka ss-1% aibz de 'ajătoriă: în: res=
belslă Davikă mi Iartikă, nlsnăea ermirea 'sa;*nă ajsnse
în!
s5 a-ini îmulini skonslă » zi lovirea 'de' mârtea li Brsts
mzntsi ne Dai, ne Iliri 'mi Ilarpi 4 de nerdere i răins.
K5 tâte ameste Berebista nrdiarase dos: sute de- mii de
'02

iutire lontra Isi: Azgastă. di
"* Viindă

rai

în! Dasia

wtire

N

Sas skslată Genii ui aă

ks -inksrsisnile. lor&:

- Antoniz

Ia

i

desnre “morte
Isi: a:
Yesară iai

învenstă. a: strika' Mauedonia

gssindă

nretestă, a derstă de

la Senată omtire în kontra dămmaniloră zikzndă
kr ui Tesară îlă. gztise ka "s5-I5 trimius în. kontra: Gepil
oră mi a
Iargiloră, ks tote kz konrinssrile xotarzloră Ilarti
ve se stznsneaă în naue înks. “Dar Senatslă, avzndă
îndoele dăs-

nre inksrsisnile Gepiloră
“în Mauedonia: (kzai se-bsnsiks;
a

Antonis va întrebsinga omtirea în sfersmarea
Romei), arefesa
mi. tă
a' trimis
” ă snioni ka s'vazs daka :uitirea era. adevmrate,
îi
i
E

1 Norişii se nsmeaă 1okzitorit msngiloră, dintre,
Korintia mi Salisbsrgesia,
dinkolo
de Tslă Ins, mi

se xotzraă ks

Bindeliaia,

saă Bavazia

, .
,
2 Adeks inssla Axilia, ue se afis în Sarmania Etronc
anz, înaintea gsriloră
Boristenzlsi,

saă Ninrslsi,

3 Oramă frărmosă „ală
în

răine.

:

Hi kare în komănă se nsmemto

Kapkaria;

Masedoniei la malziă marei desnre angsă
„ Astazi
RIL
ma

„T

e

La:

N

i

4 Tlartia era o nrovingie urea mare a Ilersicr
, întro' Midia desnre anăst

Asiria deșnre rsszrită, Iepsida desnre sădă ; ui Irkani
a desnre

norâs;:
"De snii se nsmerute' Arak, mi de snii Korasa
, Tle timnală îmnzraniloră
Romani, se ngmea mai ks seanz tota; Ilersia
săb nsme de Martia. *
e
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Senatslă, se nrokiams

-.:* Între aseste, Antonis, înnielsndă
komsndantă

omtiriloră Mavedoniae,

elă înss mai

trrziă

-

mi snionii întorkznds-se

aă sn5să ks n'aă vazstă „Geni în: Mamedonia, dar ks daks
se ve trage omtirea de akolo, note ss înksrgs iarsui. - Antonis, ne ărms amsgindă legisnile din Manedonia, le-a trimisă în Italia mi nirin votală nonorălsi a fikstă la frate-seă
Gais Antonis,. ss se nămeaskz gsbernatoris ală Mauedoniei;
o nui

rză, ki

la oramslă

Istrianiloră !

învingzndă- -se de kztre' Bastarni. aliagi ks -Mesii, s'a grzbită
vede. însm ks

Se

Dion Cas.|5% f5g5.

38, Cap. le

în auestă

erat

resbois

Daui, lui în detatea. Dauiks. Genskla sat g-

sită mai tprziă mwrai înmormsntate - din nrzzile -«e a Isată
i
ne' Antoniă. . iii:
kztg trizrmviratală sgodsca kanitala

aă învinsă

krndă

„Ile timnslă

3. Cur.

ȚRomei,niui o grijs ns se Isa'desure. Dâsia; -dar res-

%-

kola Tlanoniloră mi. a Dalmaniloră îndemns ne Asgsstă Ok-.- taviană sz se dsks assnra loră, nentră ka sz infiez valterii
Romani mi ne nsmrntălă Dasiei. : Azsgsstă ordons ka ss fa-

E tabura rssboislsi în oramslă Segeste 2, kare. este în maIslă râslzi Sava;a fostă

“Tacit și
"

(55 trkz

ouitirea

meste

Jsigoră îndorsntslă

kare înk

mi vase

ulgtitore .ks kare

rîg;- dar. nentre

ka-sz fi5

sză, a: lovită earzrui ne Dalimanii

se ninea în Sitsnia.: În: rssboislă auela rsninds- -se,

a însetată de
a se mai

bate ks aseste

nondre kstezrtore, ui

întorksndz-se la Roma, -a Ipsată komanda li Marks
'Tasrs,

Dar nrenarativele
ma

Statilis
o

croismălsi

ele +mari alei Ronianiloră,

Isi Asgsstă,

a5

ressnată

în

toate

mi faiDauia,

Du

atztu de tare aă snrimsntată ne “Berebista, în kztă a trimisă
soli kstre Asgsstă, nromitrnds-i ajstoris în kontra Isi Anto-

“ni.

Solii trimimE însz, versndă Iskreri nedemne de imue-

1. Istrionole,

kutre

gara

Szntz: sat Ssdikz a Dsnzrei,

kare astszi

se. n5-

mezute Tortina, ssaă IIrostovipa, desnre rzszritălă Bslgarici, denarte, de
„malslă Mzrei

Negre

GO

stadif,

2 Segeste sai Sisuia,. oraus al Ilanonici în mmalslă mislaă Sava,
anrâne de
- otarele Tăruiei.

Asta

era uctatea. Kroamici

nici, în komsnă nămits

Sisseg, saă Sissak,

“esariue,

la otarslă

Sklavo-

|
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Trist: Romană, Asgsstă a ordonată ss se întorkr fara ni
snă ressltată. Berebista.. m'niindz-se de auâsta, s'a denisă
sz se dea în nartea Isi “Antoni, mentră ka sz n6ts smoră ss se întinzz în timnslă resbelslsi dintre Btrab.
Oktavis mi Antonis. Dar revolta kasniviloră sei mi mârtea,
fsrz veste Vaă rsdikată din Isme, maă nainte, de a trimete
Romanii: omtire în. kontra, Ii.
a
DR
Li

oa

CAPITULU

:

AXUL,

Dsne mârtea lui Berebista s'a îmusrgitt. îmirarogia sa
la trei, domnitori: Rols,. Daniga wi Ziraks.. Avenmtia, din

Kassa intrigilor interidre, de mi, nerdsserz. din; năterile loră,.

ostire. Rols,! aflind desnre resbelglă +civile ae era între Romani, mi nrevzzsudă ks ns nâte pinea în măltă, ns g5"-si k& kale ss nleue în "Kontra loră. Dar: fiindă i sănsumii
sei „zerea ka nămai. d kztă ss nlese, elă a slobozită înaintea
loră doi kai, kari aă învenztă a se msnkă între „ci, atsnue .
aă slobozită mi snă. lan, mai sait vazinds- LE a5 stată îndats de a se masnka mi.saţ renezită assnra Isi. Ks ki
- nslă aesta, feksndg ne nsnoră Ss îneleags ks mi, Romanii notă SD s0 IBIICAZI 'As5nra loră, Taă îranedekată de la
“Mornirea sa. .
„Dar aei-l- algi. domni

ai “Daniet

alt- felt soko- be Chr

“tindă, sat snită kx Tasigii 1, kă Sarmagii ii ks Ba-l. %
starnii; mi ag nrsdată ue Mesi, ne 'Tribali mi ne Dardani.
“Xlele întzi sukuese le detârz kăragis, mi treksndă: msntele
Em, a5 fslkstă mari daune Dentilegiloră sănsmi ai Romanilor, nrns

ue “Statilit Tasrs. i- aă gonită neste. Dansre.

Site,

domnzlă Dentiliniloră, mi alui. amisi ai Romaniloră, 2ă voită
S5-uri rssbsne mai măltă nentră „strikzuisnile uri daşnele kzte aă. fostă „suferită de la. ei. Atsnve Marks Liuinig, Krasss,

1 Iasigiă. muri” Meoyuii, odata loksitori ai Sarmapiei : -Esronene, desnre
lakylă
Meotide,. între Novari kstre anăsă, mi Roksolani kstre. rzszriti,
ande astzzi e. Tartaria mikz, Iar Lasigit- mi Metanastii “lozeaă Sigaria
de susă „ dinkolo de Densre, avsndă Dasia snre Tsssrită.
”

|
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iubernatorislă de atsnuo ală Grevici mi ali Maiedoniei, vs:
zonă

Dasici,

mimilsrile domniloră

la” Asgastă, s% nedenistskr”
Antoni, mi ss ancre ne aci
kată asănra Bastarnilors,- i-a
n'sre, Ii lokălă în kare ei
ui a n&să stzuznire ne ele.

ordin$ de

ne uci ue săntă de nartitală Isi.
ue ssntă "nentrs Oktavis, a nlebntstă în Mesia, anrâne de Dss'aă fostă întzrită Ta asediată
Atanui Fols, dorinslă Dasisnre amiuie,

ulekată

„Dion. Case, loră, s'a arztată

nxiimindă

mi

mi. Krasss

Pa

trimisă la Wesare, karele la înktă- amuilcă sui aliată
ali Romaniloră.

Dsne aucasta Erassă, adslnds- -mni -outirea ne lengz:

!

Mare,, 'atzte

dasne a ssforită

rin

Igrsele “ se ne îeuetati i

se nsnea, înliztă xotzrzsă si se lase de asemine “esnedipisni.
Dar ssmenia Besiloră, a Trauiloră mi a Bastarniloră Pa silită ss grrbâsks "resbelslă, mi mai alesă lizmată de -Rols;

noslă generală alg Romaniloră, ue aere a ajstoriă kontra: ză
Daniks, " Atsnue Krasss, 'sferzinsndă ks totslă ne Besi;a
intrată” în Dauia; feksndă resbelă,, a învinsă -ne Daniks ri
Pa nevoită sz fo5 k5 ramsmina ostei sale într o etate, în
lare Romanii a%

intrată

nrin

trzdarca

snăi

ostamă

grekă,

ue era soldată al& Isi Daniks. Tars Dauii vzzznds-se astfelă sărnrinuui, ax nreferita ss se omore între ei, de kstt de
“sabia Romanz. Între ci aflsnâs-se mi domnală loră Daniks,
a ordonată amiviloră Ja ss-lă Big; iar fratele se, nrinsă
fiindă de Krasss, fs krăată, uri Iîsată liberă măi: ne &rms.
_ Dane asostă rpsbois , Krassă' a nlekată: is omtirea sa
azsnra snei suelănue (acniterz) kate se nsmea Keiri 1; a- veasta. era o sriclenkz mare mi tare, în kare se înliseserz
înslgime

de nonoră

kg averile

mi

ks vitele loră.

Krasss,.

înlkonjăr&ndi'o nui înkizends-i tâte emirile,' nriu fome a silită |
ne înkimi a se trzda.- Dsne aseasta a iilekată la Genskla,

altz metate ssn5sz si Ziraks, fiindă ks se azzise kz akolo
_eraă stemele resbelitie mi uele-l-alte

nrzzi se aă fostă Izată

Bastarnii de la Gais „Antonis kzndă las invins la Istriono.

1 Desure snelsnka aveastă: se zise, k3 Titanii învântt fiindă dee zel, akolo aă grsită

asilă,

:

.
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îmnreins ks tâte tesasrile 15i,. se dase la

Sainika ss le u6rs ajstor
sui :sinani
ă,se nlanslă Isi Krassa.

Anesta: îns în sksrtă

timuă :l55" mi

sta, dar ki mslts osteneal; ne aim

uetatea ameo-f

er

Trasiaks trim

„i

_r
p.

EI

„*.

..
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a

ara

PI

Aaa

Lisinis'a trismfată, iar Dauiă în msănni :snde lokzea
ă

rrdikzndă domnă ne Kotissonă, emiat ksndă înge-( î. Car.
a Dsnsrea, mi nrsdaă marginile, -Desnure săusrori- torat. câni
le-“mi suaima ve" avăscr5 Romanii de la: Kotisson „LL. cap. 20;

insrtărisemte noetslă' Oranis, kmui iflzudsse la Mevena
'! ii

„înninsă ueva mai

-

,

,

Orat,
denarte,:a, rzdikată i.
mi uetani ne(Cap.2 IL.şi III3:

la marginile loră, mi Romanii se: mandreat kzi.aă iuist
gi

mtirea Dauiks“a Isi Kotisson. Însz Dauia: atsnue
ng-'era în

vinss; ns tsizis se rsdiks earzuui mi se întinse; e

tite

- i! Lentsls -a stabilită msltă mi ne Sarmagi, fslznd
ă. ue=:
tei snre sigărann5, desnre kare. Ilrokonis” atira vorbetn
rte :
pImnasranii Romaniloră at întprită gările rizlui Dsnzr
ea ks
„kastelsri mi etenă, atstă în drenta kztă mi în. stenga
, ka
„55 onrâskz ue barbarii de neste Dsnzre, mi ss
le însufle

„frikz.“ : Mai de folosi însz de kstă toate întoriterile;
ade- .
ste, nentr& Romania stată mortea să lotisson, karele
lsn- .
tends-se ks Lentsls, 'a'kszstă în rzsbois, nrekimă
mirtări-

sesde Ssetoniă zikzndă

7 Asgustă a: îmnedelată înksrgeri=

„le Dauiloră, ziigsndă trei

domni mi mare mslnime

mtirea lorg.. : Fiindă. însz ks „agestă rege

din. o—

als Dauiloră eră;

vite
mi! az
resboită
oriă, vrednikă atstă în timnă 46 nave neu-,
trs vele din întră îmnzrzniei sale kută vui în timni
de res-

bois în kontra dsmimaniloră: sei,'a dejskată ulansrile mi
do

rinziele Romaniloră” mi i-a adusă la nevoe mare,
e

1 nă

”

Pe

.

DR

CE

AI

bsrbată învznată, amikă ală lut Wesare.

DR

i

ip

:
”

.-.

i: i asi

să

.

adese sănzrată de snit mi d6 alşii, era întrebată “mere da
Ea a mai. aszită ueva: desnre "Daui?. Vesară, grsindă (Sarpon. e.
lă: kale 'sz se kărego de nonorslă. atestă sănzstoră, | .6. 35. ”
ai trimis
ă . ne: Kneis Lentsl assnra lori: Avesta i-ad zor...
.
,
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_De mi Kotisson a nerită, 'Dauii totsmi sat înssflegită:
aă
1 ch, .„sninds-se ks Besii, ks Sarmanii mi ks Ilanonii,
le-a
abia
jenă, mari tsrbsrsri Romaniloră, ne kare
i
linimtită Tiberis.. Auesta a isbstită. de a fskstă ne Dasi ss
stabileze ne nrsăstorii loră din Ianonis, dsne uererea lui
Asgsstă mi a nonorslsi Romană, ka:ss ns se înkizs temaltă Isi Jans. Dar. neste Jurendă, Filis Kats nriimindă .

ordină a merge

assnra Dasiloră, a 'adsnată 50,000: ostami

din loksrile anroniete de Dsnsre, mi &nită ks Severs, enarMesiei, lsssndă Ilanonia mi Dâlmagia, a nlekată
tis
aj
Osia.
asănra loră.' Mare dobrndr însz n'a5 konstată, sui
|
“Besii mi Sarmanii, Iasigii mi Gemii 'li sai -onssă ka &nă
Dion a Ai neînvinsă, nsns la mortea li Aăgastă, fors
Dr.
” 14
a 'înueta ku eskărsisnile: loră mele xonernti. .
„Nota IX. - Ile timnii auestia Ovidă, (faimosslă.noetă alt
Romaniloră) era essilată la oramslă Tomi, karele. se afla în
marginea îmnsrsuici Romane desnre-Iontslă: Esssină,. între
Istrionole mi Galatia. “ Avestă oramă se nămea mi Milete,
ui” în ele de ne srmz Koustantiu, sat Konstanna, dsne Konstannia sora marelsi Konstantină. De aueea ksndă Ovidă
snsne desure trismfslă Tlanoniloră mi desnre ssnsnerea JDalmanici, ziue ls Dai eraă neînvinuri,
CAPITULU

XV.

Tiberis, isindy azrută resbelslii Germanikă,
desnre
- kare se. temea mai msltă, sa dedată îndats la krszimi mi

la 'desfrsnsri.

Amezends-se la Kanrea !,

nus

în atsta a

abandonată îngrijirea kanitalei, în kstă nisi deksrionii k5=
Isrepiloră ns i-a komnletată, niui ne tribsnii saă kzrmsitorii orameloră n5 I-a, arreslimbată. . Aveasts. ncîngrijire fks:

ks Armenia *? leuze. s5b Marge, ăiar Mesia sh, Dani mi Sar- |
1 Kanrea saă inszla
mi ks

Kati, densrtata ka 3 mile de - nromontorisls” Atenel

24 de ală Neanolit;

În ca este snă

neazs de doz ori ne. ant mălpime

oramă

mik, uri aiaea se vs-

de nirenelipe.

92. Armenia îmi are nmele de, la. Armeniă , tovaromslă Isi Iasson. "Ea se.
îmanarte în minorz: uri maiorz: ea matoră se
4 ziue mi “Tarkomania de la

PARTEA 1, EPOCA 1, CAPU xv,
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“mani; asemuie mi Galia se ksnrinse de Germani, sare
mare rsmine wi dasns a imnerislsi Romană. „Tiberis
trimiundă ne Dress îh Germania, auesta a îmuzuigită Maravo
dslă 1 a ssnssă

nre Ssabi*

mi orsndzindăle 'domnă

ne Be-

ni5, din semingia Ksaziloră, le-a dată de loksită. lokslă
Kassă, karele este între Morava „mi rizlă Bags. Iar legi6ne
le

„Mauedoniue

a%

frkută “mi

cle ue at nststă,

snre a: ansra,

Mesia în kontra barbariloră; mai alesă a 4-a mi a 5-a
s'a
nărtată eroisemte la Banatslă Timimorei snde 'ssntă drimsr
i
s&nate în malslă

de ntre

als Dsnsrei

nentră ka, ST „Grisel. Le

se tragz vasele ue se nerikzlaă în katarakte. Anr6ne de aseste'drsmari sa fskstă mi inskrinpisni, în
ria Isi Tiberiz de kztre ostamii numiteloră legiâne.
„i Nă se, vede. îns ka Daaii“s fi fustă vre o
uisne însemnats niui. ssb Kaligsla,. nisi ssb Satie]
niui

săb Nerone ;:ui "săb . aueruti

:

|

PS
:memo=
; .
esnedirr

îmnsrani, „Ra: nril.

eneca,

. -

*

mai nairite, Dsnzrea desnzrmeu ne Romani de Dani mi Sar:
mari.” ' Asemine mi Ilirii, mi loksitorii nsns în Dalmâgiia

mi Dsnzre,

sc anzrat nmai kă dos legine,. kare sariji=

neat lovirile IDauiloră.:

Ia

Ac

„+ Dar neînnelegerile interidre dintre “eiarii Gal-f

ba, Oton, Vitelis uri Vesnasiană, mi miseriile dintre

ci, a5 kreskstg

nzterea

Dauiloră. Lirikslă

liile s'aă revoltată, Sarmanii

p. cu i

- %-

_

sa tărbsrată, Ga.

mi Ssabii „S'aă -reskslată.:
Ile. -

Tsrkomanii kari a£ venită akolo din Tartaria Asiatikz, . Aucasta
se xo-”ramte ks Georgia desnre. nordă,
ks Asia mik desnre anzsă, ks. Ilersia
desnre rzszrită, mi k Diarbekir desare say ; rislă ei aci mai
însem=
nată este Araksi, mi kanitala Esrum. Iar uea minor se:
nsmemte, de
Tărai Aladgli, mi se xotsramute desire anssă mi nordă
ks msntele Skordisks, desnre' rszrită

ku

Esfrats

rmui desnre

s5dă

ka: msntele

" Rislă că velă însemnată este Melas, mi kanital
a Maras.

Ames.

„1 Maravodslă, sa5 Moravia, este o-narte din Boemia avandă Silezia
desnre
"rsszrită

mi nordă,

desnre anssă

înszmi Boemia

mi desrime szdă

Azstria,

” -ănde din vekime era nonorslă Ksaziloră,
i
2 Sabia, say uerkslă Ssabikă , konrinde dskatslă Virtembe
rgslsi, marki-

zatslă Baden, mi Dărgotia.

nrovinuie

„

mare a Germăniei,

Sa nămită arua de 'la rislă Ssabs, mi este
se xotzramte

desnre

rzszrită
ku Bâvaria,

desnre anăsă kă' Rinslă , desnre ssdă ks . Elveigia,- i, desire
nordă ks
Frankonia. . : NEI
I

I
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“Taci 6. e
aacasta Domaii Sarmaniloră uri Iasigii s'aă le-P-2
[gată în aliangs de resboi între ei mi avsndă mare
mslnime de nonoră mi de Isisrime, saă trasă deo narte
atstă domnii: 'Suabiloră kstă uri ai Ksayiloră. Tar Selkstiliz
Felise observa ku: arina Tasriks, ui 8 ontă regimente de
Norii,
CC
-:
Astfelă ormazndă lslerarile s'a fekstă : bztaca între: 0Serarn. loa mi” Vitelis la Kremona în Italia, mii. remsindă
Panonia. învinsă Oton, sa tărbărată - -nă -nămai “Germania, dar
mi-Dasia, kare s'a gstită 55 :resuingr. legiânele. romane.
Dar Msuiană a; resistată ku a mâsea' login IIBRD “e a venită Fontenis Agrina ks Ostea Isi Vitelis în: Mesia, mi astfelă a întimniuată -lovirile barbariloră.
Dar uelă mai mare
“ajutoriu nentră imnerizlă Romană a fostă. zuiderea Isi. Vitelis, ka snzlă ue. era: nedemnă de a domni ne Roma, : nentrti
kr&zimea- mi desfrnzrile Isi uele nemzrginite.
«Dar krndă se aflaă în revolts Ilanonii, Iasigii mi Sarmagii ,

karii

resninsesers : ne

Dau

uns

în "issa,

-nre=

ksmă mi Ssabii, Bastarnii mi Germanii krui lolkicai ne akolo,

atsnue

mi Vesnasiană

Illatiă . lokotenentală :seă din

a lată lesrma.:

Atsnue

Marks

Mesia a sănăsă neste 100,000

de barbari îmuresns ks domnii lors; a linimtită msl nimeaSarmaniloră; a ssnssă no nemslyrminii de mai nainte ai Romaniloră; de la domnii Bastarniloră, ai Roksolaniloră. ni ai
Daniloră libersnds. ne nrisonieri, i-a, trimisă 'ne la traii nui
“nzrinnii loră;. a5 lată wi ne ostateuii (zploge) ue crai înks la inemisi; iar no domnălă Suiniloră înksnjsrzndală, Va
gonită din Xersonesslă 'Tasriki dinkolo. de Boristene, mi
elă selă întră a lsats de akolo grză nentră nonorălă Romană.
Vesnasiană nentrs amcasta la onorată ks darsri de tri: smfă,
_Dsnz aueasta ssb' Vesnasiană, nreksmă mi. ssb fislă seă
Tits, tote nondrele auesto at fostă sănăse; smilite ui linicutito,

caprruLi XVI.
Ssabii uersndg de la Domeniană sn ajătoră de 100
alsreri în kontra Ligilors, ue Ikseas 'atenue în Mesia,
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le-a îmnlinită vererea; dar aueasta a fostă [pion Câsa.
sa înuenstă earzuli resbelă;. între. a
Pe 151. .

mani uri Dasi
. Ligii
. ssnsinds-se, S'aă nită ks Iasigii, mi
Saă grtită-s5 treakz Istrală. 'Atsnue.vaă skulată D. Chr,
ui Davii, ks domnslă lori Deras, „mi renezinds:s6 Duiai și:

a5 tpeată tote gardele -(strejile) Romaniloră,

sfzrz- dee

mrndş ks: totslă ne Anis Sabins ks omtirea sa.|
Dsus aueasta Dra, nrevszsndă viitorslă, mi vrzsnds-se urea, jsne, a abdikată: în favârea Isi, Deucbală,
Avesta era 5nă: borbată kgnoskstă: nentră agerimea|
- si în strategeme, esnerimentată nentrs:ka ss le nse
în lskrare, msestrs .nentr. ka ss se norte. ku dam-|

Bienala. ;
Epir Va
Dion Case.
Pi
i? Pier:

manii, ss le nue ksrse,:sr se Isnte, s fsgs. la timnă,
| 16.
înnelent
'la trismfsr
ă i mi la. nenorouiri; desnre tto: kalitz=.
mile aueste a dată mi dovadr, ki înainte:de
a nleka, ass—
nra Romaniloră, a fokută: konsilisri sekrete de
alianur, kă;
+ Ilaroks,. domnzlă Ţlartiloră, ks Sarmagii nri kăKatgii, ai
misă

: Ilregstinds-se de rrsboiă Densebală,
nrin soli Romaniloră

Doineyiană

naue;

ue 5rmi

mai întzis a nro-=
însz aAsndă. ks;

a trimisă assnra Îsi ne Fssks, generalsls: armii-"

loră nretoriane, i-a trimisă rzsnsnst urin a.doa
solie în de-.
| ridere 'zikrndă kr sai sz se grsbeasks a-i da
tribstă -anzală-

kzte

doi oboli

va bate

.

de fio-kare 'Romană,. sai de ns,
.

mi msltă rsă

va fave

.

2 Tacit. II, !

Romaniloră.... Atsnue

NI.

Cap. 4.

M2

Domeniană, nenstsndE mistzi „derîderea, a nrevinitată nleka-;
rca Isi Pusks.
Adestă. generală „era 5nălă din militarii uei,
mai kanabili, dar “mai, tprziă kpzăso'„uni.
elă „la moliuisne;:

„ în resbelslă ks Dauii, dans de a uerdgtă. malta
0- i i ui,
mtire, Sa nerdată mi el îussuli,:.mi s'a Înmormsn=
Cap.4.12.13

Orox. Tacit
tată .într'o - nmdsre Dauikz, . nreksmă „msrtăriseskă
SalustCrisp
mai mălui istoriui
între kari
, mi satirikălă. Isvenală| pier. vI.,
ziksndă kk în oramă ' de marmără.
elă nroekteazel P:
î
bztolii, mi la văltarii, Dagi nvzemte dossrile... :.--:.
„Msniinds:se Domeniană nentrs. uele-ue i-as (plată 'Da-r
sii, Sa deuisă sr se dsky iarsmi (asănra, Isi. , Ajsngsndg,
însz la Messia,'a înkredinnată Isi Isliană esnedinisnea.'
Aesta a;dată ordină ka. toni ostamu-ii,
nsn5 uri mentrionii,,
-
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“nântrs ka sp. se k5ss'mi înskrie nsmele ne armele loră,
strzlsaiti sa5 înjosi-.
n0sks asela ue ar faze vre snă faktă
la .
sta d'sndă bstslie dsmmaniloră,
ltorăă, Dsns axea
Şi -:
1 a gaisă mslgime
ote
pion cal

mi

Atsnue

kszsndă

ă ne feriuă,
mortă, uri: anoi neste nânte a fogit

Dewebală

a-

învingstorii Romani

în

din ei.

lă,.sa nrefskstă
uelă întzis generală alt Isi Deseba

Bezias,

ka sr nă rpsbots

temznds-se

tsnae

sa, a năst. de
îmusrsnia

a tzâtă

arborii mei mai

de anrâne;

Romanii, krezndă
mi ne vsrfsrile loră' a-nssă arme, în kztă
a înainta.
km amemtia erat ostaiui, s'aă temstă de
ă
auestă

Dsns

mikă

săkaesă

als li

Isliană,

Domenian

-se as5nra Ksazia Iszută înt'o gremals mare. Msniinds
omaniloră (Isksito=:
loră (Izksitorii din Moravia) mi & Marl
a:

rii din Boemia). fiindă km ns i-a5 dată

ajstoris în kontr

solii se ei.
Dasiloră, a zuisă lkă o: krăzime: mneomendsz ne
ka:
ka 55 wear mare, mi s'a, renezită în Ilanonia
trimisese
sp-mi .rpsbăne- assnra
fsrie, Markomanii Pak
gr vszsnds-se forte
Douebală ku uârere de

mi de mslte

Martiăl ne

Ep: 5.

Fsksndă-se bntaca ks mare:
lori.
învinsă, mi Pai redusă la fsg5; ne
stremtorată, a trimisă ambasadori la
Deuebală, alină de modestie,
mase.
ori uerse

mină 'o nătea

kp-i

ue frate-seă - Diege

în-

naiea

ră
fupta, nrimi ambassada; dar nă sa dssă elă sings
de întslnire,

la lokslă

ai a trimisă

Domeniană-la primită 5

uresns ks kupi-va almi Daui.

, mare mălnime
bsksrie, mi dendă-i arme, ksgi-va nrisonieri

timnă de res=:
de bani, mi mai mslui mewmteri trebsitori în
ă,:

belă mi de naue, nromimsndă

a.m,
1%

snă tribată ansală determinat

ta.
bat Eomnssă ks. elă tokmelele nuci. Den ameas
ka:
;
Diege
li
ă
kansl
ne
|Domegiană a năsă diadems

bani mi kă onori ne
knd Vară fi învinsă, ui dorsindă ks
”
- sei, Ta trimisă înnresns - kă ai sei la Roma
Statiu vea OStamniă
în(dar
bală
Dexe
Lacrimeto (js: o enistolz . Ea din uartea lei
gztorit, mi E5
învin
arzta
se
elă
kare
rin
Jkinzits),
1%

Deiebală

sa

dea | ună tribsti

nlekată la name ks învoeals ka Romanii. ss
ră,
ansală Dasilo
:

A

a,
-ka auemti
nentră
B
1.
-

s7 n! .

Romsneaskz.
4: Tana nâte ss fie satslă Talna de astszi din [leara
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mai :tărbăre perile' Romane. “Aueastz dare sa mi nlztită re:
gslată îîn ksrsă de 'doi-snre zeve ani, de la 88 dens Rristă,

NTND la:100.:

:

„i

"De nii a fslsztă o naue atztă de smilitâre, Do- sue
megiană a serbată . dos, trismfări; : assnra Katniloră pl pane
mi asănra Daxiloră.
Asemene.mi nentrs Sarmani er 2
„a trimisă la kanitolislă lui Joie dafină trismfstoriz. ' Triămfsrile le adorna ks nomne.
1
de mare nrenă, înss ns ks obiekte lsate de la i inimii, si ks altele renite de la aliapi sat
de la

oramele Romane: : Ile: Ishg3

ameste

n'a ui-|

tată a adzoga la titlsrile sale mi auela de Dauikă,|
mi sz-l5 tiurreaskz

:

araniar,:

13%: 6% -

kiar “ne monede, : -Dar de tote: aucaste

Romanii rîdeaă, lui în! melesâserz; lkz nauea fasesef Statii!
kămnzrats, mi ks ne kendă kodrii Getiui ui Ds-| i.

nsrea, erai în linimte, găbernatorslă Iliniz Wisilis se: arzta
Gre-ksmă kk, le domineazr: “kănomteaă : nenstinga eri

săfleteaskz uri lkornorulz a Ii Domeniană,. kai îls|

i

vedeaă

de.

kz-i nlzuca: „mai mălti

sz se nrimble

stă nrin omtire, mai msltă ne jos de kt

nrin oramă

kslare; s5 fals

bztsliile nrin generali, iar nă elă înssiui; ko faniele ferisite
le însămia luinui, iar uele neferiuite generaliloră sei; kz ne
gei' feriaini în batalii fi gria, dar ne uei neferiuini: îi înjra.:
Dar vikleniile Ii, krszimea, 'desfesnzrile mi kăniditatea Isi
ferz resnlstite de mrna snzi sklavă liberată, ansmeo Stefană,
în anslă 96: dans Krist, Dă
iti
a

CăPrruL

xvn.

ie

Di

Dans mârtea E Domiuiană sin dă mzna 6 găvernă
nimte bzrbani înmelenni, Nerva mi Traiană, s'a5 îndrentată
maltă

trebile imnerislsi.

Mat ku seam's: 'Draiană, nessferindă

ka Romanii ss dea tribstă ansală Dasiloră, nlekz a-/ p. cu:

sura Îsi Demebală 1.

Avesta

aszindă de si

îmnsratălsi, se ksnrinse de temere, Issnoskindă kz mai na1: Dăus: monetele din anslă auesta 'se vede nieliarea 1 Traiani:
Tliniă în kartea 1 snăne desure -nlanslă r5sboislsă Danii,

-Kiară

39
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A

inte. învinsese ne Domeniant iar. ns. nre Romani, mi kz aksma avea a se Isnta ks 5nă nonoră, . karele sc distingea

n5 nămai

Dia cad

nrin drentate

uri eroismă,

lori NSrtBrĂ.

dar

mi nrin, modestia

| Între „ateste, - Traiană

ajsngsndă

în Messia, netreks -earna akolo, amezsndă. garnisâne

romane ne lsngs Denzre..

RE

ae

„1 Kămă a dată. nrimvara, a trekată owitirea neste DsnsD. Car. (re; &nde frksndă sakrifigări ui konsaltsndă orakolii,
E, merse
! înainte în peara inemiks... Danii se assigu=

rase nretstindeni ks; nsdsri. tsâto mi. kă orutire.. Ajsngsndă

la Tana,

snde-mi! avea$.. Dauii

atsnve i se trimise

şnă

„litere laţine kz Brii

diskă

omtirea,

mare,

se gzti

de bstae;

nre kare era: skrisă ky

mi toni aliapii konsslteazz ne Traiană

ss se întârks înderentă mi sz resnekteze, nauea. „Dar
Traiană, nelssndă în nrivire konsilisrile amisiloră, ; a dată
bz=

taea,. mi învingsndă ne inemivi,

ordons, ka kanetele ueloră

5siuli 's5 se nse în nari înaintea, taberei...
1
Desebală învinsă, dar n de totă. înfrzntă, trimise la
Traiană soli. ne nimte lkomiș
din,i,llassa vea mai. de. josă,;
ka;:snre bajokora -lză Traiană, kg uerere de naue.,
Traiană,
desnrensindu-i mi alsngsnds-i, dete_earpmi . rssboiă
Daui- .

loră “mi Sarmaniloră ue le erat aliani. Aueuitia, vszznds-se
earsmi Învinuii, trimisers o a doa ambassadz, lkomusss - mi

din mseri kare nlsugcaă mii vereaă nauea. , Dar niui
aueaste âmbassadz ns fs asksltatz.
Brmndă anoi mi: alte br,

tzlii, amsndos nzryile aă fzkstă nrisonieri; Romanii
trztaă
ne ai loră ks omenie, iar Danii kă uea mai mare kr&zime
mi lamitate, în kută iară femeile loră îi nzrleat ks
fukliile.
„Astfelis afisndu-se înkz Ikrerile, earna ,sosi „ui resbelzlă
înuetr

din amsndor

pbrpile,.

.

DI

D. Cr, | .. . Trekzndă earna, vine nrimvara, „nui
Romanii.
Pet Batrie, alergă carui la arme. Frksndă mai întzi,
sakrifi-!
*: nări - la. zei 1, sa nregztită de bztzlie ks
togii,.
1:

Romanii
, sakrifikaă

.
sakrifikaă

la zeir

1
mănuiloră

la zeir emiriloră,. ka s

,
ku sx le ajute

le ajste

.
a treue

mântui ;.

a :nle
kă onrtirile;.
ka
la zeii.

trekztoriloră, ka ss le ajzte a treze vre-snă msnte, snă
rii mmi altele,
x
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« Aszindă de aveasta Dexebală,mi temznds-se
, a trimisă ea"r5mi' ambassade de Omeni mai însemnani,
karii, Issndă ar
„mele ne nsmîntă mi îngenskin
aă. dă,
rsgată. ne Traiană zi„kzndă kz, -Donebală va faze ue va ordon
a, nămai sr-i dea
-voe ss .vie ss-i vorbisks în fans, saă
ss trimis ne vineva
-ka
ss vorbeaskr - kă

elă -desnre

naue.

.

Traiană:

a tri-misă atsnte „re Ssra - Klasdis'
mi ne Libiană săneriorslă
Ilretorislui ; . înss nimikz n'a fikstă, ksui
niui kg
PR
et
Ti
3
a.

„axemtia
.

.

T)iuebală.

n'a

o.

kstezată

o.

'sm. : vie “la

„i

Cap. 41,43, 7

întul-044, 46 vre:

"Dire, si a trimisă alpi soli, ne kari
şi 82,
atsnue.. Tra-l“cum Ma
“iană nă i-a mai urimită, mi'a.nlekată
“asănra li, -Fskzn- :
„-dă-se
apr

a

.

bztaea;. Desebală. fs învinsă: ks totală; iar
rasboizlă
fo atstă de învermsnată mi de sengerosă, în
stăîn orutirea
"romant nă. mai 'ajsngeaă kornile nentrs. ka
sş se lege 'nls-gile

(ranele). soldaniloră,
mi kiar îmn'pratal& rsnea xlamida
-(kabanina, -xaina sea: ne deasănra) : de
ne donsslă, - la 's7

“nroksre
-bire

legztsri .nentr

uei nlagani.

de omenire, - 'ordonz ka kornsrile

"55 se înmormsnteze

ks nomuz,

Dsnz fireaska şi is=
Romaniloră. omorini

rsdiksndă

deassnra

lort mi
-altare, ka ss se fakr în fic-kare ană
libanisni: mi răgzuisni

“mentră, sei adormiyi.

E

a

„__--Dăn's auestă resbelă Traiană, merg
sndă mai denarte, a
-ksnrinsă măngii ei fortifâikani ka kaste
lsri, în kare a ersită
“arme, mamine . resbâliue,' nrisonieri, nrekămă ui 5nă stin=:
-dardă Isată. mai nainte de la Fuskă,
kzndă Pat fosti Cap. Ip. 2,
învinsă. Iar Massimină a kăurinsă . 0 setzn
se, în kare pagina i 138.
“se afla wii o sors a Isi Deuebalt, lar
Luis Ksinnis Masrs,

" karele lomznda arina .Masriloră,

viindă ks kslrimea 516

“15a Nimizilor
a fzkat
ă,ă atste fante eroiue, în kztă
"mită lazde mi. onori, ks kare :sa îndre
ntspită- nentrs
dengele sale
d .
mai nainte,:
SE
A
+
În. ana strsmtorare Ikszsndă Deuebală
,
atri.
e
,
:

“misă 0 msliime .de
"loră, . karii kuzendă
nsmantă ,-

„semnă

de

“me. “Traiană
,

mi

ks

s&nsnere,
|

a nriiimnrgai
A

barbai -ini femei kg: koniiisu)| Capit. 51,
în gensnli,. arsnksndă armele la

msnile

legate

îndarstă >” SNC pete. patzie

se răgaă” ferbinte

nentrg ro

nriimi solia aeasta. : Atsnue
,
-

rai

veuini
Deue=
,

3.
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Dali însgini, - îmi arsnkb armele la amantă, mi se înkins
va;
“la niuorele îmnsratslsă, nrominrndă kz va faze ue-i
k5.
şi
,
nromise
ele
skz
mszen
.s5:
ordona, - nă însz: kă shonă
Îskonă la s5 skane de merikolglă de. fans: Auia
idem,
Pagina 285.( Jar, mromise .s5 nredea, armele mi maminele, menite-

mine de=

rii netrari mi lemnari ue Isase, de la Domejiană,

Îsertori 7, sm dareme sets mile, mi ss medeze totă 115-

“iam.

“6 Iiase “Traiană din otarzle sale; ss aibs
ta
ci
aueiami amivi mi inemisi kă nonorslă Romană; ne făgari Ss
ni mrimeaskz, nivi. s5 întrebsinueze vre 5nă ostamă.. Ro-:
Desnre

mană;

tâte aueste a triraisă

t5l5 Romană. arin soli, sure

acm.

ne Sena-

a întzri nauea.

Dsns-a-

îmnvratslă, Isssndă garnis6ne

Cap. 13,5.feste nsneri'la kale,
ne otarble uele nose

dea înuitiinată

ale imnerizlăi,s'a întorsă în Italia, snde

uetzpenii Romei îl nrimirs ks mslts bsksrie” nu, isbire.
:Atsnae wi solii Isi Deuebală întrars în Senată, denzindă ar“mele imi ks mznile legate îndersntă, -dinz, datina urisonie“riloră, mi vorbirs nănină mi k5 smilin gs ; dans kare înts'rinds- -se masea, îuri velăars armele mi se. întrsers în meara
„pure tr. loră: Dsns aseasta Traiană serbs, trisuifslă DasiSaphEpig. loră, mi-se

Daikă,

sănransmi

„pasina 200] ponete mi ne alte monsmente
* Nenstsndă

ssferi învingerea

nrelsmă

se vede ne

din timnălă scă.

aucasts: ămilitore;

Dese-

„bală neste. nsgină timnă se resk6lz,. uri kslksndă tokmelele
maci, iarpmi învene a infesta nroviniile romane, îndera-—
“nsndă ne veuini la aliangr, mi fslsndă- strikuisni. tătsloră
veloră ue i se arztase: inemiui,— mai alest Iasigiloră, -karii eraă, aliapi. kă Romanii. Lisndă ntire Traiană desnre
aeasta, atsta- s'a moniâtă în kstă s'a 'deuisă s5 se dskz earButi ÎnsăIni AS5nra, li, - Ama dars lsrndă ks sine npe neDupeCuris.) NOtălă seă Adriană, mi ne Lăuis Kzinyis Masrs, a
Bpităari

nlekată

la Dsnvre,

Capitul 66-]j-smă sm. treaks rislă. Atsne
sigii, mi alte nondrs-'revoltate

măli ai Dai

desertori.

înzi folă

snde sosindă,

nlanslă

aă alergată- la elă Ia-

assnra Isi Desecbal,

mi -kiar

:

ȘI Ssida la ksvantslă krininală ziae o ne asemtia 155ndz-i îmuzratală ş. a
Pa
Buisă.
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- Ilregstinds-se ss treaks..Danz
rei
ks nodă de. birui
saă: albii, nrevszstorslă îmuorată
“breaz de seks.
melg, teksndă ne nsmsntală: Daxikă, inem
izii usteaă s vi6. ne'dindorztă ss arzz. nodală mi 55 într
ersmus :komsniksuisnea.
omtirei sale lu Mesia. : De auee
a a grsită ks ale la mai
bine ss fakz resbelă.ks sigsrans
ui întarziere, de lată
„k renejsne uri nerikolă; mi nrin
irmare 55 fakz nodă de
nâtps mi kastelzri ks tărnsri mi.
manmwri uela kanete. * A=
ma darz orâons.5 treaks atsta,.
ountire în malslă -Dauikă,
st trebzea snre ansrarea lokzlzi
snde voea, ss fak, nodslă,
Desi, înkredinnsndg xiodslă snsi
faimosă arxitektă, - Anolo„doră Damasuen
ă,

“nrimi

ne Davii

netreks

fegari,

în Mesia,

ok5nsnds-se â [ zonara dei

a askslta 'soliile Iesigtor,

BENI

mi, a kăgeta la uele desnre resb
elă mi naue.

-

“Oksnsndz-se astfelă,

n

Traiană amte
. îmuli
ntnirea
a . nro-

'ektălsi seci, jar arxitektală Anol
odoră

se silea kg kons

trzirea
nodălsi uelzi de nâtrg. Avesta s'a
edifikată între tsrnslă Severinslzi mi Yerneyi, ks m6se mile Itali
ze din josă de Kataral=
„tele Dsnsrei, kare tăruemte se
nămeskă Demir-kani-], adiks
n6rta de feri, Rsmminele auestsi
nod vrzsnds-le Komitele
Marsilis, - lo-a mzssrată mi le-a desk
risă 2. : Iar. Dion "Kassig
krede ki nodalt Isi Traiană este -mai
ssnerioră de kztă tote
“ele-l-alte edifinari ale sale; elă ziuo
k7 uilastrii (stolnii). eraă
de. doz-zeui netre tetragone, “avsndă
fielare 150 nis6re înînaaenenaaae

ia

1 Demir-kani este între Îngaria
desnre rzszrită
ans,
o.
ii
Ia
2 Dsne Komitele Marsiliz, Dsnzrea
abia are o mie
„due Dion 3570 niaidre. UIIi fiindă
k3 aci întzi
snslg de altală 1717, stsnjini, totă
nodzlă avea
IRA

ni lsngimea 440 stznjini de, Viena.
de nâtrg ordinarz, amestekatz,
ka

A

DR

PR

.

mi Transilvania desnre
îi
de nami Isrgime, iar,
din stilni crat denarte
nrin ărmare 23 Stsluă,

Dsne auestami astoris, stzlnil
eraă
kzrzmizi, iar uele 22 bolte mi
nod€-.

le de-asăura, eraă de lemnă de stejar, 'Iar'
D. Q'Amvilis ziue,
kz baronslă Bgelg sokotemte Isngimea
nodslsi de 535 stenjeni
'de
Viena
, mi
arate, în nlanslg ixnografikă “e a_sko
să, nămai 19 strlni ai Nodslsi, a„far de msrii de ne uskată.
a
IN
-:
ae
"
Drokonsolală 'Teofilă ziue ks Anol
odoră a fskstă mai fatui nimte
kivotară lsngi de 120 niăiâre, mi
late de 80, ure kare le a arsnkată
mi
anoi a konstrsită nodzlă, Dar kmă
în adevzră s'a fekată ascsta, nemai
Anolodoră ară nstea sz ne deskrie.
.
za
.
.
.

_

+

„0
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nzlgime wi 60
nisidre, avsndă
înnresni. 'Totă
mtia nt
io,
snde

AR,
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Ismime, mi denarte snălă de alta de 110
între ei ksnole de nâtrs, k5 kare se lega
astfelă zise mi Joan [leni, îns astorii asedeskris nartea de. deassnra a nodslzi ; | de

se dedzue

kr

nartea

aueea

cra de lemnă,

mi

ks dorinua mi genizlă Isi Traiană s'a, msliemită
o
nămai. kg atsta.
rea nodikonstrsi
kw
Între aueste, Deuebală, vozandă
sănăuiea
revoltar
de
Isi înainteazz, 1ni întristnds-se forte
loră sci,.

dorea

nauea

atstă nentră

nresinte

kmtă

mi uentră

îns a se deuide ka s».se nredea RoNenstsndă
viitorii.
maniloră ka nrisopieră, fsmimă uri-a retrasă: omtirea, mi a
kiemată. ne “veuini la alianms ziksdă: kz5 dakz ei îlă. voră
nzrssi, negreinită. se: voră rierikola mi ei, iar dakz se voră
Isnta ks elă dinnresns, n6t6 mi ei sz-mi assigăre libertatea. ,
Lasndă însz tâte mssările ksvenite uentrs resbelă, a uerlati mai întzit ss alsage în uela-l-altă mală me Romanii
kari nzzeaă

întzritsrile, “dar: fs resninsă

ls

rsmine.

Dsnz

ameasta, vzzendă ks. ns mi-a nststă realisa astfelă. nlanslă,
a, sokotită Ir înaintea întsrităriloră romane ss onse mi .Cl%
alte întoritări;' fokzndă aueasta, uri-a adăsă omtirea anrâne.
mi sa înkisă ks trei rendari de zidari, k5 skonă ka de a-

kolo sz casz: adesea

mi. kă szgetztări mi renezi loviri s5

ssnere ne Romani în Iskrălă loră, mi ss îmnsgineze năm'=
rălă loră. Dar niui aueasta n5i sa nemerită; kwui Roma-

nii many mările mi zidsrile le-a lată ks asaltă,
|
nins ne Daui denarte.
învinsă

de malte

ori, Deuebală s'a înverkată

mi a% res=
în. “ele de

ne ărmt 55 Înving5 kă viklenia; a ugetată 5%. *sneaskm
viana Isi Traiani, skră ue kntă ue ue 'era sr- -18 îmnlineasis ku kinslă srmstoris:a trimisă kzni-va Gmeni devotani
mi kstezstori în Mesia, ss se urefakz a fi fsgită de la elă,
“ui însinginds-so. nrin omtire s5 grscasks timnă a se anroniea de îmnratslă mi a'lă suide, "Dar viklenia. s'a deslonerită, kzsi nzlă dintre ci,. înssflsndă nrenssări, mi fiindă
nssă' la tortsre, arzts adevsrală, dsne kare toi koranlivit se
nrinsers li se uiserz.
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nodslă, “Traiană

sui i însensndă. esnedir nisnea

ne

a-trelată

nzmsntălă

37.

de. ueoa narte,
inemikă, Dape Chr,

Sa renezită assnra Isi Deuchali ks t6t5 năterea se

ie

Bztaca a fostă învermsnats: de la îninzrati uns la s0ldată, Romanii a înfrsntati nerikolii sei mai mari mi a%
arstată: eroismslă uels mai Ipsdabilă. nă soldată grei i
nită,. fs. skosă din ksmnală brizlici; celt vzendă ks nă mai

are sneranys

de vians, a emită

din' korăă, mi readsnsndă-riiă

nsterile, earzui s'a varstă în bstae, ui a vuisă în male mă
inimiui nzns.i sint storsă de totă nzterile mi a. kszută. Mai:
nainte de t6te înss se -ţiiteaze fanta gencralalai: Longină,
lare merit a figsră în istoria “rssbâcloră. Avesta, fiindă
ănslă din uei ari: ssnzra nai msltă ne Das, Descbală frks nlană sz-lă uriozs ks kinglă ărmtoriu: îi trimise 'res=
nsnsă ks voemte ss- -lă întilneasko” Ea: sz-i vorbeaskz de nae, arztindă-se.nlekată a: i se sănsne; Longină” amzginds-se:
sa dăsă, dar .Deuebală, slksnda-mi nromissisnea, îlă .năse.
la onreals; dsnz aueasta, fiindă întrebată “de nlanzrile li
Traiană, wi nerssnănzrndă . nimik, fs înkisă, însz tratată
omenenite, Anoi Deucbală trimise rssnsnst li Traiană ks
,
de voemte ss aibz. ne Longină, SD i se dea îndzrrntă ur=msntslă ntns în Istră, mi ss i se nlzteasks tote eltselele.

Traiană; îi rzsnănse

k7 n nârts niz malta, nivă N5nins gri-

j5 desure “Longins, mi kz ori de-i va da drsmslă, ori de-lă

va minea, using le nas: Romaniloră,. Longină însz nrin
ănă servă ală scă gzsi otravs buigrtore, uri urothinendă si
Deuebală

ll

va, rekonuilia ks Traiană,ss'a urefokată

les

trimite ne servitorislă sei să skrisoră răgutore la Traiană,
dar ksndă a sokotită k3 servitorislă. a uztstă sm ajings în
sigăranus, el€ a bastă neste nânte otrava, mi a msrită,
Dsnz aeasta Deuebală a uorstă de la Traiană: nic servitoris, nrominzndă sz-i dea în lokslă 'set korhslă Isi Longină, mi zexze. alui. nisonieri ;. mi ks aveasts nronsnere.
trimisă ne snă. uentsrionă,

ue fsesc: nrinsă o0datz

ks Lon:

gină. Sătauusls, viindă mi snsindă. tote kzte S'aă întsmula
tă.
si Longină, Trâiană wa: trimisă îndzrstă nivi ne
cls, -niui
ne servitoris, anrensindă mai msltă libertatea snsă
Romană

38
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de kztă îmmormsntarea snsi mortă. Devebală, msniinds-se
de-aueasta, a snsnzărată kornslă Isi Longină nrintr'snă nară.

ne nerenii anitalei loră Sarmisagetăsa !, snde se afla aks-.
ma Romanii. Aveasta, vszendă Traiană, a săsninată, iar Romanii ksnrinzands-se de fgria rasbsnzrei, uli dens snt. resbelă învermsnată, aă asediată mi aă dată assaltă vwetsmei.:
Danii se ansraă ks eroismă, niinds-se me zidari ks sălime-

mi sverlindă szgeni; ks tote aueste wetatea se ia mi oramslă
se arde?, iar orsmanii &nii se suidă nrin otravs, alnii se
fală nrisonieri. Dn ksnrinderea oramslsi, se trimită omtiri
în tote nzryile, kare gonesk& ne Dasii ue ai mai remasă,
ardă loksinnele loră, mi adskă o mslyime de urisonieri. Iar”
Deuebală vszsndă neirea omtiriloră sale, sklzvirea mi stinge__xea naisnei: sale, mi ne sine anrone dc afi nrinsă, Lksză
“în desnerare mii se sinăaise, nrefersndă a mari de krtt a
trzi fors îmuzrsnie ii a găsta desondrea, sklzviei: Atsnue
Romanii a5 arstată kansls sinăuisălsi. la topi nrisonierii ui
loksitorii, ka ss se înkredinpeze mi 55 se ssuse; dsns aueasta Pa5 trimisă la Roma,

înss n'a adssă

atzta bskarie

în

1 Aucasts. uctate a fostă fsndatz de Sarmisă în fendzlă Transilvaniei, în-.
tre Msrzură mi Oltă, mi anrâne de Ilrta
de feră, inde astezi-s9 afls.
“orzmelslă Barel.
Dane kăerirea Romaniloră,:s'a nmită Sinia Traianz,.
„urekămă se dovedemte din o inskrinuisne gzsitz akolo: Colon. Uip-Traian..
" August. Dac. Zarmis.
De aiue săntă dos, dremari: snslt ue merge kz-

tre strzmtorile msntelsi Sinia, nsmitz Ilorta de feră; altulă ue treue ne

„marginile

rislzi Sargennis, se întinde kstre Ansls *, mi este fskstă din.
“metre mstrate. Desnre auesta ni indiuele geografi: ală Isi Karolă Bal“maşină ziue arztsndă ks, Kalea Isi Traiană se întinde de la Braxel,

uns la uctatea Xageg. S'a ezsită îns mi alts inskrinpisne.
.
2 Oramslă Saumisagetssa, kanitala Isi Deaebală, se vede kw era de lemnă,!
de bun 6rz uea arsă, Ssb Marks. Sksriană, smulsnds-se de kolonii Ro-: .
mane, s'a nămită Ginia Traianz; mi îmnzratslă a înskrisi nă numai nasmele sz5 mi als familiei sele, ai mi nămele uclă. vekiă de Sarmisage-.
“tusa Pa adzogită , ka ss aibz în nosteritate, uri kztre rmamii Dai 0n6re ui glorie. De aveea kolonia aucasta ne inskrinnisni se psmemie ka!
nitilz, iar ssb Gordiană III, nămai metronolz ; ku, 210 ani dsne Kristă,
DIN
«%

Auslslă este între Elasdionole mi Sibiis, aurâne de Mares, mi se asmerate astuzi
Alba
Islia mi Alba Karolina; iiindă k» akolo s'a sosită ni mai. razite înskrinuisni,
se dovedeskă kolonisarea Ansliniloră.
-
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norioră,

nre

nămelsi

se.

lată

mai înainte

,

însfla

:

gr6z5

39.

nsma

'aszirea,

e

Ia

" Atinue mi konfidentală : la Disebală, „nămită Vikolă,
_mentră la, s5 slane. de sklavie,
aă snăsă Isi: Traiană desnre tesasrălă ac askănsese. domnălă sei înaintea: resbois=
Ii, Aucasta -se fikuse ks kinzlă srmztoris : abrtandă nz=
rost Sargennia 1, > a ssnată în albia sa o $ grâns mare, mi. a

năsă în ea o malgime de asră, dar. mai maltă ln Casă.
gintă, imi alte lzkrazi de mare nreuă, kare ns ssferă
nisi se striks de wmezeals; ne srms astsuzndă găra gronei ks netre bine notrivite, a arenkată deassura şM5rBna, mi
anoi a îndrentată nzrsslă earsmi ne kalea sa. "A mai fostt
asksnsă mi altele mslte într'o snelsnks; unii: tote. aseste le
frksse fsrs a fi nimeni altslă de far 15 de Lntă sklavii ae
lskraă la aseast treabz, ne kari_anoi i-a suisă nentră ka
s5 'n5 ksmva-s5 arzte kzivă vele askănse, - Trâiană, dans

sea gzsită aueste tesasre, a r5dikată o kolsmns k% inskrin| zisne lâtins, ală ksreia înmelesă este auesta
:
„- Deskonerinds-s6 tesasrele Dasiei, divinal Nerva Tra=.
iană Wosare Asgstă, msl emit u dată zeslsi. afiztoris, tatslai avstă, terei- msme.

-

-.:

a

Aseasts kolsmnz s'a gssită la, Sinia Traisar, Beligra- :
dslă de asteză „ală Bngariei.

-

CAPITULU XVuL
Dans aueste; TPraiană îonreratalăi a nlekată snre nBr=
mile din josă AleDaniei. ls omtirile da kare se sokoteaă
la 300,000 ostanri.: ” Treksndg Şiretiulă 2 Irstslă + Ni1 Sargengia

sa

Sargegia,

nămită

de Sngsri

Strei, mi de Germani

Istrigs,

” trekzndă urin Sarmisagetssa, se vars5 în Marea, ! k5 “karele, snindz-se,
“ ds în

Denzre.

2 Siretislă,

primind
3 IIrstală

Soreta.

Pi
din vekime,

E
naruede

din

fsndslă

Dakovinei, mi,

nzraele Moldova, Bistripa, mi altele, sc vars în Istrg,
d6 Elini

EI,

nia minors,

Galagi.

:

sat Seretrală

se nsmea

nsryezsndă
mi

lerasos

mi Iiritos,

|

mi de Suini Tloreta 1mi

din Sarmania . esroneanr

veke,

adika

aăzusndă tât5, Moldova, se varss: în: Dsnzre,

Hold

anrâne: de

40.
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stră !, Ninrslă?, Bsgslă 2 mi-Donslă i, ks eroismslă uri, îngge-.
lenuiznea sa, a resuită a faue ka tote nonârsle Sarmatiue,
ni.
Suitiae ss arate: ssnsnere imnerisli Romană, : ar snre kome. morisarea învingutoreloră sale arme, ă rzdikată în mslte loksri.
kolsmne, din kare sna s'a gasiti mi la Galani în anslă 1693,
ne timnslă să. Konstantin Dsku domnslă Moldovei, mi sa.
“adusă la ksrtea domneasks din Iami. Ancastz neatrs are inskrinuiznea, srmtore . în latinerute : „Imneratorglsi Tlesare.
divină Nerva fiis Isi Nerva Traiană Asgssts Germaniks mi.

Dasiks,

marelzi. Ilontifiae domniei

iribăniane

AVI,

gene- -

ralulsi VI, konsslslsi VII, nazrintelzi atriei, de Iisblis Kar-,
bsnis, Asrelis Rsfs 5.4
o altz inskrinuisne s'a aosită la satalt Ogradeană: din
Banatslă Transilvanici, karele este desnre nordzlă Dsnsrei.
Aseasta avea o tabls 'ssuats, ne lare o mină doi „demoni,
“deassnra lzrora este vsltsrslă Romană ks- arinele întinse,
iar de dessbtă

o însl;riruizne,

kare însz

e: -mtears

de.fs-, :

mălă folălzi ue fiycaii Tărsii ssb densa, în lată nămai a-.
„tota se vede::Imp. Cu. D. Nerua. F. Nerua. Traiges. Pont. Max.
Nota,
Kaji-va din uei mai: “bsni kronikari ai Ilerei
Menteneruti mi ai Moldovei vorboskă desnre Illân msrile mi
Movilele lare se vadă îîn merile axeste, “înuensndă de la
nodslă selă de neatrz mi nsns la rîslă Dons.
Ei zik ks,
Traiană, înaintsnds-se în lpăntră Dauiei, a fokstă aueste snre
a îmnedela ataksrile. inemise. Dar fiindă ks aueste desnre
martea

kzmnsălzi

se îndensrteazs,

în lkmtă fak

o mare

di-

stanur dela Dănsre BRE la Marea Neeagrz, mi de Ja: T'stă
nsn:5 la Nistrs, nrekimă mi de Nistrs nzn „la, Ninrs mi
Don, 'resslts nedimerire,: kămă. s'a fukstă? mi nentr ve
S'aă fekută ? Aveasta snă kronikaris alt. Moldovei o desleags. “astfelis: mai de krezstă este iz, axeste, Traiană le-a, 'fpIestă, saă nentră eterna Lai memorisare, say
« nontrs, kzluăsarea”
.

1 Vezi Ilartea 1. Enoka I, Kant Llanote

.

1.

2 Idem, Kană II, la note.
e:
8 Vezi Ilartea 1, Enoka1, Kant II,la note.
4 idem. 5 Aucastr nctrz astrri nă se mai gzscuite.
i
E
(Tradskatori+ls),

-
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negsnitoriloră trekztori mi-a

41

altora; unii kzti nentiă fauerea

- loră ns i-a fostă grcă, fiindă kz'avea -300,000. ostami kx
sine, .
mi dak: ară fi uusă 100,000 în miră 's.'arsnue
nzmsntă

înaintea loră. ars 4 ksnrinsă trei miliarde mari.de lokă.
Ie
Isngs areste,: marele logofat Mironă,: (karele este nulă
din aci mai însemnani: lronilari) zine ls. elă singsră a tre- kătă. neste' -snă asemene vals (sai mannt) la sn& orzurel
ă
Biniorasss, Isngs Kiev, ie Nistiă. Asemine rsmsmine
de
antisitate sc vmdă -mi în' [Jears Romwneaskr, atztă desnre
nsruile nodslsi, kztă ini în alte -uzruă. ! A:

- i
Îm

rata Traiană,

“ stităată Daxia,
Romans,

OAPITULU XIX.
ssnsindă ne Dani,

ks instală 'asigiloră,

Ara

Ă
în nrovinni
e

(2

1

Cap. 1.5,

mi a trimisă: mzlte kolonii din totă imnerislă Ro-

mană: întzi nentră ka sz ns se.mai reskole Dauii.i, mi a
Noi ka ss se mai rsnlzteaskm auci îndzsnani niin msltele

rzsbâe. Danz.ue a amezăt
ns nrefek
ă.tă din legis-

nea XIII mi alui diregrtori ks o garnisnz

tare, s'aț

Dupa Chr. i

„1%,
G

7

înternată la Roma. “Akolo ajsngznd;, fs nrokiemată | pasta 58,
ală IV îmnzrati ks a 9-a nstere tribsnianz;
-iar ostamii at

nirimită lasre, : kănăne „mi darări felisrite, entre eroismslă
mi -bzrbzuia, kă kare aă învinsă snă nonoră atrtă Apiaă,
de vitează - wi belikosă, - kare <în. mai malte “dai al? 1;

fostă însnsimzatată. imnerislă

Romană,

_

îi

7

CAPITULU XX
, Kronologia Transilvaniei, skrisz în limba germanz,. Vor-,
bindă desure Dauia, susne. astfeliz:” îmnsratslă “Traiană, s5nsindă t6tr peara: Dasiloră, a îmasrait'o în trei, în Rinenss,
Alnestirz, mi: Mentralz, (Meditetans); uea Rinens”; lare mai
1.S'a

gzsită

„mi alta:

e inskrinuisne

ue zivea

ama:

„etatea

„Koloniă a 'mdsea a îmirzratălsi Wesare

„. Din. kare se deduge k5

Traiană

a adasă

mai natră, nreksmă nămeră Mandekyuii,

mai

Ansleusis

a mentea,«

“Traiană Nartikslă, e

malte Kolonii, “ui. nă

: :...

ns-

a

-

.
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mi Ianodazia

de. kstre Ilanoni,

saă Bn-

gari mi Dasi, este martea din Bngaria de astszi kare se
nsmemte imi Banatslă Temimorei,- kănrinde mi .o narte. din
Ţleara Romzneaskz, wi se atinge de Tissa zi. Dsnzre, ka
re ksrgă snre s5dă; uea Alnestrs kare se nsmemte mi Msntana, saă măntean este Velaxia, de astszi ! mi o nârte din:
Moldovă, aflztâre: între. ea, Rinensz ini “ea Mentralz; mi în fine uea Wentralz, sat Mediteranz, “kare sa nsmită mi Genidia, este Transilvania de astszi mi o narte din Moldova,
între Engaria de dinkolo
mi Moldova mi Valaxia

nord,

de Dsnsre desnre an5să mi s5dă,
desnre rsssrită, întinzzdsse sure

mi ka în amâteatrs înkiss de, măngii Karnani.

mane diu Italia,

mi

'Tra-

a adănată -mslte kolonii Ro-

iană, dens aueasts îmnsrgire,

din 'oramele

Elladei

mari ?..mi le-aă a-.

mezată aiue, înfiinnsndă mslte orame mi actiai în Dauia 3;

.
DionCasail
68,14,15.

“OAPITULU XXI.

— - Traiană, netreksndă la Roma, orsndsea kolo-..
.

5

.

.

..

..

..

y

.

Po
Iniele Romane, în .Dasia, mi nriimea solii Indiiloră nui
ai altoră nondre ue venea ss-lă felisite nentrs ferisitslă:.
„1

Amă întrcDeiaigată aise kavzntală de Palazia, nentrs ta s5 ms pină de
- terminslă aztorislsi, iar în uele mai mslte loksri m'amă servită ku ku

„wsntală de Meara Romaneaska, nreksmă
toni skriitorii de dinkâue de Molkovă.

a5 lată datina de trdul:ă mai
Mol lorenii însz se serveskă ks

kzvsntă de Ieara Msnteneasko, 1mi: k5 mai drentă ksvyzută, ks ei sokotă mi meara loră de Romzneasks; mi carsmi k drentă kurzntă zikE
Romzniloră de dinkoue de Milkovă Msnteni, kzul-aueastz nămire le-o dat
înkz de. kzndE nartea aucasta se nsmea Dania Alsateans, mi-o konservs

mi nrnz astzzi, atstă ei kută ri Ardelenii frapii loră. (Tradshatorisli).
2 Astorizlă ns giteaze niui o dovadz desnre koloniile din! Ellada, kare mi
- se nare

forte gremitr,

kaai

nisi zrme de elementă

„în Dauia,
3 a), În Xleara Romncask este
„este fsndatz de Traiană, rireksmă
„niană nrin ambasade kztre Ani
„stramte

tonă la “setatea

-

greueskă

n

se afli

!
„ (Tradshatorislă), .
o etate „Kare se nămemte 'Isrng, mi
msrtsriserte Ilrokonis zikzndă: Lssti*, nonoră Slavonă, a -verstă ka sr se

veke, nsmits

Tsrns,

dinkolo

de Dsnzre,

zidit

* Anyi, veki loksitori odiniârz ai “Sarmagiei, sn8 sois de Xsni de ne Ing lakală Meotide, nre k'ri învingends-i Imu. Isstinians s'a nsmită Antikr:
A

”

PARTEA

Î, EPOCA

1, CAPU

XXI,

|

„43

sukaesă alt resbelslur: Dasikă, -mi nentră s&nănerea Arabiei
netrâse arin Kornilis Ilalma. -Atsnuc îmusratală Traiană a

edifikată

uni niama, aueea minsnatr,

ki ănă mare

na- esa

lată de marmsrs ks diferite tablosri, snă gimnasiă, 63. Cap.22
snă temuls, o .bivliotikr, snă arkă de. trismtă, o galerie
msreans ks stolni înalui mi k& kanitelăti mari, în kare eraă ssnate ks litero de asră: reversele krIzreiloră mi ale

5 'stemeloră- ostsiuemti

k& inskriumisnea:: „Din mezi.“

nOrta, es mare a: galeriei statea Isi -Traian kalare ne
- stri nalyi, !
.
„Daune asâsta, îmnsratelă. 'Piatană sa dasă asănra
piloră mi a Armeniloră, a fsndată „setatea Nikonolă în
lslă Istrălăi,

imitendg note

Iar în

nilâ)
Ilarma-

Al pislă
, : saă- Aleksandria,

sat

Nikouolea din Armenia Ilomneians, asemine mi Ternslă în

malslă

de dinkolo,

mi kalea

netrsita,

kare, înene

de la Iz1

„de

Traiană

îmaroratelăiă : Acestă
aive sc înuene mi Ealea netrzitz

ternă este în fans. „5 “Yiconole, zu de
a Isi “Traiană,
.

b). Griselină zise kz în msntele Mika 'dih Banatali 'TimiuGarei

s'a grsită

“ănă tsrnă, nre kare loksitorii de akolo zikE k»
ară fi ală Isi Ovidis,
întemeindă-se ne o inskrinuisne gssitr akolo;-dar.
dus tabla Iestinge-

rianz se vede ks era kolonia Lederafa.
.- c). Caput-boris, adikz kanslă de boă, mi dens tabla Ieztingerian
kans
de bivolă,- dsnz Ilrokonis, este snă ediână ală Isi Traiană
karele se afl
"totă într'o liiie ks Genskla Dauiloră -ui ks Kavarna Veterans,
kstre E
“rile. Dănzrel.
Mai nrobabilă îns este sz fie Iassii.

_.

- d). etatea Agquac ks nrobabilitate se sokâte a fi fostă turmele zile)
Er.
kslane ue ssntă în Mess dia £, În Iltolemeă îns se nămeskă,
aue,: dg“n6 kare latinemte aguae. Aueste terme ne timnală Isi Adriană
craă faimase, dus ksmă se vede într'o inskrinvisne a snsi “gsbernat
ori alt lut
Severină, ' Ile Isugz aueste, vederată esta kr Erksle a „fostă
zeslă familiei. Sinia, kzrsia, dsuz Joie, Traiană îi atribzea . învingere
a as&nra Daviloră. . Auestgi ze î-a învlnată, ai snă iemnls kolonia
Elnia din Sar. misagetgsa.
,
Alessandra Sever a uost în galeria aueasta “statsele borbagiloră
ilsstri,
fskute ks uea mai minănatz m'zestrie,
Aveastr niaus, v5zsnds-o Kon„stantină uelă mare, s'a minănată nrea msltă, Asemine. mi Kassiodoră
a zisă

"5
-+

este minune uerfekts.

Mai tarzii aive se nrokiemaă

legile.

IN

Andrei arata din
în ordinsls Isi Karolă VI a ueruetată ks kamarotate termele
Erks
lane de la Mexadia; mi afisndă mslte inskrinuisni le-a trimisă
la biblioteka, imnerials
din Bintovona, sare ornamentă, Dar Griselins ksarinde tâte
antivitepile Banatalsi, deanre kare a skrisă ml Tlaskraze Kariofils. E
N
i

N
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lază din fans ks Nikonolea.mi anrânede 'Lsrns, snde Oltslă dz în Dsnmre, mi treksndă min orsmelslă Ramnikză=
Isi, desnre rsssrită de Oltă, se întinde nsnr la msnrstirea
Kozia, ne snde este. trekztorea în Transilvania, de la Tăr-

nsl& Romă (sas nârta Isi Traiană). Aveastr,

kale, a fostă

fsksto nentră ka ss trealz de la Nikonole în Dauia !, mi
kă tote ks în mslte loksri este astsnatr d& timuă, ărmele
însz mi astszi se vrdă, n “nsmai la: Remnikslă Vsluei, ui
mi la Izlază 2, mi ne ăisrea, mi. are atsta distanns, krtr
Isngime are vea mai strimts marte a [erei Msntenemti. _: - ;
„Dsne aueasta Senatslă mi nonorălă Romană -aă rsdilată o 'kolsmns ieroglifikz, snre ondrea mi gloria Isi Trajană

mi a omtiriloră

Romane.

Ile aucasts

kolsmn,

între

altele 'se vede mi“ resbelzlă Davikă, mi kste sa întemnlată
în elă, kare

nrin ieroglite înkinseskă tote

fantele Romani-

lor. Ilentrs Islrarea. axeasta Anolodoră Damasuenă a'sfsrsmată &nă msnte mare ksătandă netrele trebsitâre. Ile
vzrfslă sză a nssă statea Isi Traiană lkratz de arams Ii.
"suflate ku asră3.
Dar îmnzratelă n. ajsnse a vedea onera: aueasta, kai afisndsse
în: resbolzlă Iarpilorămi ală Ar-.

meniloră, a mărită în anslă 117 de la Rristă.
Avcasts kolsmns 'are nsluime de 115 niuidre, mi se

atropas.| Fomirsne din 34 bskzni de nctrs de o msrime losidor.
altă-(lossalz, „din kare 8 komnsnă basea, iar 23 înksnfelii mes6.
Victor,Publi
lia gisrală,
ue kare. ssntă ssnstsrile ; are. 184 de trente,.
"mine.

Jnre lare

“Eare vine lsmina.

se ssie uinevă în v5rf, uni ferestre 8%, nria

-

.

i

:

1 Karolă VI în anslă 1717 tzindă minyii Tsrnsisi Roms, a snilă kalea
“ca veke ks alta noăz nctrsitz, snre înlesnirea treuerei: de la Sibiis
în Tleara Msntentsks, nreksmă se veăe într'o inskriupisne latin la Kzi-

neni (în [Ieara Romsncaskz)

anrâne de Oltă,- ns

denarte

de Tsrns

romn5.
9 Izlazală. este snă orsmel, 55 skelz de komernă, între Tărns mi Teleă,
o 6r5 denarte de Tsrnă mi natrs ore de Veles, ue marginea Dsnsrii,

3 Aneastz. kolsmn' renarsnds-se în anălă 1587 ssb-Ilana Sekstz , în 10="
„kslă stataci Isi Traiană, S'a măsă aucea a Suntslsi Anostolă Iletrs.

L
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- XXII.

Koloniile adsse din totă imicrislă Romană, -aaă Pater, x.
- &malătă -Dauia, mui korsindu-se între sine Romanii mi

"Danii, s'a formată snă nonori amestelată ani. distinctă nre1
kzmă se vede wi din inskrinnisni kz norts nsmiri bastarde, nreksmă: Aia, Nandone,. Andrada, Blivianus, Bricena ,
Bedarus,

mi

altele.

Atzta

mslnime

de nonoră

kat

sm fia-

vstă wi diverse îmazrgiri, dăne konrinderea mi kstimea orameloră Romane mi Daue; kare nrekzmă saă grsită, dsne
nrobabilitate. mi dine konstatarea adevzrălsi, s'aă însemnată
la rindslă loră în martea a don aa axzestiă istorii, la enoka
PRI
Ei
II Kanitslă XVII
"Dance ue sat. statorniuită 'atzte colonii în Dasia; Romanii sa

nsmită

Dasi,

mi Dagii Romani,

înkztă mi snt

năme ui altslă totă sna. însemn6zs. “Asemine mi nsrsntslă
loră” mears Roinaus,' sâă nrovinnie,

ks gsbernatori: mi natroni

din Romani. Ile lsngr aueste, &nindă uri dialektele loră, a"dikz uelg Danikă saă Slavonă mi uelă Romană 'sat Latină,
.
aă formată o a treia limbz.
"Sa întrodasă totă odats mi înkinarea la: zei a Romaniloră, nreksmă se vede ne inskrinpisnile monete=
loră, ksmă' mi a zeslsi Aziz,adekz Marte ment | eaman

mi ali Mitra ală Ieriniloră ; nreksmă

sn&nă Scivertă . mi

Bartale.
Se adorat mi zeele' Isis mi Scranis; s'a gzsită ni
“Erksle în marmsrele Dauiue; mai era mi: Genisli soiveri, N,
Dauiei, urekimă se vede într'o inskrinisne Kănrin- |-15, 104106
zutâre: nGeniuluă Carcidonci - şi Geniului Daciloră,“ Bartalis 21,
mi alui de auemtia, uentră “Kari fio-kare kolonie avea pronenl, 44

mi temulări, ks orakoli uri nr6ogă. .
Koloniile adontarz imi nortsrile Dauilor;,. fiindă 1, viindă
:
“din Italia ari din alte urovinnii snde klimatslă eraf:

Kzldsrosă,. de nevoe' era ss ariimeaskzîAi

bi (enerdide

tea Dasiloră, konformz ku klimatulă loră velă reue, nrekimă
"brzne. late, nedile sut oninui me loneră ks totală niiuorele,

kojolă mi 'kzuisls de blanz.

lar mserilo aveaă 0 xaint

46
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ka rokia mi k& mrniui, lsngr nznz la glesne, înginsz kg
brză; iar ne kan vzlă, nreksmă se vede uri astszi la msranaele din perile Romsovernti, legznds-se ls o nsnzrtsrs
mai gruss saă mai: sănnire;: nămite
marams, nsiramr sai nemkiră,--

unterganis,

Vaxrarns,
Da

Nota X. Lasrennis Toneltini Mediase zige: ' „Romrinii din Transilvania n6rtr &nă felis. de xains ne &mere, kare konere totă. kornălă, mi kare se vede ls este veke namionals; aveasta se nimeinte de Marnială endromidz, xainz ordinarz wi nrostz a; loksitoriloră desnre. nordă, bsns
nentră timnălă de earnz.
Asemine ui 'koneremsntslă kanăIsi de nsnzr de Ins, saă nzslz, kare se nsmernte glsgr,
mi o n6rt Gmenii, aromti.. -lar “Voerii nărtaă ănă selis de
lkivpre Î, mii nedile sat oninsi în niuiore, kare este _vekea
“înkzIgeminte a soldamiloră Romani, kz difering k3 Rorma'nii le nsrtaă ne niuiorală” golă.&
a
Axeste

le ziue Poneltină,

adskrndg drent mrtărie ne

Alfonnis Illazts, mi ne Angelă, istoriuii kostsmeloră veki..
“CAPITULU

XXIII.

„Dauia, avea gsvernatoris 5nă kană din legisnea XIII,
Seivertu.

|karele

era -mni renresentantă

ală lsi Asgastă,

mi

se

129, 130 orele lkz mălte “titlri, nentră ka ss aibz resnektă |
“mi astoritate,

idem. |felkni

22 1%

Avesta

resida în Bluia

Traianz,

ui avea nre-

ssbordinani snre essekstarea legilor, nreksmă

[imi nriimitori ai baniloră îmusrztenuti, kriminali (js-_

dekatori) nentră delikte, srmvritori nentrg tsrbărstori, nzzitori
Fabre: 29. Înc: malsrile Tissei wi ale Dsnsrci, îngrijitori asănra

-

Bartal. 181 [Țlodzlsi între Dasia mi Mesia *2, mi alpi mai mălui
Kivzra

âsne

timnă

sa. skimbată

în altă,

înkutai de ucle de melă,

„în forms de 05, kare o nârtz astuzi Omenii însemnaul din Jleara Romssneskz mi Moldova. . Iar gizga este-snă felis de kansmonă, ae-lă nsnă
ne kană

neranii kzndă

trebăinyenă'o

nloz, iar ksndă
ka Isdsnks sat traists.

nă nlos
Ă

o u6rtz

s5b săbpiori, în.

2 La kanetele nodzlsi Traiană fzk5se dos kastelări:. uelg din nartea
Mesică se nmea

Ilonte;

uelă

din nartea

Dasici,

Teodora.

,
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„ar koloniela srinat rsndselile Romei,

-ne avele se konforma

aztoritatea, loră: aveai

47

mi ds=

konsilii uri foră

în Gluia Traianz, mi tote amezsmintele la xi în Roma.

„Ie Isngs aveste nrofesaă uui diverse meserii, Setvort 85

s6 olsnat

de komernă,

âveaă

mi felizrite kolegizri, God: Theog. |

adekz skoli nentrs tsmulzrie, strsgzrie, ferzrie mil
1 a
alte memtemsgari; asemine mi amfiteatre nentră înfrzmăsemarea, orameloră, mi: bsi, mi fsntăne, întokmai (ore
ne orsnâselele

Romei.

!

Dion Cass,

PARTEA
A DOUA.
Epoca LI.
CARACALU

Dsne

x.

mârtea zi 'Traians, a venită la nstere îmnsratălă

D. che. |Adriană fislă Isi Afrs, vară mi fils. adontatăi al Lai
W'Fraiană.: Asesta, gelosă de gloria nemsritorislsă îmirs” rată, a abandonată Siria, Mesonotamia mi Armenia, amezsndă
Tatrop.
pie:

ylimitele îmnerizlsi no rizlă Fufrată 1 „ Asemine era ss
(fak5- mi kă Dauia, dar șamiuii sei Pag onrită “zikondă

68,15,6%]1., în ama,
nreda la barbari,

kază,
Kz

mălni

uetzmeni

Romani

tote asieste, kzlstorindă

se voră

nrin imneriă,

snele din uetsuţi le-a venarată, altele a fortifikată, altele a edi' fikată din noi, nreksmă uerea nevoea nentră sigsranna lolkuri"lor. Elă a fostă atztă de bsnă ostaură, mi atztă a esseruiţată
kslzrimea Ilatavilori, în krtă treuea Istrslă în notă; lzkrg ue
vzzsndă barbarii, s'a5 ămalstE de snaimy: wi dsmdsi s5n5nere, nentrs toate neînpelegerile lori venea la. elă, ka la
jădele . loră.
inskriny pisni

Adriani.

Asemine se: ssnsneat iuni Daaiile, dene kare în
se ziuea-kz Dauia era feriue nrin! “virtatea zi

Sa gssită ui monete

1 Esfratelt este risiă uel& mai înseranată
snre anăsă,

mi

măntele Tars,

kărge

snre Ssdi;

ku îinskringisnea
ală Asiei;

nsrucde

elă este uelă mar de

din Armenia

La sorginyele lui, elă se numemte

srmstâre:

minor,

de ssbă

Iliksirate , ueva. mai

la vale nriimenmte riarile Arnagă mi Arsamete,
Avesta desnazte Asia
minor de: vea maiorz, tree nrîn orauele Azirim,
Zimara, Melitine, mi
anoi mai nriimemte rizrile Arsania mi Melană
; desnarte Siria ui Arabia
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Li Adriână, întemcotorslă Daviei.«
: Kg tote aueste -voindă
“s5 mteargr “seva din gloria Isi Trai
an, â 'strikată nodsltuelă

de 'nctrz, ssb kăvsntă ks nâte 57.se
revolicze! iarzmi' Davil. ui ss treaks Dsnzrea ne nodslă
asosta snre a veni în

Mesia,

assnra Ranitalei ngoi.ue eli fzkăse
între

Dsnzre mi
Sava 1, adekz Belgradală Szrbiei ne lar
e Adriană îlă nzmi:
"se

Alba-Greka.
Ruomeră zise kr Adriană “strikzn
dă nodslă, a dirzmată mi nilastrii sci nsns în fana
anei, imi de sisds ară fi:
&uisă mi ne

Anolodoră konstrzitorislă 'seă. Iar.D.
d'Amvili

s
ziue ks .rginele' nilastriloră” nodel
si Isi Traiană so vedeaă dsne aucst

a în ksrsilă vislsi ka nimte inssl
e misi; jar rpm
mannsli ue era snre anzrare, sc
vzdă îns. răi as:
teză: mi. de. aisea îngene . kalea uetră
minele

itz we se întinde srire

Ormova 2,

R

a

”

.

|

7

-

i

de Mesonotamia , mi mat. adans. orame
le Samosa mi Zesomaă. Et 'se
înnarte în mai mslte urle: în Esfra
izlă ue kărge nrin "Babilonia, mi
auela ue ksrge nrin Seles

uia; între aveti dol: Esfrani ksrge
"mi zisă
Vasiliu ; karele îmnreuna ks Xavor
a, Marsias, ini altele, kade carzi
ni în
- Esfrată. Mai anor, aarâne âe
Itisifonte, . din josă de Selesaia,
kade în
* Tigră. Iar Tigra s'a nsmity ama
din esa renejanei sele; anesta
:nărvede din mante

le Ararată, sag dznre' alygii dintr'o kzmn
ie a Armeăică mi- ore, kă 2500 de stadii denarte do
sorginnele. Esfratelsi, 1mi îuiizi, abs""trnds-se, dz, în lakzlă Aretssa, ne
urm trekznaă no l5ngs 'Taără,.. dz
într'snă găfră, (arznastie) , sui anoi merg
indă msltă ne subă, nsmsntă,
-

carznuă ese în

ueca-l-alts kâstu a măntelsi; anoi treue
nrin laksiă 'To"mite saă 'Tosnite, rai earzuii
se ksfsnds ne ssbă nzimsntt kalede
15
"7 mile; nre ărm5 nriimindă alte rizră
din Armenia “uri Asiria, " desuârte
Asiria de” Mesonotamia, imi trekzndă
nrin Xaldeea „sat Babilonia, se
" remne în dop: "0 'gorl
treue katre Selezsia, mi una
kre Ktisifonte,
"* formsnat o insălz notrivitz, ui
anot akolo 3nd6 se zneskă anelo,
se n5-

- mezute Uasitigr ;anoi se varss în lakurild
Xalâee, inide akolo Isninds"Se mal msltă, urin
dos gări S0 vars în golfslă Ilersikă,
-Se. zive însp

kz Esfrâtală este mai mare de kstt
Tigrală.

a
1 Rizlă Sava, viinaă din Germania,
kărge sure uzrnile sădite ale Sngariei,
Imi ne o mare întindere inkinsindă
otarzle între Tăruia mi Sngaria, se
Varsz în Dânzre sure rsssrit, la Belgr
adă, oramă 'kă uctate tare,
2 Dsne 'treere de timnă, ui nrin
T5vBrsarea, aiteloră, sa dsrzmată mi
Kao
Btelzli Ilonte
desnre Alesia ; at5nui

din lassa

roinel

oră, rislă Sa îmrre=
nedikată,s'a îskst, ncnlstitorii, zi nrin
ărmare l-a skimbată kursslă;

„

Atztă

Seivort.

as&nra Ilanoniloră kt

_

|

.
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mi assnra Dasiloră,
A-

driană mai întri rudsise snă. singsră gsbernatoris,

ne Marks 'Tarbinz; mai ne srm5 nsmai assnra Damici ne Kneis Ilaniris Ailians. Dar în fine asestă memoraEp.

10, 13.

bil& mi îngelentă îmusrată mâre de c bâlz dsrerâss, kare1 fzuea a lkiema grsbirea mormei, wi ns-o ngtea kensta.

-

CAPITULU 1...
a

:

_

|
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_
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Ă
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„Den: Adriană viindă la îmusropie Antonis, 'nionsmită
p! che, . |llietosslă, nentrs

malta

Isi virtste,

barbarii

ks

ar-

1%... [mele nlekate alergat la jsdekata li, nentus tâte 'neînpelegerile loră. Malte .nondre trimitea la el& ambasade,
mi

ozlte.

dereai

domni

de la elă; mi

dar kste odatz venea earzmi în albia sa.

nămaiks

faima

nă-

-

Dar dsne ue sa dzrzmată mi

„kastelzlă Teodora desnre Dasia, Isstiniană , ne'ngr jinds-lă pe azesta,
"renarată vcva ne velzlaltă, ui p'a pinstă maltă
kâstele mi ale nodslsi se vrdă mi nsn6 astezi

a

timnă. _Rsinele auestoră
kzndă skade ana vara,

:

loksitorii din “erneni. adeseori vzdă nilăstrii ka nimte inssle; rsiuele ka-.
stelsriloră înkz se vidă: Ilonte este Isugsrenă, nrek&mă s'a fostă renai

rată de Isstiniană, iar “Teodora are forms nztratz.
.
RzE însz zikă ni ks nodelă Isi 'Pratană era sug

.satală

kă

dc Ji;

natră vinui ore din săsă

de găra

Oltslsi,

mi

din josă

elegie
ki.

lokslă auesta trebsc sr fie (dsne ksiztoria Isi Antoniă5): între Egete mi
” Klevora' desnre Mesia mi Akve desnre Dauia ; desnre aucasta ziue
” Konstantin

de nodi.

Ilorfirogenitslă

Ama

ks Belgradslă

dar e bine zisă ks

Mesici

este ks trei zile denarte

nodslă a fostă la

Soverină a, kzui

cl& se afls în marginea Romzneasks a Dsnzrii,:mi 6 denarte mai tre!
"zile de Belgradă ini de Ilorta de fer€. Aiue de mi ELă vzdă earsmi nimte
“răine de nodă, kendă skade ana, aueste săntă însz ale altui modă ve f5ksse Konstantină ue!& mare în anii 228 mi 331, kundă s'a. dest în kon=
tra Suipitoră mi a Geniloră, nreksmă se vede din monete mi din alui

" istoriat Bizantini; dar den kallea nctroitz se vede ks Traiană akolo a
fostă fakată nodală, dsne o a îskstă Dauia mrovinyrie Roman.
«

La "leleă so vede kr era etate, ksui akema 50 grsoskă
k»rimizi, Loksitorii, dsne tradiuisne, snsnă k5 aisoa fostă
* w* Severinslă «e este în marginea Denzrei, ILngr nodală Isi
me Akmonia,
Aiso s'a g1sită o inskrinuisne în marmsri

afl la biscrika din Vidină.

ruine de netre tetragone ai
uetate Romanz..
Traiană, se nsmea din vekiks kswzntslă Imser, kare se

Baii sasnă, k5 dsne akucntală sngareskă s'a nsmită Zereni

“mi anoi Severină, mi ks nz s'ar fi zidită de imusratslă
esto mai tare, mi inskrinyisnea dovedezăte.

asesta;
.

dar tradiuisnea komans

”
Ă

7
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5i

„melsi seă pinea nondrele în” s5nsnere,
nreksimY a inst mi
ne Davia în'naue mi în linemte, uns
ue treksndă' din viaNT

a mărită kă ferinire, - *

Aaaa

RABITULU Mi
Lssndă îmnzrzuia o nereke de tragi,
lei
.
._u
.
ae
A eve
[a
-Asrelis Antonină
zh
mi Lsuis Aili
s Dirs,.
aă msntăits
)
- Roma de: mslte resbele; kzui ne
timnslă îmnsrzniei
anslă
-169
dsneDi Rristă s'a redikată resbelzl
e
J
ă : velă [
ue
PR
e e, $
greă ală Markomaniloră, aliani , lkă ”
Geyi
: Iasig
i,ii, |

Ksaziimi Sarmâgii.

Atsnue uri alte nonsre îmni

za
D. Chr .
. 161.:
1
loră în
Eutropi
Polian.
cartea vr.

nse de a“memtia, mai toi. barbarii 1, de
la marginile Iliriei „IBN în
Galia s'a skslată, mi nrsdaă “kst
rierzndă merile mi oramele
Romane
;.3 dar. | sosirea îmnsratălsi. Asrelisatntă.
|
, i-a snzi; m'n-.
“tată înkztă” toni, sai retrasă din“
lokzrile Romane, mi-a ue.
rătă tokmele: de :nanc în 'ansli: 172
“dsne: Krist: Atsnue le:
.
.
...
._
nemsălă. Luis. Birs,
a, lovită de anonleksie : :ire drămă,pga :mirile.
tă, .
“Ile srms însz se vede ks resbelsl
; Mailkomanili 2 n
„ Se stinsese de totă, ksui due

ranortălă gsbernatorislsi IIa=.
noniloră Ailis Basss, îmnrratali, aflz
ndă ks barbarii. fara .

învenă a se miurla la Dsnzre,.
a nlekată: mi “s'a: rsnezită
„mai întziă assnra Markomaniloră
mi Iasigiloră, ne kari bztsndă-i atztă ne sslcată lată mi ne
Dsnsrea îngenetz
i-a învinsă; anoi. bstindă. ui ne
Kazi i-a învinsg Kedrinos, î.
Pi

*

2

.

N

„mi-ne denmii mi î-a gonită,.!
.

i

-

4.

Dsus aucastz, Învingere, înnsratel
ă“a statăîn Ianonia,
ka s3 dea, rssnănssri.-la soliile -ba

rbarilorălui
;. dintre: er
&nii. mercas bani nentră la s5 fie
aliani, mi sr onreaskz 'îni Den

Estroniz

erat:

Narisuii,

Ernsridsrii,

Biktofalii,

-Latrigii, Sosiviiă, .
Sikovopiy, Roksolanii &, Bastarnii, Germa
nii, Iesuii, Uistovării, Vandalii,
„Obii,

Longobarzii mi alyii, toni barbari,
Suiyi, Sarma

pă
2 Markoniania a Isată: nămire de la Mark
.
.
.
oman.i: ne i simz
.
a:
_Honoră Galikă, “mi mai neDob
ăraz Baimii, de la kari's'a
-: Veziea Ilartea 1, Kană XII la not
A Arte
Di
! e,

mi Germani.

a% , lokit'o Boif;
.
io
nsmită Boeria,
a

* Kedrinos zise ks Roksolanii szntă
Rsmii din Rssia blondz, kari lokses
kă ne Ing
“ginile 'Tartarici minore, sude astuzi
este nartea meridionals â Moskoviet,
» » -+

mar:
”
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„ma

lkrgerile velor-l-algi, —
nă'le va da, voră intra
feueaă nasc, nrekumă
ka ss se denzrteze ks
mi Lasigii, kă

diferinns

18TORIA DACIE

iar. aluii aereaă bani zilondă ks de
kă resbelă în Davia; mi alpii iarzrui
Ksazii mi Markomanii, ks tokmealz
58 de stadii de la Dsnzre; asemine .
îns ka, s7

se denzrteze

kă îndoits

. distanns, mi ss. n5 aib5 nisi vase ulstitore nisi insăle ne
Dsnzre; .neniră. kare. îmnsratălă, s5b kzvsntă de; alianuz,
a. lsată. de la ci 8000 kzlvregi. mi 10, 000--nrisonieri ue erai
„la, ei, Din aueasta se vede kstr nstere avea auesti nonoră
mi Ets - dasns ai foksiă Ianonici wi Daxiei. .Mslte alte ă
nendre aj mai trimisă ambassade la Antonină, nline de înkredere în karakterslă scă; ba înkz &nii din nrisonieri mi
fegari, kari a% fostă mai înyelenui, aă Lsnmtată ui smn
teri în Dauia, în Ilanonia, în Mesia, „mi în -Italia; mi de aiue
a venită auelă kaosă 'de nonore în geografia i Iltolomeă.
„AX venită mi Astigii, snă nonoră Sarmatiks, înnxesns ks domnii loră Ras mi Rantă, mi a% uerstă memsntări în
ka ss .dea Romaniloră ajstoris
Dania mi bani, kă nronsnere

în. rgsb6o;

dar fiindă ks ns le stă dată, a5 luată ks sforma

loksrile distovouiloră, (uarte: din săsă a Moldovei), ne kari |
învingrnds-i, ssuvraă tare. Dauiu:.. Dar Jakrigii. saă Latrigii (snă altă nonoră din Dauia de s5să) ingrijinde- se ka..nă
-kămva Blemennis, kurmsitorizlă Daniei, de frik sm ns dea
I-ai
Astigiloră ni loksrile lors, . s'a5 skulată assnra loră” mi
- învinsă. Astigii' dens aseasta n'a mai kstezată a fi ssmegi

în' kontra Romanilori, 'ui,a8 venită ks rggrminte
mi a$ uerstă

nsmontări. mi bani,

la Marks

ks lovsntă. de ajstoris ;

îmnvratălă 'atsnue uriimindă s'a tokmită “ks ei ka sz bats
„ nondrele kare utsnue se Isntaă în kontra sa, karii aă imi îmnlinită vele nromissc,. Ks astfeliz de lkinări, Dauia a remasă

în sigărannt; ks tote azeste se -vede kr, rssbiele aueste at
pinstă: nrea msăltă, nrelkumă

Bana,

|re arat

Pa6. 40, me

ks

Marks

se vede: dintr'o, inskxriupisne ka:

Asrelis

a Onorati. ka: diadems

ae Kneis Rtili Koklits,

generalslă legiânci

a înkceat'o Es feriui|
III, nentrs esnediyiznea Daniles, lare
RR
re mi k&ă eroismă,
Dans

aseasta

Iasigii

arsuri

aă trimisă

ambasade, mi
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fekzndu-se konsilisri s'a easită ky kale ks amiuin
ia. lor
este de interesă nentr'ă imnerislă Romană; urin
srivare le
sa

dată: lokzingga la Diinvre,

săle;

farz însz

a avea

vase mi în-

une Isngr aueasta le s'a tâvoită mi treuerea

în Dasia

nentră kâ s fak lkomerţră lg Roksolanii, înss Le
void 85

Yernatorălsi. Dasiei.
ui
n: timnslă auesta : loands. -se mtire “dosare revolta
, Isi

Aviaii Rassi din Siria, a nlekată

îmusratelă întrakolo,

da-

"TD we mai întiis a zidită în marginea Dsnsr ei
astelsui, nui
le-a întzrită ks. 20,000 ostaiui:: Dar Kuazii zi
Markomanii,
nenstendă ssferi asemenea struncalz,

iară neste nspină aă.

alergată- la- arme, . Îrhnzratelă, stingă reskola li Rasă, mi
întorkezn-=
du-se la Roma, 'dăns năniiiz netreuere akolo,
s'a dsst îndats
în Ilanoniaă, .„snde

a “mezstă

trei” ani; în timuslă

auesta,- atută

a bztstă ne Kazi. mi ne Markomani, în Iată,
daka ară f
mai pinztă resbelzlă înk'r ună an, ară fi ajnsă
de. a nă, se

mai nătea. reskăla, -. “Dar auestă

virtost

-

Sia

ui - îngelentă îmnmrată,. îaveninsn:

du-se “de krtre fiislă seă; a mărită, ini
senatslă a onorată
memoria eroismlsi mi! a virtăgii sale kă '0
status asritz.
Nota I;: Le timaslă avesta,: în anslă 171 die
Kristă, .
- Avidig Kassiă a fakstă rzsbois- Etioniloră,
kari, ksirieisndă
Egivitslă, aă ajsnsă uzus la Aleksândria, „&nde
, învinmi fiind .
ku totală, : vaă îmnrzmtiată, * Din auerutia,
se vede; kr :se
trage stminyia Iliganiloră,. are sant sklavi
în Moldova mi
în Iara Romsneasks, mi liberi. în Ardeal
ă! mi 'dinkolo .de
Dsnrre TE la Konstantinonole. zi „în: Tlelon
onesă.
Aue“mtia se nămeai latinenite Zingari,: nâte
dne' oramslă Etionikă din Atrika Zaangebar, — mi Egintenisai 'Gifni, ka venigi de la Egintă, "Aneasta o arats mi akuent
slă limbei loră,
kare seamzar ks sea: Arabr, aromă: mi nă
roritârea loră kare nzn7 la zeve se aseamsnr ks rostală Elinil
oră. Romanii
adaserz mai

mslte

mit „din ci mi ka mrisonieri,

mi i-aă dată

“ka. merbi -ne la magnagţii "Romei. Tzts desnre
originea loră, snii mai zikă ks art fi dintrănă oramă
ală Aiue;, numită |
Zevgit

ana, ai korăia, lokaitoră - craă vrzjitori, ama
nrekăthă

.
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dia axemtia

mslui
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mi n'5n5 astuzi

sc v5dă în. Moldova

mi

În IJeara Msnteneasks fekwndă meseria. de Prajitori, J
x

CAPITULU

IV.

“Ajungrnăi lat îmnzrzie Komodă, elg a. abandonată Iasted. Gta. Mele ae le fendase Marks Antonină la marginele inemife ule Dnzrei, mia înlxeeată nave ks inălui din bar115.
bari. Îmnsksnds-se wi kă Barii, a luată de. la ci, ni n5mai
nre& nrisonierii romani ve EBzEser5 la, danmii, dar.mi ostateai
4

e.

,

.

Di

-

x

'

*

(zzl6ge) jsrani,- k5 nă voră emi' din lokgingele .loră, kză-

Dion elenă nătrire în: Dagia, mi n5 voră merge mai de-Cap, LL.
ii - 12,000
marte de kută ginui miliarde. Atanse

Bor ! voindă ss-mi'skimbe loksinga, ă%- venită la gtberna=

“torslă Sabians „mi a uerstă; nsmsntă în Daia Romanr,. Avesta, temrndi-so. la sz nă. ksmva. ss se sneask5 k5 sellalni miss falz năoe. tarbsrsri, a. nromisă ss le dei. Mai:
Tambriă,

eraY însz

mi alte nondre nessnssc,

pion cv ]m5 Sarmagii,
fals

invasiăni

ui

“modă. rie generalii

mi mai kk sea-

ari nă uerăsers uade mi ksgetaă

nrdzitisni

;ș

AS5Nra

auestora

a

trimisă

sci. Albină. «uri Nigrs .k5 omwtire,

ss
Ko-.

ui în=

Komodă, atribsvingznds-i “miă-a5 dobsndită mare faim.
D. Chr. mă uri Învingerile - avreste,: a voită s5 se numeasks

1%

Jîmusrată

ală , wi Sarmatikă toti odats;

îns. elă

a lksrmzită nă ka îmnsrată, | ui ka atletă, ka -gladiatoră mi
lkmui, se ziue kr într'o zi a 5uisă doi-surereia |n
eso lei. Dar nsrtinds-se: tiraniuernte, mi dedznds"se “1 fante stravagante, ksz5 viktims konksbinei sale Marvia, - mi mări întdsmită în bac de Estre snă omă de las

„ală. ses, nsmită Narsisă, -

_CAPITULU v.
.

DC

E

o.

|: » Tlrimindă îmnsrspia Ies: tina, :snt barbati E
D- hr.
192,. snorutinne tari în arta . strategilz, dai. 87 zile, &
.

1 Între alte nonâre din Dania, se vsdă mi Berii la Itolemeă. Kant V.

.
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„Bă

tzeată de kre Ilretoriani.. Atanero îmnzrspia iskinds-se
vznzstore, fe kumnzratn de latre Islians, larele s'a nsmită
mi Gemzni, findt ka a lenztată îmnvrsuia ks - dare de
bani.: Dar fiindă torte libertină (tikzlosă, desfrznată). în ma|
nice mi în fante, fs osrndită de Senată. la morte, IUi Îmnrsnindă 66 zile, fs tzcată,
„
i
“Legi6nele nrovinpiiloră, ienstandă ssferi sdrtea la
Nontinae, a nrokemată mi ele îmnzrani ne faimomil gene.
rali, Nigrs mi, Albins. - Ilanoniile : earstul 25 mrokiemată. ne
Sentimis Sever;

avesta, arstends-se 'ka resbsnstoriă ală Isi

Ilertinaue, a trasi la sine ne: generalii Mesiei mi.ai Dalma-"

nici nreksmă . mi omtirea Ilirik mi Germanikz; ks aseste
usteri a niriesă mai întris asănra lui Nigrs,: Iarele, învin=
gsnds-se, fs uuisă: în anslă- 195, no srmr asănra Isi Albinz
ure karele earzmi la zaisă în ansli 197; * Înnetandă însz
mi azesta

de ăi se mai

Isnta,

a, msrită

“ moiwmtenitori.: .

loszndă me

„GAPITULU vI, a
Antonin

Iaralala, suigznâă

:

ne Geta fratale

fiii sei
-

Dar,

scă în .bra pele msmei sale, s'a fekstă îmnsrată,
Ii) pian,
năruezendă 55 kzlstoreasks .nrin: însa nie, a a-l
Car.
jensă la Karniola ! snde. Îmuresnz ks veuinii'sej Marko
mani'
s'a dedată: la. nlzuerile v5nstoriei mi 'ale. beniei, * Între
aueste, azzindă ks Gogii ? a5 intrată în imnerizlă Roman
ă, mi
mai întzis în Dania, a« emită, „la marginele: Istrelsi mi
lovin=
da-i i--a învinsă

mi ka alsngată,

Atense, înitroratslg- avieșta
..

“1 Raraol. eate o nrovinsie. a , Azstrici, desnre ssdslă
Stirică; nămitz, de
loksitorii sei Krain; se întinde nn» în Kroapia ui
Italia, avzndă de- snre r5szrită "Kroania mi. Sklavonia, - desnre nordă. Stiria,
desnre anăsă
Karintia, mi desure sudă: Maruia Binpiloră mi narte din
Italia.
i
2 Gonir,nămipi mi 'Testoni, eraă snt nouort din Skania,
saă dsne IItole-„ Meă,_ din Skandia, în fauz k& Dania Yimbrikz kare se
nsmea ui: Gotia,
: dar de nonorslă komsnt Gztland; este „martea sădikz
'a imnerislai SveA
între Sr euia nrourie, Norvegia mi marea: Baltitz,
&nde odats eră
Ganii.

Aseasta

pears

se îmn'srpea

în trei nzrul:

în Dotia' ansseans,

„saă Vest-Gota, kare se întinde snre anssă kstre
Norvegia; “în Gotia rzsarjteanz, saă Ost-Gota,. kare:e. întinde. snre rrszrită
ksire. marea Bal-

-
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afznds-se în oramslă Dasici nsmită Beridava, din jsdenslă
Romanar mii*, &nde era mare kolonie Roman, 'i-a dată nsmele : de Rarakali “dene numele set, urekemă se zize “mi
nn astozi.
Atsne a fekstă mi înskrierea, 'Ioksitoriloră
liberi. Dani, - mi le-a dată mi nrivilegislă - de uetrueni Romani; -dsne kare în lokă de Dani s'as-nsmită Romsni saă
Romani, „mii peara lor; „Mean Romzneasks, adika Ilrovinuis Roman.
:
|
Da am
„_ Xar dănz învingereaa Goniloră, ne leundă îîmnzE
ratslă se afla în Orienti, snă:uentsrionă din 'gsarda
imnerials, 'a năme-Marpială, dsns îndemnălă Isi Makrină,
g5sindă timnă-îndemrnatekă, ue drsmă, aă skosă sabiea, asănra Isi. mi a zisă:. nllrekumă tă ui suisă “ne fratele tră,
asseminea, te zuidă-mi că ne tine.“
|
e
"Nota N: - Lesară IIrokoniă Smarpians mi al gi kon-

tikz; ini în Sveuia nrourie, kare se nlâkes sate anssă Katie "Germarita
“ui Dania, do kare se desnarte nrin strzmtorea Oresundă,
Din nrmBn-.
tel azesta emindă Gonii, în uelă întziă sckolă ală Isi Kristă,
aă intrată în Galia mi anoi în Italia, snde alsngndă ue konszlslă Marks
- Silsans, mi neste doi ani ne Skasră, a5 dominat?o; însz neste uinui ani,

viindă assura loră Gais Maris, i-a învinsă mi i-a gonită,

Atsnue, întor-

ksndă-sc, aă venită mi s'a% amezată ne Isner lakslă Meotide (vezi. kană
II, la note), ne trms, întinzends-se, a ajsasă nzns la Nistră mi Ilrată.
„Dsns aueste, sninds- -se mii kz- alte nondre, kulicaă arovinyile Romane,

-mreksmă se va snsne mai înainte,
A
1 Agestă oramă era anrâne de nodslă râslsi Olts, snde astszi este ani
“lokă ue se nmemte ne romznemte Gzrla. Akolo se vede ks erat 'garnisone Romane,

--

kzui

se vidă

strie, arendă îndată Oitală.
Romane,

de snde

se nresănsne

diverse movile

mi manpsră- fokute k%. m're

Aiue se pzseskă în tâte zilele mi monete
k5

n

cra nămai

garnisue

ui mi

kolo=

- nii amezate;” mai ks seamz ks jsdenzlă auestăi kănrinsă se nămenite
Romananii; kare întorsă ne latinemte: se zise ez siatione Romana, adik
“ din nanisne Romans. “Dane tabla Ieztingerianz, garnisânele craă între “
- nodă mi Buridava,
2 Ku tâte kz Valaxia (ka mi alte meri meridionale) nz's'a “ montiită de
_- înkslkzrile barbarilor, totsmi în ea s'a msstrată-mai msită mai mai bine
de Eztă în altele nsmirea mi limba Romaniloră uns astrzi, Krndă ui„ Neva. întreabz ne ănă mrrană: ue cuuti tă ?. Romznă, îşi resnănde, ade- - ED Romană, Din aueasta se demsstrz k5 lokăitorii de astazi at erei
-"Mentenesui,

ai Moldovei

mi ai “Transilvaniei,

se tragă

de la Romani, .

*
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" fends ne Goni ks Genii;. iar Asrelis Vilktoră zise
ks Trasia mi Davia ssntă loksrile legitime ale Gopiloră;
lskrs “e,

ini Gragiană a limnezită zilkrndă km cra! loksri legitim
e,
fiindă k7, mai ne 'srmz să loksită de. kztre 'Goni mui'
algii,

mi k& amesti ksvsntă“ui Xsnii notă “sm se 'nvens
mere în=
tre .Gegi. : Înaintea. tatsrora înss, Oroniă mai ks drentă
ksvsntă dovedemtei ks Roinanii uei mai nosterioră ne Gioni
îi lsaă
drentă, Geșii, fiindă kw assemnarea nsmelsi i-a înmela
tă ni
fiindă kr vedeai ksmă ks Gonii aă dominati Ioksri
le ne
arii Gegii le lokziserz; : în fine;: fiindă ks Gogii aă
domi-

nată ne Suini wii ne Gepi,.mi

* nresns

ka învingstori,

lokuiaă în- .

ks învinmii mi lgaă mi nămele' loră.- Mai malui alui,

istoriui vorbeskă desnre aueasta, îns 'snii srmsre
skă

le: mi alyii anii. ' Maraelină inai lomsrită

sinea: aucasta:: -clă zide ka. marele

fante-—

desleagz. konfs- .

“Teodosis

a învinsă.
ne

Alani,ne Xsni, ne Suini, ne Goni "mi ue Geni, ne
toni.în
deosebi, unslă dsne altală. Ali istorisi iarzmi zikă
kz Go-.
pii loksiaă la oueană, adikw:: malsrile mrrei din. Ilrăsia,
mi
de akolo, dăne-timnă, -snii a5 treksti în Skandia,”.
alnii în
Saijiane Inngr rişrile Volga uii Tanais, nznr ksndă
Xsnii

i-a5 alsngată în Trania, snde s'aă amezat
k& voia
ă îmura=

tslşi. Valengis.

Ileutră aveasta

Maraclină zite

ks, DN

tânvi ci eraă snă nonoră nek&noskstă,

a-

OAPITPULĂ .VIL.

|
a
.
o
.
Fa
- Done Karakala, lssndă îmn'srsuia Belis Makrină,
a
pf
-trimisa
t în Ilanoni-_.ia &svernatoricc. ne Marks
pri
nre karele l-aă trimis
ne srmz
ă uri în Dauia; iar ne
i

.

-

LI

a 5

fo

Sabins din Ilanonia

mi ne Kastins din Dauia,

ka amiuiai -

als li “Antonină,

Abits,

Isi. Rarakala, i-a rekiem
- ssb ată
ksvzntă Ik are nevoie de
„ei. Dsne' aveasta ănă individ, a nume Estixiană, arztsnd
ă

ne 5nă

fiiă bastardă

anme

l-aă

nroklamată de-îmnzrată, Makrins, felendă rssbois ks don- *

sălă la Antioxia,: fs. învinst, "mi owitirea Isi Isendă
fsga s'a
înfndată. în strimtârea Bizannslzi, snde îmnre&ns k5
fiislă

seă fe suisă, .

Sa

|

su

.
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“OAPITULU VIII. +

" Abitslă, fislă minuinostă
D. ge

Eliogabală,

als

Isi: Antoniă,

nămită uri

atztă de tikslosă omă s'aă arztată în kstă

"91%
“Ja deklarati de bsrbată legizită ală ses ne:snă tsnsră a nsme leroklei; mi ne meâilkslă seă l-ai îndatorită ka
nrin memtemsgglă: medikală s.l5 fakz a avea dosz sekse,
Ilenti:i asseminea mzrniave ui tikzlosele Isi fante fs YDSII—
-Imtită, Lă zaiderea.
CAPITULU. Dx.
.

A

.

Lssndă îmnsrsnia
p.Chr.
2

[N

i

p.

,

”

Aleksandr Severă,

a nlekată asă-

Înra Ilermiloră, snde:f5 învinsă; dar Baris Makrină,
)gsbernatorslă

Markomani

Ianoniei,

i ne Ksazi.

i-a

trimisă

în

ajstoră

ne

Îmnsratslă dune. aueasta; întorlkn-

ds-se din Ilersia, a fsndată în Dasia o astate kare sa ns-.
inită din nsmele set Severinonole, dinkolo de rîzslă Olt, .
în judeuslă Mexedingiloră.!, znde. astazi este anrâne'.Wernegi,- kare nemuemte se -zie Iernigradă, s'a5 Yetatea: Nea:
gri2. De akolo mi uele: uinui jsdene . de neste Olts s'aă
nsmită komitatslă Severinslsi, mi mai tzrziă banatslă Kra-:
iovii, Desnregsinds-se înss îmnsiatăiă: de kztre nonoră, din
kagză. avarinici mi imnrsdenmiloră msmei sale, fe aisă îm“uresns ks ea. î.
7
„Nota. NUI. În jderi

Mexedinealat,

la satală

Baia de:

“4 Auestă orauă era ne o însluime ne marginea Danzrei, anrene de kataraktele riulgi auestsia, kare tărgemle se nămeskă Gerdansri.
Aatezi în:
55, se- vrăt

utămai movili

însz nă denarte

de nietre; ku tsfsrimă

mi “sinele

nrin mrejără.

Se rzdă

modălsi Isi Traiană, „de snde se înuene mi

kalea' netrăito de merge ne ]zngz Oltă la Rimnikă: Ns denarte este mi
_. Ormova, saă: Rsmava, unde aă fostă 5nă inannă alt Romaniloră, nre ka-

„9

ie” IIiinuiircle

Fogeniă

îlă fartifikase

în anzlă

rolă VI ui ală Isi Saltană Msstafa II.
„Kolonia Werneniloră avea setate, kare dsne

iar

dăne

mademti

tabla Ilestingerian»

1695,

ne timuzlă

IItolomcă

Isi Ka-

,
se zica Dierna,

Tierna ; ea sc, aflz în marginea ]lerci Roantâne de Dsnsre, n5 dart de Ra-

I5ngs: uîristăi Tonolnima,

mava wi de Katarakte,
Astorălă

se înmalr,

ernigradă e slavonerite,

:
iar nă nempemte, i

(Tradskstorslă).

.

PARTEA II. EPOCA II. CaPY x,

Arams,

59

era întradevsră mine de arams, ne kare Nemyi le-a

"fostă deshkisă ne ksndă stznînea aele-sinui jsdene ale Kra-

ioviei. Dar se vede 'kzsaiui îi mai de nainte „eraă “mine,
fiindă ks se g5seskă mslte monete, atstă ale îmnzraniloră
Romani kztă mi ale altoră nek&noskăni nentrs vekime.. As-

seminea

mi în jsdegslă Gorjs, Iengr satslă Ilolovravi,

v5dă srme de mine de feră.mi de alte metale, .
a.
„CAPITULU

.

se
. -.

X.

Lesnds îmnsrsyiea Maksimins-Gotslă, wi înnsuisindă |.

Germania,

a venită la Sirmiă 1;

„. asnra Sarmayiloră,
_ Tanonia;

De: aiui. sa dusă]

"Karii 'infestaă Mesia, Dania. |

în mai mălte- brtzi

i-a înfrântă, mi-atsta

p. cur,

235,
snafm's

a5-însăflată barbarilor, în kzt$a% venit. ks ioni iati
de s'aă rsgată: de naue. Sa zuisă însz .mi auesta|.
.

de tre. soldani în oramslă Akilea' din Stiriea, . :

7?

CAPITULU XI

Viindă la -îmuzreuie Gordian,

Roma ka S7: mearg7

axesta a nlekată de la

în Orientă; treksndă nrin Ila-|

nonia "mi Dania, în kalea sa a âvstă mai "malte |
sboie ks Sarmagii. mi ks Gogii,

cur:

ia

karii infestat. loksrile

a-

mestea, mrehkamă
mi Mesia, Se vede însz; k7 vele mai msl“te rrsbie sat întsmnlată în Dasia, findă: ks din-kolo de .
Oltă s'a. gssită mslte monete de. la. auestă îmnsrati. . Gor-

diană dikrndu-seîn Orientă
viana mi îmnsryiea.

__

dsue

aeastă,

a -nerdstă

mi

..

OAPITULU XII. -

Filină Aranslă lzndă îmnzrsniea, a învinsă ne Karui,

snă nonoră Sarmatikă,

uri a, statornisiită libertatea]

day
Au
VE:
gi
.
Dasiei.
-Atsnui.
mi Dasia.- assa învenstă:
ss taie.
mo-|

1 Sirmis a fostă Kolonie ni oramă als Tlanoniei,

- miză karele se varsz în 'rîslă Sava.

anrâ
de. ne
nirislă

DC:

p. cur.

2:

241.

Ilaks-. ?
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nete, imitsndă kolonia Biminuuislsi 1, nre ale-kzriia monete
se vede .Daaia: koneritr

ks volslt

matrici

mi stsndă. între

stemele legi6nelorăi SUL mi V, Avesti îmnsrată,
bnztate mi de înpelenuisne, fs oborită la Verona
kă.fiislă scă, de krtre Deuiă, Isntends-se nentrs
Nota IV. La Sadova. 2 se vode kk a fosti.

nlină de
înnxens Kremtini.
vzrssto-

ie de bani. . În Daia s'aă grsită „mi se grseski malte mi
felgrite

monete

de la Tasiă, Filină,

'Alessandrs,

Diraxsiă mi de la îmnzragii Romani, -snele

Lisimakă,

ks. litere Eline

altele ks litere Latine:
snele din auestea uorts tinări de
dobitâue” ni fiare. ks totslă barbare, nreksmă dravi, ' kose,
. kanete
timnălă
Desnre

de asină mi a. 1. t., kare se vede kr ssntă de ne
Isi Denebală sat ali altori domnitori
ai Dauici..
auceste înks adevzrslă ns sa deskonerită, dar se de-

due 7, în. Dauia as fostă vorsstorie de bani, mi din ca se
eksnorta felzrite nrodskte, nreksmă gri, sare, 5ntă,. mier6,.
vito mi altele.

-Onă

istorikă înss zinc. ks

asrslă

ui argin-

tălă kare se skotea din Dauia se trimitea în Manedonia, mi.
se da gsbernatorălzi din 'Tesalonikă, sure a se fane în monets rii a-sc întrebsinma în trebile năblive ale imnerizlsi.
Aucasta se vede

kz -s'a srmată

nre Isndă.

Dauiile . erat să-

use la Romani.

-,
- „OAPITULU

-

NIL.

Aaa

- Dotisi lare a tnurorogit dani Piliuă,

1 Biminauiă

este Vidinslă

: în Serbia,

E

de astzzi,

uetate

,

,

asta faims "mă-a

- “ui oramă anrăne

„i

de Dsuzre

-

"2 Sadova este în judenslă Romanani anrâne de Jiu. Aiuea se vede l'a fostă
uetate Romanr,
moncte Romane.

fiindă kr se prseskă rzine de nietre u'trate, mi msălte
IIvranii zikă dens tradinizne kz akolo at fostă vzr-

sztorie de bani,

N

denarte de aiul,

kale ka de 5 ore,

anrâne de Ro-.

* manani, sc vadă iarvmi în malslă Oltslsi rzsine de uctate lomanz frkăte din nictre nstrate; ksurinslă lokzlsi auestaia se Kiamz Remka, iar
etatea Antina saă Tica.
Ilzrani mai. snănă ks la Antina ar fi stată o
îmuzruteas kare ar fi avată r5sboi kă îmnbranii "Romani,
Adevzrală
„însz este kz5 uctatoa aueasta a Isat nsmirea de la Anti, kari veniscrs
de-ue lngp Le kslă Mestidc în Dagia, mi ne kari anoă. „Iăstiniană, de mi

v-a învinsă, "i-a Issată, SD meazz aiui.

*

PARTEA 1, EPOCA 11. CPE XI.

dobzndită,
ratorălă

-

în kztă ne monete

Daaniei.

sa: le
kolonii

s'a

»

Ș3

6i

sp, întitulat Restas-

Întadevzră,

2.
1
înkărgerile.
barbarilori,

.

A

>, Curi -

ansrats . arin elă de
..y

sei i

.
Dasia a înitorită,
mi vekilel

îndrentată.

- Dar

dsne

Soivert,

37.

ue. a. învinsă 116

domnslă Gonil
XOII oră sd'Kniva, l mi L-a4
gonită
neste , Dsnzre, 0 ::din
gi
nebzgare de seamr sa înnelată îmnresns ks
fiislă set într'o baltz.-

„CAPITULU XIV,

|

„ Poksnds-se îmusrată Gali, înnresnz ke fiislă
scă, a
lkămnsrată nasea de la Goi.
Avemtia. însp al D. Cur:
întzrziată â se alia kă Boranii, ks Karnii mi k
Bsr-|. %.:
gănzii, mia infesta Xlesia, mi Ianoia,. Emiliană,:
g5verna-=
torălă: Mesici, învingsnds'i mi îmnrsmtiindu-i, suide
„ne. Gal
ks fiisli ses wi se uroklams imnzrată, dar mi:
auesta ka

N5t5 anceumi sorts.

:

*

A

e

"Valeriană, înnresns ki Galiană

"gencralzlă

AI

OAPITULU XV,"

i

foksndu-se

oimtiriloră . din 'Trauia -uri Nivilă,

a

Asre-

îmasrani,

liană,a gonită rie. Goni iui ne Karni din loksrilo
a-l

“D. Chr

2%

seste, ui s'a întorst ulină de nrszi. Asemine
favgre. de s6rte ave: ri Ilrobs, alsngrndă ne Sormani zui
ne. Kazi. Mai
ne ărmz .îns5. ne :lsndă Baleriani se Isnta
în Orientă ks

Sanoră Ilersianslă, iar Galiană se desfsta, în. nlsueri.
ui des-

frznzri, ne de o 'narte Alanii (avemtia. erat Litsan
ii) a k'sz5t5. asănra Italiei, uni ne de alta Goşii, treksnds
Istrelă, aă
"-kazstă assnra "Greuiei, ” Mauedonici «mi Ilonts
lsi;. iars: Sar-

manii ini Ezazii assura Ilanonieciîn; fine tote
nosesisnile

ls Traiană, atztă din Esrona kztă mi din Asia
,.aă învenstă

„a să skstăra de' jugslă, Romană, mi sai revoltati kiar
gene-

ralii . omtiriloră.
Atănsemi Dasii, kari nsrtasers „jsgslt în
” timnă de. 160 ani, v5z5ndă ks înuene:a se
Elzti îmnzrzyia
" Romaniloră sub Galiană, a înuenztă a se mima
ini ei;

&ssindă: tinint mai îndemânatekă,

trei=zeui de îmn'srari

ne ksndă

lare ștemieaă . Roma,

se nrokiemase
at liemată în

alianns koloniile Goyiloră de -ksrsndă adsse din Skan
dina=

*
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via, mi aă înuenstă a ssnzra- oramele Romane din Mesia,
Masedonia mi Iliria. Ile atinue Valeriană, krzsndă în: msinele si Sanoră în Vesarea,

fs suisă în anslă 263; ar

liană se zsise: de kstre soldagii sci,
(Milan).

Ga-

anrâne de Aediolană
SEE
De

E CAPITULU XVI:

a
.

Dsns mârtea ssst nsminiloră, nrokiemsnds-se îmnsrată D. Chr.:

Klazdis,

a ulekată

assura

Goniloră,

Lari. kătrieraă

»

„208, ju mi Masedonia; mi feksnds-se bstaca în Tra- ..
via, ia învinsă kă- totală, dsne kare s'a nămită mi Gotilă,.
“Dăns ue înss a alsngată ne Goyi din Mesia mi din sele.

lalte. nrovinuii Romane,.n'a ajsnsă sz meargz mi assnra Da-viloră, ki mortea n la Ivsată sp-mi îonlineaskr; 'skouslă.
tote: aueste în timnală îmnsrsyici li, de mi mslte no-

n6re “(ui kiară Danii), arstat semnede nessnunere .mi de
revoltz, totămi n5 kstezaă s5 se rndiue uri sm se skstăre
de jsgslă. Romaniloră, temsnds-se de norokslă ue avea în
rusboe avuestă îmnzrată.
Elasdis, vszrnds-se aurâne. de
mârte, a. kiemată ne Asreliană la îmuzrsnie, mi a msrită.: .:
Nota

V.

Istoria ăniversalz,

franuezs, a 3-a edinisnc,

: ziue ks Klasdis dens învingerea Gogiloră, adsksndă la: ss-.
nănere mii ne Dai, a mai adusă. nonoră: Romană, ne kare
“Pa amezată (dsne istorikslă Bisingă). ne Isngr Siretis în_
Moldova; dsne'kare kolonia. miza lsată. numele de Romană,
„mii afskstS-uui o uetate (dsuz k5mă zise Benks) sure ans=
rare în kontra Gogiloră, ka snă felis de sentinelz nentră. n'- .
“slirile barbariloră veuini. Dar oramslă uelă: mai vekis-ală

auestai jsdemă se nsmea Ilretoria Asgsstz (dsne. D'Arvilis
mi Iltolemet), lare. se vede .ks-era de ne timnslă Isi Tra„ăană, dzne inskrinmjsnea 5nei kolone ve s'a grsită la Galagi. .

CAPITULU XVII.
“ Asreliană s'a nrokieniată îmnasrat$ la Sirmis, snde s'a
p. ce. ÎnzskstE. Vzzendă Jliria ncînsotată islkatz de Goni,
210,
'
mi Mesia nsstieatz de ci, mi în genere tote non6-:

|
,

PARTEA 1. EPO11,CA
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rele barbare

”
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din nsrgile: boreale 'reslkslate, “s'a: desne
rată

de
a nstea inea Dania. Ile lsngz aseste, a kalk
slatăks Romatii,

stsnsnindă "Dauia,

din kassa

în lokă de kzmtigă

deseloră rzsbie ue trebsea

s5 mie;

aveaă. dasnz

mi anoi se

mai îngrijia ka n kămva reskslend-se:
Dauii, sz ns nearzi ne Isng nrovinnia loră mi sele-l-alt
e nrovinnii înveui- nate. Desi, denizends-se a o nsrssi,
a trasă de akolo tâte
omtirile romane,. a rsdikată koloniile : kare
.se aflat mai kă
seamz, între Dsnzre mi între msugii, mi treks
nds-le în nartea
dreants. a Dsnsrei, le-a aulezată în Mesia
de ssst mi de josă, între
msntele.

Ems, mi riglă

sta l-a îmnzrnită. în dor,

Dsnzrea;

iar nsmsntelă aue=

nămindă nartea. uea desnre Em

AMediteraha,
iar sea desnre Dnsre Ripens sa, rin6sr,

dar

nrovinuia întreagz Davia . Romana, : DakoRomanii axeintia
mai trrziă aă întemeteai o nztere konsolidat
z, kare sncori se !
afla ssb ung „generală, alteori . ssb mai mălui
; . mi anoi s'a
întinsă nsns în Mauedonia ! mi Enirg 2
nrekămă. se: va, sns=
„> 1 Masedonia

este o nrovinyie

Ematia, dsne

mare a Esronel.

îmnvrataliăt Ematis ; „ne ărms

Ea se nămca din vekime

Migdonia,

tzlă Ii Mauedonă; mi în fine Mavedonia dune
Masedo

dsne

Migădonă

ta=-.

15 se mai zismea imi Ileonia, mi Emonia, uii Edon nă, Ageasts peaia,mi Iieria, mi-Ma-kenia
;

sută:
„Marea

iar dsne Santa Skrintera - Xeteieim, . saă Keteim
. .Xotarele sal6

sure nordă

Dalmagia,' Bosnia, “Serbia,

Egte, ui Trauia;

snro sădt

Tzlă ; snre auzsă, golfală Adriatikă.

earzmi

Bslgaria: snre

Marea

Egce,

Tesalia

Mantele er velă mai însemn

rzszrită
mi Eni-

ată, este.
Atos, kare astszi se nămeinte Sntslă Msnte;
kanitala.
ci,. Tesaloniks, :

2 Vekizlă Iniră se afis snre sudală -Mauedonici;
se otzramte desnre nordă
k5 'Taslantia -wui Masedonia, nrin rislă Kelidns;
desare roszritt ku Tes„.salia, nrin

rislă Aueluă; desnre-ssdă ks Etolia, iarzul
nrin Aueloă; UI;
desnre anzsă ks Marea Iouikz, sat Adriat
ikz, 'O narte dn loksitsrii de
„astazi ai Euirslsi ssntg koloni din Merile
Romsnemti, nreksmă se vede
din istoriuii Bizantini ; mai alesă dsnc kzdere
a imnerislzi Romană, s'aă
rzsusndită“în diferite rrzrpi, Astezi: mai topi
loksitorii avermtia sc olă-

„5 kă nzstoria, netrekzndă Farpa uri nrimsvara
în ksmaii ks vitele, far
- vara' mi tâmna în msnză, snde-mui aş mi. lokăini
gele. Msini diri avemtia
ssntă mi negsuztori urina orsmelele” Enirăls
i. * Limba loră este Romz„neaskz korsntz, dar mai topi vorbeskă
ui grevemte ; „ar litărgia loră

„mi korpile biseriaemti szntă tote greemti; îu kzte-v
a bsrgade a5 îmi
"skle greuerm
ti,

Kanitala

auestei

nonoră

este :Voskonole,

oram$ avută
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n6 mai înainte; iar Romanii natăralisârii în. Dauia saă kolo:
nisagi, saă mai bine zimi Dako-Romanii, kari Iskăeaă mar
tea din săsă dintre Karnani mi Ianonia, ureksmă imi ei
dintre Ilrstă, Sireti uii Dsnzre, abandonani de astoritatea
Roman, aă konstitsată între ci o domnie astonoms, mi reviindă la 'statslă loră -nrimitivă, se lkormăeaă în nave desnre
nâitea Romaniloră:
-Nenstsnds-se însz lkobori în msryile
„din josă latre lkzmaiile Dauiei, din kassa ncîngetateloră nzvzliria roiălăi : de barbari ue veneaă din Suinia, "Asiatiks mi
Furoneanm ka torente, s'a vubrginită a loksi “mi a netreze “săb asilsls

măngiloră

Karnayi.

Asta e kaăsa

ks

istoria ve-

ke a Dauiei ns se întinde mai denarte- de sekolălă ală. treiJea' dsne

Kristă,

mi

carzmui

se

înuene

kztr6

sckolslă

ală

13-lea. -De aiue vine ks timnslă dintre. aueniti doi. seloli,
kare ksnrinde mai o mie. de ani, a rrmass obskără mi ne=
konstatată; kmui dsnz diverse nrefageri mi întemnlzri, Daria
se'fskuse arena de Isntr a nonâreloră Suitiue, în kstă .ksm_niile desnre Dsnzre at rsmasă mai totă-de-asna neloksite. Ve domnitori at avată Dako- Romanii. în sekolii auemmtia ai

libertsuei loră, ns este ksnoskstE; fiind kr Romanii ne mai
avsndă,

ks dinwmii niui. sute,

pantă la.sz

skrie desme

niui- relagisni,

denmii

nimikz.

5 vag Isată

Kz

kă-.

tâte adeste

din istoria Bizantins, ini din kronisele' Serbiei, Transilvaniei
mi Ongariei, se dedsue ks, în agestă intervală, nonorslă anesta
avea domnii

sei natgrali. mi 'astonomi,

nsmi Ioloniei” iar kt

Între aseste,

de mi te

odats Sngarie,

odats, S%-

-

irnvratslS Aseliană; - la anslă 275 dune

Krist, se destitst de Entre ostâmi.

e

i

"ui i terte nămerosă, de loksitori; invidia însz : Pa strenuinată, mi mzlni
din aueutia "a tegită în imnerislă Azstrici, Kare"i-a nrimită ks mălt
bin-voings,
Ns de maltă în Iesta întrodăserz, ani limba loră, l5krg ve
'skandalisase ne uci-l-alni Greui. Ile aaemti lokăitori Greuit în-nsmeskă

- Mesiovlaxi, sat Mesovlaxi, 1ui Raporlasi. Metronola saă kauitala de a“ stazi-a Enirălsi esto: Ianina.
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:

i

În Dasia a fostă mslte orame uri getzr
i . oksnate de
„Koloniile Romane. . Ilosinisnea, tstsrora
îns; din kazsa -ve„kimei, nă este kănoskuts ; ku tâte auest
e însemnsmă
: aiui
no mele mai nrinsinale, a ksrora "Fonstatar
e: este nui 'mai

robabilz. .

1.

i

”

Se

DR:

ăinia Traians, sas Sarimisegatssa ! veke,

„Isi Dewebală. : Vezi Ilartea I, Capu XVII,
la note,

residinra,

N
(+ i» 2.
Salinele, saă. Oknele; uetate în. Transilvan
ia kztrs
„sorgentele 'Tissei; odinidrz- oramă, iar
astszi sată, nămită
„Sigetă, dzuz Laziă, karese asâmzn5
multă k&' uetatea Tărda sai Tera *, mi kg metatea ue'se
vede anrâne de Torda.
Form
a ei, dsnr km

zise

Keloseris kare a vzzst'o, este te- |
itragonz mi feksts de kzrmizi tetragone,
din lare. sai pr„sită malto ku „semnslă. legionei. V Mare
doniue;. de snde se

dedse k7, ascasts legi6n (al kzreia garni
son* se 'afla la
Iskslă 3 'Tribaliloră,) avea snă garnisonă
wi.la Saline 4, A;Measts legidnz a ajsnsă a:se nsmi ne
timuzlă Isi Galiant

„de 'trei oxi, de" uatră ori,mi kiar
de mâse
.
kredinuidsz,
cec

ui de mânte ori
a

3. Asrariă, uetatea asriferiloră, 'al ksrora
nume îlă 'aveaă mai mslte kolonii din Dazia;. findă
ks dans inskrin=

nisnile gzsite se vede kr atztt asemtia, kztă
mi alui

meta- loferi aveai kolonii, kare se nrensne
ks ară fi fostă anrâne

-de Abrsd-baea, mi de Zalatra, setsui din
Transilvania, ama,
A

a

i

„A. Sarmisă, sa Sirmă dare Elioi, a fostă
snt îmarsrată ală Dauiloră,
"înte de

esnedigisnea' Isi Kserkse, kare a - fendată
azestă

;

îna-

oramă, (Dans
Karpiă),
,
,
a
IN
!
2 “Torda, oramă în Transilvania, între Alba-I
zlia mi Klasdionole, anrâne de
rislă Arans,

-

3 Isks, saă Ik, uetate a Tribaliloră în Mesia
de josă, kare se nresăusne
kB

ară fi vetatea Dlida sâă Badeni. ..

Mi

|
„& De la kowsntslă latină Salina, s'a numită
okna Dasiei Şisnikă, în jede- - BBl8 Suksenii *, +
;

ie

” * Anestă jsăcat sa desfiinyată!
în zrnia Regslamentstst Organ
i,
Buzss

mi Ilraxova, mi avea, skasnă la orzmel
siă Bskovslă,

El cra între jsdepele

|

(hota Tradskstorislsn),
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ui în tsrgumorslă BsnrekămY în msnte anrone de Abrsdă

ns Sat gssită semne de oramă, mi mălte netre ks inkrin=
pisnile axrariloră, Asemine mi anrdire de Zalatna,” sa grsită
zng lokă nlină de antinitui, snde se v5dă nsreni de “edig.
meri, mi-kamsră kă kolsmne ui skălntsri, Soteriă zise k'5
'în:loksis

snde este. Abrăd-baea

ar fi fostă Ilatroisa,

find

ks ne anone este satslă perei Remsnemti Iletrenanii, kare,
i
.
“dens Iltolemeă, 'este anrâne de Saline!.
4. Pisrenăi, x jsmstate ors denarte de Okna mare,
anrâue de Oltă snde se vede ks era setate Roman, fiindă
„ks se gzseskă srme de: temelii de netre tetragone. Akolo
“se: vede wi lalea netrăitz a, Isi Traiană; de ide se mrenăi
me: E ar fi fosti Rskonislă ueloră velă. . . -:
Ta
mi
Iasigiloră'
otarele
la
25, Tibiskă, metate.a Dasici
„-

-gsra rîului 1 issa,

saă dus algil la îmnresnarea

Maremslsi

ks issa: Dar dsus Iltolemeă mi dsnz. tabla: Nestingeria-n5 ui d&ns 0 “inskrinpizne grsitr de Griselins, nosipisnea
:auestei uetspi

este la găra Bistrei mi'a

- "Timemslă.

6. Zesgma Isi IItolemes se vede: kr a fostă în fans k&:
:Sistovslă, 'în lokzlă lare se keams astpză Zemnir na; fiindă
ls nrekăm$ la nodslă de neatrz era Ilonte uri. Teodora, ni
-dinkolo de T)snmre Nikonole mi Tărns, asemine a nătstă ss

fio-ini aise Zesgma ui Sistovslă.-

IE

7. Ilssata, în. Transilvania, dânarte ks uinui mile snre
nordă de Klasdionele, mi ks ont& mile sure ssdă de Karnani; findă- ks la Klasdionole saă Klzjă s'a sită o inskrinED
misne ks nămele kolonici. ”
8, Nănoha; în” mâaraiMantencasks, se nvensne k5 ar
“A fostă snde astrzi e Buzrslă..
9. Sergidaca, kare dsur Seivertă ar fi fostă în3 in=
a

=

| 1 Ii asteză svută

„dsna asră din

Asraă

În Jeara

Rianzneasks,

kg înszruinarea! de a: a,

Argemă,

Olt ui

Dzmbovinz,

snre

nzrpile. de

msânte.

" Agentia sută Romzni, ui Jligaul mai ks seamr, din kare Romznii se
nămeskă Bzeauli, iar Tiganii Ascari ; nreksmă mi Zlatari, k5 mtiinua de

a Iskra metalele, asrslă, argintslă mi uelelalte. Din vekime îns sz ve-.
de la erat a nume kolonii, „de la are aă „masă - RPNZ astzzi nzmele

Joratorilorăi,
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săla Ostrovă,în Olt, din săsă de' Rimnikă
mi de Wotzpze;
fiindă ks sa grsită: inskringisne desnre : nonor
slă mi forslt

Sergidavansiz,

=:

Ia

a a

i

Deo

a

i

„ 10.- Iassi, .kare se vede ksa fostă. kanita
la. de astazi
a Moldovei: findă ks. la: Asrzria gsvernator
ălsi s'a gzsită
o inskrinpisne onrinzîndă 'aueste: Misa).
Dacorum "lassiorum, adeks, uetatea militars a Dauiloră ;Jassi
eni. Kantemiră
ziue kz auestă nzme este mai. modernă, lskră
ue ns e tok“mai: nrobabilă, fiind ks nsmele lassiloră
este vekis. 11. Iletrodaca, Nentidava, Kasidava, Iatridara,
Trifslă,
Arkodaca, mi u. |. kare,:dsns Iltolemeă, se afla.d
esnre :Ilrstă
mi

se konurindă în koloniile . Sarmatiue, "dsnz

Seivertă;

-

12. Pamidaca, în meara: Msnteneasks,; anr
onede Moldova, snre rizlă Ramidava
sat Rîmnikă ; sănii: nrensnă ks
ar fi Slam-Rîmnilkă Fokmianiloră,
ci
13; arkodava, uetate în Moldova anr6ne.de
Suceava

ui se nrensne kr'ar fi lokzl vie se kiams. de
nonoră Mar-

gomermti, deus Lazis 1,
e
>
“IM. "Ssuidaca, 'aurone de Ilrstă,

.

N

Pe

15. Ziridava, uetate în neara- Msniteneasks, „Isng
s rizlă
Nanari'sâă Ialomiua, - aurore de Dsnzre;
se nrensne ks
ar fi la Zigalia..

|

16:

ati Ea

i

Frateria; etate kare se krede ks ar fi fostă
la
Fritemti,
ÎN
NI
EEE
+

17.
Zsrobara, sas Zsradra, este Temiuicars, dsnz
kumă
ziue Nigră, .. aa
DE
18. Sigidara, setate -veke în Transilvania, kare
.se nve„Năne ss ar fi: etatea Enied, anrâne de
Alba Izlia.
2319; - Ventsm stea, adekz o :ssts de
nsmări,' Auestei,

dsne tabla. Ileztingerians se nsnă în “Transilvania,”
într'ă

nă
sată la otarslă Banâtali Temisiană, snde so gsses
kă grari
1 E5,

kare amă

tmblată

mai tâte kolpările - Moldovei, niui n
notă grsi
lokalitatea ateasta.. Daka rirîn Margomermti'
astorislă- vrea sz îneleagz
" Mogomeuutiy, (ănde” Izksitorii zikă în adevzr
ă

„_* Mol avestă

lokă este forte denarte' de S&seava,

„013,ne &nă deală 'mare, sare ssdă mi anssă,
.

kr, ar fi fostă

uetate,)

mi

Ilami ka o

|

anrone

de

(Tradskatorlelă),-:
*

a-

.

fostă.snde astazi este Xswii,

az
se nrensne kr ar ţi

ui
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.

mi nămări alo Romanilor metalsigi, nreksmă zise Griselină.
IIltistă îns este ks mi în Ileara. “Romsneaslea, în judepele
Ssksenii uri Ilraxova, ssnt5 o msălyime Ge-nsnări de auestea, mi în tâte zilale se fakă în nsryile de la msnte, nentră la sr str katrani, saă nDESr3.
20. Alba Islia, saă Alba. Karolina, odiniorz Ansls, Vezi
.
Tlartea |, kană XVII.
Vezi Ilartea I. C, XIX. la note.
"VII.
91. Anslensia
22... Tsrns, &nde mal

ne Ang. 1
23,
24.
25,
26...
"21.
II. ]]. C.
28.

ne

srmr

a strmătată

Isstiniană

Vezi IL. 1 C. XX. la note..
Ternslă, loloniei Leterata; asemine.
Itanst-bovis; asemine, ..
”
.
Akse uctate; assemine.:
|
Terns-rouă,. Vezi II. 1. C. XXL la note.
Ilonte mi Teodora; Vezi I.L. C. XXII la note mi
I. la note.
Severins,

Almonia

veke;

vezi n. TI, o.

L. la note,

n
a
Yeles; asemine.
C.
2
asemine,
Earakală;
mui
Romanaţă
la
Baridava,

29.
„80.
VI. la note.
..
31, Severinonole; asem. C. IX.
sad
Dierna,
etate
. 82. _Werneni, saă ernigradă, Rs
Masa
|
Tierna; asemine.
33, „Baca. de Arains, la Mexedingi; asem..
34. Sadoca, 5ndeo cra -vorsntorie de bani, mi Antină
sat Tia etate; II. II. C. XIL.
“Ir etoria Asgsstă, Romanul; de astszi din Molde80.
va; vezi Ilartea. 11. 0. XVI, la note.
36.

Kolonia .Ilerendanasiloră, desnre- kare

vorbezte

Dion, mi satslă Iataviuisiloră, desure kare se zise în Ilandekte, sent neksnoskste, nreksmă mi altele mslte, ne kare
timnălă ue miste tote le-a nrsnzdită mtergandă ks. totslă
o
i
_srmele loră.

1 Antias, imnsratslt Suiniloră, lsntends-se k5 Filină, Ing rislă Istră a
kzzstă, în etate mai rasită de nosz-zeti de ani, ureksmă zis Teonomnă,

7

„PARTEA
-

i

:

A TREIA.

“roca

Li

camerei

'

Dair

stremstarea

koloniiloră

E...

Dako-Romano

ssb îmnsratslă Asreliană, nreksmi s'a zisă la nar-|
tea II a asestei istorii, Dako-Romanii ue aă rsmasă|

în. Asia,
p. cu,
: 2%

în Dauia as întemestă o domnie aăionom; ui, reviinds la
statal$ loră nrimitivă, trzeaă în naze viii în linimte, for s
aibz niui o sinzrare din nartea Remaniloră; ksui das destităirea Isi Asreliană, .feksnds-se îmnsrată 'ală Romaniloră
Tasită, în anslă 275 dsns Kristă, n s'a desi niui de ksmY
în kontra loră, nreksmă nisi Floriant dur auesta, nisi Irobs momtenitoriglă seă, niui Kars karele. a venit? das adesta, niv fiii avestsia, niui ' Karins. mi Nsmeriană. : Ama
„-dars măluimea îmusraniloră ue se fpucaă la Roma, mi ne„orsndseala imnerislsi Romană favoraă ferisirea Dako-Romaniloră, mi înkărageaă- nondrele ' barbare, ne kare altă frră
n le onrea de lentă adsuerea aminte a trofeeloră Romane.

_

“Diokligiană, lsrndă îmnzrzyia Romanilort,. a Isată de

ajătoris ne Massimiană Erkalis, mi a redikată la demnitatea
de “esari ne Ronstantină mi ne Galeris; wi astfelis, desnmr-.

nindz-se, îmnsrsyia a slsbită;: mi dak, a renărtată kzteva

viktorii as&nra, inemiuiloră din afars, dar în Izăntry a kr
zătă în mare slzbisisne mi atonic, În ele de ne sms! Mas-

simiană, xuizendă . ne Severi Tesarală, ui komnlotsndă asănra

vicuei

marelsi Kostantină: ginerele

sei,

fi uuisă
+

de

!

TO
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kstre auesta în anslă 310; iar Galeris nentră tikzloimiile Isi |
ajsngsndă

a fi mrnkată

de: vermi, a msrită

|

în anzlă 311.

Dsns moriea auestsia ad rpmasă Massimină, KonstanTotă
tint mi Liainiă, ksrmsindă în desordine imnerislă.
odats soldanii, nrokiemzndă de îmnwrată ne' Massennis, 'a“ mesta a nlekată assnra marelui Kostantină, dar ks nsterea

sakrei Krzui învingsnds-sc, la trezerea. 5nsi. nodă a kszată.
în ans mi Sa înckată la anslă 312. Atsnue mi Massimină

nlekndă

assnta Isi Lininis, s'a învinsă uri elă, mi: alngsn-

ds-se, a mărită de o nlagz (ranz) mortalz în anslă 313; iar

Liuinis nismsindă gloria Isi Kostantină, a rrdikată armele
assnra I&i, îns de mai mslte ori Konstantin Pa învinsă mi
în wele de me 5rmz, dsnr mijlodirea sogici sale (kare era
sors 1s5i Kostantină), Pa certată; elă înss n'a însetată de a-i
faue' intrigă; ; âtănme, Konstantină Pa essilată la Tessalonikă,
snde

!
a mi msrită în anzlă 323.
Rrimsindă astfelis Konstatnină singără - monarkă - ui

velă întziz îmnsrată ală Kremtiniloră, a domnită ks ervismă
mi nietate, mi toni barbarii îlă resnektaă. În anslă 3314, dsrsndă

snă

nodă neste

Danzre

între Nikonole

bstzndă ne Goui în nerile Sarmatiue,
Dauia,

înss Dauiloră

ns le-a fekstă

mi Heles,

mi

de mi a trekstă nrin
vi i-aă

nigi o sănzrare,

Iosati în naue tratsnds-i ka ne amină. Auesta a fendată mi
nosa Roms

în Bizanmălă. Trasici, ne kare

nsmind'o

Kon-:.

“ stantinonole; uii-a, stremstată tronslă îmnzrouici akolo1. În-.
bolnzvindă- -se înss0 longs Nikomedia, mii Iosondă monntenitări, |
1 Bizaonslă se afis ne koasta Esroneanz nordikz a Bostorălăi. Tranikă
karele unemte Marea Neagrz k5 IIronontida.: El a fostă fendată de kw.
| tre Bizantă generalslă Megareiloră, wi anoi restasrată s5b IIazsania rez:
tronzlă
. gele Tasedemoniloră., Marele Konstantină voindă a'ni strsmsta
mal mzlte
înurzrspiei, ma gasită alte nsszulsne mai frămoasz Ii 5
0- avantajări. naterale de kztă aiui; desizandz- -se a se ameza, a msrită

» ramălă, înksnoisrsnds' 1% ks mari mi “kănrinzendă

7 dealără,

:

ornsnds'lă

Dar nmirea
„k5 îrsmoase cdifijări mi aznds-i nămele de „Roma-nosz..
skriitoră
faimosă
Snă
rrmasă.'
a
nui
ită
urekămirsn
a
nele.
de Konstantino

modernă 'ziue KB Konstantinonole. nare a fi fukstă mentră ka sr fie
kanitala lsmel, finds ks ns este altă oramă karcle sz . rivalizeze kx
auesta în' nrivirea nuszuisncă mi a klimatelsi, mi ka 55 fe mai bine nssă..

.
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Car

1,

-

TI

în nzrBţici - ne trei fi. ai: sei, Konstannis,:' Konstantină : mi

Konstantă, a -msrită birie: Fevzntată

de nonoră în. anslă. 337

dus Rristă,
a
DE
1.
“:Nota 1, Ile la învenstslă sokolzlsi ală: mu se: vodo: E

Dako-Romani aa5 uriimită Xristianisnislă, fiind ks mi Iabareaan
|
Tertsliană,: vorbindă. desnre Isdei : snsne desnre a 22
199. -

casta. Ile Isngz: atestea, la Ronsilislă me sa adsnată în
„Nisea la anzlă 325 a fostă faus mi doi Eniskoni,: snslă: de
la, Suini mi altslă de la Go ni, anme 'Teofilt,: mi dunz. auesta
a venită Niseta Eniskonzls Dasiloră mi ală Bessiloră, karele
aă Isată titlslă de: anostolă. ală Dauiei rinensc, mi a END,
nentra' ka ss dozncaskz 'o “arte” a “vektalsi

emisferă,

Atoasta

narte a

Traniei este o neninssls în 3 kolpari, a kzreia koastz nordiku sc dz
de.

Marea

Neagrz,

uca

orientalz, de Bosfor,

(a kzria- Ivrgime

este de la 12.

_nîas la 13 lege,) ani vea ssdilkz de ktre Ilronontida,: În nartea dreantz

_a gărai Bosforălsi este Golfslă Keratiă, karele este wi limană
ală „0ra=
_ DI8l5Ă; golfslsi "i di formă triangulzlă susă zisă, ne! kari se afli.
Kon-

| stantinonole kă trei k6ste; sna din aueste koaste, kare se sits: Ja. Ilro" montida, se-întide de la ucl6 1î. tărnari nznz la marginea: nde este
Saraislă, sai nalatul imnerială ; aei-alts koastz, dela Serais nznz la In

„0 xotsramte limanslă; mi a treia koastz, sc întinde ' de la
„In, &nde,
- Koluslă nă “este atită- de asksnită,. nsns, In vele 7 torni.
Marele
_Konstantină a uonslată oramslă kă mălui Iokuitori din Roma- -veke,
Pa or-

“pată kă statse” de eroi, ki tnblosri, k5 temari, kă obeliskari' rui alt;
dar.ksndă. s'aă kăuerită de Gali în anzlă

de ani,

mi

mai ne rmz

de Otomani

1204,

în anslă

kare at
1453 maiă

dominată. 57
29,

aă nerdstă-

ris) tă din ornamentele sale ucle mal interesante, Kz toate auestea, are ini

" astazi I&krară msreje de la: deosebipi ssltani, adikz: nalatsri îmnsrutemi, otelari' de marmsrs, anodsuc, fsntani, bzi mi giamii, din kare în-s5 toate ssnt sekundare ne ling Sînta Sofia, minsnata biseriks, foketa

"de Marele Isstiniană mi nrefskstr în temnlg otomănă.
Gotată, 'karele este în stânga golfelzi Keratiă,. ini săbarbiă ali kanitalei, este mi clă snă
oramă "minsnată; asseminea mi Skatari sa Xrisonole. “Bostorală, adik,
stramtoarea, ale kuraia margini. mi desnre Asia mi desnre Esrona si sntă
"konerite ks nalatari: mzre ne mi kă 'sate'snite unele de altele, formeaza.
snă oramă nn lă Marea, Neagrz.. "Bekislă. Bizangă, znde săntă nalatarile îmnzratezuti, se afis în velă întzls deală: dlă- koluslsi asksnită ală
" triangslslsi,. Ite noalele lsi desrre mare” santă arzdini nizntăte kă 'ar-.
„bor înalni, kă vinaroui ii alpi arbotă. “veseli Ini “fegmomi, Ea în, toate
marginile
Konstantinonolii | În skărtă: auestă oramă
foarte nonslătă, frsmosă, av mită, -Yeselă, komeriantă,

din lime nentră. kanitalz,

este foarte! înare,
mi
1 i selă mai bană

i

|
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Iluslină

Nola,

mrekămă

în Sinaksarislă. Latină la zioa de nos

darislă Gregorian.

Asseminea mi Ilaggiă

snsne 'k5 la anslă

326

divinzlă

se amintemte

lansarie dens kalen-

în lroniuele sale

Niueta a% edifikată natră

temnlzri în ksnrinsălă kiliiloră monaimiloră, urii în uelă întzis se fruea rsgsuisnile în Elinemte, în uelk ală doilea Bessii în limba loră, în alt treilea Armeni,:mi în al“ natralea se

konjsraă sniritele neksrate. La msseslă Baronslti Brsken-tal, la satslă Asrilă, anrâne de Sibiis,se vede o tabh, de
arams

ku semne -Kremtine,

gssits

în Transilvania;

ne a-

veastr tablz este srmstârea -inskrinpizne: Zosimus ez volo
“posuit, adik Zosimă ks bine-ksvsntare s'a înmormsntată.
_OAPITULU
în timnslt
D. Ghe,

anomalici

LR

mai sssă

Îmană, Dako-Romanii

ziss:a Tooneriulsi Ro-

trseaă în linimte.

Dsnz

mâr-

391.
[tea Isi Konstantină aă înzeustE îndats noi tsrbărsri
în Tmnerisl Romană; soldagii îîn a kzrora mons -sta sârta îmusraniloră,

nentră sigăranna Domniei ueloră trei momtenitori,

ai suisă ne snkii mi ne verii loră, krsgendă nămai ne Islian
anostatală. Anoi s'aă îmusruită Imnerislă în trei; Konstannit
a lată orientală mi nzryile Trauiei; Konstantină a lsată nzrle anssane desnre Oseană, iar Konstantă Afrika, Jirikslă
1 Afrika este a treia narte din lsmea veke, mai mik

dekztă Asia mi ne-

ste trei ori mat mare de kztă Esrona. Se sotzramte: kă Asia desnre reszrită ks istmslă de Ssleni, ks Marea Romie mi k5 Oueanslă Indikă;

desnre norâă kă Mediterana kare o desnarte de Esrona
Gibrattară; desure aunusă kz Oueanzi$

Atlantikă

nrin strimtoarea

mi Etionikă;

desnre sud

iazul kă Qucanslă Etionikă. Mai. întriă sc nsmia Libia, dăuz fiika
„îmuzratelsi Enafă, fiislă is Joie mi ală Memfi; sai dens nocpi, fika
Oveanslsi mi als Ilomfoligiei. Afrika s'a nsmită dsn5 Afră, fiislă Isi
Libit Erksle, karele a dominato' m.l.
|
i
i
La Romani

n

era tâtz ksnoskstr,

afarz

de ontă nroviunii:

Afrika

monrie, Nsmidia, Trinole,. Bizasene, Hezarika, Masritanias, ini Maaritania
Tengitanz. Kg toate kg mălte nprpi ni astszi szntă înkz neksnoskste,
totămă se mat

ksnoskă

îmusrsniile

I3i Fest ini ale Marokslzi,

nrovinpi-

„ile Tlirative desnre Mediterana, Algeră, Tsnisă mi Trinoli ; Egintslă între
- Marea

Romie

wi Mediterana

în kare este. Kairslă

mare

mi

Aleksandria,

oramă însemnată nentrg marele set komernă; Zaxara. uelă mai maro de-

PARTEA 111, EPOCA 111, CAPY UI,
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mi IKreta 1; însz jsnele Konstantină "nemslusmi
nds-se, mi
sksiznds-se asănra Ii Kostantă, fă guisă:de
elă în anslt 340
"dănz Kristă. : Atsnuea sksiendi-se doi noi îmrisr
ani .nrokla=.
mauide ksire soldani: Magnennit în Afrika
mi Bretanikă
în Ilanonia, Magnenniă a uuisă ne Konstantă!
la Elena din
Ilirineii Galiei 3 dars neste nsnină, dălandz-se
assnra loră
- mertă (nsstis) nisinosă din lsme; Scnega
mbia, ssb zona vea vai fierbinte
„ui mai morbiuioasr, nde lokzitorii 'szntă.
negri ; Negripia sat Etionia
_veke, ku uzmsntslă uelg maisternă, ai ksreia
lokzitori snt negri mi se”
„bată n5rărea, între dsnmii; Nsbia, desure
Marea Rowic, kare s6 otsrzmte

“ks Egintală mi se ădz de Nil; Abisinia sa. Xambosi
a unde szntă Sorgin=:
mele Nilălii,
Gsincea,

kg lokăitorii 'armmii

desnre margincle

uele mai bsnc,

nineră,

mi femel! faorte frsmoase mi “foloase;

Oueanslzi

kafe,

dinni

Kongv,

Anzsană

de

de snde

elefantă

mi

esse nrodzktele

sklavi; . Imuerislă

desnre Gsineca &nde se eseius Kristianismslă
; Monomotana, kare odinioarz avea snt singsră îmuzrată, ar
astuzi 7, de snde vină lem-

“me nrepioase mi mai ks seams

a5ră, kă loksitorii “negri şi: Sankvebară,

kare se întinde desnre Oseanzlă Indiki non la
iotrarea: Msrei Romii,
maro nemzntă bzltosă, vekea natrie a Iliganiloră;.
mi kanslă de Boua=
„ Snerânua, marginea vea mai ssdikza Afriuci.
saă a Kafriei, a kpreia 1o-

„ksitoră

ssntă

Afriuei, mai

negri mi mai selbatiul

alest

Xotentonii,

din

de kztă

kare

toate

se tragă

uelelalte nomoare

Iliganii

ale

Nomază : din

“ Moldova, [leara Msnteneasks rai Trausilvania, kare se Kklams
Netoggi, vIe-

" msindă în inctre, selbatiui mi nekărank..

E:

E

o

|

În Afrika este nămai ăn mnte mare, nămită
Atlasă, ale krsfa vir-!
- fări esntă nsrsrea kouerite ks ninsoare,
iN
i
__Nămai treă risră uriavinale ssntă în Afrika: Nilslă,
kare năracde din
" Abisinia mi se varsz nrin trei gri în Mediterana
; Senegalslă, . ue ksrge
“ sure rassrită mi dv în Oueanslt Atlantikă; mi Kambia
kare, snre sădslă Sene: galslsi ksrgsndă totă snre rsssrită, se vars iarsmi
în Oueanzl Atlantikă
1,Kreta este o mare inssls în Arzinelagă, în forms
Isugsreans, întinzzn: dă-se

dela ressritt

sure anzsă.

Lăngimea

„ mea ka de 60 mi înksngizrslg ka de 600,
„Marea Karnatikz,

desnre

ssdă

el este ka do

Desure

de vea Libikz,

desure

280

rzszrită
anssă

mile, Izrgi-

se 'zdz de
de

uea ]0-

nikz,'mi desnre nordă de uea Kretikz. Are mai
mslul mănut rinomi,
- din kare, velă mai mare este Ida, ănde anrâne este
snelsnka Labirintslsi
Isi Minos. Klimatulă este de o temneratsrs foarte
feriuitz, i ngmsn-- tălă foarte nrodsktivă. Kanitala ei este Kandie
a.

2 Iirineii szntă moni ver mai însemnagi

kare” desnartă ne Isnania

de

Galia. ' Isnaniolii îi 'nămeskă Los Montes Pirincos.
Avemti msnpi se în-!
tindă de la rzszrită srire auzst.în Isngime de
85 lege Isnaniole din ]imanzlă .sakrz alt Venerei,' se este în marginea
mzrei Mediterane,
nzuz

TA.
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Konstanniă; Tre Brotanikă Pat brtstă ui i dans TEgB mingi. Va.
ertată, iar ne Magnenyiă “învingznds' 1& în. doss brtzi,- el:
s'aă

singără

Dsnsz

sinssisă.

anestea

anslă. 353

în

:

*smsindă

singsră Konstannis monarkă, s'a “dusă assnra Isi Isliană,
larele se nroklamase Asgsstă; dar nn :a n; see bate,. a

|

merită ne dramă, în ânslă 361.

A

Nota II. În ânsls 1803, s'aă gasiti aurâne de Sibir.
în "Trânsilvania mslte. monete: de asră, 'avsndă ne de.0 uar- |
te trei îmnbrani kă suentrări, ri ne de alta Korbi! jet lasră
în: wiokă. Avestea se vede kr szntă de ne timnslt moumtenitoriloră Marelsi Konstantină, fiindă ks de dessbtă se destingă kte-va litere -din kare se' dedskă numele. loră.

" CAPITULU II.
în mijlokslă | agestoră tcborai
“rislă Romană,- Goiui, kzsndă

se aă sgudsită Imne-

asănra Daxiei, aă s5-]

p. che.

năs'o mi a5 îmursrgit'o în kinslă &rmwtoră: Erulii !Bo,
mi Ostrogonii * at lokzită.nartea rassriteanz a Dasici desnre Iontslă-Esssină, Genizii ? mi Vizigogii 3, nartea ans-,

sans.

Dn

aueasts ksucrire, învingstorii s'aă amalgamată

ks învinuii Dako-Romani, lare fssesers liberi mai la 100
de. ani.
- Isliană anostatali, de Bare se temea, tâte nondrele bart

la St. Sebastian, în mazginea Oucanzlsi Kantabrikă. Auemti mănni, ds- uz diversele lokalitzmi ne snde se întindă, nriimeskă mi alte nămiri ; iar
Elena, saă kămă. sc ziue de nonoră Elua, este snă orsmelă amezată me
znă

deaiă IEng5

rislă Texă,

la moalele

.

-

Ilirineiloră.

1 Erslii 'era snt nonoră . Germană din Vestfalia dc astzzi, lare are desare.
- voszrită

Saksonia

de josă,

desare

nordă

Marca

Olanda mii Rinsl$, mi desare sădă Rinzlă

Germanik;

de sssE.

desare anssă

”

În timnii eriimitivi

aiă loksiat mi Ostfălii, nonoră uc se. trage din marea seminpie Germa. nikz a Saksoniloră, dar nsmele auestora de demaltă « s'a stinsă nsstrăn-

„i

a-se:. nămai auelă de atszi ală Vestialiloră,

2 Ostrogoyii era snă' nonoră din nartea borealz a Gonier Svosiiue, kare dea
dosa car venise în. Dauia. Vezi martea a 1]. Kan5 VII, la note.
3 Genizil, loksitori ai: Sarmaniei Esronerne, se. sckoteskă sna kă „Genii, mi
Danii. “Ei aă lzată aucastz numire de la isnta nedestrz.

4 Vizigonii, sentă snt nonort din' Gonia Sveiikz.

Vezi II. IE K.

VL.

-

PARTEA Il EPOCA DI, Capii 11;

”

,
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bare nreksmă mi Gonii, a voită.s5 vic âsăn
loră ra
ka tâte ks ci nai fostă kitezată ai da krti de. ri5gină ksvzn
tă;:
n,

ansks îns. a-mi îmnlini skonslă,: kzui în rssboisli
ve avea

ks Sanoră

îmnzratsli. IMermiloră

lkznstsnds o nlagr: de mâr:.

te; în-anslă 363 a marită. Îmnorauindt “dans. aueasta
; Io
„Viană, brrbată nlină de bsnztate mi de religiositate,
.s'a îrm-:

nTkată. ks Sanoră, darz- viindă la Konstantinonole,
“ne kale..
s'a5 înbolnzvită mi a mărită în anzlă 364 la Dada-S
tâna.
„* :*Liă5ndă îmasregia Romans franii Valentinian.
Imi Valesă, snălă:aă Isată anssslă mi uelă-l-altă. rpszrit
elă. D. Chi
Dar” Valentiniană de: mînie krzendă în anonleksie,|
. %*-

„a msrită în auslă 375; Dans mârtea auestsia,
Romanii aă :
nrokiemată îmusrată ne fratele seă Valentă. Atsnue
Xsnii |,

saă” Slavinii Wimerii, : viindE în Dania ssb regele lor&
Ra,

at gonită n6 Gori 1i ne mălui din Dako-Romani,

karii ks

1 Xsnii se zise kz s'aă nsmită amă de la rislt Xsmna;
dar topi astorii
„se

învoeskă

a

zige 'k5

mai

nainte”

se

nsmeaă

Xsnossiui 'mi

mai

ne ări Sat nsmită nmai Xsni, ks toate ks
desnre originea mi
- desnre găvernală lori vorbeskă în malte felisri. “Din
kroniuele" kineze

" sevede kr că eraă kolonii din napisnea, kare dsnz,
amestekarea limbiloră,:
a Izsată ksmuslă Senaară mi, dskrnds-se în' nzruile
Asiei, aă “înteme=
„ €tE îmnsrzgia loră anrâne de Kinezi înfloritor
în anălă 210 înainte de
Kristă

ssb regii. Tancoi;
dar

“ mate între Ilsnsxă mi Iles,

în anslă

49.dsus

Krist,

"dans

vuertele sr-:

imnerislă loră a sizbită, mi în anslă 93 în-

- vingznda-se Tancoii de kstre: Kinezi mi s'aă alsngată
. Dsnz aueasta, mai
“ întră
aă Imltziti ne Isngz sorginpele rizlsi Iaixă, ssb
năme de Tieler:

saă
„'Tebegei, konrinzandă Bamkiria' mi Băkaria; ne ărraz,
stremtorsnduse de
kstre “'Tatarii Tonai, a5 ankată sire Volga mi Tanaisă
, mi lakulă MG0-.

"* tide; de akolo imarsutiinds-se în Esrona, vai aventsr
ată în tote nzraile

„este 300 de ani. Kronologia Bngariei ziue kw, în anslă 374
at trekată

“rislă Tanaisă,

ssb karma! generalzisi

lor Balemberă,

mi gat revzrsa

tă
“ieste Eărona, ” Tars Zosiniă astfelis voibesue: „Axermtia Xsni se
nsmeaă,
„darse ksvenea a-i nămi Suigi îmneriali, sa% nrekăună zic Erodotă
ks
"„1sks
„kare

ea ne anrâne de [strs o seminpie de 6meni debili numini
Simssă +,
aă trekstă/ din Asia

“msforălsi Vimeriană e
* Ile asemtia Kedrinosă

în. Esrona

kzndă

sa

.

îi îmnarte în albi, nestalimti,

ksventală 'Tanteioă, în limba Xmmiloră îusemneazs

snartă

e

mi Sebari,

nimntslă

Re

Bo-

i

nsminda-i Slavini; iar

fii ală scrslsi,- kara era tiilsl8

ase“storă monarmi.' Xsnii era îmuiraiui în mar
razlte kornsri,: aveaă 'mai malyi domni: tori, mi aflunds-se - anrâne de'Kina fuueaă
adese- ntvzliri, dsuz kare Kinezii aă “fekată
„aselă întinsă nzrete, lingă de 400 stadii anno:
i
ci
.
4

,

16
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voea îmnsrâtălsi Valentă s'aă strmstată în 'Trasia. Ileste nsnină însz, s&nsrani de generalii Romani, s'aă revoltată mi .5=
nindu-se kă Xsnii, aă “tată me generalslă Lisiniă; „mi aă
lkzlkată nvovinniile -mi: “etsyile Romane.: De atsnue. s5nr-

rinds-se Valentă, s'a dest assnra.loră; anrâne de Adrianoaslănsă

nole felsnds-sc brtae mi învingîndsse,. Balântă : Sa
usrzneaskr;

Dupe Car. |înti”o kasG

k'sreia

Gogii i-a% dată, fokă

315, (farm, a mti mine era asksnsă akolo. . .. i.
Dsns aucasta Gonii, ka învingptori, s'aă rsvprsată assnra . Moesiei, . Trasiei,: Mavedoniei, Tessuliei.1, Axaiei $, uri
assnra Eladei întregi 3; asemenea mi Dako-Romanii făgari de
Ea este de-

1 Tessalia mi a lsat& nsmele de la Tessală, fiislă Isi Emonă.
sure uartea

linie

de ea. nrin o

a Greuici nronii, ini se desnarte

nordikr

ue se întinde de la înfsnâstara, golfslăi Ambrauikă nznz la acea a Ma“ liakslsi. Desnre rpssrită are Marea Egee, desnre nordă Mawedonia, - de„snre anzst Enirslă,.de kare se.desnarte urin Msntele Iinds, mi desare
“sudE Beopia. Msnnii sci svută: Olimnslă, uelE mai înaltă, uri Ossa sat

- Kissnvală, între Kari este Temue, saă Bamba de astzzi. Ea se îmnarte în
“inuă: 'Tessaliotida, ks kanitala Matra say Matramikă; Ftiotida, ks kani-

tala Zitsni say Farsala; Estiotida, ks kanitala Trikala, ande szntă mi
i monastirile de msnte; Ilelasgiotida, k5 kanitala Larissa, “mi metronola
'Tessaliei întregi; mi Magnesia, Zagora de astrzi, ks kanitala Dimitriada,
2 Ku tite kz Omeră nămemte ne toi Elinii Axai, mi anoi Romanii nrin
| Axaia înmelegeaă

Elada

nronrie,

Axala

îns

este numai

nartea

din Ielo-

“nonesă kare se întinde în sssă sare golfels Korintiakă mi o. narte n&pinE afars din golfă.
trată în IIelonest).

(ai

ajănst îns

Se otzremte

Gonii mins

akolo, nisi wat

desnre nordă-estă ks Siuionia,

„sudă-vestă ks Elida mi kă golfală Rorintiakă,

mi

în-

desure

La intrarea azestsi golfă

este oramislă vekiă Vatra, faimosă mi în vekime mi astszi nentră n5sgyisnea sa uea frămâsz mi vesel, nentră mslpimea aneloră mi kalitatea
nrodukteloră sale, mi nentră komerpălă sei. Laonikă, în kartea a 7-ea,o
numemte

Axaia uea feriie.

Akolo

este ne messlă

Ilatrei, sn vinarosă

tonă de dos mii de ani 1mi minsnată nentrs msrimea ui
"msriloră sale, Axaii aă stat gloriomui mi onorayți între topi
“nulă 15% Agamemnonc, mi al& esuedinisncă Isi asănra Troc,
Senată, doi domnitori, mi 5nă5 notarii, mi atztă de tare era
dientatea loră, în kztă Elinii de arin aite nrovinpii veneaă

bs-

întinderea raElinii ne timEi aveat snă
găvernală mi
la ei de se

-jădekaă la neînnelegeri, “Kiară wi d5ns. Aleksandrz, Axaii s'a5 distinsă
„nrin Înmelenuisnca nolitikz a Isi Arată mi urin virtspile militare ale zi

“
Filonimenă ; mi faimosslă atletă Xilon, era nzskstă în Ilatra.
3 Elada, nămele uel& mare rui faimosă în timnsrile veki, Isatz în întregslă,

i

„PARTEA Il, EPOCA ui, Cap 1v,

TI.

frika Xsniloră, sat rssnzndită în zisele nrovinuii, oksnsn„dă-se ks viana nsstoreaskz, kare cra mai lkomods nentru
&nă nonoră rzizuitorit. . (Vezi Ilartea II, Kant AVI, la note).
i:

Ile timuii -aueia Dako-Romanii,.

dus

Niucta

de

kare

s'a vorbită, .a5 avstă eniskonă: ne Teotimă, karele nronaga
evangelislă în tote Daxiile, mi se numea: zeslă Romaniloră
dăns msrtsrisirea Isi Sozomens.
e
„„8e

otzremte

desnre

rzsrrită ks Marea

Egee,

desnre

ssdă ks uca Kretik,

"desnre augsă k& uea Ionikz,mi desnre nordă ks msnnii Sardisi, kari o

“ desnartă de Jirikă, de Mesia,

mi de rislă Nesss,

ue o desnarte

de Trauia,

- În Elada se'sokotea mi Kreta, mi velelalte 'inszle din Egeeca. Mai turzii
nămeleci a trekătE mi în Sisilia mi în Italia: snde o mars narte
sa
nsmită Elada Mare; ascmine

- Asiatikz.

Iirei.
Marele

Nămele

1ni în Asia, sude o narte s'a nămită. Elada

îi se trage

de la Elenă,

fiislă

Isi Deskalionă

Ezroneii aă nsmit'o Greuia, dsus ănă rege, nămită Greks.
Konstantină, karele mi-a m.ătată trouzlt în nosa Rom

stantinonole, - s'aă -nzmită

Remeli

(sa5 peara

Romei).

mi. ală

Dns
Kon-

Ilzrpile Ela-

- del ssntă:: Albania, „Eă kanitala Skztari. sa . Skondra; Enirslă,
ks kanitala Ianina; Etolia; ks kanitala Braxori, mi ks oramele Messolongi.
mi
* Anatolikă; Lokrida ks kanitala Naunaktă ; Dorida, ks
kanitalai Lidorika;
.

Fovida, ks . kanitala
Isi Anolonă+.Dorida

Salona,. snde
Onsnnia, ks

cra o dats mi oraksulzlă dela
kanitala Zitsni; Bconia, ks

:- Tebe; Atika, kă kanitala Tessaloniue; ni Molononesslă,

Delfi ală
kanitala

sat Moreea,

ka-

te e 0.neninssls, mi se unemte ks Atika nrin sună istmă de mease
mile,

" Aseasts neninsslz dia înuenztă se nsmea Egealia, ne
sm. Asia, anoi
Argos wi Ilelasgia; mai ne zrms Melononesă, dens Ilelons
fiizlă Isi
Tantală,
ks 1300 ani înainte de Kristă, 'Astezi însz se nsmemte
Moreea
dsuz msluimea moreeloră, sat a dsziloră (agăzi.) Elada'are
în' lsngime
ka 600 iar în langime

ka

475 mile.

Sg îmnsruea din vekime

în ontă re-

""gatsri mi rensbliae: Korintslă, ka orami de aeastzuui -nsmire
; Siuionia,
"sade

astzză ns este oramă;

Axaia

ks oramele

Ilatea, Bostima

mi Kalas=

„renta; Elida, ănde: se fuueat Iutele olimniaue, ks kanitala Gastani;
Ar«Badia, kă oramă omonimă; Messinia, k& uotspile Metone mi
Korone;
- Lavedemonia,

ks kanitala Mistres, ini ks orami

mate

Kalamata ; mi Ar-

geia, ks oramslă Argosă, uri ks getzpile Ananli uri Monemvasia. Astzzi
însa totă Xersonesslă se îmnarte în 24 jsdemo, tsrzemute kadilikari, ssbt
-. 0 satranie, a kurola oramă este Trinolina, oramă als Arkadiei mi
kanitala Molononesslsi întregi. +:
„ii
i
”
+ Astorală “skrio aseste înainte de restazraroa Grovici; urin srmare
aucasts mars astszi are
alts îmuzryire,
"ni
[Hota
tradskatorslai]. :.--
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KAPITULĂ 1V. Sa
o

Ă

.

". Lesndă Îmusrui sia Granians, mi asesta învinee
Cromer. [esndă ne Goni, i-a înninsă neste Dsnsre. Atsnue mi
din făgarii Dako-Romzni mslni întorkîn du-se în Dania, ură a%
Isată loksrile ue. avea în natria loră. - Graniană, “Isssndăimnerislă Orientslsi ne seama marelsi Teodosiă, a îlekată snre'
'Okuidentă zssnra Goniloră mi a Alamaniloră !, karii infestaă. Galia,

mi înfrsngrnds-i

ks totălă,

asănra; L6ă

s'a renezită

Massimă karele” se 'nrekiemase îmuzrată în Bretania. Akolo îns5, trudată de însămi owutirea sa, ii dată în msna generalălsi Andragată, se suiso în anl 383. Dsns avesta,
lzndă îmnsrzuia fratele set Valentiniană II, fs mi assesta
gonită "de Massimă în ansl 387.
Due Gr,

8

Anei.

Arseniu.

În amestekztările

aueste

n'a

Teodosis

marele

Mătetă 's5 vie în . ajstorslă Isi Graniană mi Valentini- .

Jană, kzui avs a se bate ks Gonii, ne Eari isbsti a-i

goni din tota "Trauia. - Atsnuo Xsnii aă brimisă soli ES ae1 Alamania,

nămitp'

Allemague,

de Gali

cate

se

mi

Germania,

nronris imnerială Teotonikă, saă Germanikă;, mai

nămemte

i. sa

tzrziă

dată mi

-- nămele de Imneriă Romană, Ea se otsremte kă Marea Baltikz, k5 Daku
„ nia, kă Marea Germaniks, ks Olanda, ks Galia, kă Elvepia, kă Italia,

Are vinu risră

Marea Adriatikv, ks ngaria, ks Galigia mi ku Irasia.

dx în

însemnate: Dsnwvyea; Rinălă, kare uărgede din Elvegia, mi
Vezeră,. kare năruede din Frankonia, mi ănită
ş nik5
„ Germa

Yanda du în Marea

Germani;

Elba, kare

usriede

Marea

ks Bera

msnni

din

mi

dintre

Boemia mi Silesia, mi se varsz, totă akolo; mi Oder, kare năruezsndă

„din Moravia se vars în Marea Baltikz, Germania! se îmuarte în no5»
“ gerkuri: Asstria ks kanitala Viena; Bavaria, kz kanitala Monakiz ; Vir= -tombergă ku kanitala Ststgard; Frankonia, kă kanitala Nsrembergă;
Rinzlă

-

de sâsă, k& kanitala

Kasselă, mi kă

de josă, ku kanitala Awafenbsngă;

- ku

lau.

Dresda ui k5 marele oramă

oramslă

Frankfortă ;

Rinălă

Vestialia, ks kan, Minsteră ; Saksonia,
komerpantă

Liuska:

în avestă uerkă

se konzinde mi clektoratslă Magdembsrgă, ssb: regele Ilrăsici, ală kr
- răia-kanitals este Berlinslă. Bsrgundia se ănise ks Franua săb Nanole"on Bonanarte, far dvs hrderea aestzia arsuri s'a deslinită, uni -s'a restasrată în starea
ună -uirkă spntă:

ns arc - niui
Lassină.

sa de mai nainte, Ilrovinpiile kare nă atzrnă de niui
kare
dukatelă "Boemită, “kg kanitala Ilraga; Moravia,

snă oramă

însemnstoră;- - Silesia, kg kanitala

Breslaă, 1ni
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-rere de naue, ne. kari nriminds-i
marele
. "Teodosiu, le-a înksviinnată ss loksiask între risrile Drava !, mi Sava 3;
ks. tote aveste barbarii neste n5nină iarzui a înuenstă a
kslka 'Trauia, dsns kare marele Teodosis, dskzndz-se asănra
loră, i-a învinsă mi a gonite uneste Danzre ne toni Anii,
Sainii, Gonii, Genii, mi alni barbari kari eraă. 5nină 'k& age-

utia.

Dus

aseasta, nlekundă mi assnra ăssrnatorilori din

Okuidentă, a suisă ne Massimă mi ne Andragată, mi a în-:
tsrită no Valentiniant ne tronslă îmnsrspiei în anslă 388.
Biindă anoi la Konstantinonole, earzmi.s'a dssă assnra barbariloră Kari nrsday Mauedonia mi
auia, mi sfermsnds-i,

“sa renezită îndatr assnra rebelslsi Argobastă, karele zai>
'sese ne Valentiniană în anzslă 392, mi nrekiemase îmusrată
ne. Esgenis. Ajsngsndă akolo îmnsratslă,
zi foksndă. rzs-

bois, ne Esgenis La zuisă, iar Argobastă s'a sinsuisă.. Dsns
"adeasts învingere, lkszsndă la grea bils, a msrită în ans

345, Issendă momtenitoră îmnzrznicine Arkadiă mi Onoris.

„CAPITULU V.

ro

Dako-Romanii afisnds-se ssbjsgani de kstrs Xsni, se ss-

-nsneaă învingstoriloră; iar nondrele barbare înterindz- |
D. Chr,

se, aă sekată nsterile ininerislsi Romană. Dus mortea

tu

Isi Teodosis, îmuvryginds-se imnerislă; Arkadiă, omă feikosă

„mi. nekanabilă, a Isată, Orientslă, iars Onoris, omă mik
Săfletă, -nesokotită,

nrostă,

vesti îmnzrani înuerie

a Isată Okuiuentală.

kmderea

de

De la a-

mi tikslomia. imnerizlui Ro-

“mană. '"Xsnii, Gonii, Vandalii 3: i alte nondre barbare
întesta Alaman
mi, ia
Galia + în tâtz întinderea sa. (kare înss *
"1 Drava,

are se ziue wi Dars, mi Drina, nruede dintre xotarzle
Tirols=

„18%, ni nriimintă mal malte alte nzrae; sc vars în Dare,
"2 Marele Gregoris ne Xinii aerutia.îi nsmemte Slavi; se vede
ks suntă
Kroapii de astozi, kzui dintr înuenstă ci szntă. uci
mai

între Drag mi Sava.

-

a

3 Snă nonoră Germanikă.
LE
4.Galia sas Franpa este o narte a Esroncă, kare st
întinde

veli

lokaitoră

a
în Isngime de DI

“la xrszrită sure arissă 140 mile , iar în lată de la sădă sure nordă
neste -.
120 mile.

Se otsremte desnre rzszrită . ks Olanda,

kă Germania, (arin
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nă era ama nonzlats ka astzzi), Isnania! , Italia 5,2, mi AfriRină)
kare

ks Evegia mi Italia (arin Ani) ;; desnre ssdă ks Mediterana (în
szntă insulele

Korsika

mi Elba)

nre anăsă kz Oueanslă Atlantikă;
"Wei mai nalui muy
nania Ilirineii. Dia

mi

kă Isnania

(arin

Ilirinci);

des-

mi desnre nordă k5 Marea Germaniks.

ai Galiei anutS: desnre Italia Alnii, mi
Alni auei koneriui nsrărea ks ninsâre

desnre 15fakă narte

din Savoia; între auemtiea este uelă mai înaltă msute din lme, kare se
„ nămemte Mont-Blanc, karele are mai măltă de jămstate mil “nl nime,
sa .14,000 niuâre. Galia are natrs risri nrinvinale: Loara, ve ksrge
sure sădă mi dz în Oveanslă Atlantikă; Seina, se nsrzede din mănuii
sei mai din Isăutră ai Galiei mi ksrosndă snre nordă treue nrin IIarisă
„mi se varsz în Kanalslă Atlantikă;
Garona, ue năruede din Ilirinei mi

dz în Oueanslă Atlantikă; Ronslă, kare năruezzndă din llvenia unui trekrndă nrin lakzlă Genevel, intrz în Galia, uri anoi kărgzndă sare s5dă,
dz în Mediterana; Rinslă formeazz limitele îutre. Germania mi Galia, din
Elvepia ULn3 la regatală Olandei.
(Vezi Elvepia.)
o
Galia din vekime, dans timnsri avea diverse îmzvgrpiri.

Astazi îns

este îmnzruits în 83 .dencrtamente. Kanitala ci este Ilarisslă, nsmită din
“vekime Lătema ;. astszi are neste so milion ni jmztate Izkzitori, mi se

_

sokotemte ka karitala Iimei
Isnania

este uelă

de ne srmv

uivilisate.
regată

dela

otarele Esronel,

mi mai auro=

nicată de Afrika, de kare se desnarte ntm stremtârea de Gibraltară..Se
otzremte desnre nordă ks Galia inl ks Ogeanăls Atlantikă: desnre ssdă
k3 XIortugalia * mi iar ks

„rită ks Mediterana.

Oaeanslă

Atlantikă;

mi desnre

S5dă mi

rzs5-

Între risrile Isnaniei nsuine szntă însemnztore : E-

bră, ue nsriede din Ilirinci ui kurge sure rzszrită în Mediterana; Gsadalkiviră, ue kare snre anăsă în Marca Atlantikz; Găadiana, kare întrandă

în Ilortsgalia

se faue nlstitoriz;

Tags,

uelă

mai

mare,

ue ksrgo

snre anăsă nrin Ilortsgalia, în Oseanslă Atlantikă, anrâne de Lisbona.
Kanitala ci este Madritulă.
IN
2 Italia se komnsne din 0 neninssiz mi kste-va inssle. Ileninssla între
denarte în Marea Mediterans : desnre ruszrită o 5dr golfală Msrei Adriatiue;

desnre

ssaă Marea

Siuilici, mi desnre

anăsă

Marea Tireniks,

Jar

desare ăskată kutre norâă-vestă se otzremte ks Galia mi Germania urin
Ani; de akolo se nleakz kztre rsssrită snre Elveia, Kroagia mi Dalmapia,

Yea

mat mare

lăngime

a sa este de 200

* Ilortgalia, este nartea uca imai anzsans

a Esronei,

mile,

far Isyimea

niul în

mi se otzremte k5 Tenania mi k5

Oneanslă Atlantikă. Langimea ci se întinde de la ssd5 sare nordă, Mai tâts ucara este
tare snt6sr, dar ns aro niul 5n8 msnte mare mi însemnată. Risrile ci uelo mai mari
năriedă din Isuania. Se îmnarte în 6 nrovinuii: Mesonotamia, kă kanitala Braga; Man»
„teana, ks kanitala Braganga; Beira, ks kanitala Yimbra; Estramadsra, ks kanitala Lisbona, kare e mi kanitala regatalsi întregă, snde vină uelo mai mari vase nistitâre no
Tazs; Alenyia, ks kanitala Iort-Alegro, ne malsrile rîzlsi Dona anrâne de snda ds
în mare; mul Algarbia,

ka kanitala Tabira,

'
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Îtalia,

“Atsnse Frannii!
mi Gogii

jămstate. . Mannii

as anskată' Galia, iar Longobarzii
2

Isnania 3,
ue

Si

Atănse

may însemnani

kuzzndă . mi Roma,

ne

sent:

Vezsvslă de Isngs Neanole,
ini Etna din Sisilia, kare amzndosz
, szută vzrsztore de fokă, Dos risri
mai însenate are: Ilads
sat Ilo, karele năraede'

din Alni
rzszrită în Adriatika; mi Tiber
glă ue treue nrin Roma.
1 Vezi Ilartea 1 Kană IX, la note.
:
2 Italia, nsns ne timnzlă Isi
Onoris, era lcagznslă marei
mane. Dn aueasta înss, ne
timnult auestar îmnstată,
ura ei mai mălyl barbari, între
kari sei mai înfrikonuapt
regii loră

mi kărge'snre

Dia
îmuzrzii Roai veniti asyeraă Gonii ssb

Radagaisă ai Alarikă; Rada
gaisă, înksnjsrsnda-se în
msnuii
fe sferzmată ks totală de gencr
alală Stilixonă ; rar Alarikă,
în-

Tesălani,

" kăngarsnâă Roma,
n5 mortea

a lzat'o în anul 440, okunzadă
mi toatz Italiav Da-

Isi Alarikă,

alegznds-se

Atsnue assnra Italiei a venită

rege Adasilă,

Atila ks

Xsnii,

s'aă dssă assnra Galiei,

desnre

kari Sa vorbită
85să,.
Dsns Xani, aă venită. Vanda
lii ; dens aueumtia, kg ajsto
rală
" Sksriloră mi ală Ersliloră, a
venită Odoakr îmnzratalg Tsrvi
ligiloră,
karele, s'a numită nrimslă îmns
rată ală Italiei în anul 476,
mi duuz
- auest

„mai

a ali

meante

din nonsre germane.

Dar

topi

avemtia în fine învin=
&nds-se de,krire generalii trimi
mI de Isstiniană îmi'sratslă Orien
tslsi,
agesta ne ărmr a trimisă sn
lokotenentă de ulină îmusterniu
ită nentrs
g5vernarea

imnerislsi, karele redea la
Ravena, fiinâă kz Roma era
nrzii mai rsinats.
Longobarzil însz, nrin Isnte
renetate, isbztirs a
goni ne lokotenenyii îmuzrztemt
i,. mi A ameza îmusrsuia
loră la ans
dat

568, avsndă
îmnzrată ală
Karolă uelg
maui, nrinse

22 de îmnsraui nsuz la anslă 774.
Dans aucuatia at state
Italiei 'Teodoră velă întzis fils ală
Isi Desideris, Dar în-fine
mare la anslg 802, nrokiemenduse îmnzrată - de. kztre Rone uelă de ne sms îmasrată ală
Longobarziloră, mi-lg a-.

dase în Galia,

desfinnznaă

w

nztă 211 ant,
elă

PE

astfeliu ngterea avestoră

SI

întziz ue a venit

barbari,

e

kare

a ni-

ă în Isnauia, dsn'5 delzviă,
în urma îmurzrntierei
nonreloră (zine Tosină) a fostă 'Tave
lă nenott alt Isi Noe, mi sei întzi
z
Iskzitori Velni
t,

Iar Diodoră

- sedată Isnania at fostă Finisil,
la Yelui;

dănz auemtia

mi Strabone

zikă kz, uei întzi Kari

a% nos-

kari, treksndă Marea Interioarz, aă
venită

Elinil aă adusă

kolonii nrin

Marsilia

la manuit
mul interioare,
Dsus Elini, at stsnznită “ea
mai mare narte Karvuedonii, kari
auoi, învingznds-se de kztre Romani,
toatz Isnania sa fskstă Romanz
nsnz ne
timuslă

Tlirinei, mi ne risl& Iberă, nrekzmt
mi în

loksrile

vele

Isi Onoris. Dsnz adeasta viindă
Vandalii uri Vest-Gogii, Eari
aă dominat'o nsns la ans 120,
aă venită din Afrika Maarir ui Sarau
inii, aă desfinnată îmnzrsnia krem
tiaz a Vest-Goniloră, ssb uelt
de ne
ărm5

îmuzrată -Roderikă, mi a$ fendată ne
a loră.

În fine Fertinandg
6:

7
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-

nidats de kstr5 Gori
ksndt tîmusratslt era la Ravena ! fă
e
în ansli 409, dens Krist.
nrekiemsndsse
ată.
ridik
sas
Atsnse mai mălgi tirani
2
Atali, la Roma; loviană în Bretania
îmnsrami ai Romei:
tantin, larele se înmi Galia; Eraklis în Afrika. Dar Kons
ă mi el narte la
lsand
ssrase ks Illauidia, sora îmnsratălsi,
ansk$ a-i sfsrîma
n5
îmnsrznic, i-a butată uri i-a învinsă; dar

ks totslă, kzui dens mortea 1si Onoris,

l5-

în anslă 423,

lsni, mi msrindă a
în4ă îmnsrsmia, "a irzită nsmai mente
ne fuslă seă Valentiniană II.
Issată momtenitoris
jsgslă Xsniloră
Dako-Romanii nă se nsteaă skatsra de
_
ni
(find

D. che.

„4%.

kz

|

lere
' barba
nonove

ajănsers

immerisli Romană,

a

nreksmas

Estă

atztă în Orientă

faksndsse îmnvrată
mi în Olsuidenti. “Teodosis uel mikă,
ei sale Ilslxeria ;
soror
nea
kgis
în Orientk, domnia ssb dire
a avstă mai mslte rssdens ue a venită în anii matsritsnei,
fs-

ari
Doe ks Ilermii, Vandalii, Sarasinii 3, kw

N
PI
VI, în auslă

1

2

E
1492,

a gonită ne topi Masril

mi

în fine

Sarauinii, nrekămă

ui ne

!
”
topi Isdeii, în nsmzră de 194,000 familii.
ueteaskz
s3
Romei,
a
veke
istoria
largă
are
Vine vrea sx mtie mai
Illstarxă.
Dionisit din Alikarnasă mi ne Pomslă din
deskrie istoria fsndzrei
,
întinsz
forte
notz
o
(Aizea astorizlă, în
alte ksrgi mai b5ne, amă
mei, kare fiindă ksunosksts Romsnilort din
atorlulă.
Tradsk
„
-kotită a o elimina.) ii Anglia, Skopia
regats
znitele
gă
înyele
se
ia
Bretan
slă
TIrin ksvzut
- Îmanda,

kare

astszi

se zive

Bretania Mare

sat nsmai

Evgletera.

Ea

ne
Ros0mi
se

ise: vea mai mare desnre
komnsne din insăle, kare se numeskă Bretan
miks desnre noraă, este Skos5dă, este Anglia, saă Engletera; uca mai
înssle sentă înksngisrate
Aveste
a.
Irland
pia; mi a treia desnre auăsă,
lă Atlantikă; desnre
Oacans
de
anăst
uii
nordă
desnre
Ge anele aueaniue;
'veszrită de Marea

Germanikz

saă

Nordiks;

mi desnre

ssdă

de

stremtâ-

Kanitala mi metronola regatslzi
rea, kare sc kiamt Kanalsli Lamanche.
oramă din Esroua. Orame komerîntregă este Londra, vei mai mare
nolă, Manuesteră, Birmingamă, E-.
Liver
- piale ssntă: Jorstmătă, Bristol€,
Îmnrejiărălă inssliloră nrinuinale, mai
dimbsrgă, Dsblină, mi ajtele,
!
- sută zi altele mal mil.
mă,
Abraa
si
fika
Agarenii, de la Agar,
3 Sarasinil se nămeat mai nainte
auesteia; mi mal la 5rme Sarasini,
filă
ă,
Ismacl
dsaz
init,
Ismail
“_anoi
Aveuntia, ds-

das Iltolemes.
de ln Saraka nrovinpie a Arabic netrâse,
lîn anzlă Gl âunsă multe pri, 25 învinsă mi ne Ilerm
no ue at ksnri
N
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ksndă nase, a trimisă anot snă korn$ de omtire
assnra zi.
Atila îmnsratslă Xsniloră 4, karele, îmnresnz ks
fratele seă
Bleda urzda Trasia; dar nenstends-lă învinge E
armele a
ksmusrată nasea ks dară de 6000 litre de azră mi kste
100
litre ne ans.
.
ă
Fzilksndy-se nauea ks kinzlă agesta, Atila s'a întorsă
la ale sale; dar dens mortea şi Teodosis în anslă
430 ae.
rendă -tribstslă angală dens tokmeals de la noslă
îmnsrată

Maruiană,

avuesta i-a rssnănsă

ks

asrslă

ses îlă nsstreazr

nentr& amiuii sei iar uentră inemiui are ferslă,
Atsrue trsfamslă Xsnă negreurită ks s'a îngrijită, uri a întorsă
înfrikonra-

tele sale arme kztrs

Oknidenti.

Bsrgsnzii 2 sai

verkată

s7 le onreaskz treuerea nreste Pină 5, însă toni
fărz teani,

ns XKristă,. Ile srws îns I-at învinsă Tarait
mi at lsată din mzna loră
Ilersia în anzlt 932*; do la Tarai ne srm5
a5 lsat'o Tartarii în anslg
1259, “mi de la asenntia Yarsmi Ilermit ssb îmnurat
ulă Ismaelt în a-

“nslă 1500,

o

a

1 Atila, fizlă Isi MsnaikE, domnult Xsnilor
ă, s'a îskstă îmnsrată în anal
"434 duus Eristă înnresnt ku fratele
seă Bleda, karii eraă nenoni ai lui
“Rasa.
Kroniaele ngariei snsnă ks Atila avea
titislă zrmztoris : „âAtila

„fiislă Isi Beldiksks, nenotă marelui Nembrodă,

nEgead,

nzekstă mi kreskstă în

ku mila Isi Domnezeă rege ală Snguriloră,

al

Medilori, alt

»Goniloră mi al Dauiloră, fagelslă Isi Dsmnez
et mi suaima limer.&
|
2 Asemtia eraă ună nonoră Germanikă, kare
stsnsneai uea mai mare
narte din

Galia,

mi aveaă snt imaeriă

3 Rinslă năruede din Alnii Elvenie! din
nămemte
formeazz

ală loră, numită

dos 'sorgeute,

Rinzlă de sssă imi alta Rinslt de josă;
&nă singsră mi mare ri5, ui treksndă

Bsrgsudia.

dans

kare sna se

ambele gzrle ininda-se
nrin mai multe orame

-_n5a5 în JJerilo de Josă ale Olandei, se desuart
e earsiul în do gvrle, din
” kare, ăna
se numemte Blazală mi Baală; anoi carzuy 3ninds
-se, mai de“marte se desnarte în alte dosz &srle, din kare
velă din dreanta se kia-

* "lea întzi natrio a Tsrsiloră este Tăruista
nsi8 din Tartaria Mare, mi znii nretindă ks
cra
- totă na ks 'Tibetslă, geara vekilore Sasi,. Tarnii
trekunds aria noruile Kazkasie în Asia de dinkâue, a5 adssă ku ei alto nonsre:
ne Komari, koboritori de la Gomeră; ne
Messagcui, koboritori din Magogă (de kstre asemtia
s'a învinsă inarele Yirs);- no Tasri,
koboritori din Tovelă; mi ne Romi, saă Mosui;
aserati Mossi Ivkweaă între Marea Kas-

nikz mi ilontzlă Esssins în mangii Kaskasi, în k5t5
ns trebse sz so konfada ks Ramij
„Esroneni.. 'Tsrai sznt5 koboritoră de la Togarma,
mi viindă s'a8 amezată ze kâsta nor-

diks a Kaskasslzi, între lakzlă Mcotide mi Baltika. 'Teruii îns 's'a
narată mi danz ger.

8515 Arabă,

kare

însemneazp abandonayi ka snii ue era abandona
ui do Alessandra melă
mare; dar Arabii, Sirii mi Izdeii ansnă kr se
tragă de la Gogă mi Magogăș lokzitorii
avestsi lok5 ns a5 orame mi Isksinge, ui trzeskă
esb kortzri, ka Sasii aci veki.
*
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Dsnz aucea.tâte nrovianiile de ne Rină, Seina, Marna! mi
Mosels * as ssferită jafurile auestoră înfrikomagi barbari, în
kstă oramele înfrpimeat movile de raine, iar kzmniile ni-

iute deserte. (năstisri).

'Treksndă Scina, aă asediată Orlea- .

nălă 3. Atsnue generalslă omtiriloră Romane din Italia De:
is, viindă la oramslă Arle+ din Galia, ari sninds-se ks
Teodorikă îmnzratslă Visigoniloră, mi ks Berobeă îmnzratslă”
Fransiloră mi ală Bsrgsnziloră. mi al altoră- nondre veuine,
al lkzrora interest era ka sr goncaskz ne Xsni, a nlekată
ossnra Orleanslzi, mi at sosită tokmai ksndă Atila sferzmasc norpile: mi Izsase' oramslă în nrada soldapiloră sei. Alianii, introdă desnre nartea Loarei, mi grsindă ne barbari
în neorzndsealr,

aă suisă atzta inslpime

din ei, în kztă

o-

ramălă era skzldată de snngele loră, mi -Xsnii îmi kzsta
msntsirea 'snii grsmsdindsse s3 easr ne nori, aluii arsnkn.ndăse în rii ka orbii. Atila, readsnsndă ne krni a5 nstată skzna, mi nlină de mrnie, a nlekată kotrs Belgia $
jar aliagii alsngends-lă mereă at ajsnsă în messrile Ratalo-

nise din Kamuania 6 de astezi:
m'5 Iselă; mi anoi totă sninds-se
mi nriimindă

mal

akolo sa fskută

wi: desnzrpindă-se de

mslte alte risri, se vars

în Marca

5nă res-

ma! mslte ori,

Germanikz,.

1 Auestă riă se nsmeute wii Maromi mi Morava; cl& năruezandi
ressrită de ne Inger, Sibiislă Transilvaniei mi desnarte Boemia.
2 Auesta este rislă Bavariei, kare dz în rislă Isara.
3 Ilrovinmie

a Galici ks

oramă

de avuestarmni nsme,

desnre

forte frimosă, în Heart

forte mun6s5.
4 Arelata saă Arlesă, oramă ală Galiei [Dag risl& Rodană, saă Ron;
vekime

kanitals glori6sz

a

din

Saliuiloră.

5 Belgia odats fsuea narte din Galia, Se otzramte desure nordă 5 Ouea"nălă,

desnre anust

imi ssd5

ks

Galia ui

desnre

rzszrită

ks. Germania.

“În komsnE se nsmenmte Niderlandă, iars Franuesii îi zikă Les Pays Bas;
se mat ziue mi Flandra. Aueasts pearz este uca mai minsnats narte din
Esrona nentră mălnimea sateloră, nentrs indastria mi komerţzlă scă, A-

stzzi, înnvesnz ks Olanda, Belgia formeazz 5nă regată neatsrnată, szb
zuă singără rege uli ssb o konstitimiine de uele ma! liberale,
6 Ilrorinnia aueasta în kare sc afis Roma, se nămea din velime Lanig; se
otzremte desnre anssă ks rislă Tibere, mi kă Marea; desure nordă-cstă
ks Marea,
Sabinia,

ks Lambsră,

mi kă- Abrszizlă

de afars;

iar desure

nord

3
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belă înfrikouiată, . snde barbarzlă a nerăsti 180000 ostamr,
dsnz are a ulekată sare Tsringia sai. Saksonia |, avsndă
înks nsyinz omtire din 500 mii ks lare venise. Dar avea
ste nenoronire n'a smilită niui deksmă ceroisiulă trsfanrlăi
Atila; udănznd-mi nos owmtire din mai mălui alni barbari,
sa renezită earzmi assnra Italiei, nrzdzndă Ilanonia.
Atsnue Valentiniană, ks tote k5 avea “destslt ajstoris de la
imnerislă Orientală din Konstantinonole, s'a înkisă în Roma,
Izsendă tâte loksrile nn în Eridană 2. în nrada, Darbară=
Isi. . Anesta, treksndă Alnii ali asedisntă Auileia 3, i-a dată
fokă mi a rssinit'o nn în temelii, fekandă nrisonieri ne
toni Ivkzitorii înnresnz k5 garnisâna. De akolo, trekzndă .
tâts nrovinpia Venegiei î,, a resinită ks totală Altina5, Ila1 'Taringia

este'o narte din Saksonia,

kare -se îmnarte

“mea

în uca de sus mi

de josă:
aueca de josă are desnre anssă Vestfalia, desnre nordă
Marea Germanikz, Danimarka mi Baltika, ui desare estă-sădă Saksonia

de s5să.

Saksonia de sssă are desnre nordlă Baltika, desnre rzsvrită Ilrs-

sia, desnre szdă Silesia, Boemia ui Frankonia; mi desnre anssă Saksonia
de josă.
Oramele Saksoniei szută admirabile nentră komernălă uelă ma-

re kare se faue în ele, nentru buluizrile (ermarâtrele) mi uentr
- faktărele sale.
.
2 Avesta se nămemte mi IIads mi Io; usruede din Alni desnre'
Galiei, mi

kzrgo

sare rzszrită

urin

mijlokslă

Italiei

nordiue,

mangotarele

în dreanta

Aneniniloră mi în stsnga Alniloră, n5n5 ue di în Marea Atlantikz.
3 Auileea era snă oramă nrea, mare, mi kanitala Istriei, ne Iokslă Frislă,
-Kare akăma este ală Asstrie. |
—O—.
4 Irovinpia aseasta konrindea loksrile Istrici ui a a Priclalai; kanitala ei era
Venenia, oramă fendată în nimte bulă al Marei Adriatiue, Akolo erat
nimte mini iusăle kă lolibe de neskari, Ilatavii ui alui Izksitori vevini,
de fiika Gopiloră, în anulă. 420, at nonslată sna din auele inssle, nămits
Rinelta; dunz aueea în treuere Isi Atila nsstiinds-se Avileea,
Altinz,
Konkordia, mi alte orame, Isksitorii at grsită asilă în inszlele auestea

"(anălă 453); mi de atsnuea, nsmsrslă Isksitoriloră advogznds-se, s'a for:
mată

&nălă

din

ele

mai însemnate

orame,

kunrinzendă

72

de

insăle, -

rzmzindă neatzrnată s5b forms de rensbliks aristokratikzi Oramzlă avesta nare a nlzti ne ane; are neste 500 nodsri de neatrs ; slimele sale
- ssntă kanalsri de auz nrin kare lsmea se nârti kă bsrui, "mite Gondole. Aveastz nrovinpie astozi faue narte din îmnsrzpia Aastrialez,
5 %nă oramă veki anrâne de Venenia.
:
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dsa 1, Viuenua ? Verona 3, Bresuia 4 mi Ilergamslă 5; dsnz

aseea koborsnds-se în Ligăria

a ursdată Mediolanslă ? mi

Ilavia 8 onrindsse anrâne de Mantea? snde se snemte Eridanslă ks Migislă 19, a trimisă mslte kornzri de omtire dinkolo. de Fridani, d ar ne tâte-le-a sfirsmată Enis.
Es tote avueste, Atila avea înkz omtiri de ajsnsă, nentră ka ss nsstieaskz, tâtz Italia. Ageasta vzzendă Valentiniană, a trimisăla el; ambassador 'ne nana Leonte, karele
ks. limbsgia sa a îndenlekată ne: barbari a se întârae, ku
tokmealz ka ss nriimeaskz, tribstă ansală.
Atsnue Atila
întorksnds-se în Ilanonia, mi voindă ss se îns6re înkz k5
o femee, de mi mai avea o mslnime, în timnslă nnnei, s'a
îmbstată mi la lovită o ksrgere de sznge (de kare nrtimea
de mai nainte) de kare a mi mărită în anslă 454.
„Teste

snă ană dans mârtea

Isi Atila, Valentiniană,

sil-

nisindă ne 'sonia Isi MassimE Iletroni mi desonorznd'o, fs
zuisă de kwtre sonălă ci, kare se mi nrokiems îmusrată,la
1 Iladsa saă IIatavia, oramă în Ipsntrs Italiei,
2 Vienna sat Viuennia, &nslt din uele mai veki orame, într'o
ama de frumoass, în kztă se nsmemțe grzdina Venepiel.

nosipisne

3 Verona, oramă nlină de ssvenire mi monsmente istoriue, într'o nosiyizne
minsnatz. Aiue e natria Isi IIliniă.
4 Bresuia, alt5 oramă vekis, mare, nonzlată uui tare,
5 Hergamslă, oramă anrâne de Venenia,
.
6 Ligsria saă Gensa, rensbliks a Italiei, kare a jukată mare

rolă

în tim-

nslă el: stsnzuea înssla Xio rui alte inssleîn, Marea Egee, mi orame
: desnre Mare în Greuia, în Ilontslă Esssină mi ne Danzre, mi kiar Galata, foburgslă

din

Konstantinonole;

dar sukuesele

Tsrailoră

Tok

sz le

nearzt ne tte,
7 Mediolanslă, sas Milanzlă, mare oramă ală Italiei, kare de mi în anslt
1162 s'a sfsremată de Friderikă Kosinogens, totsmi a ajsnsă earsmui în

A6re mi a fi &nslă din vele mai însemnate ale Italiei.
8 Ilavia, oramă ală Mediolaniloră, kanitalz odinioarz a îmnersyiet Lombarziloră, bogatz mi “nonslatz, dar astazi mal neloksitz în analogie k trekatslă,
9 Mantsa, vekea kanitalz a Lombardiei, fsndatz kz 430 ant înainte da Ro-

ma, natria Isi Virgilă, însemnate nrin nalatlă

vekiloră duui, strelzuitz

uentră Isksălă, statsele ini tablosrile artistiue ue are.
“
10 Migislă, rială Lombardiei ressritene, kare nsruede din Laco di garda,
anrâne de Verona.

.
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anălă 455. . Dsnz Massimă 'aă mai fostă keniva îmuzrâui
- nevrednisi nsnr la Azgsstelă, nre kare île destitss Odoakrs,
domnslt Erzliloră, în “anslă 415, Dsns aucasta, imnerislă
Okuidentslsi se îmnsrui în mslte mi diverse uri.

Între aueste, ne.la anslt 457, msrindă îmusratslă Maro
uiană la Konstantinonole, sa ssită ne tronă Leon I. Avesta,
de odatz, a rensrtată mălte învingeri assnra'barburiloră, dar
mai ne rm5, mergEndă assnra Vandabiloră, sorta i 'se arstb
kontraris; dsnzs kare Gogii, în timnă de doi ani, aă nrrdată .
înnrejsrimele Konstantinonolei; în uele de ne rm felcandă
nase: ks ei, a msrită

în anslă 474.

-

Ile Atila sukuedsnds-lă fiii sei, mi venindă la -îngelegeri, Ilanonia

a.venită

în dekzădinns. Ardarikă,

|

orz

gele Geniziloră, ssizandă ne uelă întri, kare se nu-l VP:
mea Elaxă, a lsată Dania. Anoi Anagasts, generalslă Roma» niloră, a buisă ne Deggisikă, al doilea fiii als Isi Atila

(anzlă 469), în Ilanonia, ne ksndă auesta kzsta sm nblsnzeaskz ne Gogii reskslami;
'lsi Atila,

a-abandonată

mi rsmzindă ală treilea fii alt

imnerislă-mi

s'a dăsă în Suitia mi-

ks, nde din fii lui momtenitori a , urmată vina Stigsriloră
mi a Katigsriloră.
CAPITULU VI.
| Între lovirile atatort barbari, kari shibiser inanrerislă
Romană, Dako-Romanii nisi kstezaă ss se mime, afisndu-

se ssb sklavagislă Xsniloră.

Dar dans mortea jsnelsi Leon,

ne timnălă îmusrsnici Isi Zenone, a fekstă mari trbărzri
ks înkărgerile loră în Trauia; mai alesă ks Zenone avea a
se Isnta, mi ks doi tirani, Marsiană nii Vasiliskă, we se nrokiemaserz îmnsrani, ne kari dans ue i-a învinsă, a merită
mi elă în anslă 491. Atsnue, fekznde-sc îmnsrată Anastasis, Sat snită Xsnii ks Bslgarii din merele boreale mi, nzin-

ds-se ssb komanda

zi Derbană,

a nvzlită în Iliria wi

Trasia; totă odats Dauii mi Gegii, ssb domnslă lori Mondone, aă kzlkată Mauedonia, Tessalia mi Enirălă;. în krtă
- Anastasis, temsndă-se ka s5 ns nearzs Ii kiar Kanitala,a
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isdikată snă msră din Marea Neagrs nznz în Marea, Albs,

ka sm se-n6ts ansra de barbari.
,
"Ile la anslă 518, fskznds-se îmnsrată Isstiniang IL, nas
srmată mari tărbsrsri din nartea barbariloră, de kztă nămai

kzte-va ncînmelegeri nentrs zelslă kzldzrosă ali îmnzratalui

nentr& kredinma kremtineaskz.
sa skimbată fana, lskrsriloră mi
feksndsse îmnsrată Jgstiniană II,
sei Belisariă mi Narueă,

Dar dens mortea auestăia,
feriuirea barbariloră ; kzai,
urin eroismsl& generaliloră
a învinsă ne barbari, mia

Pedro: [silit me domnii loră ka ss i se ssnse.

nii

kz Căenizii,

nălă 558)

mi ks almi

barbari, treksndă

mi nrsdendă Trauia,

Atsnue XsDsnzrea

(a-

Belisarit le-a emită înainte

ni i-a silită ssse întorks în Dauia; akolo venisers Longobarzii ! kari strueneaă Ilanonia, îmuresns ks domnslă loră

Asdsină, mi ssb nroteknisnca Isi Iăstiniană goniserz ne To„risă Domnsl& Giniziloră. Ileste nsyină îns, venindă Avarii ? k& generalzlă lors Xagaus Baeans, at silită ne Longobarzi ss se dskz, mi okănzndă aueasts urovinuie, aă înuenstă a săusra merile- Romane. Dsns aueea în anslă 514 treksndă neste Dsnzre, aă învinsă omtirile Romane, a
oku=
nată Sirmislă mi aă nrsdată satele mi oramele 3 — mi
năterea loră s'a fokstă atrtă de mare, în stă atstă Isstină Ksronalatală, îmnsratală Orientslzi, kztă mi Tiberit mi
Mazsrisiă din Okuidentă, aă fostă sformani a le da tribsti ansală.

1 Longobarzii în sekolzlt ală III-lea lokueai în urovinn
ia Brandebrgălsi,
între Elba mi Oderă; ănindz-se ku Arminiă, domnslă Bresuil
oră (nonoră
Germanikă) din Germania, nsns ue nela kauztelt sekolulzi
V at ajunsă
în Manonia, Akolo, dinz ue s'aă risinită momtenitorii 157 Atila,
ei saă
“întinsă usa în Dsnzre mi a oksnată totz Ilanonia. Generarslă
Narueă
in anslă 568 a noftită în Italia ne generarslă loră Albină, mi dunz
aucea -

Longobarzii mi-aă intomeeată akolo îmnzrzpia kare a pinstă nzns la
anălă

774

dn

Rristă, nreksmă

s'a snsst

la

Kanzlt

L

2 Se zine kz, la anslă 310 dens Kristă, Alokolă mi fi:slt set Geloxies,
Viindă din desertsrile Ksarmslsi *, de la asemtia s'ar& înuene
origina no-

norălsi Avariloră, kari în Asia sc kănomteaă săb
nsmele de Gesgeni, mi
DI
* Desertslă Ksams, sas Xams, este în nrovingia Tartariei mari namits
Tsraestană; se nă-.
memte

mi Lină, unde

fantasma mirakulâse.

so

zise k»

trekstorii

Kviztori ssntă

momiui

de farmesele

snoră.

,
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Ilrisks, fekzndă rzsboiz în anslt '593 fiiloră Isi Xagană, a saisă' mslnime de barbari, mi a ear
atstă ne Slavini, adikz Gori mi Avani, kztă imi ne|”
Genizi

mi alni aliani ai loră, suizendă

Ekznetenia loră, imnzinda-le

kiară ne Iliragastă,

uii kondinisni imilitâre.

Dar

uondrele Slavine,.ne Ia anslă 602, a rsnt& lkondinisnil
e mi

a5 înzenstă 'a faze earzui înkrgeri nrin' nrovinaiile
Ro-

mane, folosindă-se de tsrbsrsrile în kare se află îmuzrz
pia ;
Ezui ne timnslă asela s'a fostă revoltati snă genera
lă nu-

mită Foka,

karele a gaisă ne Masriuiă

înnresus ks konii sei,

Dar ne la anslă 610 fskindsse îmusrată Erakliă, găbern
a-

torslă Afriuei, tiranslă Foka.se suise de kztre aăesta.

Fliă s'a grsbită. a îmnska ne Avari,

mi anoi,

Era

no la anslă

622, a kontinuată resbelslg. asunra; Ilersiei, înuenstă
de Fola, mi avsndă mari săkuese, a nevoită ne [lerszl
ă a sere

naue.
nonole

Îmnzratslă dăns 'aueasta, întorkzndsse la Konstantitrismfstoră uri învingztoră,: afisndsse înks ne kale,

a nrimită ne Moametă; kanslă Saraviniloră, karele
uersnds'i

lokă de loksinnz, a kamstată.

O

Ei

aa

"-- Nota IN. Moametă era strenenotsli Lui Ismaelă,
din
seminyia Isi Vedară uelsi întzis fii al scă ; fiindă
kz Ni-

zară strsnenotălă Isi

Wedari

a nzskustă

doi fii, ne Mobdară

ini ne Rabia; car Mobdară a nsskută natră “fii, Kăsars, kaits, Temine mi Asoda; din .kari Kssars a nsskătă. ne Ab-

dslaxă; iar Abdzlasă a nzskzti ne Moamet din sonia
sa
Emine în anslă 569 dăns Krist,în feriaitslă oramE
al Arabiei Medine sas Talnavi, adikz oramală Ilrofetalzi,
kare
- eraă ssnsmi suii Taneloiloră, imi aluii Xaganiloră Tonai,
sat Tausri* ;
ne irms însz a5 fostă liberi, mi-a fostă skutarată jsgslă, mi aă
înflorită
nznr la anslă 553, kindy Taruil mai Xsnil i-a5 sfsremat
ă, de a5 fostă
nevoini a se rzsini nrin Esrona, ssb nsmele de Avari.
* 'Tonai, sa5 Tansri, ssntă lokzitorii Tartariei deserte, kare
rici mari; so oturemte ks Moskovia mi se întinde de la
nl Îngenată'mi nunz la gările rislsi Obis; saă mai bine
srile 'Tanaisă, Volga, mi Xassarts mt Msngii 'Tanzri, Sebii
Sarmania Asiatiky mi o narte din Suitia, ande este Siberia.

este nartea anssanz a TartaMarea Kasuiks snt în Osea.
zikzndă, este lokslă dintre rimi Imas, Konrinzzndă narte din
În aseasts uarte de lokă ssntă

-mi regatsrile Kazană mi Astrakană, kare sută sunzse Meskaliloră
.
sntra ale deserizlsi Tartariei se ssnsnă

la mai

msiui

domnitori,

este fârte sternă, ks toate asestea ne aloksri esntă lokzitori,

Iloruile sele din Iz-

ksui

-

de mi aemzntală
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mai nâinte 'se nsmia Iatribă, afiztoris Isngs
mi denarte de oramslă Meka ls 200 mile
zeue zile de kale, iar de Marea, Romie sare
mile. Alpii snsnt ks elă sa nrskstă în
dar, denz kritisi, ns e uositivă nisi dakz

lakslă Laauemă
sare nordă, saă
rsssrită ku 90
oramslă Melka;
se koborz nrin

linie drentz de la Ismaelă fiislă Isi Abraam din Agar, ks
"tote ks Amnsfeda la viaa li Moametă, -mi alui, se întindă
a demsstra de adevsratz aueasts genealogie. Ilositivală însz este km originea lui este &na din ele mai nrimitive seminnii, nămits a Korasmigiloră. . .
Tatslă seă a msrită, ne ksndă elă era rană de dos
Isni, dens kare tzrziă înkz a msrită mi bsnslă set Abdslax Mstalină, karele a trzită, nreksmă se zise 110 ani. Da-

n m6rtea asestsia, a rsmasă momtenitoră averiloră sale &nkislă Isi Maometă Abs Talebă; iar morutenirea Isi Moametă
se komusnea din uinui smile, mio brtrsnr sklavr Etions.
Enlisli. ses nămită, fskzndă kemernă în Șiria, la. lată mi
ne elă ks sine, ne ksndă

era de -trei-snre-zese

ani,

mui la

învzpată trebile komernslzi nreksmă ni arta resbelslsi înb'o brtzlie ka Xorasminii, ne la xotarele Siriei. . Snii zikă
ks, ne kzndă se afla elă. ks &nkislă se în Siria, sară fi
întslnită

ks &nă

kremtină

eretikă,

alnii ks

snă. Isdeă,

mi

aluii ks znă Ilersă, învspată în ksnostinua religiei Isdaize
mi kremtine, karele Pa instraită, Dar aci mai mălui voeskă
sw zik kr a fostă în relanisne ks snt monaxă minuisnosă
nămită Sergis (sas dun alnii Ilaxomis), essilată de la Konstantinonole nentră reaoa sa kredinur, mi kr elă ar fi axtorslă Koranslsi, fiiindă ks Moametăi ns mtica niui kzmă.

karte. Dar sektatorii Koranslsi săspină ks originalslă asestei
ksrui essista înaintea sekoliloră în veris, mi kz &nă îngeră
adsuea Ilrofetslsi loră în tote zilele kste sn5 kanitolă, Dar
uci mai mslgi kritiui atlz, ku

este

kiar a li.

.

[lentră talentele sale komergiale, o rds a sa, vsd&vs bogat, nsmitz Xatige, fskzndă komernă ks Siria, Pa rendsită
îngrijitorig intereseloră mi nvroseseloră sale: mi fiind ks marfă-

rile se-transnortas de la Mekala Siria înlzrkznds-se ne kr
mile, de la aveasta a Isată snii din' biografii sei a zise kr
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elă' era kondzkstoris de kzmile. La etatea de 25 ani, însonin
dăse kz vsdsva nămits, mi înavănindsse, a ksgetată aînfiinua o sektz saă o-religie nosz. Dan Absfelda,ne atsnue
el frekzenta o snelsnks,. denzrtats ka trei mile de' Meka,
snde snsneă ks nrimennte insnirsuisnile uerielsi : alpii în5% snănă kz elă a kslztorită în mai malte nrovinuii ale
Romaniloră mi ale IIermiloră. Ori ksmE fie,. elă, lksnoskzndă bine karakterulă konnanionaliloră szi, ignoranna loră,
'sănerstipisnile loră, mi anlekarea lors la entssiasmă, s'a
înksmstată

a nimiai

Sabaismslă,

adekz Astrolatria

(înkina-

rea la stele), Jsdaismălă, fiindă kr eraă mslui Izdei ne
'atănve în loksrile auelea, nreksmă mi Kristianismslă. Ave:
stă nlană elă îls sokoti nrea lesne de realisată, fiindă ks:
mai tote sektele avweste eraă desbinate în diverse eresii;
desi s'a, xotsrstăa înfiinna noza religie a li Abraamă, are»
ksmă la kanitslă III als Roranalsi ziue: n»Dămnezeă a vz-

„zătă, iar voi ns ani vzstă:

Ibraimă

(Abraamă) n'a fostă

puizi Isdes, nisi kremtină, si era 'de kredinna uea adevsrant, înkinsnduse nsmai la snslă Dsmnezes,mi nrin ărmare
„nă era idololatrz.“. Elă anroba. ne toni nrefegii, nrokiemsn- .

dsse

ne sine s&nerioră,

mi frentea nroteniloră.

Moametă, flindă Isnatekă, lzdea, tremărami fuea snăme; natima sa o konerea ziksndă kz atsnue vedea ne ar-

kangelălă

Gabrielă deskonerindsi

&

evenemintele viitore ale

lsmei, de kare se însnzimsnta mi se înfuikomea. Dar s0=
mia ni dâmna Isi nekrezandă zisele: sale, îl& msstra uri nlins de rsniine se kria ks sa msritată ku sng omă swrakă
mi îndrsnită. * Atsnae vikleanslă Sergiu orga ss ns se
întristeze, ksstsndă ss o înkredingeze ks semnele somălsi ei
vină dsus insniramitnea uereasks mi den înfspimarea în-

gerslzi, Iskr ue trebsia ss o fakr a se bskura. Xatige
uSu5 în fine ajsnse a krede zisele Isi Sergiu, mai maltă de

kstă

ale bzrbatalsi ei, anoi snsindă

mi

altoră femei

ks elă

era întrs adevsră nrofetă, nonslaritatea Isi Moametă kresky

nrin femei,

seligii sei.

mi ignoranuii mi

|

a

sgnerstimiomii

se

fukărs

a

Nr0=..

e

„Ile ksndă avea natra-zesi de ani, elă a snasă sopiel
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sale, lkz afsnds-se în snelsnka sa, ne.la mezslă nonnii a
venită la elă din uerisri îngerslă Gabrielă; adsksndsi Koranălă mi ziksnds'i: „Ueteute!“ kr, el$ ar fi resnsnsă: „Ns„snostă hartie.“ IIli îngerslă iar fi zisă iarzmi: „Ueteute,
„dul zik în nsmele Isi Dsmnezeă fokatorislă a toate, harele a
„55/laă..l;s skontei de înuelenuisne în ssfletslă omslsi. O Moa"„melă! că ssntă Gabrielă, wi îs, nrofeislă ui ânostolslă Isi Dsm„nezeă.i
Dsnz aueasta selă întris nrosclită al seă a fostă
sopia sa: al doile snă servă brirznă, lzrăia i-a dată mi libertatea, rui al treilea ginerele ses Ali. Dsnz aueasta, mai
fsksndă înkz mase-snre-zese nroselini, i-a trimisă în Etionia
lka ss nronage akolo religisnea sa. Konuetsnienii sei atsnue
a5 învenstă a-lă nerseksta, kă tote aueste li n'a nzrzsită
Meka, Ileste nsnină întorkrndsse Omară, karele avea mare
nonslaritate în Meka, a kontribsită la enorirea religiei noă
ns5sksle, lă tite ka mai nainte ns

kredea

în ea.

Dart

ks

kstă nămsrslă nroselimiloră sei kremtea, ks atsta învermsnarea inemisiloră sei se ihrea. De frika nerseksnisniloră,

sektatorii s'ai risinită

mi sat dăsă uea mai mare narte la

Medina; elă însz avs ksragislă a remsnea înks în Meka,
nso5 ksndă se înkredings ks La ossndită la mârte, : A=
“tsnde a lsată ui elă deuisisnea a fegi'la Medina. Făga aueasta, ne kare o nămeskă Segira, a ajsnsă ne srmr a fi
enoka grorici sale mi a fsndorei îmuzrzyici sale, din făgariă ajsnse a fi tsndatoris; kvui la Medina nrin cloksinna.
sa a trusă totă nonorzlă în nartea sa; mi mai ne ărmra
foksts atste Iskrări, la kare n'ar fi ajsnsă de ns ar fi fostă
nersekstată.
Konuetrenii
mzră mai bine de o mic;

sci a venită assâra sa în nselă atsnue a emită ls 113 sek-

tatori ai sei mi, bstondăse, a învinsă ne nersekstori,

ui kă

aseastr învingere, nrivits de toni la o minsne, a înkredinmată ne nouoră kw înssui Dsmnezei se resboemte nentră
elă, miekzmă se lsntr elă nentrs Dsmnezei. Dsnz aueasta
elă se feks ksnetenia Ismacliniloră.

Ile atsnue, întorksndsse mi îmusratsls Eraklis trismfstori mi învingstoris din Ilersia, mi trekzndă ne anroane

de auestă lokă, snde netresea Moametă,

auesta sa

dssă la
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elă îmnresns k5 mai imslgide ai sci, mii s'a înkinatt ks
darsri de mare nremi. Îmnzratslă Pa nrimită, mi elg, uersndsi o arte de lokă în Siria, i Pa dată dan ucrere mi

i La întzrită ks xrisovă îmnsrzteskă,

E

a

Dsns axseasta, kresksndi nsmsrslă nroseliniloră sei, mi
sitsndă favorea kare i-a arstată îmusratelă, îndats a însenstă
sT-i desnremseasks ordinele mi ss se nârte ka snt astokrată.
Neobosită în întrenrinderea sa, întrebsinuzndă ksndă.
amsgele, ksndă nsterea sabiei, a resmită în timnă de nos
ani a adsue la niuidrele sale ne toni inemiuii sei, a ssnsne
Meka domnirei sale, .a se faue domnslă tstsroră. Sarauini- .
loră, mi a konrinde tâts Arabia, Iskrs se ns nstsserz fae
niui Ilernuii, nisi kiar Romanii, lkă tt usterea lori. Vz=
zsnds-se în fine în kanslă a natră-zeui mii de Gmeni fanatisi, a skrisă îmusratelzi Ilersiei, Xosroe al II, îmnzratslsi
Romaniloră, Eraklis, domnslzi Konniloră, kare
' lsrmsea
le
atsnse Egintslă, îmuzratălsi Abissiniloră, ui Isi Mondară
karele 'strnsnea 0 pears anrâne de golfelă Ilersikă, îndemnendsii ka s7 nrimeaskz religia Isi. Dintre auemtia Mon=
dară mi îmnzratslă Abissiniloră s'aă înkinati la skrisârea sa;Xosroe ks msnis a resninso; îmirsrotălă Eraklis i-a resnsnsă
kă trimitere de darsri; iar domnală Konyiloră i-a trimisă o
feviors frsm6ss. Moametă dens aveste, simninds»sc în stare
ka sr-1ui întinzz domniile mi religia, atstă în îmasrspia Romaniloră kztă mi în a Ilermiloră, a înuenstă a bate Siria,
kare se stsuznea atsnue de Eraklis, mi a mi lăsată kteva
orauie.'

Ilondreloră

ue kare. le ssnsnea,

le nronsnea

nrimeaskz religia sat ss ulzteaskr dare ansals,

snre-zee draxme (fianui) de om,

sat s%

kste tici-

În uele 'de ne srms, fs-

Fînds-se domnă neste totz Arabia, mi înfrikomată nentră t6te nondrele înveuinate, se Isyia ks renejăne mi învsustsra

dogmelor religisnei sale, dzus ksmi udrea Koranzlă.

Ile la

kanstalS viemei Isi, sas rzdikată alpi doi sektatori, Alasfadă
ui Mola Zaimă, Earii verkaă sz ssns€ nimte nrovingii veuine, ka mii Moametă, k nronagarea snci nosi religisni; dar
velă dintzis fs suist. Dănz ameste, înbolnsvinds-se mi Mo-

ametă, mări A_în etate do 63 ani mi jsmstate la Medina, snde
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s'a îngronată ks mare nomns în Geamia. zidits de el, la
kare. mi astszi se dskă- Otomanii în neregrinagis religiosă.
Toni astorii se învoeskă a zise desnre auesti omă, ks era
ksragiosă, liberală, eloksentă. mi îndsnlekztoris.
Momtenitorii li: Maometă sas nsmiti Kailti, adekz
Enitroni, iar sănsulii loră Sarauini;. fiindă ks sei întzi nroseligi
„al adestei religii aă fostă Arabii din nrovinnia Sarauina,
&nde se afis: msntele Sinai; VYels întzis .mouitenitoris al seg,
era k5 drentslă sg fie ginerele sei Moamedă Ali, dar a; resmită sokrălă scă Absbekiră.
Avesta, mergindă n6 srmele!
Isi Moametă, a ssnăsă peara Isi Mola Zaimă, a lsată de la
Iermi regatslă Irakă, kare mai din vekis se nsmea Aria,:
mi Siria nsnz în Damaskă; a învinsă de mslte ori ne Eraklis, îmnsratslt Konstantinonolei, mi a adănată într'o Karte,
lare se nsmemte 'Ssnna, uele mai însemnate fante ui enisode ale Isi Maomotă.

Dar neste doi ani mi.jsmztate, marindă ui Absbelkiră,

a lată îmnzrsnia Omară, saă Omeră, karele a ksucrită restslă Siriei, mi tote oramele Finisiei, în kare a mi Isksită ;
dar mai ne ărms

kăserindă

Egintslă,

mi-a

mstată

tronzlă.

akolo. Dsns aueasta, kuserindă mi Trinole din Afrika mi o
mare narte din Barka, s'a. dăsă asănra Ilermiloră, mi învingendsi mi ne ci, a oksnată Basra, Rărassanslă, Armenia
Ilersiks, mi alte orame nznz li Gavata. Mergndă anoi mi
assura Ilalestiuei, a lsată Sakra “etate ks tokmealz. Dans

aveasta n'a: învetată de a nzvzli ui a ursda -perile Romaniloră.
Avesta a arsi uri faimbsa biblioteks din Egintă,
ne kare o adsnase, Iltolemeă ks 323 ani înainte de Kristă,

mi

kare

D.C
*%mană.

lourindea” neste

700

mii de volsmine.

,

|
Îmnsreuindă Omară zere ani, se assassinr de
[ktra ună nrisonieră, uri se alese în lokulă set Os.
Aşesta, kănerindă înks mslte peri dela Ilermi mi de

la Romani, mi ajsngendă la 5nă desnotismă nessferită, fe-

meea lzi Moametă, Esai, a rsdikată znă komarotă asănra lui,
kare isbzti a-lg zuide.
:
:
D.: Che.
Atsnue Sarauinii aă nroktamată ne Ali, karelo

656.

an

îmbstrznise, mi karele era ginere Isi Moa-
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metă. Dar Essai, voindă ss urokieme de Ralifă ne snă jsne, nămită Teolxe, a venită de la Meka, snde.netreuea, ku
omiire mălts asănra lui Ali, sub nretestă ka ss rssbsne
mortea Isi Osman; dar fekands-se bsizlie mare, Telxe fe
suisă, iar Essai nrinz5ndsse; fă înkiss, însz trztats kă resnektă la femeea snzi asemine barbat, ka sna ue se nsmea
mi m&ma kredinuiomiloră. Dsnz aweasta s'a skslată assnra
Isi Ali gsvernatorslă Damaskslsi, Moabită, karele era strsnenotă Isi Omiă snkis Isi Moametă, s5b ksvzntă ka ss rss“bsne mi elg mârtea Isi Osmană, mi nrokemsndsse Kalifg als
Siriei. Atsnue resbelzlă uivilă a înnenstă, mi Moabită a dominată Egintslă, - Dar kalamitatea auestsi resbelă neferiuită
a fokstă ne doi :fanatiui ss se xotpraskz ka ss assasineze
ne amsndoi tiranii: ama dars snslă a rsnită, dar ns de mârte, ne Moabits la Damaskă, iar uela-l-altă a treati ne Ali
în Geamia de-la Kafa. Ilermii, mi ksteva alte nondre, reksnoskă de legizită moimtenitoris al Isi Maometă. ne Ali, iar
ne uei-l-alni trei îi urivesk& ka ussrnstori.
|
He

Ali Va momtenită.

uelă întziz fiiă al sei Alo

Gh:

sană, larele, nesăferindă varsarea de senge .aS61
resbelzlzi vivilă, în ksrsndă a demissionată în favorea Isi
Moabită vuelă îatzi. Avesta, rsmsindă singsră oksnantt ală
tronălzi, fs feriaită în tâte întrenrinderile sale. Ile timnslă
scă aă5 venită kornsrile Sarauiniloră IIDND aar6ne de Konstantinonole.
- Ierinii mi-aă nerdută. îmrrerz4 mia în anslă 65], Ruerinds-se de stra Saradini ssb Osmană mouitenitorislă”.
Isi

Omară.

Mai ne ărms amalgamzndsse ks Sarasinii, a5 a-

dontată ks înuetală wi kiar religia loră, Ile zrms, desnzrnindăse imnerislă Kalifiloră, sat rzdikată mălte monarxii
nrin moiutenire în Ilersia, kare în fine ne la anslă 932 s'a

stsnznită tot de Taruii Selgăuizi sas Tarkomani.

Auemtia

se tregcat din Xsni, kari veniserz din Suitia, mi eraă îmnvrpină în mălte tribari, usmite fie kare dens nămele komsndantelsi seă; toni înss ne timnslă auela domnea în Asia. Aveimtia. dar, ksuerindă o mare narte mi din imne=
=

96

,

1STORIA DACIEI

_risl& Kalifiloră, nre kare-lt fsndase Moametă, at înbrzniurată.
mi religia sa,
|
2
D. Che.
Dar ne la înuenztslă sekolulsi XIII, Gengis"1% - ÎXană, faimosă generală als Tartariloră, din stirnea
Mongolilor; Suini, karele a amezată sea mai mare. îin=
nrrsuic 'din lsme, a kănrinss mare narte din Iersia. Anoi fiizlă seg! Ksli-Xană, ksnrinzends'o tâtz ne la anslă
1259, toi Suinii at înbrsimată Moametismslă, karele anoi su adontată mi în uele-l-alte trei imnerii ale Saitiei,
"&nde domneas fanii Isi Rali-Xani.
Sue mai bsnr lems=
rire vomă

snsne ks

numita

Gengis-Xană

nămină

înaintea

moruei sale, a îmnsryită îmnsrznia uea mare la natră fi al.
sei, ne ari. ii avea generali în zilele sale: ne aclă întzis
nsskstă, Oktaenă, a fskstă mare Xană al Tartariloră, ai
kursia strenenogi a domnitt neste martea boreals a Ei-

nei nn

la sekolziă

XIII mi jămtate,
-mi anoi ueste

t6tz |

Kina; melzi ală doilea, nsmită Tătes, i-a dată Teruestan5l%, Baktriana, Astraxansls mi Osbeuia: uelă ală treilea,
Rali-Xană, a lzată Ilersia, Aorasa, mi uarte din Indii; iar
selă al natrălea, Togates, a Isată: Transoksana din. Indiile
boreale mi Tibote. Ama darz de la înuenstală sekolslsi
VII dans Kristă, ne knd s'a arztată Moametă, nas lkm=.
trs kanztălă sekolzlzi XIII, adeks in ksrsă de 700 ani,
atutea nrogrese a fustă aseastz religie, ks nreuentele
ci egalitare mi liberale, în kztă a konvertisată dos treimi
din
lsmea atsnui ksnoskstr, adelkz Afrika, Arabia, Ilersia,
India, Tartaria mi Kina, mi a dobznditt atzi defensori
mi
îmurrani mari mi năterniui. Mai anoi deleteriulă (veninsl
ă,
otravs de mârte) ăuestei religii s'a rzvursat mi în Esrona,

dinz ue Moametanii a ksnrinsă o mure narte din ca; msl-

te nondre

kremtine,

imi mai

diterana, âă îmbrzpimată
Va snăne mai înainte.

alesi

religia

din

insslele

Isi: Osmană,
|

Marei

nreksmă
”

Me-

se

Dar învzuntera religiei Isi Moametă ajunse a se alte-

ra ti a se nreskimba

Moametă

de knirr

sektatori,

Ali, ginerele

o nrofessa într'snt felis, mi Omară în altfelig.

Isi

A-

vestă de ne srmz avea mai mslni nroselini, find ks înfp=

|
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Dima 'religia mai. klars mi mai nre
ferabilz.
.. Ks tote. aueste
în'anslă 1350 dsnz Bristă,: snă
nrinuă; de. vins îmnzrpteask, n5mi
tă. Sefi, karele-mi dedsea;. gene
alogia: de la Ali,
s'a înksmstată sz nrenoeasks
învsuntăra.. avestsia, învensndă
0: n057 sektzîn învsuztsra li
Maometă, Avuestă Sefi avea
snă fis nsmită „Gsine, karele
nrefsksnds-se ka 'ssntă,. ono-

rată ku

distinknisne

alui, nronagt
laidare, fiiislă

de. ktre

marele

sămbei Szsni Xasană, s'a fut

asestăi ksltă,. foksnd3

kz Rstană,

Kant

Timsrlenă

mi

msltă nreuentele Isi Ali. Asem
enea mi Șisi Gzine, nenotălă
Isi Sefi, ui ginere Isi A=

ansrstorit “mi nronagatori

o mălpime

' de nroselinimi;
; ks tote

îmnsratslă Ilersiei, Pa suis: înn
resnz
: ks. mălui

din sektatorii sei, mai ne rm

îns

fiizlt. se: Sefi

-Ismaelă,
nrin kătezareami
- energia sa, a resmită a întemeea
sekt
a mi a
0 înti

nde nz nsmai assura Ilersiei, xi wi asăn
ra, altoră “peri,

mi a 9 nernetsa uns astazi,

. e.

„i CAPITULU

a

VL.

“Dsur me say linimtită invasisnile
barbariloră, ale Qoniloră mi Vandaliloră „ale mir
ă
pa
opeobarie| D. Cure.
loră, ale Geniziloră mi Avariloră,
kari aă săferită | Coarinos,
mălts strikzuisrie,- atstă la assedisl
ă Konstantinonolei,: kistă
ui de

la nondrele' Slâyonc, “în anzlă 626

Slavinii. Serbi 1 “dinkolo” de Danzre:

s'aă 'anrezatit-ini

Achsta S'a “fostă în-

voită din kazss k5 imnerislă Orient
sls
se i,
afla în înkrl:psăluessive lare Pak sgădsită; mi
a„stă îmnzratslă Erakliă, kat mi fiizl
ă ses Konstantină,:-ini
Erakleonă, mi Tiberis, ui Konsta,: karo
le 'era sie la anslă 641,
tări dens evenemintele

"

;
| Avenmtia eraă znă nonoră din Sarma
nia Asiatik,- kari din vekime a%loKăitS mai întri

”sida,

ue Isng5 Marea

nsmită Servană.:

-::8'a5 amezată

,

ne lengs

Kasnikw

între Irkania,

(Vezi Ilartea 1. Kant
lakzl& Meotide,

unii de

'Ianrtia: mi Îler=

VI.) ':De
akolo

akolo ne: 3rm3.

anoi,

trekzndă 'Ds..
“nărea, m'sdat erile Romane, nzns:
kzndă, la timnă “înderuznatekă,:
ai
oksnată Mesia de sssă, amezrnds-i
ni tronzlă în Snendeyovia, saă
Semen
dra

de astszi, o dats kaititalz a Resuiei. Resui
a cra 0 dats Harte 'din

” Mesia, kare astazi „Bo nmermte Șilav
onia,
EI

|

i

-

Pa
7

|
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nenstanăari alsnga, a% fostă

nevoini

7:

s7 faks 'tokmele

k&

dnriii, Ama dar amezends-se în Mesia de săsă, Serbii s'a
snită ks Dako-Romanii strsmătaui de: Asreliană în -nzrnile

auelea, nreksmă mi kă aueă kari aă mai venită din Dasia
emigrsndă, mi meara kare: o lokzseskă îmbele nondre s'a ns- mită

Slav-Rumunensis

,

mreksmă

se. vede: în istorikslă : Ior-

nande. . Atsnue auemti Dako-Romani: sat Dako-Latini sai
n5mită Vlazi de: kstre Slavi?, voindă kă ameasta ss arate
mai. întsi originea loră, ks ssntă Romani, Latini sat Ita=
lieni?, mi ală doilea nrofesăisnea lori de nsstori ; fiindă kr
în limba Ilolons nzstorslă -mi omslt fprz amezare se ziue

Vlahavi, iar în vea Ruseasks Vlazita.

Dans aseasta, lăsn- |

ds-se” mi vele-l-alte. nondre, i-a nsmită, snii Olaz, aluii
Anna
Com) Valz, mi almii Valor; asemenea ni Grevii: ks ksCapit. VIL
“Eiarale vsntală avesta kemaă -ne nzstori, kzai Ana Komne„pagina 118.Îna

„07660.

zise

astfelă:

„lia

ex Boviydgwv Tov voudda

.xura

nigos

Giov tovro

poidev 1) xosmij dedlerros)“ de unde

veolizrouc

rara)iyov,

(B)dyovc touzous racheiv

se dedsue

ks în genere

se

nămeaă Vlaxi. Se nsmeaă înss mi Iasi, ksui Xalkokondila mi algi istorii ama, le zive.' Dar desnre urobabilitatea

_

„auestei

nămiră

Rovana

mai la

Slacu dds

ma mici Asiatiue

saă

vale se

limba

va

snăne 3,

Sarmatilz

Sasromanliei,

înseranezs

kobori itâre de la

gloria.

Ilonrele

strznenonii

Sar-

Isi lafetă,

gat nsmită Sklavi, Slavini, Slaroni mi Slavi, din kasst k5 înmslninds"se

mi „ajăngsndă

la mare

nstere,

le loră sizvite sa gloridse,
2 Gerinarslă

BissingE

se sokoteaă

srv

“(loriomi)

mi

fante-

'

zise kx tote nonrele

.
Siavonise,

adikz Balgarii,

Sur:

bii, Kroanii, Dalmanii, Rsurii, mi alnii, nămeaă ne Romani, Latină mi.Ltalieni, VIaxi, latinemte Valaki, 1ui nempemte Valax; Kiar nrnr astrzi
Îngsrii îi nămesct Tlakă mi Tăruil IMakă.
3 Lasrennit Gonente zive ks Dauii s'aă n5mită Vlaxi, den Flakă vocvodslă lor 2. Den avesta mi Eniasă adsue snre msrtsrie ne klassikslă
- moetă alt Latiniloră Ilsblis Ovidis Nasone, (nuskstă ks 43 -ani înainte
de Kristă, uri essilată în anslă 50 ală vienei sale de kztre Argastă Ve- ”

sare la Tomi,) kanitala Moesiei desnre Mare, (ande astzzi este Konstan:ma), karele, între msltele lsă onere ve a skrisă, în vele natră libri, de
o

e Dasii dsaz limba Sarmatiks nsmeat ne Domnă, Voerodă, ka mi nunr astezi; iar dsuz
” limba Slavonz se nsincaă gosnodari. Dar Romanii de la Konstantinonple ssbjegunds'i i îi

nameaţ Desnont, nreksmă nsmeaă mi ne Domnii Ilelononesslzi,
*
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Tle'la anii 'adestia se vede kz
Dako-Romanii ksnmta=
SerD eva astoritate, no are
a5 nzstrato nsn7 la anslă 678,
fiindg kz în. kărsslă timuzlăi
agestăia mălqi din Dako=Romanii, kari eraă.neste Dsnzre
ssbăjăani de Slavini, s'âă:în-

torsă în natria loră

Dania,
A seasta se. vede din Istoria
Biserieaskz . kare snsne ks kmtr
e, înuensteli. sekolzlsi: VII
mslni Dako-Romani

say întorsă în Dania; mi MarChionol, *
tină Smainnzlă adevereazs,
ks kztre înzenstglă se- T. Rom. ,
ia a
Kolslzi VII, a trekstă neste
Dsnsre măluime.: de nonoră'
ssb.
nsme de Balgari, ne kari Gre
viiîi nsmeaă Vlaxi, Îar kronologia IJerei Msnteneunti,
nsmitz Letonisenă, desnre
înue= .
ustelă Banatalsi, Kraiovei -zii
e ks: din Romznii.. stremăta
gi
în Mesia .ssb, îmnzratslă
Asreliană desnsryinds-se
k'ep
i-va
,
a5_ trekstă Dsnzre
- snre
a jsdeymzlă Mexedinnslai,:
ii
:
oku=
nzndă nsmsntslă dintre msna
i, Olt uri Dsnsre,' Brnznenii
„mi-aă alesă dintre ci snă Iksr
msitoris nămită Bassarabă,
krăia înkredinusnda'i lorma.
Pat nămită Bană, . kare
în
-sla
.
=
vonemte însemneazy Domnă;
. de snde. anoă „atele sinui.
ju=
dee. 25
lsatk numirea

întră mi-a amezată

de

Banată, saă domnie.

tronălă a Tărnslă

Banslg mai

Isi Severin,

în =
denzlă Mexedinmslsi ; Me ărm
s momtenitorii li lat msta
tă
la Strexaia (denarte anrâne
natră ore de rislă Jiislsi,)
. în
„adestami jsdenă, mi mai
ne ST la Kraiova,. în jsde
nslă
Dolji; iar fiislg Banslslsa
i titlslg.de Banovsns, kare
însemnoazs totă sna ks tărueskulă
Deizadea, sat fiu. de Beis,
Nota IV. Ilrobabilă este
kz Banovenii. eraă: strene=
noni ai Baniloră,

fiindă ks

lkvsntslă se komnsne din
Ban:
mi venă, kare dans limbă
slavons însemneazz fii de
Ban
ă
saă strsnenotă; iar Bani îns
emneazr domni. saă sănerior
t,
Din aueasta se înve

loră de

neste

dereazi

ks velii ksrmsitori , ai”

joderieOlts craă neatzrnayi, "ui se .
nsmeat dsns

_ Ponto, în kare vorbezute desnre
Dauia, ziue: „Uli velă mai mare
nreste Ă
„nâveste lokazi esto Flakă,4 Aveasta
este uea mai veke mi roaă airobabi13 msrtarie, kare arat
mită

Flakţ saă Vlaxi,

z ks Dauii de mai
dun

Flakă

domnslă

nainte mai
loră,

*. Kontimnărană kg Ovidis;
mi nsmirea aceasta
. indata dsuz Kristă în velă
întzi- sclkolă.

Ne &rmz

karele se

s'a ny=

vede k'5 era

trebui s'o fi lsată Dauii
i
ie i a
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nreksmă

mi kermsitorii

Ba-

Seriei. * [natslsi 'Timimorei din Sngaria ks mslyi sekoli mai
nainte se nsmeaă Bani, demnitate forte vekie, kare însem=
ma totă sna ks Mark-Grafslă Germaniei, sui kz 'komitele,
ksrmsitorisl; &nzi hkomitată. Avcasta se srma în aueeami
familie dsnz mowtenire, afars de liasări estraordinare, -mi

“era uelă întzis gradă dsus domns, avsndă drentsli morntenirei, |n nevoe, mi' assnra tronzlsi domniei.
Dar familia
Bassarabiloră trebse ss fi fostă forte veke, fiindă ks toni
lokgitorii veki din Dauia înnreznz ku uei ue sat întorsă din
Mesia ks votă komsnă aă alesă. kzrmăitoris dintre ei ne nămitslă Bassarabs, ka din Bani, mi ka snslă ue. era de uea
mai. veke vin. Ilzns astszi înks essists în Mesia &nă orsmelă

ks nămirea

auestei

familii, kare

se vede

km

a lo=

Esită akolo în timuslă strimătzrei ărmats ssb îmnzratslă
Asreliană. Avestă. orsmelă se aflz între rîurile “Dunsrea mi
“Morava, „ui între Rsmava mi Egete, saă Fetislamis, mi se
nsmemte Bassarovigă.
Asemenea în Dania, Isngs malslă
nzrzălsi 'Tonolnina, desnre anssă, în fans k5 Ternenii, ng
denarte . de Severini, este snă sată nsmită -Banovina, kare
se vede ks a fostă odiniârs loksinua- Baniloaă,' de la kari
mi-aă Isată aueasts nsmire.
Se ndte înkr ka familia Bassarabiloră sr se iragr din vekime de la Bassarabia, de &nde
a lăsată mi nmirea

aueasta,

kzui mslte nondre

de susă suă- koboriti în urovingia aeasta
nreksmă s'a zisă mai în 5rm5.
-

din Dasia

mi ag rsmasă,
-

OAPrrULU Vii a
-

De mi Danii

mi-as

nerdstă îmazrznia,

mi a

knzstă

la merbire dsnz unerderea uelsi de ne urm îmrorată Devebală, la tote îmnersuiile lsmei de ne atsnue, mi mi-a
nlekată uerbiuea înaintea armeloră trismfrtre ale îmnsrs=

jiei Romane; de mi nrin amalgamarea loră ks Romanii fpkwnds-se o

amostekstărs

mi-a

nerduit

vekea

loră

nămire .

ai în lokă de Daui sas nămiti Dako- -Romani, saă Romzni
mi Vlaxi; de ui nevoini de evenimente s'ai stremstată din
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velea loră mears mi sas dusă ss Ivkseaîn
sks
ners streinz

atsnia sekoli; de mi nrin loruirea stiruci lork:
ks. Irksitorii
de akolo. Messi, “Traii,

mi alte NOnGre, , mui-ay : korăntă. ve=

kislă loră dialektă Slavonikă, mi velă mai
modernă latină, *
ks tote aueste ci nă mi-a nerdstă karaktergli
lori resbe=

Istoriă, niui ksragislă mi eroismslt lori fireskă.
.La orl ve

evenemsnt
krndăă,s'a întsmnlată sz aibr kan demnă .de
kăragislă jloră, s'a5 arztată kr eroismulă ri
isbirea de libertate a îmbeloră eleminte nrimitive trzemte
îns într'znuuii;

ni mai kă scams a dovedită aneasta în enoka
Otomaniloră,
urelim
.se ăva: snăne

Dako-Românii,

mai înainte...

dens

ara

ue sat întorsă. în vekea

uatria

loră, nrekumă s'a zisă, nă nămai km eraă ferivi
ni ssb înggeleanta ksrmsire a eroiuiloră loră Bani, dar
din zi în zi wea-

ra loră se nonsla,

anzrats.de armele

loră

mi de tzria no-

simisnci loră, nessnss5 atmzta. la înkărgerile
strwiniloră mi
aAstore, între msnyii Rarnani,: Dănzre. mi Olt
;ă— mi înks
adese_ori se sneaă ui kă aci-l-alyi” Dako-Romani
le Zonara.
:
o.
a:
Niceta Choele-l-alte nzrni ale Dasiei
, mi 'treksndă Dsnsr
ea ni. și alţii,
kstrieraă nrovingiile Romane.
”
N
„Je timazlă adela, viindă ui Blgarii din
Blga- D. Car.
ria mare Sarinatikz, kare astszi este nrovin
yie Răsea. paul Epise.
.
Transilv, .
skz, ne Isngr rislă
Volga !, unii. a okuată Ilanonia. de Notarinli
i
.
.
.
a
săsă, adiks Gngaria,
al
alsngzndăde akolo ne Slavin„. i, j- |tuianonimi
Bela nr.
adiks Geni, Xsni, mi algii sure otarele Rudini
loră '(Rsmiloră) 2
1. Volga, nămită de Esrouei Ra, do Tartari
Edelă, mi. de Armeni , Temară,
este snslă din ele mai mari risri din Esrona
. El nsruede din nrovin=

„.:ia

Raskovia

din Moskovia

anăseans,
mi

se vars

2: Imnerislă. Rusiei astezi este viel. may mare
de ne
Isi este neste

1700

- nrinde jsmztate
Tăraia,

nn

mile în Isngime.
mi neste

din Esrona,

în: ris

Ilrată;

în Marea

675

îmnresns
ks, Iolonia
se întinde neste

Rusia

-. dendă tâtz Asia nordik mi mare marte din
Amerika
- tente

de trei oră mai

mare de kt

Esrona,

kasnikz,

nsmsntă... Întinderea
-în

Isnime;

mi, k

Esroneaur,

nordikz.

Elă: ko-

o narte din
uosse-

Se soko-'

de trei-zeui de ori de kztă

Tsruia Esroneanr; nrin ărmare konrinde a
zeea narte din totă uzrsntslă, Are 5nă singsri mante însemnată, Bralslă
, far uca mai mare narte

: din teritori& este mesă întinsă.
Risri însemnate are ontă: Neva, Donslă,
Ninrslă,
Dna,

Volga, Dvina sat Raba,

Oka mi Kama, - Lakari mari are
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1

i ale Iloloniloră, iar aluii snindese ks Dako-Roma-

îsi:

anii, kătrieraă

nrsAsndă

fors temere

nrovingiile Romane, .kare erat demarte
î.Chr,

|atimae

mergsnd;

assura loră

saă îmnedekare

de owtiri imneriale.
îmnratslă

Konstan-

„680. + tină Ilogonată ue sskată, a adăst mi malte vase de
'resbelă-ne Dsnwre. Bslgaro-Dako-Romanii, ksmă ai vszstă
„0 asemine nătere „viindă assnra loră, sas retrasă în Dauia
ui Saă înkisă într'o uetate kare era înkonjăratr de risri:mi:
loksri bzltose !, de snde niti ei n emeaă, niui Romanii nzi
năteaă bate. . :
Să
ia
aa
|
Îmbe nsruile afrndz-se în ama năssuisne mai mslte

zile, a venită o îmurejurare lare a arztată lenca-mi linsa de
kăragis: a Romaniloră. mi a înssflenită ne Bslgaro-Dako-Ro-

mană. Aucasts îmnrejurare fs ks îmozratălă, ksurinzrnds:
se de dsrerile atritslzi (b6lz la 6sele niuidreloră), fs nevoită
a se dăue la bzile kalde din oramală Mesimbria, Isssndă
komanda generaliloră ss kombatz de denarte ne Bslgaro-Romani, II5n5 -e-l bor tiage afarz la bzt
- general
aes. Dar
kemă a nlekată îmnsratilă, s'a rssnîndită faima, E a fstrei: Ladogă în Ingria, mai mare de krtă tote Takarile din Ezrona,
Oniga
ii Ieibzsă în Livonia. Se otzremite desnre rzstrrită ku Tartaria
Kinezs,

ks 'Tartaria mare mi ku Marea Kasnik5; desnre nordă ks Marea,
Îngemats, mi desare o arte ks Norvegia; desnre anăsă ku Golfslă
Finikă

din Marea Baltiky, k& Svouia,
s5dă ks

Moldova,

ks

Marea

kă Ilrăsia mik

Neagrz,

kă Tăraia

«Germania; far desnre
Asiatikn

mi

kă Ilersia.

(Aive astorizlă interkaleasz, deskrierea îmrurpirei administrative
a
» Rosiei, kare nefiindă konforms ks uea de alma, amă sokotitE ku kaloa
"0 ÎLsa),
a
(Tradskatorisl3),
"Vekea istorie a Rsiei zive kz aci întzi Gmeni ue saE întinsă mi aă
Ivksită în nvrpile sltraboreale ale Esronei, ar fi fostă strenenoşţii - Lai
„ Mosox,

al

measelea

„ mămită Mosxonia,

fiii ală Isi Iafetă,

dsnz

kari

nsmentală

avesta 's'a

Avenntica, înmălnindu-se mi întinzsnds-se sure anssă

"ui s5dă, -aă Iekuită mal mălte peri; dsnz aveastz 'îmnrejsrare s'a nănămită mi Resini, kare dsns limba Slavonz” însemneazs îmnrzmitie
re
(de snde avemă mi noi Rowmznii kevzntală visina) : mi mai ne ărmb

=

- Roksolani

mi Rămui.

' Iar auei ue a5 lzksită

nsmsntsli

Alania

saă Lits-

ania, s'aă nsmită Alani, den snă generală alt lors nsmită Alană.
Aseastz uctate se vede kz era ue I5ng5 Oiteniuz, ănde mi astuzi se vudă

„„xăine de uetate veke,. .

:.

-

ea
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"gită de fila imerinilor, dsaz kare să demoralisată omtirea.
ka totslă mi soldanii as înuenstă a deserta ' în neorzndsea=
[5 i a: ligi fors sui guneasks. nimeni, ui fors !:răuinare.
-Aseasta a .înssflenită ne inemiui, mi i-a fzkotă sm cass „mi
sr loveusks

firm

de mtire ne Romanii: ue mai remsese,

re-

smindă a-i. resini mi a-i suide wi nxinzendă o „măluime, ; ne
kari i-a5 'adesă ks dnmii în Dasia. Ns torziă, trekrndă
earzmi Bslgarii Dsnzrea, mi-aă amezată kortsrile; desure.
nartea nordilz,

mi

anoi s'aă

statorniuită mi a5

Inlsiti: în

Dauia Riuenss, adikz în Mesia'de josă, norma ut D. Chr. Ă
tronzlă la Sofia 1; (nreksmă mai înainte se amezaserz | cearinos.
ui Serbii în Mesia

de săst).

Dsnz

aueasta nă înuetaă a ks

triera mi a .nxsda nzmsntală Romaniloră : desnre! Dansre,
nsn5 36 îmnsratălă fs nevoită a 'trzta ks denmii, „nui a le
da (snre rsminea' îrnnsrzniei Romanilors) tribstă ansală, În
ama, tikzl6sz -wi tengsibilz stare ajunsese awea mare îmansrspiie Romanz din kassa intrigilor din Izsntră: ui a resboaeloră. uivile; în :kstă trebzea ssz lkămnere nauea E bani
iară de la :Bslgari!
--.
'
RR:
„Atănue mi Dako- Romanii. din Mesiy, mi i Iom algit mai
era; din uei ve nlekasers 'din: Dania, nii s'a grsbită ss se
ssnse învingstoriloră, . aluii s'aă întorsă în Dauia 'ssb -nsme
de. Bslgari. :
ata
!
DRE
ai Mai
"Nota VI.. Bolgarii orat soltatori ai SR Moa-ai
Tatisazev
metă ui lokseaă ne lsngs malsrile desnre găra.Vol- și Cnez
Sutzerm
"de snde '0. mare: narte sat koborită ne la. sc-l Batov.
Lol VII, mi trekrndă Dsnsrea s'a amozată: ne Îsnge
Marea Neagrs,

CAPITULU DX

Romanii avsr5 mai malto; rasbde ks - Buglarii nzns
Iezndg fn fine s'aă sănăsă loră, ..Ile la anșlă 105 Isstiniană
1, Sardika, oramă odinisr ală Mesiei, la otarzie. Traaiei, kare astazi se nsmemte Triadiya, mi se nressnzne k5 ar f Sofia ; este Is rislă Isara, ,
„Ai Sa masrită din rzinele” Sardiaer. A nriimită asemine nzmire find5 E3
-ne timnslă asela s'a zidită biserika Sante Sofil. A
si

i

a
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ksrnslă, . îmnzratelă. Konstantinonolei, 4 sersti
ajatorglă li
Terbeli Domnslă Bslgariloră.. în kontra ssărnatori
loră îm-

nzrsgiei Leonte mi Ansimară- Tiberis. Srnztorisl
ă: auestzia;
Bardave Filinikslă, mui alnii, “nrekămă Anast
asis, mi dans.

e

azesta Leodosis mi 'Leons Isasră, mi fiislă aueste
ia Konstantină Kouronimi, karele a mărită la-anslg.775,
toni aue-

-mtia avărz neînuetate tărbărsri din martea
Bslgariloră. “A.
bia ne timnslă: înnzruiei Isi -Leon Xozars
nauea, s'a resta-

bilită
: Atsnu
.e snă domni ală Balgarilori, a .năme Telerikă,

viindă la Konstandinonole, rii nrimindă kredi
nna kremtinea=
skz, a Iată de sogie ne o.varz a îmn'orotes
ei Irinei, kare,
dsns mârtea sonslăi ci Leonte, avzndă ssb
enitronie ne fiislă 6i Konstantini, kzrmsea îmnsrzia.
Asesta, felkenda-

sc mare, a lsată suentralt de la msms-sa; dar fskin
dă komalotă assnra Isi mi uuigrnds'ă, la anslă 791, a
rsmast 'sin5r5 'domnitâre.: Den aueasta kăgetsndă a
se însoni:ks
Karolă el mare 1.1; îmnsratelă Okuidentalsi,
s'a revoltată
Niuefo
. atrivu
răis, “ni nrinzsnd'o,'a trimis'o în essilt la insăla Lesbos în anzl& 802, Nimeforă, lssndă- îmnzro
plia, fe forte neferizită-'în resbâe, în: nt -ssb timris
lă scă îmnsrspia a kzzst* la sănsnerâa Sarauiniloră, mi
la nlats de tribztă -ansală. Dans assemine "Katastrofs, mer
gsndăwi assnra

Bslgariloră, generâlzlă lori Krsms i-a
sdrobită tote uzterile mi nrinzends-lă Pa 'suisă în anslg SU.
Nota VII. În. ksrsslă. aniloră . avestora,
-adeks. între

678 mi'812,. Dako-Romanii atzt& uei din Dauia
kzt& mi. uei

de 'nesto Dsnsre,

se vede ks

erat aliani ai: Bălgariloră, fi-

indă ks ssb numele de Bslgari atsnue se
înmelegea

msnii.

a
CAPITULU

X.

''* Bolgariă, snipi kă Dako-Romanii,
1

Tia

,

mi Ro-

„7

săb komada Isi: Kru-

III

1 Ile timnslă anilort amestora, Avarii: se în 3
i
sfsrimaserz de kstre Karol
velă
“mare. "Dus ontă ani de neînuetate Isnte,
la ans 799, Karolă îi în""'vin

se ks totală”în Ianoni

a, mi.ssb kondipisni ks jărzminte, 16 învoi
a.
loksi între Karnsta nri “Sabaria, “peara
kare se numeut astzzi Dalmagia,
săb astoritatea Xaganzlsi loză. .
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mă, ni înueta a faue ssnzrzri Romaniloră, mi a ksnzta trismfsri assura lor. Tleksndă assura loră mi Mixailă Ruronalată *, Krsms într'o bstae deuisivz îl& învinse mi: kăueri Adri anonole, de inde Ismnds

dăr- -snre-zeue mii dela

Gra-

ma Georgiu
nrisonieri, afarz de femei mi konii, îi dete -Dalo-lronae
taiă.
Romanilor, Fari îi adssers mui-i 'amezars în. Daşia.
Dar
mai ne 5rm's viindă asănra Isi Krsmă Leon! Armeană ni
fiindă mai feriuită, fsks naue ks Bslgaarii în anslă 814,
Dsnr aveasta atstă- Leon kztă mi Mixaelă Begs, -mi Teofilă,
mi fiislă auestata Mixaclă Ilorfirogenitslă avăr naue ki
Balgarii; mi în anslă 844, ne ksndă Mixaelă Ilorfiregeni-

tălă se afla ssb enitronia

mumei

sale Teodora; ea a| atichan

întorită natea wi a întorsă Isi Bogori Domnslă Bal-| Boseri=.
gariloră ne sorz-sa kare se folkuse' kremtins. - Aseasta ksmă
s'a întorsă în natria

sa a îndemnată

la kredinna |

Vladimir

Kristă nz nămai ne fratele ci ui mi tts mslnimea Bsl-| Simeon.
gariloră mi a Dako-Romaniloră, ue |zkseaă în ambele Mesii;
karii nrimindă botezală în anslă „865, aă uerstă nreoi 'mi euiskoni

de la Ilana de atsnae.- Dsur

aucas-

(au

ta, „nosea ks Bslgarii uzzindsse un. ne la kanztali mu
rBuiei Isi Vasili» Mavedons, atănte sa desfekstă, mi fortăna Bslgariloră a/învenstă a sc smili. :
-

Nota VIII. . Niueta .Xoniată ziue ks barbarii Xledta
Ieksitori ne Izngs: mentele Ems, kari mai nainte se Honiatu-

„nămeaă Mesi, iar aksma Vlaxi, s'aă revoltată mi nu „18, Deane
voeaă sr aibr stsnsnirea nămai assnra Moesiei, ui sg (Cap. 4.5.6.
într&neaskz dinastia uca veke a Mesilors,. adeks a Vlaxiloră
uui'a Bălgariloră, ka mai nainte. De aiue se dedsue ks înainte de revolta lors Balgarii mi Blasii aveaă snă domnitoris mi o domnie, lare se nresănsne kz a: stati de la a-

nslă 12

nsns la anslă 1014, nreksmă se va vedea mai josă.

1 În ală 14-lea ană at îmazrsuiei ls Mixaelă, zrintinitII Kiovalsă, Voskolăt
mi

Deră, aă venită ne Marea Neagre k5 200 vase mi aă îukisă. Konstan=
tinonole, " Atsnue Mixaelă, lsrndă ikoana Maiaii Domnslsi, aă merst ru“gsndu-se' kztre Mare,: imi îndats s'at rsdikată o: mare fsrtsnz în kztă

mai tâte 'vasele s'a înckati mi abia rrinsiniiat sksnată,

a...
ata

Ă
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CAPITULU XI.
- Te timnslă îmuzrogiei Isi Leon, fiislă Isi Vasili,
sa

îmtsmalată mslte nrefaueri mi terbărzri, mi
a
Di Chr, :
krăriloră s'a skimbatii în: Ilanonia ini Balgaria,
Ile|-: 899, _

atsnue. viindă Sngsrii sai Magiarii (snă nonoră
Xsnikă) în„ “mreăns k5 Arnad !-generalslă lori din Asia,
ne la. rislă
Volga, s'nă rsvzrsată assnra Ilanoniei.
mi as&nra “Dauiei, Imi
as avătă mălte resbâe ks Bălgarii ue Iakăcat
în Ilanonia
de sssă,
A
a
„a
Atsnră în Transilvania domnea Gels, atztă assnra
Slaviloră kztă mi asănra Dako-Romaniloră.: Avesta,
bstsnduse ks “Besii (Isksitorii Basarabiei) mi ku Kamanii
?, fă guisă
de avuemtia. : Vozsndă. Dako-Romanii atnue
ssnzrzrile ue
sfereaă de la auemitia at uerstă urotelknisnoa veginiloră
loră
Sngsri,: dans kare. aă statorniuită domnă ne Tăxsts,.
de viBD Ongsră 2, Iar Dauiile “ele-l-alte, adel:s meara
Msnteneask mi Moldova, se vede k7 ns le stsnpneat Kumanii,
si ks

eraă snini ks

Dako-Romanii de akolo

mi. aveat relanisni

ks sei de'neste Dsnzre mi ks Bslgarii, avsndă
la nevos:
"ui aliangz.
.
i
Dar din kazsa venirei Tsrailoră, adekz a Xsniloră
not
venini mi amiezani în Ilanonia *, năterea Bslgariloră
a înue1 Arnadă a stsninită mslte loksri. Dar fiislă
sei Zalta a jkată mai ma=
„re rolă de kztă dznsslă; krul în anslă 907
avundă resbelă ks Germanii
„a învinsă ne
îmozratălă

Ludovikă,

„kare a5 rsmasă mai totă avelea nn

mi a Statorniuită

astszi,:

otarzle

Îngariei,

2 Ksmanii eraă vekii Iasigi, kari loksea
t-. Dauia, nrourie desnre rzsvrită
“ui “Transilvania desnre nordă, mi &ngari
a de- săsă, snde se vzâă mi

ksmnii Kămaniloră,
|
ie
!
3 De asi dateazs drentarile se mi-at înssmită regii
&ngariei assura “rau

silvaniei, sokotinds'o ka uarte din regatală. Engari
ei.
Dans aueasta cr
aE mzrginită stsnzairea neatermats a Romzniloră
nsmai assnra Fagara-

Ra .

: mu8l5i nui a Almamslsi,

iar xotarzl

e loră uznz la Tissa mi Maramărzină,
Istoriuii Engarici snsnă kz Magiarii Xani,
zimi Tsrui, se tragă de la
Xsnii Isi Atila, atztă dau Stigsri kntă
mi Aus Moagară gencralslă
loră.
Avemtia Izkacat dinkolode Volga între Siberia
mi Astraxană; ne
3rn5 Înmăluiuds-se ai treksti nrin Kiovia, Bolodo
miria mi Galinia, ssb
generarulă Almy fislă Isi Bgeku în anzlă
884, mi-aă ajunsă în Sngaria
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nstă a deklina. - Tot; odats îmnzratslă Leon VI, dsnz dre lcare neînmelegeri

komerniale,

a lkemată

no asksnsă

în ajstorie

ne nămigii 'Tsrui.: Azemtia, rsnezrudăse în Balgaria mi kzl-

ksndso fsrz. de 'veste,:at frkstă o mslnime de mezzi mi a

lsată o măluime de, nrisonieri: na kari i-a: vsndatt îmnvra
talsi. Dar dănr aeasta Simeonă, îmusratslă- Belgariloră, adsnrnds-mi năterile, sa arsnkată assnra Sngariei ui celt mi
a5 uredato; Iskrg ue vszsndă îmusratslă Konstantinonolei,
a sokotită a libera nre nrisonierii ve ksmnsrase de la ăngsri,
forz serere de resksmusrare, lrezsndă kz kg aseasta se va
ninea navea
Dar Balgarii, dsnz ue s'aă întorsă din Brigaria, mi-a întorsă armele assnra Romaniloră, mi dendă o Bi
tslie mare

anrâne

de otarele îmuzrsnici

aă rensrtată o .vik-

torie neamtentatr, în kstă s'a fekstă mmuelă mare mi ea
mai mare 'narte din owtirea Romans îmnresnz ks generalzlă
ci s'a: uerdstă. Rs avestă kină îmnsratălă Leon, de mi omă
forte învsuată, înss slabă nolitikă pri neesnerimentată ostamă,
n'a fukstă' alts de 'kstă a deskisă kalea nentră înhkurgerile barbariloră assnra imuerislsi, întokmai nreksmă ci se amtentaă Li

Dan
tronzlă

i

aizeasta rdikande-s-se

îmarrsyici, Bulgarii

aă

uinvi tirani
nroftată de

kari

disnstaă

timnă

mi s'aă

arănkâtă earsmi assnra Romaniloră în anzlă 9117: mi a5 ajănsă nn săb msrii Konstantinonolei. Asemine resbâe n
aă înaetată nsnr

la anslt

1014, kzndă îmasratsli

Vasili II

într'o bztulie le-a sfsrzinată t6t7, omtirea, mi nrinzzndă 15,000
urisonieri le-a: skosă okii
la: toni, lsssndă nsmai kste snălă
la săts ks oki, mi astfelis i-a trimisă la domnslă loră. Atene

domnslă

uwesta

atzta s'a întristată

la asemine

vedere,

în kztă de drere a msrită.. Dans aueea Bulgarii s'aă sănăsă
kă totală îmusratălsi Romaniloră. |
“ui

Dayia în anslă

Engsrii

mi Xanii

899.
dela

„mite mi Fotiă ziksndă:
„Ilersia,

kănoskapni

De

inde

voeskă

sădă, ureksmă

a săspinea kz

ziuc. Iornandesă,

nă se tragă din
nreksmă

„Avenitiea cras Xsni Izksitori de ne

de uci. mai mălui

săb

năme

întzre=

anrâne de

de Tărui,“

1 Ie timnslă auesta, dn Zelta komanda &ngăriloră a lzat'o Toksă ; -anol
în anslă 955 Giepe, tatală 15 Stefană regele Dagariel,
:
.
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“CAPITULU XII,

“Dans ue sai ssbjsgată Bslgarii mi: Dako-Roman
ii din
D. Cur, |ăMlesia, atsnue mi Dasiile, adiks I[eara
. Msntenea-

9%.

Îsls, 'Pransilvania mi Moldova 1, s'aă konstitsată
ssb

"domnii nronrii; ksui dans ue Bălgarii at
trekztă neste Dsnsre, Iako-Romanii
de dinkâue. so skstăraserz de sală
năiniloră barbari ksni mai rsmssesers..
În Transilvania
domnea Gels, desnre kare s'a vorbită; uele
sinai jsdene ale -

„Din Chre-(IJerei Romanemti de neste Oltă le ksrmsea
Banslă dovei.

JBassarabi,

kKarele

se statorniaise

n

la însenstslă

sekolslsi VII; în Moldova, era 'snă altt domnitoris,
lskrg ve

se nres&nsne fiind; kz anrâne de tergslă Roman
slzi, în rsi-

nele snei veki vetsni (lare se nsmea Semendra),
sa .gssită
o monedz

de arams,

renresentsndă „ne o narte ik6na dom-

nălii ks nslpric ne kan
zikzndă :

(9 Tata

ii ks litere slavone” înnregisră

Moldovski,

adiizz .nvrintele

(tatzlă) Mol

dovei, iar de ueea-l-ult narte, Xerezia
de Moldova, adikz
momtenirea Moldovei... Dar loksitorii Moldo
vei ne atsnue
lokseat nsrpile desnre mănui, fiindă ks
nsrpiie de kzninie
oras mereă kzlkate de Sin, mi mat ales.
de Tstarzi BogDin istoria doni, kari se întindeaă mi dinkoue
de rîslg Ilrută,
mită $lavo-([De la avemti 'Tatari. mai ne srms
sa nămită uri
SC Y Moldova Bogdania ?, ar ns,
danz ksmă zikă sănii,
“spodari
.

Jks

lksvantslă

sa

nămiti

turaeskă

inodsktibilitatea

dans

domnslă

bogd
- (grzslă
a ),

nsmsntslzi.

Bogdang,

voindă

niui

dens

adikzssz arate

De wi mai ns rm

Bessii,

1 Kronografii Moldovei 'snsnăks Dragomă, domnsl
t Transilvaniei, sat alg |
-" Ardealslsi, vznsnd
ă snă bot szlbatekă, nămită Zimbrs,

a intrată din întsmalare ne Joksrile” Moldovei; akolo kznele scă de vzaată,
karese nzmea Molda, bzndă
ans

maltz

ară fi

krznată.

Dsns

aucasta

rislă,

din

kare a bzstă kznele, sară fi nsmită Molda, uri
meara Moldora.
2 Avemti Bogdoni, (dens Iltolomet), erat
nonoră Xanikă din snre ssdzlt
- imaerizlsi “Taints din vekea wi msltă xouzlat
a Tartaria
. Inkseaă
; anrone
„de marii Kinei,:ue Ingz risrile Amară
wi Sigala. Mongolii, Kalmaair, .
Băxaril mi
Rarmir îi numea

nă

tit.

-Auermtia

mznkaă

Bogdani;

karne

dar de snde

de kală mi

snii se ssn&neaă unăl Xană, alpi! cra astonomi.

mi nentră

Izkseat

ue niui ci

în kortari, :uri

a
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Ksmanii mi Sngsrii, aă sfsrzmată.
ki totslă ne Bogdoni, totemi nămirea loră a rsmasă assnra usrel 1; nspini kr aă mai r5masă” din auenitia s'aă săn5să Moldovenilor: mi s'aă
amalgamată.
Astonomia asestoră Danii se arat mi kiară din îsto- :
riile &ngariei.. Awestă .regată sa konstitsată ne la anslă
1000; atsnue șa nrokiemată: de rege Stefană fiislă. Isi. Gei- se 1; dsnz axesta, a srmată Vladislas, Farele a. sinssă ne
Boeni, a ksrzgită Ongaria de Xsni, Remi Blgari mi Tartari, uri a adzogită la regată Dalmagia mi Kroagia,. msrindă
la anslă 1095. - “în totă timnslă auesta, istoria nă sn&ne k5
agenti regi ss fi stenznită:mi Daniile aseste: nrin srmare
Dako-Romanii de dinkose de Dznzre era neatrrnai;
Iar auei
din Mesii snini ks Bslgarii mi 5 Sorbii aveaă domni Slavi
sub askeltarea Romanilor.
Eiar 2 nsragii Romaniloră, dens ue aă ssnssă ue Bsl-

gari mi ne Serbi, nat kstezată ss se întinze mai denarte
de kstă nsns în Dsnvre. 'De mi Griselină ziue ks în a=
„nslă 1027 Konstantină Ilortirogenită as trimisă în Italia sure kguerirea Siuiliei dste nzimits de Sprbi mi Vlaxo-Romani
de ne malsrile -Dsnsrei, îmnresnz k& desnotslă lor Nikons,
ini ks aveat între ci nii mnzlpime de Vandali,. Remi, Iloloni, Mauedoni, mi algii, lari eraă ssb komanda IIrotosnatarizlsi
Lans, — kk tote aseste ns este zisă ks Dasiile + erat s5năse
îmnsraniloră "Konstantinonolei, ”
'
a

1 Enistelslă auesta Romrnii ns-li ksnoskă; Taă întrebsinnată nsmat Tăr- uik ui Greuiă din Fanară, ka kuvzulă de desnremă nentrs Moldoveni.
SI
:
(Nota Tradskatoristsi.)
2 Geize a fostă numai "due al ngariei, nreksmă. fuseseră mai nainte
Dsrsală,

Bsgats,

Ilslsră,

ne ari

uci mai

mulgi

- Dar adevzrată rege mi uelă. întzis a stati în

Goize, fiiindă ks el& a foștă
- Germaniei

mi de Iana,

istoriai îi nsmeskă regi,

Ungaria

Stofană fiizlă Isi

rekanoskstă ka auestă fiti de iranzratală

mi nsmat

dans

druszlă

uei-l-algi

domnitori ai

Îngariei s'a8 întitalătă regi. Auestă Stefania sformată ne Sngări a uri- mt Rristianismslă, rie kare mi fatală scă îl „ nrofesase, dar ns isvotise
a-l5 intemeca,.
-.
.
Ii
E
IEI
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OABITULA XIII.
Dako-Romanii Izkzitori din Daria nronrie, Ilanin
anii mi
Ilasinatinii nsmini 1, sat fostă aliani ai Roman
iloră ne timnălă îmnsrtesei Zoo, kare era enitrânz a Isi
Konștantină

Ilorfirogenits ui S'aă Isutată în. kontra Bslgariloră
în anslă

1042. Dsnz axeasta înss, dămmrninds-se ku
Ronianii, aă
trekstă mslui Dsăvrea, mi aă anskată. loksri
în Tragia, a„ mestekzndu-se în tote uertele kare se rzdika
t asănra îmusr5yiei,. mi: avsndă. totădeasna - într ajătoris
ne Dako-Ro=
manii din Dauia

nroarie,

-ne . kari: Grevii îi mămeaă

Suini,

Dar în ansls 1118 . Aleksig Komnens le-a
fskstă. mari
strikzuisni; mai ales la anslă 1121 Ioană Komne
ns a zuisă
„0 mălgime mi a fekstă mi nrisonieri k&
kari a% nonzlată
mai mslte oraure. : Du aueasta la anălă 1193
skslrnds-se
Dalko-Romanii din Daxia nronrie mi învingrndă
ne genera-

Isl& Romaniloră

întorsăîn Dasia.
ne la anslă 1168

Ing

Kalamani,

a fakată

multe jafsri mi s'a

Mai ne srms. însz say îmnzkată, kzai
Dako-Romanii din “Basarabia mi de ne

Marea Neagrz aă dată „ajstoriă îmnsratslsi Emans
elă

asănra Sngsriloră 2,
a
aaa
Din âxeste se. dedsue,
ks ne la anii axemtia în Dauia
craă domnitori uronrii, kai se vede avi ne
Suini îmnresnr,
-kă Dako-Romauii:ajstsndă ne Vlasii
de neste Dsnsre mi

kiară ne îmnzvranii Romaniloră, asi fokzndg
nztvsliri, sb
generalii . loră "nronrii. [rin srmave zisa Isi
Mironă, kronogratulă

Moldovei, ks ne la anzlă. 1080 erai în
Moldova

1 Ilauinani se nsmeaă, dsnz ksmă ziue Strabon
e, generalii Dauilorg, Avestă năme sa sati de la 'nămirea Rascaske
saă Iolon a IInekyinigoriloră,

-

dens

k5mă

skrie Alaniă;

kaui Laaig

Sskriindă

desnre

imneri-

318 Dalmagiei mi Kroanici ziue kz Tauinipii sa
Ilauinavinii ne rm
" Saă nămită Vlaxi,
a
i
2 Ile la anii auemtia ală 3-lea rege dsnz. Geize ali
&nearici, stremtorsnda. Se în .bztae ks îmnzratelă iRonradă III uni ku
Emanseli Komnens,. aă

„„Kiemată ne Saksoni în 'fransilvania în anzlă 1142, snde
imi astazi se afi (ssb numele
mul

lokueskă

de Șassi) loksindă uele mai însemnate oraure, ksndi
Ro-

nsmai

„bsrgad

ele mi satele, - Asemine ui kzuiva Geniză
.
- din aci făgari,' kare at vekea loră religie Arianz,
nreksmă zise Irokonit,
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miîn [era Msnteneaskz domnitori indigeni, este nrea adevarats; sui aueasta se vedereazu mi din istoria, &ngsreaskz, arelmi mai săsă s'a zisă. Dar zisa Isi ks ne atsnuo
aă stată domni, Negrs în [leara Msnteneaskz mi "Dragom”
în Moldova, ns este adevzrats; kzui înaintea atiestora a5
stată alnii, mi nsminii k& mslni ani mai torziă a domnită
mi nă a5 fostă kontimnsrani snslă ks altslă: ui Negrs în
Teara „Msnteneask mai nainte” de kzt$ Dragomă în Moldova. |
_
„Nota 1X, Ile Romsnii de neste Dsnsre mai |1st. Byzant.
adese mi mai în genere Romanii îi nsmeat Suini, iar Suida. Ce

aneori Dai mi Ilasinani, mai alesă knd
era g-|firei: nigi k& Romznii din Dania nronrie,: Mai ne irma Simetnu
"sai nsmită Masro -Vlaxi dens nrovinuia loră, lare) Geri
Sa nsmită Vlaxia mare, fiindă ks ksnrindea Tessa- AZI:
lia mi Masedonia, snde ssntă oravele Demetriada, Ioaane.

Farsala mi Larissa, nsns îi măntele Ilinds1. Dar da-l

Pet

ns ue fărs învinmi de kstrs Aleksi Romnens, kămă mai susă
Sa zisă, mi sat strematati la Moglena (arovingimie anrone de
Kastoria Mauedoniei)

a ksreia

narte măntos5 se nsstiise de

Robertă Găiskară, sai nsmită Moglenini Iauinani; far Gresii
anoi le âă zisă Masro-Vlaxi, ka 6meni kari aă ssferită malte
rele; ui în ele de ne 5rms Kspovlaxă,

adel Vlaxi mkioni,

ka

Omeni ue se trageaă din uci se învingsnd&sc uri-a5 nerdstă
uterile fisize. ' Aucasts nămire anok Sa dată mi la uci-l-alnă
Vai, ari Ipkseskă în. Mauedonia; 'Pessalia, Trasia mi Eniră, mi la vei ue saă rzsasndită ne malsrile Mzrei Negre
de..la Binia ris dinjjosă de Konstantinonole; ne asemtia
îmnsranii Romanilor i-ay întrebsinuată de nislte î pioclit în” esnediuisnile loră -asăinră, Kzmaniloră, a &ngeri-|
.c. vur..
loră mi 'a altoră inemisi, fiindă kr erai mslui mi. resbelatori, viteză mi nefatigabili. “Îmalgirca 'airestora.a kreskată
1 Msntele Minds în komănă se rismemte Menovs.
"

dăn

Tinds,

fiislă 151 Mavedonă,

karele

sei nentră frăinăsegea sa, a venită la sn

invidiată

|
lară Ilinds

.
s'a nsmită-

de kztre trei frant ai

sati din msntele asesta snda

vznztorindă-a legată fizpie ks snă zmeă ksrsia "7 -da martea din vznatarile sale. Dar franil sex Vai uuisă akolo,

112
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din - nsmsrslă koloniiloră stremstate - de Asrelians, - mi ală
Anna Com seloră ve aă trekută din timnă în timnă din
Dania
Cpaleoconă mronrie în 'Trania, :snini ks Suinii, nreksmă
sat
p. 192 Jzisă mai sssă. Dar toniE anemtia aveaş asecanmi .limbr ks Dasii ue Ivkcat desnre Dsnsre..
„i
s

.

CAPITULU XIV.
D. ci

|:

Vlaxii

înnresnz ks Ksmanii ! oksnaă Daniile

Cons. favbndE domnii lors nronrii.
„Honiat.

/npre

Izkăitori

OO

în

Mesia

Vei de dinkolo de Ds-

era;

ssnzuiă

îmnasraniloră

Romani, nsnz ksnds sai revoltati” asănra loră doi
frani Romsni, Iletrs mi Assană, ue lokseaă ne Isngs msntele
Ems2,
De o dats fărz învinmi de kstrs îmuzratală Isaauis
, . mi
treksrz neste Dsnzre, dar ns tsrziă,. &nindu-se
ks Kimanii
Isksitori în Moldova, mi ks Romsnii din Banatslă de:
neste
Oltă, s'aă întorsă nui aă oksnată Mesia natria loră, ne
kare
grsindo rsă organizatr,. aă xotrrztă sz nă înueteze
nzn%
kzndă ns voră konstita earzmi dinastia Mesiloră, adekz
a
Romzniloră mi, a Bslgariloră, nreksmă făsese mai nainte.
|
TIzndindă timnăl& favorabilă, s'aă ronezită întro. nonte
asănra,
Isi Ioan Kantakozenă, kămnatslă îmuratălsi, uri T5=
sinindă omtirile, Romane, ag oksnată Anxialzlă, kzlkzndă
uri
Varna - (oraue de ne malzrile Mzrei Negre). Dar dsnz
aaceasta, îmnzratălă, nzmindă generală ne Alesiz Vrana,
azesta
a gonită ne Romrno-Bslgari, mi a lzată înanoi tâte
loksrile

e ci le ksnrinsescrz

nznz

în măntele

Ems.

Atsnue

As-

sană, nrin trzdarea snsi Romznă, nzmită Ivanks, kvzs
în
mzna Romaniloră; iar Iletrg se zuise de kstrs snslă
din
ostauri. Dsnz aueasta domnia Vlaxiloră, sas a Dako-Ro-

maniloră, veni la ală treilea frate ală loră Ioană, karele fssese msltă timnă la Konstantinonole ostatelă. (zzlogi), dar
1 Kămanii din vekiu se tregeaă din IIeara Mosltovitz, .
:
2 Ems, nsmităi de Tari Kogea .Balkană, desnarte
Trauia de Mesia: cl&
Sa nămită astfeli dsuz lsnta It 'Tifont ks Joie, kare atănue
a versată

sădori de sange, (dsnz ziserea” grescasks Ema, Eore va s zikz
stnge),
»
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nă-mi-. skimbase, datinele“sale.. uele
"barbare. mi. Farakterslă
xelă :ssmenă, si. mslte. rele, a 'kass
ată Romaniloră 1...... | PR

-"Lăsndă domnia: nsmitelă- Ioană, nsvsl
i de mai malte
ori as&nra nrovinuiiloră Romane, : lsz
Konstantia sa Konstann
a. (în anslă 1201),: oksnf Varna
? sfsrsmsndg'i mării,

mi. anoi 'se întârseîn Mesia-' 'Totă odats
Suinii, adiks

manii din

Davia

nronrie,3,

treksndă Dsnsrea

ks “mei : din Mesia: aă. nrzdată

"la Messina

mi Ilsrslo.

oramele „Traiiei

“Atsnue, mi Strsmnins;

Ro-

wi &ninds-se

nsns. ne

snă Romsnă

karele strnsnea Xris
a a,
fekată mslte. strikzuisni satelor
de ne Isngu Serra. Astfeliz îmnsratelă
:Alessiă. Angelă în tote
-nsryile v5zsndu-se. bztstă, ns nstea:
ss mai one.

a
te

Pa

i

"CAPITULU-XV.

i

zace

E
E
:
. Esuerinds-se, Konstantinonole . de Krăsiata
Galilorg mi
a Venepieniloră în anslă 1204 dens
Kristă, „S'a- 'nrokiemată
îmnsrată Baldaină .komitele,, de; Flan
dra karele. dsksnds-se
asăara Romzniloră din Mesia mi din
Dauia nronrie, anrne'
de Adrianonole, fs învinsă uri. nrins
ă în anslă: 1205, mi anoi e

„1 Romsnii

,

.

PI

din Dasia' nronrie

,

so vede

:

Ă ii

a

za

.

kz aă venită în ajutorală Romaniloră

„.„findă kg istoria Bizanting zive:,
- 4tpovră. zșra Baruiriuv zoininiqv
_ irigodev spareipaza înayoutvov,
ăiluv ze Gugvâivi zai .0d es Bldyo
v
70)Uv,

Onilov, ot: râv it Iraliaş 'ănoiroi dlae
găvac. iipoyrau,i Veneaă
” însz' mii în: kontra Romailoră 5nipi ks
Ssiyii, nrekumă 'zie Ana Kom=
“"Imena la Kart
VII,ea
-fie
i
TI
Ir
citi a

-2 În skriitorii vekI

se ziue

„+ Odessa din: Resia.

Odissosă,

CEE

lare 'se bznsemutea fi Varna, fară

nz

îi
,
ea
3,„Se vede ks ne timnil aceia, Romsnil din.E
Daria. nronrie se “nsmeaă mi
“Suină, snre deoseb

ire de Romznii din Tesalia mi Mavedonia,

era5 suiui ks Kămanii mi

Dako-Romanil.

*

fiindă ti

ii
4 Flandra este 6 'nrovinnie mare a Belgiei ks
titlzde koimitat
; are
ă desare
Oveanală.

„!: nor

Germanikă

mi Zelanda '(inssls mare a Danimâryei
,), desî: Dre rrstrită Brabantslă (nrovinnie. a
Belgici „e. se otzremte kă Olanda),
„desnre ssdă Anonia, (altz nrovinuie a
-5
Belgiei,) . rui .desnre anssă Ilikardia
„i
ii
N
Ptr
Foii
Azi
A
(nrovinnie,

a“ Galiei Belgiue). :se “îmnarte în Flandra

“Testoniks sa Flan““ dra 'nronrie,”în: sea Galiks: desnre ssdă
ini în ucă “ Imirerials desnre: rssurită, Kanitala ci este Lille, oramă : mare,
: avstă; framosă; nonslată. nii
ku setate minsnatz mi tare. :
Ă
8
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zuisi de kztre Ioan la Tsrnavă.. Atsnue .Latiniiîn tote nzrpile sfsrsmrdsnds-se, Romsnii a ksurinsă Mesiu nsns la
Filinonole, iar Suinii, adilr Romsnii din Dasia nronrie, aă
ksnrinsă tote Tratia.
aa
-.
i

Ile timunslă- asesta: Ioană, regele (ratată) Romano: Balgariloră, era stsnznitoris mi al ueloră insă jădeme - din Banatală de: nesto Oltă din Dania. -Ssb auesta sa fendată mi
Kraiova, mi s'a nămită ama dsns :nsmele Isi urouriă, fiindă,
ks, dsnz idiotisrâzlă valasikă mi bălgară Ioană se zise Iova,
sas Icană,: tar regele Irais, ui -svzntală Krai-ova însem"D. Chr.

Îneazs

regatul

Isi Ioană.::

Avesta a- zidită.mi bise-

1205, him vea vele în amestă. orauiă nsmits Bsneasa, kă
natronălă marelsi martiră Dimitrie. EL& însz n'a fostă sts=
uznitoris mi a Dauici întregi, ui alui domnitori erat în Moldova, alnii în Transilvania mi alyii în [cara Msnteneasks;
iar Bassarabia
era stensnitr de Kimani.
Aueasta se dovedemte din auceă kg Ioană, lkzsndă cra strsmtorată, nrimea

din perile aneste- ajstoris, ka de la nimrte: aliate, nreksmă
ziue-Xoniată în istoria sa.
|
.
'Toană, fiindă feriuită
în tote bztzile, a liberată ne toni
Vlaxii (sat Romsnii) din Mesia, mi stsusnindă regatală
Bslgariloră,

Tessaliei,

Sa

nrokiemată

domnă

mi rege als Romsniloră

ală :Mauedonici

uri :ală

mi al& Bslgariloră,

A-

tanue a skrisă uni Isi Inouenniă II], nanade la Roma, ue»sndsi amiuigia, mi snirea sănămiloră sei ks biserika La=
tins;

dsns kare

kardinalslă Leonă,

din ordinzlă

nanei,

Pa

snsă rege mi a năsă diademz ne kanslă scă. Ile srms însm, loană, vzzindă ks na ksnstată konksrsslă lare gersse
în kontra regelsi Sngariei, s'a lenzdată de snire ks biserika anssălsi.
ă
Ilspină înss a ninstă regatslă Romsniloră, lei d5us

mârtea Isi loană, momtenitorii seci, Borils
ni vei dsuz elă saă sănssă Balgariloră.

în sekolslă auesta; mi uele-l-alte Dasii

fiislă ssrorei li,
Mai ne srms, 'totă

adikz []sra Msnte-

neasks mi Moldova, a însenstă a lsa alts nersnektivz, nreksmă seva snsne mai înainte.

,
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Ti

iui

,

Ile kzndă îmnsrsnia: la Konstantinoriole Balds
ină Kar-

tenais; imi în Nisea loană III due. Batau
e

(în ânălă/aeorge A-

1228), aă venită msluime de 'Tartari, desnre nsrpile | “repet
a.

»

boreale, . mi kătrieras nrsdmndă . nui Înfsindă
Bassarabia mi.
Dasiile; adik [leara: Msnteneasks
. mi "Moldova... Atsnue
Dako-Romanii .ue lokzeaj kztre ksmniile
desnre Dsnzre,

' kzătends-ui

razntzirea,

5nii Sat trasă

kstre-nsrnile

de .msn-

te mi în Transivania ; algii, „trekendă Danz
rea,re nlzte îm- *
nresns k& mscrile ui ku koniiissb
, nsme .de Saini, aă venită în: asrpile Mauedoniei, . kiară far. de
voea. Balgariloră;
iar alnii smblas din lokă în lokă nrsdzndă
mi năstiindă
totă se întuineaă: în kale, mai x 'seams ne
întinderea. riulzi
Esrs'1; a5 lsată înks ks bstae mi .uetsuj,
kare erat mai
smore

de lată... Auenitia. mai ne srms:.a5

fostă întrebsin=

nani ka aliai 'ai Bslgariloră în kontra Latiniloră,
ui kiară
în kontra Romanilort.. Dar ksmniile Dasiiloră
desnre- Dsnzre, în timnslă aniloră aestora,. rsmsse
ser
ks totsls
z deserte; fiindă

ks

mi Ksmanii

desnre rsszrită,

adik

'Tartarii

din Bassarabia, adese-ori .se sneaă ks Suinii
, mi katreiraă
ksmniile anssene. . I)e aseasta Dakv-Romabii
lokzeaă nzrpile îufndate uri. grele
de rssbzistă ale msnyiloră; se. stsnîneaă înss totă-deasna de Voevozii,. sas
Domnii loră, -kari
eraă dsnz mo.uitenire. Domniile. kare erai
kwtre. nzrpile de

josă ale Moldovei mi [erei Msntenermti, nreksmă
uri altele
mai misi săb nsme de kenetenii, nefiindă destil
ă de nster-

_Mise, se ssnsneat mai k seam's Kămaniloră
mi altora; iar
sele dos ' din Transilvania, Fagaramslă: mi
Maramsrsruslă, se mineaă neatsrnate mi astono
.: anzra
me,
te: de tpria nosi"misnei.loră, wi de croismslă -loksitoriloră, nui
auestea sneori
se întindeas -snre-roszrită mi ssdă nn în Dsnzr
e mi T5n5
.

.

mt

1 Esrs, în limba komănx

A

se zise Marina. Elă

nriimemte mal mslte

nrag
„Mi este mal mare de Eztă tâte risriie din 'Trasia; nsruede
din mantele
”- Orbila,

-saă Ems,-mi, adsnsudi Filinonole, Adrianonole
imi 'Traianonole,
„80 varsă în Marea Egee, între oramele Maronia
mi Eni,
,

”

a

-

*
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Mi

fi

în Marea.Neagrz. Asemenea: uri komitatslă Severinslzi, saă
_Banatslă Eralovel duns mortea Isi loană, regele Vlaxiei
- imari, sât'a Messiiloră,. a romasă. cârzmi: neatsrnată. i!

Nsmitele. dos : mari Dorânii;
-rzmslă ;ikă.tâte

kr

Fogbramălă.- nii : Marâms=

eraă! neatirnate unii astonoine, aveaă 'în-

55 mari sbsuismzri. din trei . kasse nrinuinale:: înti.: nentră
îmslnirea nonorelăi,: kare:'de:gonele neînaetate ale Suiniloră
kzstaă 'asilă mi loksri do nstrire: în. 'Trânsilvania, la! kona=
pionalii mi Joreligionarii loră ;.al. doile nentrs- kremterea din
zi: în zi: a'nsterei :Ongsriloră,- kari voeaă. sm: lovcuskis : nea„tzrnarea: loră; : ri ală treilea 'nentră tsrbată manie 'a 'nanis:
“msli de-a: konvertisa ne Romsni, : Ilanii în adevzră: între—
bzinaă tote mijlOnele, atstă urin skrisori konfesionale, mi
arin: nredikatori 'anzme trimirui, Îztă ni nrin -silzina regiloră Ongariei, nentră ka :sz adsks ne. Romsni: la, ritsls na
nisinălsi, însz: nimika. n'a5 rezmită, fiindă ks auestă nonoră
aă stată totăd'asna :kredinuiosă . veliiloră ' dogme ale beseregei rzssritslsi. '' Romsnii avea. eniskoni iii nrco Ii 'atstă în

Banatslă Timimorei, la. Gizla,: mi: în nartea;: Ardcalslsi kare o stsnsneaă.. Ongerii, kstă:mi'în ucal-l-alts narte n: Ardealzlzi, mi în Issntrs mnyiloră Karnani adik în Moldova” mi în [Jeara. Msntancasks-ănde.-craă domni indigeni. lar
Ksmanii ue Iskăeaă - Basarabia mi. Moldova de s&să, ks tote
km. ună eraă „Krenitini, niui idelolatri, adorat nsmai ne Esk5torislă; Meriulsi mi: "ală esntălsi,
e

„

caernuL.e

3XV.

Dai

i

N

se! zacokă istoriaii : asănra.. Steumaitrei Dako-Ro-

maniloră din Transilvania în Ţleara, Msnteneasks.:. Bissing is=

torikslă ziue ls kolonisarea Rommniloră sa a Vlaxiloră a
venită din - Ardeală, -avendă de ::ksnetenie: ne Rads: Negrs
Basarabă, în ansl; 1200 dens Kristă. Kronologia monastirei

"Esmnzlsngslsi, ne kare a edifikat'o Domnală auesta, nome:
nemte

deskslekarea

Isi, la anălă” 1215. Jar dens „vokislă

kronografă. rorusneskă als: avestei, „peri, are.s se ziuo, Leto-

-
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nisenă 1, se șede ks, venirea. Isi Rads. Negră a srmată ne la
anslă .1290.;. Aseasta . negremică: kr sa. nreskrisă.. nrekămă
sa! gasită, mi Dakso-Romanii din Transilvania, dznidă:.ageasta mi în tinaris, fsrz nivi.0 observiuisnă saă, „lare "aminte;
adevereskă. aueastz. âsseriizri;- asemincă mi! astorislă : Romaniei din no. tinsritz. la. Linska 2, srmeazv ne asemtia fa
ră: nisi: o reflelpisne.': Kztă. desnre nsmele li: Rads Negră
mi desnre

sekolslă

XIII, toni se

învoeskă,

iar .desnre: ant

"n5 se &neskă.:: Dar în: Fronologia- '"Moldoroi, ..skriss de MiTon. Logofstuls, :se nressnsne ks. venirea : luă: Rads ar.e Î sr:
mată! la 1080. -

i

te

lat ptbi

e

ai?

Mai arobabilg însz + se--vede dăns.. istorie,. lkz auestă
Domni, „ue. timnzlă nsyslirei . Tartariloră în :Orgaria, sat
trasă. între. Karnani. înniresnz ks familia „sa, kăurhai -mălui
nobili, ks dregstori. ini ostami, mii ks kîtă nonoră a nststă s- -l5
zrmez6, mii. sa amezată la Kamnslsngă, la într 5nă lolă. în:
kănjsrată :de: torii naterale.:; Ile. 5rinz, dănr ulelarea “Tartariloră, a. grsită: kg. kaile! 55 râmoe mi sm. se adreze: ; În :jjea-

ra .aveusta,- ka în avecami: natric, nzstrendă-mi

totă 'odats mi

săveranitatea doraniei de F zgiramă ni. Amanti din Trausilvania.: e i
e i e
a
Dar in istoria oriversal, se seteuute 5 Gengis- Sari].
Îksnetenia: Mongoliloră,-ărele; a stată ne la anziă 1187, ds„NZ' ve a ssnăsă tote uele-l-alte 'seminpii.. (tribari,) a znită sub
0 'singărs:! dinzstic.. ne . toi. Suir Bile Axestă . mare: generală;
ale. leaga. fante se notă; asemzria! mai ku ale lasă. Alessân=

dă u6lă marc; : domnindă :39:de' ani. mi: învingandă : atste

notidre, a Iată: loksrile: loră,: mira fendată „vea mai: mare
îmusrzuie

din lsme; kare se întindea, o mie' ontă! sste deore

distanys. de'a, nordă/snre ssd. ni nste; 0! mie-de:0re-de.
la: roszrită! snre anișt;. Înaintea. :morigei: sale. Ja-anslă..1226.
„ari ai îmrizry uiţS ÎN NGYTIia la natră.fii ai se, . ure kari: la
dr,

nisenă, aro va

.

ide

ce

.. Ia zii

35. zile “here, de anl. Ni

2 Niur skricrea tiusrita în Transilvania,

Du
-

.

r

.

ud

Za

cr radiator

3.

“i

ii

-

nisi artea' de 14 Linska,, imite

“ de Aston, mzcâi 'nz' szntă: 'kănoskste astazi între Romzui.
si tucezlre eraaP a
Xian
Zu
ni “(Tradskstorisis.)

i

A

.
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vea ne toni” generali ssb elă: a fokută mâre Xană alt Tartariloră ne uelă întzis nzskstă Olta6s, ai kzrsea: strsnenogii
aă domnită sure uartea borals a Kinei usnz ne la mijlo-

kslă sekolzlzi XIV; uelzi ală doilea, Tst6s, i-a dată Tsrae-

stanslă, Baktriăua, Astrakanslă mi OSzbekslă ; velă ală treilea, Ksli-Xans, a Isată Ilersia, Korasana, mi narte din
Indii; iar ală natrslea, Tagates, a lzată 'Transoksana din
In„dia borealz, mi 'Tibote.
|
i
E
Fitslă Isi Tates, nsmită Bats-Xană, a fekstă mari inkărsisni, k5ui- vekea kronologie a Rssici ziuo ks în anslă
"1240 dsns Kristă, nsmitală Bats-Xană, triminsndă ambasadori la Kiovă, snde era atsnue tronslă imnerislai Răsici, a
vestă

de

la kneazslă

Mixail,

fislă lui Vsevolad,

ka sri. dea

tribstă mi ne fiie-sa de sogie: iar kneazslă Mixail, suigendă
ne ambasadori, a kzstată refegis
în Ongaria. Atsnue Bats-

Xană, srgisinds-se mai măltă, a kszst€ asănra Rasici kă ma- -

re ustere, a assediată Kiovslă, mi dsnz o mare mi. eroikz
resistings din nartea kneazslsi Dimitri, karele o anzra,. în
fine îlă lsz: dsns kare sfurzmsndă temulzrile sakre, nrs=
d5ndă orâmslă mi tâte îmnrejsrzmile, sakrifikendă 0 :mslgime de nonoră, mi lsndă malai nrisonieri, a nlekată kstrs
“loksrile 'de nai josă.

ar istoria Sngariei zise, ks în anslă 1941 dens. Krist

aă venită 500 mii de Snini, ssb komanda n5mitslsi
BatsXană, nenotă alt Isi Gengis-Xană,a5 jsfsită Rasia
mi Ilolonia, s'aă loborîtă anoi în Ongaria, mi treksndă ssb sabie
“ea” mai mare narte din luksitorii sei, as jefzită averile,.aă

sisrsmată

oramelo, mi rsmzindă: akolo trei ani, aă emită,

ne mai grsindă
ue ss jefseaskr mi sm strise. . Iar îmrsratslă Ongariei Bela, karele făgise în: Asstria, întorkzndă-se

dans

aeasta

la remedinua

sa,:.a însenstă

ss

îndreute

_stri-

ksuisnile. szlbatiuiloră: barbară; însz abia momtenitorii Isi, ds-

ns trezerea de

msltă timaă,

aă

nststă

ss

adskm

lskrarile

la starea loră vea dintzi, fiindăks dsnz aucasta a5 zrmată
mi alte inksrsisni, nreksmă “se va'snsne mai înainte,

Se dedzse darz din aseasts neminrrienosz istoric, kr

Negrs ne la 1241 mi-a-matatE tronslă din Transilvania în

PARTEA Il. EPOCA II, cară xvn.

[Jeara Msnteneasks,

mină

mai nainte saă
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mai

TIC -&rms,

nreksmă ..susnă Fkronologiile nenotrivite mi .. neîntemeeate
ale Romzniloră.
Aseasta. înss n'a fostă.o 'simuls stremsta-,
re, ui o fsgs neîmuedekats, mi nrevuzstore;mi ks tote ks
nsmitslă Domnă era strsmtorată în Transilvania, din. kaăsele de kare vorbirsmă, totsmi: mar fi nststism se strsmute

fors a aveu -ssnsrare mi resboisks Sngsrii;ns ar fi ns=
„tstă sm adskz atpta msăluimede Gmeni de tâte trentele înnresnz ks averile lori miulstâre,
mi ss lase domnia sa din
Transilvania ks totslă desertr, kzui Sngsrii se aflat în.nsteri msltă mai mari, stenznindă mai nisltă de jăm'state 'Transilvania, mi-kagetaă note ss o sănze. t0t5, înuresni 'mi ne

-Isksitorii sei. Negremită kz &ngorii ar fi stată ss onreaskz, de ns ne Domni, dar mzhar msluimea nonorslsi, karele lkzndă a trekst; neste mnni era ama de mare (nreksmă

zise kronografelă lokală) în kztă s'a întinsă din msnnii Karnani nins în Dsnsre mi din Oltă nzns în. Siretis !. Ile
Isngr aueste, -aweastz kolonisare n se lkomnsnea' nămai de
Dako-Romani mi! koreligionari, ui mi de mslui Latini mi.
Salksoni,

kari ks natrs

sekoli mai nainte nessnsindu-se

stb=

nsnirci Isi Karolă uels mare, aă fostă venită mi.s'aă fostă
amezată în Transilvania,
ănde aveaă ssnremaniaîn mai mălte” orame, ka mi nsns astzzi. Ve nevoa darz i-ar fi siliță. a
se n&ne s5b. domnirea srisi domnă eterogenă, mi sm se dskz
în alt mearz, ks Romanii eterodolksi,. din kari uei mai -maluk
se întoraeaă în.vekea lor natrie?. “Negremită ks" inkărsis=
nea Sviniloră, kari, :ne la anslă uitată, as nevoită ni: ne însări, regele Bela a fsgi îmnresns ks tâtr familia wi k5 magnagii seci în Azstria,. feri a se nstea îngriji de. nronriii sei
1 Atanue

Jleara “Romsneasks

- din Transilvania

kari Sat

se

nămi

stremătată

mai : &ngro-Vlaxia,

dsns Toksitorit

în ea, Iar sănii din istoridi,- konfsn-

.. dpndă Transilvania ks Ongaria, nressnsnă ui, ne, nomorălă strsmstată
-drentă Sngari, asemine mi. ne Domnslă loră ks. ar fi fostă de vins $n-

„gură: Însz se înm6ls, kzui mal pimea a fostă de Dako- -Români,. mi Dom" nzslă cra dn momtenire Bassarabă, toiă din familiă aea veke kare se
" strmatase ne timmilă Isi 'Asreliană în' Mesia, diu kare sc trzgeaă: mi

Banii, stsnznitori ai ueloră uiaui jsdepe de este Oltg.

-.. Dia
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sănăui, ks kstă mai alesă de strsmstare :Dako-Romanilor
ă,
Aura darzi atst kronologia Germanslsi 'Bissing, kare adsue
deskzlekarea Isi Rad :Negrs la anslă '1200, este greuiit
r mi

fer

nisi o dovadz; kată ui kronologia Moldovei. kare
nsne

anălă 1080 este nenrobabilă mi neîntemeeatz ; ui nsmai
:ve-

kizlă kronografă ală [lerei Msntenemti,

karele zise kw aă ăr-.

mat
la ă:
'anslă 1290, este' fsrs îndoeals lsminz de-adevsră.
Ile Isngs: aueste s'a gzsits la Rzmnslsngă: mi snă nomelnikă
de lemnă în mansstirea uea vele a Isi Radi Vods,
karele

adever
:vekea'
em
înzest
te
rare a mensstirei

înnresn1 ks 'sa2

tslă Bzdenii; data :nomelnikslăi 'este din anălă 1192,
îns

nreskriss de kstrz Leon: Vods:. fiindă 5 origina
lulă vekiă
sc nerdsse -ksndă s'a fostă dorsmată msnzstirea,
în zilele

Isi Matei Vodz.

Se'vede dar kr âueastr datr'este greuui-

45 'la zireskrier-nee -timnslă Isi Leon Vodz.

in

1 Înss'anzl%-1915
ală Eronologici monastirei Kzmuslsngă,
mi anslă :1290 ală kronografălăi nerei,- dănii kari s'a Lsată

mai” toni fsrz: veruetare, : arat de sinele - vederata,
gremals ;
kzui, dakz astorislE nrimitivă ală kronologici era-dr
entă, ară

fi trebsită neansrată kă so ia do-baz.
sas kronologia Kzm-.
nslsngălăi, saă acea a nomelnilkălsi,
ar nz sa sarz 'de' la
vea: întzi :75 ani :mi' de :.la 4 doa- 168

seams ks vro'o. dovads Gre kare.

"n

ani, fer sz-mi dea
ici

Ama dars vederats mi doveditz este gremala' săsă ns:

miniloră, nui se vede :kz aueste kronologii 's'aă
însemnatsat
ă
dsns tradinisne sax dens“ indslnisne, din kazsa
totale: nemtiingo de. ne: atenua Imksitoriloră, sa
din.
t:
kausă linser
de skriitori, Kari, de ar fi 1ui fostă, 's'ax nerdstă dens: neântretatele':resbele, jefsiri mi kstroniri ue aă fostă în morile
:a-

veste; kzui în Moldova mi IIcara

Minteneasks nu sc vzdă

nisi skriit
de. ne.
atinuc, nisio kronologic fidelz a dom3
ori
nitoriloră :ns! se grsemte; ui :znii mai moderni, dens. xris6vele 'date -dc domni timnă din în tiină, aă komnssă. re kare
.

Eronolog
6, izii asiceă, 6rbr, frz' dovezi usn5la Misa

ttay,.,IL6
g5sesk

"ViIenga,
seste,
kg
dini
va
Vokit
domină
totă so imat
ă.în kroninele Serb
mi ale:
ie
Sngari
ici; iar

grafălă merci nisi se nomeneskă,.i, îsi
ma

ie su

et

în krono-.
i

az
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În Ironologiă, Domniloră, sare se srmeazz. în tomsrile:
siitore, că Thai znsltă m'amă servită ks istoria: Bizantin, kg

kronologia: Tărueaskz a: :Otomaniloră,: kă kroniuele Sngarici,
„mi Es biografia desnoniloră : din -Ilirikă mi Serbia, ne kare
6meni

komnetinni

le-aă tradăsă, — mi în wele: de ne 'srms: ks

selă mai vekis -Letonisenă kare sa. grsită, ku

tote Ex axe-

sta fantele măltoră din' domni le atribze altora, greureli. ka-

"re m! amă nevoită: ai le îndrenta ke ajatorslă “aelor-l- alto Nronologii. e î
pn
tai
a
tă
GarruLu. XVII. . ii
II Na
i
ee
tt

- Dens -ue'a insictată nsmita ivalite ia Mogsliloră Saini,
aă înizerrstă. ni. Moldovenii! a: se întinde--kstre : lokările de
jos” ale gerci'lorg; iar. “Bămanii, 'Eari strnsneas Moldova: de
s5să, Bizăserz: în nenztinms totalz,. din kassa. neînuetateloră
resbele mi loviră : ve săforisers, : mii: erai ks totslă smilini.: Ile
timnală auela, snă veteză Moldoveans, de nrâsts vi UD,

Simon!

de kondir pisne norkaris, nămită Rordoksba, dus nre-| Soo,
„ziderea inzi minsisnosă vrzjitoris5 ka vă ajsnge Domină;: mi-a
lensdatg toeagală usstoreskă: mi, lisndă armele, a adsnată îîn- .
rejsrăls seă. o mslnime de felkztori.: de zele, ss'a dedată: la
sogii, mi kamarazii” Isi kreskzndă. in zi: în zi, a ajsnsă a'ori
„faze o 'owtire: mare mi'a se: amieza Domnă. ală Moldovei:
Dar kstre “mijlokală Sekolslsi XIII, &nă strsnenotă: ală; Isi
Gengis-Xani, nsmită Noga;: domnitori ureste Saitia milk,
kznitană. ală -Mogsliloră gi ală Tartariloră. Nogai; hsmini a
ma dus: 'dansslă,: rsnezinds- -se'! kă mslts ouitire: în: mzrpile
Ioloniei, a. sănăsă 'ui' a. jefsită kanitala ei Krakovia iii alte
loksri "de mai josă;: anoi” serzndă de:la: regele: “Sngariei STĂ dea! ne fiesa de sopie, mi "regele, onrită fiindă de "nana 'la'aseasta, a kzzată ku toat. nsterea Ii: asăura; 'Bngariei, mi re: -

gele- abia ks"fega:a sksuată..

Daus aseasta Noga 'se'uerke

a :se: fâue: Domnă "este Ksmani,- înss ns .resiuiș anoi fe kiei |
mată în aliangs în : “kontra i-Romaniloră * de . lettro - Donnslă

Bslgariloră. Konstantin: fiizlă Isi Toixs, karele avea da: somie ue! “Maria fiila 15! Peodoră ! ală- IL: Laskară,: îmuzratslă
Niueei, ne: karo- o sase la anal! 1258. Ksui. dsns ue Kon:

.
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a stati în

msna . Lutiniloră

57 ani,

îmnzratelă

Mixaelă Komnens îls ls îndsrzti la anslă 1261, mi orbi
ue loană Laskară fratele nămitei Mariei; aueasta răgsndă ne

sonslă ei ka ss-mi resbsne,

Konstantină

a kiemată

ne Tar-

tarii Nogai.
Auemtia,! trekzndi Dsnzrea arin Moldova,
saă revzrsată. ka snă torente, mi aă' nrdată nn ne anrone de Konstantinonole; dsnz ageasta, întorksnds-se kr„tre Îstră, aă sănssă- Dobrogea. Atsnue mi: nsmitslă Domni
al& Moldovei, Kordoksba, rsnezind
-assnraă-se
Nogailoră, i-a
silită ss nsrzseaskz Dobrogea, mi goninds-i în tregere neste Dsnsre,

i-a sferzmaţă

ks totălă,

mi anoi s'a anăkată

ss

mii a. mersă

lsi

kstriere Bslgaria. Konstantină, Domnslă Bslgariei, nenztendă

săferi: aueasta,

mi-a

adanată

omtirea

asuura

Rordoksba. Fzkends-se o bstzlie înfrikomatz, Konstantin se
învinge mi se suide, iar Kordoksba se faze n nsmai domnă:

assura Bălgariei ui mi sonă ali Mariei. Aszindă desure aseste îmnzratslă Mixaelă Romnens, s'a îngrijită tare de săk-

vesele Isi Kordoksba, mi, gzsindă ne Isngs Troea ne Ioană
Assană, karele avea drentzri stremormermti assnra Bslgariei,
Va kiemată sui ia dată de sopie ne 'fiiesa Irena, mi k nztere
tare a trimisă s skane Bslgaria de tirania Isi. Kordoksba.
Asesta, aszindă de venirea Isi Ioană Assană assnra sa k ouitiri Romane, mi nebizăinds-se. a se onsae ks nronriele sa-

le 'năteri, treks în_Bassarabia ka sz se îmnase ku Noga mi
sz gearz ajistoriz de la elă. Noga îlă nriimi ks bsnz voin5 ini “i nromise ajztorislă uerstă, dar dsnz o mare benie

la snă:banketă, îlă -zuise nrin somnă (în anslă 1277):

„ Dănz mease ani, ne la 1283, nsmitală Noga,. karele kourinsese Basarabia, 5nindz-se ks Bldamară, Domnulă Ksma-

niloră, larele stsuznea nzrgile de dinkolo de [rută ale Moldovei, adikr desnre. rrssrită uns în. Marea Neagrz, întrz în

Ongaria,ks skonslă se de mai nainte ka so ssnsc. Abia
îns însens, a 'strika mi a jefi, mi fă-silită a se întârue în
Moldova”
din kassa' mismei kare-i zesizia ouitirea, Dsnr a=
weasta, fuksndă: nave ks Sngsrii, mi înuensndă earzrui a
nrsda Ilolonia,
-se învinge de kstre “Toxtags, fiislă Isi Ma-

85, altă'ksnitană

alg Suiniloră,

mi se suide în anslă

: 1294.
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Atsnse Nogaii se îmnrsmtiarz în mslte nsrui,..(ci erat uri
Moametani mi idolatri) dar mszlui remasers în.. Moldova; avemtia ne srma'treueaă adesea Dsnprea mi, &neori. singuri,
„alte oră înnresns ks Bslgarii mi ks Vlaxii, mrsdaă nrovin-

niile Romane, :nreksmă feksrz în anii 1319, 1328,. 1332 mi
1337. Moldovenii înss niui o datz ns se aliarz:k Nogaii,
“i bztends-se ks ei neînuetată, în fineîi învinserzs, mi învinuii nriimirs de bsns voe religisnea lors; iar dens mârtea li Noga, . Moldovenii aă stsnznită: de'la rislă Tirast

(Nistr), nsns în neninssla din marginea Msrei Negre, snde
Isksea; Nogaii.. Mai terziă însz, în timnălă Isi Stefană-Vods,
o narte din Bassarabia se ls de Tsrui
loră, ari

mi se dete Nogai-

î. bropimasers ! Moametismslă; nui

nartea

avreasta

se n5mi Bigeakă.
(Desnre” aueasta se va vorbi mai nrelarg la tomslă m,
în biografia Isi. Vladă-Vods Meneleuiă, domnslă5 Merei Msntenemti.)
:
CAPITULU XIX.
”

=

.

Ama

”

"

darz, nonsrele lare veneaă . a torente de

tarele Asiei mi kzlkaă

:

y

la o-

perile aucste, snele resininds-se,

ul-,

tele ssusindu-se, aă ajsnsă a se strika pri a se nerde, . În
“ele de ne srms viindă “mi Mogslii, s'aă întorsă nreksmE
saă zisă dens trei ani, în srma mormei li Taggates, fiislă

Isi Gengis-Xană,. dsnz „ue a jefsită i .a5 nsstiită Rosia,
Nolonia, Dalmania mi Sngaria, kszendă ka 'snă vartejă firiosă saă ka snă sragană mare, ui, resnsndinds,: în dzuuere
mii în întâruere, nretstindine neire mi nenorotire. Iar DakoRomanii, ksndă astonomi, ksndă ssnămi, sncori :sksnzndă
ks fsga de nsvsliri, sneori .săspinsndă . ks -eroismă lovirile
dsmmsneruti, essistas mi se înmslț meaă în meara loră,. între
Tissa, Dsnsrea, Nistră mi Marea Neagrs. AS ajunsă înss a,
fi nă nonoră amalgamată de mai „mălte” ssminnii Saitiue,

nreksmă Vimeri mi Goni, Bastarni mi "Genizi,
Xsni,

Vandali

wi Bslgari, Xazari

Slavini mi

mi Avari, Sngari mi Bog-.

doni, Kămani, mi Nogai, afarz de elementslă nrimitiviloră 15
“kaitori, Slavi, Geni, Dasi mi âdoi Romani; fiiindă kz ori
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kzni din nondrele : sesă năniite
aueasts

rears,

sănsindă

DACIEI . »

dans - timmnsri "at rimasă

sat sănsindă-se,

toni

în

aă adontată

tote ale Dako-Romaniloră, mi ne înuetslă toni s'a5 romani
sată, mi nisi srms de'origina loră în mear
n'a. remasă
s
1...
” În'fine, ci5uz kotronirea

Kimaniloră raszriteni, -mi dz

ns 5milirea ini''restringerea, totalz-'a aeloră de
învenstă . ss rzdite 'kanslă ; mi
Dako-Romarii
msnt6sc. desnre :rsspriti ale “Transilvaniei; 'a5
organisa sistemziă: nolitikă, nsmindz-mi. domni
mai nainte, înrin alegere, k& găvernă mai întzi

Iui măi tirzig: monarxilă, “ka uelă: din :Ileara

la anssă,.aă
. din nsrpile
înuenstă ami
nanionali, ka
aristokratikă
Mantenesks:

Desfiiinnsndr-se;: sat mai bine-.zikzndă, desrzd
zuinsnds-se
domnia Kămaniloră; : Sngării. smilinde-so. mi „Nogaii
; slzbinds-se în resbelele ks Balgarii, Dako-Romanii din
Maramurouă de ne lsngr Tissa, nevoini uni ci de kassele de
nai s5să,
s'a5 xotsrită a ameza,. Iskrările în Moldova, ureksmă
. felu
serz konfragii loră: kari trekuserz ks Rad Negrs
în' Jleara
Msnteneskz.
Moldova: atsnue n5, era: desert
. nreksm
s,ă 5-

nii nresănsnă, dar Dako-Romanii mi Nogaii kspi rsmzse
se-

r5 în ea eraă kw totală
kână.. Atsniie” Dragouă
rzurălsi, ne -la mijlolslă
le sale:mi. kă '0: omtire

pi

1 Dus

desorganisani rni n5.aveaă: niui snă
fiislă Isi Bogdană,. domnslă' Maramssckolslsi XIV. a trekată kă tote anumersi: uii 'aă intrată: desnre -nâr=
a

,

DI

Laziă, Dauia odatz eră loksits de '18 szmiunii,

— Kare' se ziue :mi Ilannodaiia,

(adikz Banatelt “Timimârel.

,

o

În -uea' Rinânsz,

„din Jleara Msuteneskz), lokseaă IIrendanesii, Albouen de astazi sui narte
sii, Saldensii, 'Tersigil, Bărrii, mi Wiegesii, . în sea Alnestrz,. (adiicz, J[eara
„Mariteneaskz
7 do astzi

mi uarte
Moldova) Izkseaă Iliefigii, Siginii, Sensiă, Kontesir,
“ Taifalii, Kokoensil” din
mi: Sistobosil.' în tea Mediteranz,'
(numit: de Latini

-* "Fransilvania;kare însernneaz : lokă înkonjsrkăată!
sclbe, saE -vdarl ;
nronsim

N

ita' de. Bogsri Erdelă mi de Nemi! Ziben-Bârgenă,
. adikz . Jleara
;, RE. mente aetsui * dans ele, mente tergsri kare
le, are) Ikenă. Iotala- tensii, Bsridcensii, Biefii, Ratasenaii,. mi Tasrisui
i, a ksrora pears Uro” nrie, findă îi Hanonia 'de săsă, se -nsmemte Steimar
i
kă,
îti:
e
N
Ie:
aaa
CR DD
j ÎN
reit
aa:
oa
ai

+ Sibiislă sag Xormanstads!ă, sas Xerma
nonole ; Bramovslă,

sa

a Pt

Kronstadziă,

ii Stefang-nolo; Sandana, sas Temiarvaral8; Ilirs, sas Megemyarală; Alba Ielia, sas
Vaise
mbsrgslă,
Klaadionole, saă Klaji; mi Bistriua,

„Engsremte Gisla Scivari

Into Noesen.-!:i
ă.

Pta

a

sa5 Besterya, mi Nemne-,
ia

“

%p

itzi
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de: rasidinus

mai întsi la Suceava. Ile srms, întinzerida-se uli: în .ueea-lalts. narte a Moldovei, wi snsindă mălte. loksri ale Ksmanici,ia atrasă ks înlesnire ne toni Isksitorii Romsni..la ssnsnerea sa, iar: ne Ksmanii mi NNogaii zi. mai. remsseserz
îi sili saă a se sănsne

sa

a nsresi Moldova.

-!.

2.

-

- -Astelis, în skartă timnă, Romsniis'aă rointețrată în Romania nâgrr, sat Moldova, staturnidinds-se mi aniezendă-uui
Eniskonii mi kleră. biserirreskă,
sănăsă 'tronslsi -natriarxikă
“din Konstantinonole ka.mai nainte, fiindă ks "Moldovenii ka

şi domnslă. Moldovei, înkredimsndi-se
de fanta :lsă. mi mzniindă-se assnrz-i,-.ă serstă de Metronolită
:nre Arxidiakonslă
de la Efes, karele.
sa mi: xirotonită:de kstre natriurxslă Qxridei. : De akolo a venită kz Metronolitslă Moldovei kstăva .timuă reksnomtea' Kiriarzia.. natriarxslăi. de''la Oxrida:

nznz la: Vasil-Vo-lz, karele. eârsmi:a.ssnăsă ne Mitronolitălă erei natriarxeli
Pi

La

*

„i

R

Konstantinoaolei.!
.

E

dace
sl
3 TataPat

if

“Ani ars întrună sekolă Moldova

” neasks

CA
Si

CAPiruLo XX; 4:
A.

i

E
Cai

.

tt
:

tă
.

îti

pe

„ii

mi . cara Mapate-

sat .konstitsată. în: gsverne 'astonome:
mi! neatârnate,

s5b domni irmsâteni konanionali mi ortodoksi.. Romznii dir
aseste peri -n'aă ârbtată mzi nspinz: virtăte ; de: kută
. Ellinii
- mi Romanii între 'săspinerea. neatsrnsrii mui a libertipei.
loră;
ui nrekztă
aă 'avstă domni kanabili mi dreugi, arxierei: ade-

vsrani risstori mi ansrstori, mi boieri kă'zelt natriotikă,
ks
nsterea. armeloră 'aă'.fostă::în

stare. 'a'mi ! săsnine drentsrile

iară înaintea uzterei: kare 'a stată sea mai mare . dia -lsme,

adiliz a- zisterci Otomane, nroksmă' se va. istorisa: în. bidgrai
fa. doinbiloță din tomsrile: viitore:: Îlrin:: srmare.. essistinna

Painea

mi uei-l-alyi. Dako: Romani t6tă-deasna s'aă pinstă ncabstăni
ui kredinuiomi de dogmele beseriuci rsswritene.:
La Konsi-lislă (Sinodslă) :de la Flurenna, miergsadă mi: Metrofană Metronolitălă Moldovei, înnresni ks losifă natriarxslă 'Konstantinonolei, mi ssbskriindă 'snirea ks biserika anăsălzi, înnrens ks: natriarxălă mi aluii, n'a: kătezată ss se, mai. întâi;
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loră .nolitikz de âstezi wi- nrivelegisrile de “kare se
bsksrs
le-aă ksniztată ks karakterslă lor uelă eroilă.
i
Romsnii îns n'a avstă istoriui 'nsmenteni ka
55 însemneze mslte din fantele lor; demne de istorie;
-niai alni
istoriui strzini nă era 'ne atshue: în. merile aseste,
lare sr fi
skznată de sitare. tote uele. urmate între ei ri.
îmusrByţia
Otomans. Dar axele kste din întsmnlare s'aă însemn
ată mi
essistz, mi axele: kste tradinisnea no 'le-a nzstrată,
sntă de

ajsnsă. ka ss karakterize nonorslă auesta, ka: viteză
, izbitorig

de libertate,mi demnă

de sârte mai bani.

o

-

e

* Simbolările .saă devisele seloră întzi stremouri ' ar
atie-

stei napisni, aă fostă felisrite.
Alg Geniloră era snă kraniă
(nestă, mestz, tigvz) de asină.nssă înti'o sălinz
nentră karakterslă sobrs, nctărburată,: nesfiiviosă, rzbdztoriă
mi msnui=
toriă ală avwestsi. animală. AlS Dauiloră era
5n5. felis : de
drakă, (saă

zmeă,)

ks k6sa;

dar. mi ală

Geniloră ini alg Da-

uiloră avemiaă
:kozi de-- als, 'nrekumă - aveai mi Bslgarii
înainte de ase fave Kremtini, mi Otomanii kiară
astszi. Dsns ve a5 venită îns ssb dominarea, îmusrsyiei
romane, ax
Isată simbolsrile legiâneloră romane, lare nzzeat
nrovinjţiile aseste:: Moldova avca kanslă de Boă, mi I[cara
Msnteneaskz Valtsrslă
ks snt kan, karele se întrebsingeazs mi nsns astszi; ks tote k5 Moldovenii:zikă ks
kansig de bok îlă
a, fiindă ko s'a grsită kranislă avestsi
animală la ssnarea
temeliiloră oramălsi Iami—i,
iar Msntenii, kz stema loră este Rorbslă, mi ns Văltarslă. Dar aueste
zise ssntă mai

msăltă fabule, kzai oramslă sai setatea Iassiă,
saă Iau, (ini

Emi dsns ksmă nronsnys Moldovenii),
lest deskzlekarea Isi Dragoms-Vodz din
kămă adeveremte Kantemiră; asemine uri
ks era simbolzlă Daniei kiar. înainte de

este mai vekis de
Transilvania, nreVsltsrzlă, se vede
Traiană: dovadz la

aseasta e. ks satirikslă Ivenală voindă a'uri bate jokă
de generarslă Romană Fssks, (are s'a zuisă de kstre
Dasiîn a-

ns5lă.88 dans Krist3) ziae kr generalzlă Fgsks
nlznsea bztoliileîn oramă de marmsrs (adik .în molivi
snile nalatriloră Romei) mi nentrs Valtsrii. Dasi nszia
dossrile. .Kz.aveasta satirikslă aratz stemele resbelize ale
Daviei, „Mai
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tmrziă, dens se Dako-Romanii s'aY frkstă. Kremtini, auei din
[Jeara “Msnteneaskz a adsogită: Kesuea la iokslă- Valtsre
Isi, ka 'semnă alt kredinpei. Da
aaiie
i
Nota X. Dako-Romanii, dens ue mi-a% nerdstă mrimitiva loră organisare, mi-a5 strikată mi limba nrin kontalktălă
mi amalgarea ks: alte nanisni. Es tote axeste essists nsns
astszi. înks mslte rsmsuine mi nrobe de datinile Romane,
kare arztă atrtă originea'loră, kstă wi korsnnisnea kare at
nriimită nrin Slavini, a 'ksrora limbz o nui“ întrebsinneaă,
neavsndă literile lors nronrii. Asemine se vzdă mi mslte
ksvinte Isate de la Italieni, mi mai alesăde la Genovezi, kari kstre sekolslă XII oksnaă Anxilia, adeks Rilia,- mi ks
Fari Romznii, uri mai alesi Moldovenii, kai înveuinani, aveaă
desse relanisni. ' Astfeliu, dsnz kstă se vede,” se note ziue
ks limba Vlaxo-Moldavs de astrzi este mai mslts fiiks a

limbei Italiene de kst&
istoriuii n se sneskă,

a uci -Latine.

wi anii întzreskă

Dar într& aueasta
ks limba aueasta

se

derivz mai msltă din ea Latinz, adskzndă de msrtsriemai
întră koloniile Romane

din -Dasia,

anoi nămirea

de' Romani,

kare o întrebsiny meazs atstă Moldovenii kzt5 mi Manteniă,
mi anoi mslyimea kăvinteloră latine- kare se gzseskă în lim=
ba romsneasks, mi “kare se vsdă Fă totălă --altfeliă -în uea
italians. Ilreksmă de essemnls:
Latineute
Romaneute
-” Ialicneule :--.
i:
incipio . . îngenă .':.:: . 'commincio

“albus. .

. alb.

, . :. bianco

dominus. . domni...
mensa
. . masa ., .

verbum ;

.

vorba

. sienore
.'tabula:

. ...

parola

|
i

Ati

caput
... kană : . „testa
i
venatio.
. vrnată , . , caceia
lar auei kari snsnă din kontra, kz derivs 'din uca, Ttalianz, adskă de msstrs verbii assiliari: amă, ai; are, artikoIsl€ ssbstantiviloră, mi ksvinte nronrii italiene, nreksmă: - :
Italieneute
Romahemie . ' Latineule
'zoppo . . . mkionă
-.:.. claudus!
cerco

.

.

seră

.

.

quaero.

-
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„i.:. Dar avestora, le se nste 'resnsnde ! ks verbii.
asssiliari
n5 ssntă uaronrii Italia
“mui ks ni,
Rommnii n&nă -totă-deasna
artikolii

în

srma

săbstantiviloră,

nireksmă: oms-lă,

lemns-lă,

foks-l%; mi kztă nentrs ksvintele kare se vzdăa fi
din limba Italianz,. 'ascasta note ks: a, veniă de la :konta
ktslă Ro-

msniloră ks Genovezii,

kari domneaă

assura

Msrei . Negre.

Ssntă însz în, limba de astszi a Romzniloră,
mslte,. kăvinte
Trmase de; la velii Daui nreksmă:. stejar, nădsre,
- dsmbraas,
zeleuteă, harare, groeslă, nriveskă,, :namereshă, - mi:
altele msl-

te. Mai mslte îns szntă în gergslă Moldoyeneskă,
din kare

znele niui se înmelegă de Msnteni.
- Kă tâte aueste, limba aueasta, de mi. este:
misers,: mi
" nekanonisatz, de mi nrin.msltele ksvinte. Ilirive
,. Toruemută,
(Gresemti nui altele kare s'aă întrodssă în ea, a
ajsnsă a î
- mai 'sksrbâsz mi ncîntrebzinuabils, totsmi. nă este
nenrimitore de îndrentare mi. înfrămăsenare; mi aseast
a, Sar nătea

faze dakhz bsnii natrioui Sar nsne 5% 0 rzgsleze,
s5:0: îna-

văneaskz mi 57 0 îndrente, îndenlinindă: linssrile
ei nrin ke
inte. Italiane sag Latine, ks. kare are mslts:
asemsnare,
. A-

tsnge sară fave mi limba :aseasta

torte .frsmâsz,. fiindă. kr

ns este dărz ka limbele derivztore din uca
Slavonz, urekăm& Răseaska, Szrbeaska, Bslgzureaska, Dalma
tika uri altele,
Es tote kr de kzui-va ani snălă 'din uci întzi
boeri nsmînteni, marele. Bang loană Vsksreslă,
bzrbată demnă, dotată ks învsusters mi ks nraktikr, ui înavă
nită, ks geniă, a.
komuăsă

o gramatiky.în limba areasta,

kg, regsle. nentrs

di-

ftongi, ks telknologie, ks essemnle nentră șin
takss,
ui kă or-

“tografie;

dar din kassa

auelora

kari aă nztere ka 57 l&kreze

îns nă ui zelă națriotikă, aueasts. gramatiks,
ma servită la

nimika;

mi mai toni astezi învauz

a ueti

Ii a

shrie. nsmai

nrin nraktikz.
SI
ai
=? .Lăterile asestei limbi. ssntă ale Alfabelslzi.
Ellenikă, adzogită, ni de altele mslte komnsse dn nevoea nrons
ngici;

auoste. tote. ssntă 43 la nsmeră; nele: Romznii le-ai.
lsată

de la Balgari, iar Bslgarii, Illi
ui,ri
uele-l
-alte nondre Slai,
vone le as lIzată de la Rymi, nreksmă din, istoria.
srmztâre..
se va vedea,
E
SI
,

DE UTERUE SUAVOE

Ma
«

Celebrală Anselmă Bandsrit în verse
tzrile Isi filologie desnre arueologia Konstantinonolei,
la nagina 62 din tomslă II, snsne kz în “manăskrintslă kodi
ue al Isi Kolbertină,

la kartea însemnate ks N”4,432, a grsit
ă istoria. ta
ărmstărea konrindere.
aaa

„În Resia de uinui ori sa nredikată
sentslă rui sakrală
Evangeliă als lzi |. Kristă.
a
e
3
A. De kstrz anostolslă Andrei
. lkarel
g, e a. botezată
ne

mălui la Kiovă mi Nâvogorod.

Kată mi anostolălă Ilavels,

Dan Andreis, a uredi-

mi a botezată ne mmslni elă în-

Săi, mi anoi a trimisă mi re. snălă
din 'uci

nrente-zeu

i: de
anostoli, nămită Andronikă; âmesta, învuusnd
ă mi botezendă
nondrele Slavone în Ilirikă, în. Mesia, în
Bosna, în Morava,

în Davii, în fine s'a frkată Eniskont
în Ianonia, dsns mar
tăria

Isi Nestore Ilouerski. Dar din: kassa
neînuetateloră
resbele,a barbariei, unia totalei nemtinga
a asestor nondre,
kare nă
aveai

nini litere niui skris6ren, tarzii Sa
stsnsă
-S5nta învznzterz a'lvangelislzi. ssb înts
nerelkă: abomina=
bilei idololatrii.”.
i
ana
cate
N
i
B.: În anslă .863 dus hristă, ssb îmnsr
atslă Konstan:
tinonolei Mixaelă III uri Ilatriarkslă Fotiă,
Enezii Rosie Sve: .tonolskă, Iloti
slavă mi Kozelgag “trimisă ambassador
kstr

îmnsratslă ks ''uerereka,
: ss le trimite

55 învene 's5 katixiseze

sng Arxieres,

larele

uui-sp boteze 'dsnz .rsndăeala, kre:

intineaskz ne nonorslt nsinerosă de akol
o; - Îmnzratslt a.
" nrimită ambassada ks mare bsksrie ui feriu
ire, uria trimisă
ne snălă din Arxierei unzme Metodit; omă virts
osă, nietosă ini învzată, însonită lă alui. doi bzrbajţi
învia, : irillă
mi Atanasiă, bsrbani elebri. ui învzpiar
i,
nă nămai în kg
nomtinga sakreloră skrintszi, ui uri în ele
Ismeruti, nreksmă

din skrierile loră se dovedemte: Aserutia, merg
sndă akolo,
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far “nrimiui ks mslts on6re mi îngrijire; mi dn
botezată ne mslni, at vzzstă ks ns se nsteaă servi

ks alfabetslă Ellenikă

se aj
nsmai

nentrs ka ss skrie în limba lokslsi

învzuztsrile sakreloră .skrintsri, fiindă ks nonorzlă era kz
totslă barbară mi neînvsnată; denis kare Wirillă mi Atanasis as fostă nevoini a-adzogi la, alfabet; înks zeue litere

komnăse, dări idiotismală uri “nronsnyia auei limbi,
4
“în tote84,
lămi a nsme, -..:
-.

foksndă

„i
Az:bske, vede, glagoli, dobre, -iest, J5vite, zalz, zerale,
ije, i, -kaks, lisde, mislete, nam, on, nokoi, rz4z, 'slovz,
tferdz, sks, fortr, .xer, o, ui, vervă, mia,” mtia, ior, ier,

lat, îs, îas, 30.

ae

a

„Mai ne srms at adrogată uri ăltele; mi, arin aueste litere, a5 tradusă în dialektslă Slavonă, sakrslă: Evangelis, farntele anostoliloră wi alte kzryi biseriueruti, .. :
eu
,
C.: În anslă 887, ne timnală
Isi Vasili -Mauedonă, îmi:
nzratălă Konstantinonolei, tindă: înks [atriarsslă Fotis,

:

sa trimisă. la Kneazsls:Olleg.în:
Resia ne Mitronolitalt Mi-.

xaelă. Ile aaesta Pai silită nămitlă” Knează, boerii .mi nonorălă ka, ss 'le arate o minune mi anoi 'voră. krede mi se
voră boteza. ... ela ue. kredea în kswsntali neminyţitoriă 'ală
Isi lisssă ks „de veni “ere în nămele. meă,. veni kznsta,mi
piela ue' lkrede: în: mine, fantele kare -le. fakă mi auela le vă
„fase“. a. zisă kztr5. denmii: de .mi n este ertată sz uears
vineva uerkare de la D-zes, ks tâte aueste vereni re .voini,
Iarei as rsnsnsă:. „57 se arsnue în fokă. Evangelislă, karele snsne.desnre atzte minsni ale. lui Rristă, mi de'ns.va
arde, vomă krede. de D-zes adevziuati ne uelă.de tine nredilată.“
Atenae Arxiereslă a rzdilati mzinile ini okii snre
veris mi, ivksndg o răgsuisne, a arsnkată salra mi sznta karte în fokălă

lare aurinseserz,
mi msltă

timnă

a rzmâsă

Lzar-

tea neatinsz de flakzri. Atsnuo: toni sas zimită,. uni. lee
“z5ndă în nredikz, sat grrbită a se boteza. .:. .
A
re

Ă
UR
1.:.1D.:. În anzlă 995 dans Kristă, marea nrinvesg
. Olga, sopia: Kneazslsi Egor din Rssia, .(karele nănint mai nainte
ve:

nise -as&nra Romaniloră. ks rare ntere marin5) dens: mor„tea somslsi ei s'a xlssă la Konstantinonole, fiindă atsnde îra-
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nsrată Konstantină Leonă wi Jatriarkă Iloliesktă, mi a e- ?
rătă ss urimeasks botezslă. Botezsnds-se înnresns ks! bo=

erii 'sci (afarz de fiizlă ci Svetoslas karele pă s'a. îndenlekat5) mi nriminds-se de kstrz kiar îmusratslă din suntelă
bautisteris, se nsmi Elena. Dsnz aseasta,urimindă
n
ele mai
mari onori de la îmnsratslă, mi lszndă ks densa nreogi mai"
mslui, s'a întorsă în Rosia mi aă "botezată msltă nonoră. K5
tote aneste' natră “nxotiagande,

n'a iskati niui snă

uirogresă

-kristianismălă în Rsia, din: kazsa neînuetatelorE resbele mi
înkslkzri, a nekredinnei Kneaziloră,: ui a înrzdouinsrei. nrexenteloră idololatriei în ssfletele nagisnei,
Se

=

Bu Wea-de ne srm5 nronagands se fos ne la anslă

988, no ksndă îmnsrsi aiaă
Roanstantină fiii Isi Romană

Krisovergi. „Atene

la - Konstantinonole „Vasile mi
II, mi era natriarkă Nikolas

marele - Enează

-nenotă Eneginei. Olga

feksndă esnedinine

sas Elenei,

als Rasici Vladiinirg,
mi

fii” lsi Sfetoslavă,

assnra Xersonesslsi

Tasrikă sai Krs-

“mălăi, kare! se 'stenznea de kstrs îmnzragii Konstantinonolei,. a anskată uea mai tare uetate Kafa, anot. Xersona
kanitala, Xersonesslsi, ini nortă komerpială al Morel „Negre:
Ile 'srms, nrin ambassads la - Ronstantinonole, a uerstă ne
Ana sora îmusraniloră de sonic, nentrs ka ss: :nirDseasks
'Tasrika mi s5 takr nase. Îmnraţi IUlă,- resnănzindă ks nz-i

carts legea's5 dea ne sora lors dens sni. nzgsnă,
nlekată .s7se “boteze.

Atenue ':viindă

eli s'a

Ana la Xersona

kă

strslăuite întovsromiri, Vladimiră sa: botezată, a luată .n5-mele de Vasilie, mi s'a ksnsnată ks! ea, uetindă

ksnsniile

“Mitronolitsls de la. Xersona. . D)snz aucea, memorabilălă Vla- dimiră, stzremsndă idolii mi temnlele nsgsneniti. în tots meara sa, 'a rsdikată altare 'kredinmei uei adevsrate; mi kiemsndă ierci wi Arxierei, a botezatE ne 'doi-snre-zeue
fii ai
s6i, ne boerii sei mi: miliâne de -nonoră în nsrae; De atsn- :

ue s'a întemeeati ortodoksia în Resia,--s'a “Isnită,
astazi se luppemte între nondrele

ltraboreale.-

ui “USN5
i

“Iar Seftoslavă, -tatzlS nsmitălui Vladimiră,
era om vsrsztoris de sznge mi verbikosă: Kondă s'a desi ks mms
sa la Konstantinonole, nreksmă snăserzmă, nisi într'snă kină
z

-
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ui s'a întorsă nelegisită.

Tots.

viana. sa,mi o .nctreea.în lagzră ; msnk
area si krodz ai:
uslatz; Karălă secă era kornlă seă;
kortslă, scă, uerslă ; a-,

mternstslă' scă, nsmsntsli; nerina sa, imeao
a lalslsi; xlamida vea grdsr Suitikz, amternstali zui
akoneremsntslă 'se;

vesalia

mi desfotarea

Isi, resbelslă
mi vsrsarea de ssnge.

„La anzlă :966 dus

Rristă, &ngorii, n5mini 'Tărui, tre-

-Esndă - în “Tragia mi. jefăind'o,. îmnsr
ateli

-Niueforă II Foka, a skrisă
nrcasis treuerea.

.

Konstantinonolei

domnslsi Bălgariloră ka sm leo:

Avesta, nesănăinds-se, îmnzratelăa trimisă

ne Kalouiră, fiizlă domnslsi din

Xersona, soli kstre. nsmi-

tslă Rnează Swetoslav, îndemnrndă-li
57 vie asănra Balgariloră. “Avesta, trekndă Denzrea, a lsată
nenămsrate- snolii

de la Bslgari, mai malte orame mi xotsui, ni
netreksndă a-

kolo mi 'anslt srmwtoris, a knrinsă tot, Bslga
ria, ssnsindă
mi 6 domnii ci Borisse mi Romanş. „Dar.
vozsndă ks n
mai kăgeta s3 se întirkz în natria sa, îmnsr
atălă de atsnue

Ioană

Jimiske

a trimisă! asănra

kă-omtire. Ramii atnue, afisndt
Balgari, mi a liemată în alianns
Iavuinaui, adik, -Dako-Romanii din
ne &ngsrii Ikzitori în Ilanonia,

Isi

îie Magistulă Barda

de aeasta, aă
ne Simi, kari
Daria nronrie,
mi a5 komussă

de trei sute mii Omeni.. Viindă Barda

ărmată ne.
se nsmeaă
asemine ari
o armata

assnva loră, mi temn-

ds-sea da; bstzlie general, fiindă kr
n avea de kztă 17
mii Omen, a înuenztă a se bate nămai
ku x5rugiri strategi-

ve; a trasă mai întzi ne

Ilauinayă în nimte . kăirse askunse,

uri mai ne toni f-as t6tă uni i-as urinsă;ne
ărms dălsndu-se
asănra veloră-l-alui, i-a desusrpită în mai
msălte nzruă; ui

ks tote kr msltă timnă rzsboislă

era înks nexotzrztă,

dar

nai

ns-

în fine barbarii, ks tots onsncrea 'loră
uca, eroikz,

tstă. gineca ks sterăinga ui taktika Romaniloră
, În “ele. din
zrm5 Romanii învingsndă, aă înuenztă a-y goni
,.a-i kzlka în

nisiOre, a-i trea mi a-l nrinde, nznz ue nânte
a a venită mi

i-a onrită de a-i mai goni. Iar Rămuii ki
a5 nststă skzna
aă grsiti refgiă la Dirostslă, sat Drista
(sas Drautiorală,

ds

Romzni)' (Silistra. de astszi) înnrezns ks Svetoslavă

generarslă

loxă,

Pi

+
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În nrimsvara, viitâre. a nlekată înssiui îmnzratelă ass-

nra oră; ku

nai msltr

ristere de omtire, mi: kă o' mare flo-

t5.. Viindăla Ilrestlava, (orami odinidrz între 'Tglaea ini Sak-. -

vea), a blokată oramslă; dsnz aucasta ordonsndă assaltală,
Raumii a5 însenstă a. fegi, tar „Romanii, săindsse ne. mării uctrei,a5 tseată ne găarzi mi o măluime din. uci ari. mal
rsmsseserz.. Ile zrinz îmnsratslă,. nergzndă înainte la Dirostolă, Svetoslavă i-a emită mi s'a înkurkată în bataie; dar

Ramii, nenstendă resista Romanilor, ksuia nststă soia;
s'a trasă carzmi în. sietate.: “Între “axesto, îmuzratslă ' lase

mai mălte' zetsui 'de ne marginile. Dsnvrei, nimai Dirostolslă
„se mai pinea înkisă., Svetoslavă sfstsenute -ne at sei ka S5:mal
verse o datz norokslă, ui lsznds-sela bztae ks Romanii, Rsmii ag nerdstă kă totală sneranxa, de-a se mai pinea,. Sve-

toslavă atsnue were ertare ini nromiie a fi nentrs totădeaz-

na aliatsl& Romaniloră, mi ori ue Romană sai Tasrosuită va
veni în meara Isi, s n6ts komerma, liberă, Îmnsratslt atnse, nriimindă nronsnerile, Svetoslavă a venită la el de i s'a
înkinată mi sa mai răgată ka ss mijloveaskz, la Ilaainagi sz-lă lase a treze nessnsrată nrin Daxiaîn natria sa. Dup
axeasta îmnzratălă a rsgată ne Ianinani, nrominsnds-le ai
avea aliani, ne kondinisne kâ, nisi ci sm treakz Istrelă, mi

s5 nrade Bslgaria.

derea Rsruiloră,

Ei înss at nriimită tâte, afars de tre|

|

e

Astefelis lszndă kanstslă resbelslă Raseskă, îmnzratală

a nlekată trismfstoră kstrs Bizanuă, far
mzmimele omtirei sale, trekzndă în Dagia,
în ksrsele Iasinaniloră, nde omtirea s'a
fiindă nrinsă. vis, Domnslă Iasinaniloră
„legsnds-lă ks arginti îuri fsks an$ felis
bea ans.
|
.

Svetoslavă, ks rs=
a kszstă de odatz
sfsrsmati far elă
îi tsi. kanslă, mi
de naxară din kare

Dar în ksrsălă seloră mese uni, - kztă stensnisers Ra

|

mi Bălgaria, sai rssnzndită ui literile, desnre kare ami.
. vorbită, între Bslgari; fiindă ks în Illirikă mi în alte NDrIĂ
Slavone

se rrsnzndiserz

de maj nainte,

ka nele

ve kores-

n&ndeat ks nronrietatea limbei lors. De la Bslgari anoi le=
aă lată Dako-Romanii. Messiloră, mi anoi auei din Daia.
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nronrie, adiks Izksitorii [Jerer: Msntenermti

mi ai Moldovei,

adrogwnd înks' noz litere; n se tie îns de sine sat. komnăsă, . Literile
“în totslă szntă natră-zeuă mi trei, mi: Roms-.
“nil l6 nronănus astteliz, .
"7
A
a

“Il,

az—k, bske —f,

vede -— T, glagoli —A,

dobră — 5, jes—t8, jsvete — $, zals — 3; zemble

= isi
kâk—ăA, lisde— M,: mislete
—W, nau
— 0, on — II, riokoi.— P, r5ns — G, slovs

—T, tverds — 5, skă — oV, 5 — (), fsrts — X, xeră
— 6); otă — Il, pi —Y, vervă — Ul, ma — |, para —

B, ior —bhl, ieri —h, ier — Ti, ietă — dă, is — 10, is

— 1, ial— A; ia —"0, tite— 5, ksi —Y, usi —

IL, gea —
puii

în —Y, insilon.
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