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Naţiunile, în raportii cu: omenirea, ca şi indi-

videle, în raportii cu societatea
din câre. facă
parte, aii'o misiune:morală
de îndeplinitii pe-pă-

mintulăîn care i-a aruncati voinţa, lui Dumn
edeii şi evenimentele timpului.
Ea
aa

Acâstă misiune este de a concurge, după
aptitudinea şi geniulit lorit propriii, la triu
mfuli.
luminei asupra întunerecului, la desvoltarea
facul-

tăţilorii intelectuali, la cultivarea simţiminteloră

celori

nobili, în conformitate cu rațiunea,

gile morale şi social
care e,
tindi la ună
ali progresului şi binelui omeniri.
Din

acesti. puncti

de vedere
. dar

cu le-

idealit
o

plecândă,

este naturali şi logicia ne întreba ; Națiu
nea
Română, descendinţii vechiloră colonii roma
ne
din Dacia Traiană, precum. Şi 'acei din Dacia
Aureliană, avut/aii ei vre-o misiune în midloculii:

popsrelorii între care ai trăită ? Indeplinit
u-şi-aui
ei menirea la care aii fostii: chemaţi ?
- -

o
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Pentru. a: răspunde, la aceste întrebări atâti de
importante, 'cată

să ne. 'aruncămi

o repede

pri-

vire retrospectivă asupra istorie Românilorii de
la aducerea: Jorii, în .:Dacia” veche de către Ma-

rele Imperatore-Traian şi până în gilele nâstre.
Vomii

vedea

dintr'acâsta că poporulii

români,

deşi prin forţa evenimentelorii a fosti împărţită
în mai multe state, totuşi a jucati “ună
portantii

în istoria

rolă im-

omenirei.

Cândii Marele Imperatore Traian a populatii
Dacia cu colonii romane, elii a avutii de scopii
maj: multii ca să plantese aci o sentinelă depăr-

tată a civilisaţiunei romane, de câtii să: adaoge
o provincie la vastuli s&ii. imperii.
„ Acesti 'postii: depărtatii al Romei avea să fie
nu numai un bulevardi puternicii. pentru apărarea imperiului în contra roiuriloră. de barbari
cari inundai necontenitii Europa: Eli căta să
devie. totii-de-odată şi unii agentii precursore al

civilisaţiunei, o faclă aşedată în intunereculu bar
bariei, care: să aducă la cunoştinţa. cea adeverată 'poporele cele sălbatice ce veneau sâ năpădâscă asupra lumii civilisate de atunci.
Istoria” ne spune pe larg cum acestii popori

martirii, cum descendinţii Romanilori din amândoă Daciile şi-au îndeplinită şi, cu braţulii, şi cu
mintea, şi cu inima,

sacra misiune

ce ai avutii

de la Provedinţă. „Nu este Națiune | pe , suprafaţa Diimintului care
să fi luptată şi să fi suferitii mai multi pentru

" INTRODUCERE
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apărarea existenţei . sale, “pentru “libertatea

şi na-

Vionalitatea ei, ca națiunea Română. Nu este
po-

porii care să fi vărsatii mai multi Sâng
e pentru
apăr area civilisaţiunei europene,
:

“In cursă de peste 160 de ani, câti Dacia
'Traiană a stati lipită de - costele mamei sale
Roma,

străbunii noştri, coloniile romane,

s'a: bucurati

de tâte: avantagele unei protecţiuni binefăcătâre:

In

cursulii acestui spaţii, Dacia Traiană a ajuns
i

la uni gradit forte înaltă: de desvoltare şi înflorire. Mulțimea cetăţilori ! legate: între ele prin
căi

«de comunicaţie: sistematice, bazilicele, templ
ele,
amfiteatrele, băile, apeducele, ale: cărorăi
ruine
maj există şi astă-di, ne dovedeseii cu“
prisos
” gradulii de cultură la care. ajunsese
străbunii
noştrii.
E
|
- Dar în schimbulii acestorii' - însemnat
e avantage,: coloniile romane deteră metropolei
unii tributii : abondentă de sânge. Cât timpi Daci
a Traiană a fostii parte : integrantă a Imperiul
ui Ro-

mană, străbunii

noştri au: luptatii

necontenitii

alături cu legiunile - romane în contră toren
telorii
de barbari cari veneaii să: inunde , Europa
civilisată de atunci.
e
Dupe ce Aurelian abandonă Dacia-Traian
ă la
propria ei s6rtă (274), Româhil, desceridin
ţii COloniilor romane, ne mai "putendă să se
opue 'puterii celei- formidabile a: 'barbarilorii,
se vădură

nevoiţi, în: cursă de peste optii secoli,
a-şi afla

Scăparea

prin

munţii $şi speluncele Daciei,

pen-
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tru a-şi conserva intacte naționalitatea, independenţa, limba, religiunea, moravurile şi tradiţiunile loră străbune.
Cu tote relele ce căduse asupra nefericiţilorii
noştri străbuni, ei nu uitară că aveaii o misiune
de, împlinitii pe acestă pămenti.

-

Inconjuraţi de tote părţile, de barbari, Românii căta să stabilescă ne apăratii. între dânşii
un modus viendi, utili pentru existenţa amânduvora poporelor.

Barbarii,

ca

nomadi,

ne avendă

nică o cunoştinţă.de cultura pământului saii de
vre-o industrie, avură recursii-la străbunii noş- |
tri, spre -a-şi procura

cele

necesarii pentru

nu-

trimentulă şi. îmbrăcămintea lori... Cu moduli,
acesta, se stabili nişte relaţiuni comerciale între
Români şi barbari.
|
„Acesti contacti dilnic al Românilorii cu barbarii
avu o mare influență morală şi civilisătâre asupra unora dint'Enşii. Incetul cu încetul, barbarii
începură a se domestici. Perdendă din sălbăticia
lor primitivă, ei începură a se apropia şi a se

împrieteni cu Românii. Ei învăţară de la dânşii
primele noţiuni de agricultură şi artele cele mai
utile ; moravurile loră se mai îndulciră ; în fine
ei începură a intra pe calea civilisaţiei.
|

Românii din Dacia nouă sait Dacia Aureliană
eraii o parte din

coloniile ce trecuse peste Du-

năre de0 dată cu.legi6nele romane. Mulţi alţii
mai fuseră aduşi aci de Imperatorii cari urmară
dupe

Aurelian,

pentru

ca

să

populese

acâstă
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nouă țeră, spre a putea resista năvălirilo
rii bar.

bare. Aceşti Români! jucară unii rolii forte
im-

portantii în istoria omeniri,

atât prin vitejia bra-

ţului lori, câtii şi prin influenţa morală
a civilisaţiei ce esercitară asupra neamurilori barb
are

ce inundase peninsula Balcanică.
Sub

punctuli

de vedere

al

vitejiei,

ei for-

mară în a doua jumătate. a secolului VII,
im-.

preună cu Bulgarii, un Regabi puternicii, care se

desfiinţă tocmai pe la anuiii 1018 de
imperato.-

rele bizantinii Basiliii II: bulgaroctonu
lii.

In

anulă 1186, din creerii Pindului, centrulii

celi mai compacţi

al Româniloră

din Dacia nouă,

eşi puternicului regati Româno-Bulgar.
Fraţii To-

mâni Petru, Asan şi Ioniţă înfiinţară
acesti de

al

doilea

regati

care . se

investi

cu

aureola

de

împărăție şi care se străluci prin
fapte glori6se,

ce vori rămânea ne şterse în. istoria
omenirei.
Eli cădu sub puterea cea formidabilă
a 'Turcilor:
în anul 1392.
|
Ie
Românii cari “înfiinţaseră regatulii “Rom
âno-

Bulgar, moştenise tote -virtuţile civice
ale es:

tinsei Rome şi cari degenerat

şi se perdea în -

conruptulu Bizanţiii. Prin rolulii străl
uciți ce juca.
în Europa, acesti imperii român
întunecase deja

gloria, imperiului romanii de Orient
şi îl înlo-!
cuise în peninsula Balcanică. a
Sub

punctuli

Dacia nouă,

de vedere

esercitară

puternică asupra

morali, românii

din:

o' influență civilisătore,

Bulgarilor şi a celor-l'alte n6-

6

ISTORIA

GEXERALA

A ROMÂNILORU

muri slave. din peninsula Balcanică. Ei contribuiră în cea mai mare parte la creștinarea Bul-

garilor: şi a celor-l'alţă slavi din Balcani.
Astă-feli, românii din ambele Dacii, şi cu braţulti şi cu mintea își indeplineaă sacra şi inalta
loră misiune în midloculii popdrelorii barbare de
cari eraii incongiuraţi,

lisaţiunei,

ca nişte apostoli ai civi-

regenerată prin cristinismu.

Mai târziu, în secolul XIII şi XIV, dupe ce
românii din Dacia Traiană formară cele dou&

state puternice, România şi :Moldova, evoluţiu_nile lori istorice devinii şi mal pronunţate în destinele Europei.
La inceput, cele două

state

române

avură: a

se lupta necontenitii în contra puternicelor regate vecine, Ungaria şi Polonia, cari tindeaii să
le răpâscă atâtii independenţa cât. şi religiunea.
„Mai

în, urmă însă, dupe

a Musulmanilor
cele

două

state

ce. formidabila putere

pătrunse şi înaintă în Europa,
române,

intrară pe o cale cu

totulii nouă. Ele nu aveai acum a se lupta numal cu Maghiarii : şi

Polonii

pentru

a 'ȘI apăra

naționalitatea şi: religiunea. Prin situaţiunea lori
geografi. că,
fiindu bulevardul Europei, ele au
cătată să lupte cu tărie in contra
musulmane care veneau. să inunde

torentelorit
Europa, să

înfrângă crucea și să injuge omenirea creştină la
carulă Semi-lunei. |.
„Cu braţele lori oţelite, Românii şi Moldovenii,
ai înfrântă în atâtea, rânduri puterea musulmană

INTRODUCERE
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Şi le-a paralisatii proiectele cele mari:de cuce
-

ire,

Câte toredent
sâng
ee

nu ai

versatii Ro-

mâniişi Moldovenii din pepturile lori
pentru
apărarea crucii şi stăvilirea progresului
'Turcilorii

în Europa! De câte ori armiile cele
puternice
ale Musulmanilorii, cari porneati. ca tore
ntele
cele furioase ca'să inece centrul - Euro
pei, nu

S'aii sfărimatii de armele gloriosului
Mircea,

vitezului Radu

de

la Afumaţi,
ale

ale

teribilulu

Vlad-Tepeşi, ale marelui şi în eternii glor
iosului căpitani Mihaii-Bravulă, ale lui Alex
andru
cel Bun, ale măreţului Şi viteazului domn
ii Ştefan celi Mare şi ale multoră altor domn
i viteji
şi patrioţi.
II
pet

Daca Europa civilisată de astăgi ar cunş
te

mai bine istoria Românilorii, daca “ŞI:
ar aduce
aminte de serviţiile cele importante ce.
et 1 ai

adusă în niște timpi atât de dificili, daca
ar cu-

„geta câtă. de multii ati contribuiti Româ
nii, prin
sângele lori

vărsatii pentru

apărarea

civilisăţiu-

-nei ei, acâstă Europă s'ar. intsresa cu
totul altiifelii de sorta acestei Națiuni martire;
:

i.

Dupe o lucrare de mat bine de: dece
ani, mi-

am luat curagiulii.de

a

da '“:publicităţei “partea

anteii şi a doua a Istoriei Generale
-a Români:

lorii din amendouă
Cândă

am

Daciile.

întreprinst
.

acâstă

e
importantă

dar

3.
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forte dificilă lucrare,

cu cedatii mai

multi

imperi6se

unei

am

umplu

mal

necesităţi,

vruti

să.

multi un goli fârte simțită pentru completarea
educaţiunei naţionale a junimei nâstre studiose,

de câtă, a adăoga o carte mai multi
ndstră

în literatura

istorică.

Precum 'am dis '0 şi cu altă ocasiune, d o mai

repeti şi aci:
Avemi unii nămolă e cronice, de arhive,
de documente, elemente proprii pentru a ne seri
la scrierea

unei

istorii a patriei ; dar

nu

avemii

âncă nici unii manualii pe care să "ăi punem cu

confiență în mâna junimei studi6se. Sunti forte
mulţi dintre noi, Gmeni învăţaţi, Gmeni politici,
bărbaţi de statii chemaţi a conduce destinele ţăvii,

cari

cunoscii

istoria

mai

tutulorii

n6muri-

lori; dar cari ait o idee forte vagăşi mal ade-

sea -eronată de epocile şi

faptele

cele

mai

im-

_portante, ale istoriei Patriei.
Dupe uni studii foarte îndelungatii Şi tenace,
dupe consultarea şi verificarea scrierilori celor
mai importante ce avemii până âcumii asupra
istoriei n6stre, ami întreprins redactarea acestel istorii, conformii unui planii cu totulii nuoii,
conformii cu logica şi cu natura, faptelorii prin
care a trecuti istoria nâstră.
Ami adoptatii în scrierea. acestei istoril siste-

() V. Broşura mea intitulată
fondatorului 'Țărei Româneşti,

B. P. Hăsdeui

şi Radu

Nesru,
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mulii didactică sati: mai bine Siotemulii
dogmatică.

Cele ce se predaii scolarului după
catedră, trebue să fie dogmă pentru densulu
; daca profeso-

rulii Ensuşi se indoeşte de veracitatea:
faptelori
ce voeşte a învăţa pe şcolari, şcol
arulă perde
cenfienţa în profesorii şi cu densa
perde zelul

care "li susţine, 'care îl dă putere”
ca să lupte
cu dificultăţile studiului. Iusă,
fiindă-că istoria
nostră coprinde multe cestiuni
îndoidse, multe
controverse, amii discutati în note
cele mai multe
şi mai importante din acele cestiuni
, ami expusă

într'uni modă scurti opiniunile istorici
lori noş.
tri în privinţa, unoriă asemenea. punc
te şi amii
emisii

şi opiniunea

mea

personală.

E

Dsparte de mine ideea de a fi dat
ultima şi
adevărata soluţiune în privinţa, cestiune
loră con-

troversate

ale istoriei

nostre ; dar fiindii-că ori

ce dificultate istorică trebue ciuruită
Şi lămurită

prin

prisma

criticei,

pentru a putea; ajunge la

adevărata .soluţiune, mi-am făcutii
Şi eii datoria cu toată atenţiunea ' cuvenită „uno
rii asemenea cestiuni. Prin urmare, şcolarul
i care va a-

junge la maturitate, amatoruli
de adevăruri istorice, istoriculii eruditii, vorii
avea ocasiunea, să

cugete şi să verifice âncă o dată asemen
ea cestiuni,

Şi să işi dea verdictuli lori finali.
Din parte'mi,
voii fi fericitii ori când voiii vede
a că ami pututi

provoca, discuţiunea şi lucidarea
vre unui punct obscurii şi: îndoiosii în istoria Patriel,
|
Istoria nu este averea saii monopolul
nimănui;

LO)
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ea este bunuli . sacru al Patriei. Fericitii acela
ce o trateză cu conştiinţă şi fără pasiune,
nedemni acela ce o maculză. Fie- -care, după
ca-.

pacitatea şi inteligenţa sa, este datori să contribue la descoperirea adevărului, şi Patria şi .
generaţiunile viitâre îi. vori fi recunoseătăre.

Este mici la .sufletă, este nedemniă . istoriculii
care îşi face unii amori propriii de:a'şi susţi
ne

„Cu ori-ce preţii o opiniune,
vedeşte

eronată.

Este

chiar

fericitii

istoricii când vede că ştiinţa

când

se do-

ork-ce adevărati

istorică progresâză,

cu timpulă, când vede că se lucidâză, se desl6gă din când în când câte o problem istorică, căci numai ast-feli o. naţiune pote ajung
e
să aibă o adevărată istorie.
Ac6stă istorie este. împărţită. în cinci părţi

cari corespundi

cu. divisiunea logică şi. naturală

a fapteloră d istorice despre care ea tratâsă:
“Partea I. coprinde . istoria Daciel-Traiane din
timpii cei mai depăr taţi şi până la fondarea Sta-

tului Țăril-Româneşti,

513 a. Cr. — 1215 p. Cr,

Partea II coprinde istoria Ţării-Româneşti sai
a Munteniei de la fondarea acestui Statii românii

de

către

Radu-Negru

şi până

la redobândirea

„ domnilorii pământeni. 1215—1899..
Partea III coprinde istoria Moldovei, de la în-

temeierea

doninilorii

ei ca Statii şi până la redobândirea
păminteni

Partea IV

1349 —1822,..

coprinde istoria "Transilvaniei dela
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venirea Ungurilori sati. Maghiarilorii
:şi. pană în:
timpii de faţă.
Mae
=
Partea V. „Coprinde . istoria Daciei
Aureliană
săi a româniloriă din: peninsula Balcanil
or, de:

la 274 şi până în timpii de faţă,

„Am adoptată acestă divisiune în scrie
rea aces-iei istorii pentru că ea. corespunde
cu mersulii

şi natura fapteloră istorice despre care
tratsa.
Sârta politică şi socială a Românilorii din
Dacia-Traiană a fosti aceiaşi. atâtii în, „tim
pulă. câti.

ea a „făcutii parte din imperiulii Roma
nii

vincie a sa, 'câţii şi în tot

ca pro-

cursulă .secolilorii

câtă ai duratii invasiunile diferitelo
rii soiuri: de. '
barbari cari aă trecută peste dâns
a, Dupe nimicirea ' Avarilorii de: cătr
e Pepin. II,
197, Dacia a rămasă liberă despre
- ori ce turDurări din partea, barbariloră. Româ
nii ai. înce-pută să 6să.de prin. munţi „unde
aflase. până.
aci unii azilă sigurii, se risipiră; în difer
ite direc..
țiuni prin plaiurile - Şi câmpiile : cele.
mândse ale: |

Daciei .şi formară, diferite domumniate,. care-şi.
aveai,

fie-care - o existență „Politică a “soci
ală a. sa.
proprie.
ie
Astii-felă dar. nu mai putea fi vorb
a de. uni-.

tatea

politică şi socială -a tuturorii: Românilori,

Şi istoria lori. varia dupe natura, even
imentelorii

prin care -treceaii diferitele . fracțiuni în
care 'se:

impărţise : fostele . colonii romane Sati
;: mai bine:
disi, poporulia română care. se născ
use . din ele..

Românii

din

'Trânsilvania, dupe nişte

lupte

12
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crâncene şi sânger6se, cădendii sub puterea Ma-

ghiarilori, ai avutii şi au şi astăgi-0o s6rtă,. şi
prin urmare o istorie, cu totulii diferită da a
fraţilori 'din Muntenia şi. Moldova. |
Românii din 'Ţera Românescă, mai favorisați
de cursuli, evenimentelorii şi înțelegând mai
de timpuriă importanţa unei uniri mai compacte

între denşii, şi-ati dată mâna cu toţii. Diferitele

ducate

sai

dominate

ce

existat

la

începutii,

slabe şi neputinci6se în faţa dușmanului amenin-

țătorii, ai renunţati fie-care la mica sa suvera-

nitate şi ai formatii împreună, în secolul al
XIII unii statii mare şi puternică, care a jucatii
uni

avută

rolă importantă în analele omenirei,

care a

individualitatea lut politică şi socială şi

prin urmare

istoria lui proprie.

„Unit secolă mai -târdii, Românii din Moldova

adunându-se imprejurul unui vitezii duce
română din Maramureşii care trecuse în Moldova

urmată de o mulţime de nobili şi viteji cavaleri

şi de unii însemnatii numări de populaţie
română, au formati statul Moldovei. Acesti statii
asemenea a strălucitii mulţi secoli de glorie
și

de mărire şi de

asemenea a

avutii

individua-

litatea sa - politică şi istoria lui proprie.

Astii-felă dar

fiindi lucrurile,

putâm

Cadi în greşalaîn care ai cădutii
toricii noştri, de a trata

Singurii

contestii istoria

ei

să

unii din is-

de o dată Şi într'und
acestori

trei state ro-

INTRODUCERE

mâne ? Aceste state, deşi

de aceiaşi origină,
care. are: aceiaşi

acelaşi popoli

.

compuse

care vorbeşte

|

19.

de unii poporii

aceiaşi. limbă,

religiune şi obiceiuri, în fine de

românii, totuşi ele ai .avuti

rare 0 existență politică separată,

fie--

legi şi insti--

tuţiuni diferind Gre-cum între densele, in fine
o

istorie cu totul

proprie şi separată una de alta.

Sistemulii practicatii de unit din istorici nOş-

tri este nu numai in contra logicei şi
a naturei
faptelorii istorice, dar elii este şi de uni
resul-

tată practicii forte nefericiţi.

istoria a doă sai trei state
tere la epoce

„Nimente

A trata, de o dată.

cari au luati naş-

diferite, cari aii trecuti

distinse

unul

prin eve-

de altul, cari ai

fost;

adesea chiar în resbeli între ele, acâst
a mi se:
pare o procedare eronată care aduce
confusiune:

în mintea ori-căruj omi maturi, şi mai
cu s6mă.
în mintea scolarului care va: simţi o
mare di-.
ficultate de a ţine şirulii faptelori istor
ice a.

doă saii trei țări de o dată.

tă pentru ce amii adoptatii în scrie
rea
„cestei istorii divisiunea espusă mai
sus,
Ei am

adoptat mai cu s6mă

acestii

|
a-

sisteini,

logicii şi naturalii şi pentru cuventulii
că acâstă

istorie este menită ca să servâscă, ca
textit maj
desvoltaţi de studii peniru scolarii
de prin:

gimnaze şi licee.
In ceea-ce priveşte istoria Munteniei şi a Mol-

dovei de la anuli 1822 şi până în zilele nostre.

-
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ea, făcând parte mai multă din domeniuli istori
ei
contimporane, va îi tratată în parte formând uni.
volumi care va purta titlu: de, istorie contimpo-

rană a Romanilori, din Muntenia şi Moldova:
“

Autorulii,

ISTORIA GENERALA
ROMÂNILORU DIN AMBNDOUR DACIILE
_PERIODA I
Dacia anlică Și poporele cari ai locuit până la” transformare
a ci
„În provincie romană, 513 a, Cr. —107 p. Ce
CAPI.

Dacia înainte de regi

-

“Vasta regiune dintre 'Tisa, Dunăre, Mare
a-N6-

gtă, Dnistru şi partea Superidră a.
Carpaţiloră a
fost locuită, din cea” mai depărtată
antichitate,
de

o mulţime

de

popore

cari

ai

densa, fără a lăsa urme pronunţaţe

trecuti

nici

peste

despre

origina, nici despre limba, nici despre datin
ele şi
gradului lori de cultura.”
Sa

Aceste pop6re, pe cari istoricii vech
i şi noui
le-aii desemnati cu numele generali
i de popore

Indo-europene, pornind din centrul Asiei,
ai veniti

-
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maj ântâii în părţile caucasice, într'o epocă care

nu se poate precisa; de aci apoi, ca un
torenti
formidabilă, sai r&vărsatii, la diferite epoce
, şi au

populatii mai tâtă Europa.

Scriitorii cel vechi, incepând

cu

Homeri, ne

dai noţiuni fârte scurte şi forte obscure, atâti
i
despre ţările cunoscute mai târdiu. sub nume
le

de Dacia, câtii şi despre poporele ce le-ati stra.
bătutii,
N
„ Herodot, care a trăit între anii 484-——406

a

Cr., începe a risipi puţinii întunericulii care în-

făşura ţările dintre Carpaţi şi Dunăre. Eli, des-

criind resbeluli întreprinsii de către Darii
Istaspe, regele Persiei peste Dunăre, în contr
a Seiţiloră (513 a Cr.), ne spune că pe acelii timpi
re-

giunea care mai târgii s'a numiti, Dacia Traiană

era locuită în cea mai mare parte, adicăde la Nistru

până la Olt, de Sciţi, apoi spre vesti de Oltii

de către Agatirsi, apoi mai spre apusii de aceşt
ia,
şi a nume în Temişâna, de Sigini. Iar spre
Nordii

„de Sciţi erai Neurii, Androfagii

şi

Sciţii lui Herodot; 1) venise despre

Melanclenij.
marea, Cas-.

I. Grimm si Danaldson aii arătatii că sciţii
lui Herodoti sunt
unt popor Indo-europânii ; fără să arate
însă cării ă nume.
din grupele acestei mari familii aparţinii.
.
Mullenhoft deslegă cestiunea etnografică
a Sciţiloru și Sar.
maţiloni. Eli probâsă mal întiiă că Sarmaţ
ii sunt de origină
medică şi că Sciţii sunt în înrudire cu Sarmaţi
i. Apol eli stabileşte că Sciţii şi Sarmaţii vorbiari aceiaşi
limbă, insă în dia.
lecte diferite. Dupe acesta, prin midloculii
filologiei, elii probâsă.
că Sciţii şi Sarmaţii aă fostă unt poporii
eraniciă.

DACIA INAINTE DE REGI...
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piei şi se „aşezase de la'Donii până la Oli)
. He-

rodoti impărţea, confederaţiunea, sciti
că în triburi,
distingându-le pe fie-care dupe traiu
lii.. lori. In.
partea apusenă a Sciţiei, -adică în
«România de
astădi, de la Nistru până, la Oltii,
locuia Sciţii

plugari2.

N

aa

Se

3 Ancă de pe timpul emigraţiunei
popdrelorii în
Europa, două triburi de origină traci
că, vorbind
Prin urmare se conchido
i că Sciţil nat fostii : "nici mongoli
sati tătari, nici germani, nici slavi: ci
numai. eranj. E
i) Este mare diver

ginţă între autori în privința întin
deriiScițicl lui Herodotii pe pămentulii ţăril
Româneşti; D-nu Hăsaeti
Deşi generalita
€S/

=
==
=
_)

)

Oltu

limita

tea comentatorilorii lui Herodotii, întindii până
la
apuse
nă

a Seiţiei

lui Herodotii.

Rusul

Nadasdin,
alţii și D-nu Tocilescu, mărgineseii Sciţia
lui Herodotii; despre

apusti, numai pănă la riul Siretii,
aa
-Lăsândi la o parte via discuțiune
la care a dat naştere frasa
- din textului lui Herodot „îi nino zoo
irprasti relativă la afluenţii Dunării : Prorata, Tiarantus,
Ararus, Nâparis şi Ordesus;
lăsândti asemenea la o parte identi
ficarea, puţinti probabilă,a,

- Tiului Maris cu Oltulii. și raportându-ne
Ia altii textii mai clarii
„al lui Herodotii, nu esităm a crede,
împreună cu Dinu Hăsdeii
“Si cu gener
alitatea autorilorii, că Sciţia lui Herod
otii se întindea spre apusii până 1a Oltu:
i
Da
Herodotti, determinânaă hotarele Seiţie
i dice: |
|
» Vecini ai Sciţilori, incependii de
la Istru şi inaintândii spre
= interioruli pămintulul sunt: îutiiu
Agatirşii, apoi Neurii, de

„ aci Androfagii şi în fine Melanelenil
&

Nimeni nu se indoeşte că pe timpul
ui lui Herodotii, Agatirşii
locuiaii despre laturea apuscnă a
Oltului şi că teritoriulti. lori
uniti cu al Neurilorii, forma latur
ea Nord-Vestică, a Sciţioi.
Apoi daca Herodotii ne spune positi
vii că Sciţii so invecineati
despre apusi cu Agatirşii, resultă
evindentu că Stiția sa so
întindea până la Oltu,
9

2) Herodoti . bădice
:

“„ Dincolo

„Du

de Alazani

ani

a

„ii bici
ze

locuiaii 8 d (îi phiit tânitise m ai
grîu,

însă pentru usului lori, ci d : Xenia.6 sli

A.

)

i
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aceiaşi limbă,

avend

Geţii,.se aşedase

A ROMÂNILORU

aceleaşi obiceiuri,

Dacii

şi

în peninsula Balcanică. Geţii

se stabilise. la nordulii muntelui Hemulii
; iar
Dacii se 'aşedase la sudulii acestul munte şi

în Rodopi: Mai târdiii, nu se Ştie. când,

aceste

două: popsre veniră- şi se aşegară la drâpta

trului.. Ast-felă,

“Istaspe în contra

Is-

pe timpuli espediţiunei lui Dariii

Sciţilori (513

a Cr.) Şi. chiar -

maj târgii pe timpuli lui Herodotii, dupe cum ne

spune Tuciditi, Geţii se aflau stabiliţi la drâpta
Istrului,

de la gura Oltului şi până

la gurele Du-

nării. lar Dacii erai tot la sudulii Dunării şi ocupai Moesia superioară !).
Si

Aceste doă; triburi, deşi de aceiaşi origină tra-

cică, deşi vorbiaii aceiaşi limbă şi aveati acel6şi
obiceiuri, nu se contopiră şi nu formară unii
Singurii şi acelaşi stati de câtii fârte târgii, sub .
inţeleptulă şi belicosulii rege daci Boerebista
.
(57 a cr.).
Dintre

aceste doă, triburi,

Geţii apară

rie cu multit mai înainte de câti
Când

în isto-

Dacii:

Dariă Istaspe, regele Persiei, întreprinse

formidabila

sa

expediţiune

în

contra Sciţilorii

1) Scriitorii eleni dedeai o accepţiune generală numelui de
getii, întindendu-lii si asupra Dacilori Acestă confusiune provenea din causi că Elinei, pe când Geţii înființase puterniculu loni regatii pe amândouă laturele Istrulul, ei îl cunoşteati
mai de aprâpe prin cultul lori proprii, prin spiritulu lori religiosii si resbelnicii.
:
Romanii însă, după cum spune Dion Casius, care fusese prefectu al Panoniei şi care vorbea în cunoştinţă de causă, îi numiau Daci, aşa precum se nnmiaii ei singuri,

DACIA INAINTE DE REGI
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(518 a cr.), Geţii, forte curagioşi prin natur
a lorii, S'aii opusă cu armele contra lui Darii, „. Acest
a.

insă îl învinse şi-i luă cu densuli in contra Sciţi-

lorii. Dariti trecu Dunărea peste unii podii
pe
vase (lingă Brăila) şi pătrunse.pe pămentul
i ine-

micilori. Voindii apoi să înainteze: în ţâra,. Sei-

țilori, cu formidabila sa armată, încredinţă
paza
podului pentru ună. numără hotăritii
de „dile,
unorii căpitani greci. carii veniseră cu,
corăbiile

loră acolo,

- Sciţii,: înspăimentaţă la vederea. unei: arma
te

atât de numerâsă, nu cutesară să. dea
peptă. cu
inamicul ; ci, pentru ali învinge, ajergară
la alte
„ migl6ce indirecte. Ei formară planulii
de a atrage

pe

Persi

lorii. Fără

în părţile sălbatece şi sterpe ale ţării
a perde

pe duşmani

din Vedere,

ei

se retragi necontenitii d'inaintea lui, - argendii
şi

distrugendă tot ce lăsaiîn urmă.

Persii urmară

ast-feli după Sciţi cursii de mai. multe dile,
până

„când

se pomeniră

pe

nesimţite

pustieloră. celori mai sălbatece.
Dariă,

în ..migloculii

a

obositit de atâta cale infructuâsă, începe

totii de o dată, a simţi şi lipsa de hrană şi.
de

apă. Nu

ridice
Dunăre

mai

puţini

elii se teme ca să

nu i.se

saii să i se sfărame Podulii ce lăsase la
în paza unori greci asupra cărora,
nu pu-

tea să pue îndestulă confiență, mai cu
s6mă că
Şi dilele.pentru care îi însărcinase cu paza
podului
espirase deja. Elă începe” dar a, se
îngriji de

securanța ui şi se opreşte pe loc...

-

|

i)

„

ISTORIA GENERALA

A ROMÂNILORU

“Pentru ca să pue capătii acestei îritreprinderi
atâtii 'de -hazardose, Dariă trimise pe ună ostaşi
aj. săi la căpetenia Sciţilori cu invitare ca sai
să. stea

la luptă cu densulă, sai să-l trimită: pă.

mintii şi: apă, în semnii de supunere. Sciţii, spre
„respunsii

la cererile lui Darii,

îi. trimiti

o: pa-

sere, o "brâscă, unii şorece si cinci săgeți: Darii
se: bucură de 0 cam dată la: priimirea acestorii
obiecte, luându-le ca semnii de supunere din par-

tea, Sciţilori. Dar unii înv&ţatii getii esplică 'lut
Darii simnificarea emblematecă a acestori o0biecte. Eli îi spuse că aceste obiecte va să gică :

| „Persilorii, dacă nu veţi sbura. ca pasările în aeri,
dacă nu vă veţi afunda ca brâsca in apă sai
dacă nu

ve veţi ascunde în pămenti ca şorecele,

nu veţi scăpa de săgețile Sciţilori“

|

Ac6stă interpretare se şi adeveri îndata, căci .
Sciţii, încuragiaţi de strimptorarea în care se aflait

Persii, începură a-l ataca şi a-i hârţui necontenit;

dioa şi noptea. Persii inchietaţi de dificila situa,
ţie in care se aflaii, nu se mai gândeau de câtă
cum să. scape de săgețile Seiţilori. Ei inventară
O stratagemă prin care reuşiră -a face pe Sciţi
să-i: pârdă unii momentii din vedere şi să ajungă

la Dunăre. Aci temerea morţii îngheţă uni n0mentii

inimile -tutulorii,

căci ei nu

mai aflară

în

fiinţă podulii pe care trebuiaii să trâcă Dunărea
înapoi, şi pericolul era mare ca duşmanulii să
nu-i ajungă

dupe

urmă.

Dar

uni

norocii

estra-

ordinară făcu ca, podulă să vie la loci şi asti-

-. DACIA INAINTE DE REGI.
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feli trufaşulă Dariă Şi numersa, lui „ste , abia
scăpară de la o morte certă din partea Sciţiloriă.

„După, retragerea

lui Darii şi a 6stei sale, Ge-

il rămaseră linişti în ţera lori.

Mai târdii când Filip II regele Macedoniei se
sculă cu: resbelii în contra. Sciţilorii . (340— 33s-

a cr.), Geţii îi venirăîn ajutorii. Cu' puterniculii

lorii concursii, Filip. reuşi

a

desființa ;regatulu

Sciţilori. Atunci Geţii se aşedarăde amîndoă la-

turile Dunării, unde înfiinţară ună regatii-puternicii care se întindea
de la porţile de: ferit până

” la:Nistru.O parte din „Populaţiunescită
a, fu; gonită şi imprăştiată;

iar altă parte se. contopi.cu

Geţii. Tot cam p'atuncă Şi Dacil trecură da stinga

„Dunării, aşedându-se în "Transilvania, Banatulii

„Lemiş6rel. şi. în. o-parte din câmpiile dintre Tisa
şi Dunăre. 338S.a cr).
. . - Da
„„ Pe la 836a cr.; Alexandru celă Mare, regele
:
Macedoniei, voi să facă. resb
: Persilo
el
rii. i
Spre a

întreprinde, acestă mare ; expediţiune „mai cu.
se„Curanţă, ; el ' voi: să: supue mai, intii pe, Geţi.

Geţii-se aflaii pe atunci aşegaţă. de :amîndoă . laturile Dunării.

.:

SE

atare

„ Alexanâru, voind. să . trâcă:- Dunărea,

Geţii.îl .

aşteptară d'a stinga acestui: flucu
viă
patru

călări şi cu cinci-spre-dece mii pedeștri.

".Alexandru' căută

un

mii

Atunci

loci de trecere, pe unde să

nu fie vădutii de către Geţi. Eli: străbătu
Istru

într'o n6pte pe nave bizantine, de
comerţă, pe
vase d'ale piraţilor, pe luntrii şi altel
e.

. -

to
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„Geţii, vegenâu: se surprinşi de către -Macedoneni, se retraseră: în cetatea, lorii de lemnii. Dar
inţelegena că Alexandru

are să-i bloceze aci, ei

şi-au luaţi femeile şi copiil Şi $ S'ail retrasă” înn deserturi.

„“

i

“Alexândru,: din causa necunoştinţet locurilorii
_celorii Stlbatice în. care trebuia 'să urmărâscă

pe

iscase

în

Geţi şi din causa unei răscâle
ce se

Iliria şi Grecia, .trece Dunărea înapoi, Şi Geţii

“Y&mâni

în pace.

-

Puterniculă regatii înfiinţatii de Geţi de amândo&
laturile

Dunărei, nu se bucură prea multi timpi -

de o viață pacinică şi înflorită. Când Galil fon-

"dară regatul Galo-Tracic, de lă Muntele Emului
„până la Marea Nâgră (278 a. cr.) regatulă Geţi-

loră de pe laturea drâptă a Dunărel se desfiinţă.

„Acela din partea stingă a Dunărei nu avu

o sârtă

„mai fericită.: Geţii, necontenit în luptă 'cu Bastarnil,- un popoli de origină germană, se desfiinţă

şi regatulii lorii dupe laturea nordică a Dunărei.
Geţii' remaseră sub dominaţia Bastarnilor mai
“multi de un secolii, până ce înțeleptuli şi valorosulii rege daci, Boerebista, îi liberă de sub Bastarni
'pentru

a-i: contopi:

pentru

tot d'auna

cu 0moge- .

nil lori -Dacil' şi a format ast-fel o Singură Şi puternică . naţiune Dacă:
In :privinţa naţionalităţi Geţilorii și Dacilorii, s'a:

ajuns, prin 'ajutorulii filologiei, a se: conchide

în
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definitivi că ei. nu sunt nici germani, nică

slavi, nici Celţă ; ci numai Traci de origină 1). Etnografii şi filologii moderni recunoscii cu toţii

că Tracii sunt .un poporii Indo-liuropânii, diferind
numai în determinarea: grupei la care ei aparţini.

Acestea sunt puţinele noţiuni. ce ne-a lăsat an-:
tichitatea despre ţările şi poporele de la Dunăre.
- Dupe ce insă armele victoridse ale RomaniDilorii se apropiară mai multă către Dunăre, isto-

- Tia începe a ne da noţiuni maj satisfăcătore des-

pre poporele de la Suduli şi Nordul
Dunărei. .
„ Din puţinele: noţiuni istorice ce ai ajuns până
la noi,

Daci,
Dacia

putemii

număra

vre-o

şepte

regi

Geţi şi.

incepând de la Dromihete şi până când
fu transformată in provincie romană.
: CAP.-II

Roşii

Goţiloră

Şi ai Daciloră

„i Dromâhele. 319981 a..0r.
_Dupe mortea lui Alexandru Macedon (853 a.

cr.) vastuli săi imperiă sa împărţit între dife1) Herodot este celă
vorbesce

despre

dintii dintre scriitorii

adeveraţi Traci,
Straboni

cet: vechi care

Geţi, arătându-i ca un popor vitâzii şi că sunt

asemenea

a

îl numeşte un tribi

din marea familie |

tracică, adiogindii că ci vorbiaii una şi aceiaşi limbă. Elă considera ambele

pop6re ca identice,

stabilind. o deosebire celti pl-

inu topică': locuitorii din jos de cataracte până la Marca N6-

eră, Geţi; iar cel de la cataracte

în susti spre Germania, Daci.
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riţii săi generali. Tracia căgdu în partea lui Lisi-

mah, celi mai bravit dintre căpitanii:
lui Alexandru. . Pe. timpulii acela, Geţii aveai de rege
pe:

înțeleptul Şi belicosulii Dromihete. Lisimah ambi„ ționă:ca să':restabil
* stăpâ
âsc
nirea
ă macedonână
la Dunăre. Eli: învinge: mai înteit pe Geţi
în Dobrogea; apoi 'reuşește a trece d'a. stinga Dunăr
ii.

Dromihete,

regele. Geţilor,. bate

armatele

lui Li-

simah.şi prinde captivu chiar pe Agatocles fiuli
săi. Atunci Lisimah,. casă rescumpere: pe: fiulii
său Agatocles, este siliti să închee pace cu Geţii.

EI restitue

Geţilor tote pământurile

„ce le coprinsese,

mai dă şi pe

şi cetăţile

şi peste tote. aceste avantage,

fie-sa de :soţie lui Dromihete, .:

O. asemenea, pace, pentru un omi ambiţiosit ca

Lisimah, nu putea,
dupe

încheerea

fi de ov lungă Durată. Puţin

păcii, liisimah porneşte

cu o ar-

mie numerdsă asupra Geţilor,şi trece d'a stinga

Dunării.

E

|

Pentru a face ca Lisimah şi
în cursă, Dromihete trimite la
din ostaşii săi .ca fugari care
în mânele lui, cerendui ajutorii.

E

6stea lui să cadă
dânsuli pe unul
s'a lăsat să cadă
Stratagema a reu- -

„ şit pe deplin. Lisimah, incredându-se în spusele

pretinsului fugară care îi promitea să-i arate ca„lea pe unde să potă surprinde pe Geţi, fu atras
i

„Cu Gstea sa prin locuri selbatice şi cu totulii nepracticabile, dintre Prut şi Nistru. Hărţuit necon-

„tenit de câtre inemici, slăbitii de fome Şi de sete,
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Lisimah căgu în aşa strâmtorare în.câtii fu siliti
a se da, prinsi în mânele Geţilor cu tâtă Gstea sa.
"Armata,

getă: era, atâtii ae. înfuriată în contra

dușmanilorti ei în câți voia îndată a repune cu to-

tul pe Lisimah cu stea, sa.: Dar Dromihete, agerii
şi prevădătorii. pentru viitori, a ştiut să înfrene Şi
să contenâscă, pornirea cea brutală a. poporului
său. Usind de'marea sa autoritate asupra 3olda-

țilorii, eli i-a făcutii să înţel6gă, că era mai în.
inte-

" resulii patriek. lorii ca să aibă pe Macedoni amici

de câtii duşmani. Eli spuse ostaşilori săi că sângele
lui, Lisimah şi al '6stef sale va da -naştere “la mii
de resbunători carii le va. turbura necontenit ]iniştea în viitori. Şi intr'ună momenţii.de înduioşire
„el imbrăţişsda pe Lisimah ca. pe unii părinte. Armata,

getă,

învinsă

de seducătorea

elocinţa

a „regelui lorii,. cedesă simţimintelorii sae umanitare şi gener6se şi ast-feli Lisimah; şi. 6stea.. sa,

_Scăpaţi de ori ce pericolă. pornescil cu toți la. cetatea Geţilor Elia.
uz
Dromihete, mai nainte qe a lăsa pe Lisimah
şi Gstea lui să se întârcă în ţcra lori, voi să-i.
ospătese ca pe nişte amici. Eli ordonă: să se prepare doă mese una în faţa, alteia. Masa destinată

pentru Lisimah Şi Macedonenii 'săi cei. mal . de
frunte era forte lux6să: şi încărcată, cu bucatele
cele mai gustâse şi vinurile cele, maj: : alese, cari

Spumegai în cupele de aură; pe când masa lui
Dromihete, a căpitanilorii şi demnitarilorit sti era

simplă, cu bucate frugale, cu talere de. lemnă Şi
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cu :cornuri de 'animale in loci de cupe, pentru a

Lea vinulă.
_:- Dromihete prin acestii ospăţii, may multii emble“matică, voi să arate Macedonenilorii că Geţii de
şi cunoşteaii luxulii nu voiati să usese de densuli,
căci îlii consideraii ca uni viţiii care corumpe mMoravurile. şi virtuțile unui poporii. Elă voi âncă să

le dea să înțelâgă. că'este mal bine pentru dânŞii ca să âibă amicii de câti inamicii pe unii poporit

atâti de frugalii care ştie să se bată şi să m6ră

pentru independinţa

ţărei sale.

n.

Dupe- acestă ospăţii, Lisimah şi. Gstea sa fură
liberi şi se întorseră nesupăraţi în ţ&ra lori.
Se dice că Lisimah toti a mai făcutii resbelii Geţilorii ; dar nu avemii ounoşiinţo isistorice despre cele

intomplate.

ă

"Se crede: că. Dromihete ar fi murit apărandu- Ș
tera în contra Galilor pe la 281 a. Cr. dupe care
curindii în urmă se şi desfiinţă regatul Geţilorii din.
drepta

Dunării.

Orole sea Rolu. 176 a. Or.

“Dupe

desființarea : regatului Geţilor. din partea

dreptă a Dunării, istoria ne qă noţiuni forte slabe
şi forte obscure în privinţa regatului Geţilor din

partea 'stîngă
„ce pe laturea
“tenitii în luptă
germană 'care'

a Dunării... Ba ne spune că Geţii
Stângă 'a Dunării ai fostii neconcu Bastarnii,:-unit popoli. de rasă
tindea ai: sibjuga.: cu desăvirşire.
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„Pe când Perseii împăratul; Macedoniei, în ali-

anţă cu mai multe popbre nordice avea, resbeli
cu Romanii

(171

a. Cr.) Geţii aveau de rege pe

Orole sait Rolu. Eli fu invitată de către Perseii
ca să intre în alianţă cu densuli şi să ia parte
la resbelii în contra Romanilorii.: Orole: însă,
aflându-se în resbelii cu Bastarnil, nu. acceptă propunerea lui Perseii. Ostaşii. lui Orole nepurtân-

'du-se cu destulă vitejie intr'o 'lovire ce ati avută .
cu Bastarnii,: fură învinşi. - Orole,: ca 'să-i 'pedepsâscă de puţina lori bărbăţie, i-a condemnatii ca..
să dârmă cu capuli la picidrele femeilor lori şi
să, le servâscă -ca, nişte supuși. - Ostea 'lul Orole
„îndură, acestă umilire până ce. avu: ocasie, înt”o
altă luptă cu inamiculii, să, spele desondrea ce
apăsa asupra loră, repurtând 0 victorie strălucită.

Cu tâte luptele eroice şi sângerose : ce: Geţii
susținură în contra - Bastarnilorii,: nu le fu 'cu

putinţă a'şi scăpa ţ6ra de la peire: Slăbind din
-ce în ce ma! multii,.regatuli loră de la nordul
Dunării, cădu şi' elit sub complecta dominaţiune

a Bastarnilorii. Geţii suportară 'mai'multii de ună
“secolii jugulii: aspru ali sclaviei, până ce o voce
providenţială, ii deşteptă din somnuliu sclaviei în

care “ zăceai, îi chiamă să se -unâscă -cu: fraţii
„lori Daci şi să formese o națiune puternică, de
care avea să iremure mai târg Îi

neinvinsa

| Dupe. Orsle,: care nu: se şti: câti a. dotanită; Şi
până la venirea lui Boerebista' ca rege - al Daci-

-
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la anulii 57 a. CI., nu

se ştie

despre Daci şi. Geţi de „câtă numai Gre cari fapte

isolate.
Acesti spaţii de timpu. este plin mai cu
s6mă de succesulii armelorii romane în peninsula
Balcanică până la Dunăre.
„Asti-felă, la 148 a. cr. , Macedonia |se reduce
în provincie romană. La 118, armele Romaniloră

„Sunt învingătâre în Dalmația. La 113, Marcu Di.
diu înfrânge cu: desăvirşire -pe Traci şi-l respinge
„în limitele ţării lori. .La, 112, Liviu Drusu-ajun
ge
până la Dunăre şi pune capătii incursiunilorii
ce
Dacii făceau peste acesti fluviii.
"Atunci Romanii făcură pentru prima Gră, cu-

noscință cu locuitori! Daciei. La ei insă . locuitorii de la cataracte. (porţile. de ferii sai gheardapurile)

în giosii

de cataracte

se numiaii

se numiaii

Geţi;

cel. din susi

Daci. Maj în urmă însă

numele de Daci se generalisă şi totă “țâra, încependă de la riul. Morava, hotarulii Germanie,
“şi până la Boristene, se chema Dacia.
|
La

108, Marcu

Minuciu

bate pe. Traci: în tot

ţinutulă Ebrului, şi atacă pe: Scordişti şi pe Tribali: Dacii veniră în agiutorulii Scorâiştilorii; însă

spăimintați

de sunetulit

trombelori

romane,

lu-

ară fuga.
„La 86, C. Scriboniii Curione supune pe Darda
ni

şi pe Moesi, merge până la Dunăre şi trece chiar
- în Dacia, Insă înfricoşatii de pădurile cele întunec6se

ale Daciei,

nu cutâsă a înainta în întrulu

|
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țării Şi se trage înapoi, preferindii.:a

29

vedea

-pe

Daci mai de departe de“ cati a se bate cu denşii
.
"Bocrelista

57 a Cr.

Pe. când Geţii:se aflaii sub dominaţia Bastarnilorii, Dacii erai stabiliţi de multii timpă în 'Transilvania, Banatuli 'Temiş6nei: şi în câmpiile dintre Dunăre şi 'Iisa. Impărţiţi în. mal multe tri-

* buri, avândii fie-care căpetenia
conteniti în lupte intestine.

sa,el. » brăia ne:
|
Ma

Dacii apară. în istorie multă mai targ de câtă
Geţii, cam pe la 112a er., când ai începutii a

„veni în contactii cu Romanit şi când Liviu Drusu
a pusil

capătii! deselorii

incursiuni

ce făceau

provinciile Romane d'a drâpta Dunării.

în

In acestă epocă moravurile Diicilorii se: COrupsese fârte multi; ei căguse- în
moliciunea

şi desfrinarea . cea: mai mate;

viţiulii băuturej,

sorgintea tutulorii relelorii,; îi coprinsese cu totuliă..
“EI pâte ar fi: şi perită. cu totulii, ca nație, dacă
Provedinţa nu le trimitea unii omi care să-i
scotă
din abisulii în care se prăvălise, uni omi care

să-i regenerese cu desăvirşire şi să facă din ei

o naţiune bravă. care să lase urme neperitore iîn
istoria popdrelorii. Acesţii omii menită ea să scape
de la o peire certă poporulii Dacii, fu Boerebista care se ridică ca rege-al Dacilorii cam pe la
anului 57a. cr.
|

Boerebista, bărbații inteliginte, înţeleptu, ener-:

|
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gici şi viteză, a înţelesă chiar, de
că, sprea regenera

poporulii

la

Daci,

inceput

trebuia

nu

numai instituţiuni şi reforme radicale; dar pentru ca, aceste reforrne salutari! să fie primite şi
observate de popor, trebuia ca ele
duse prin organuli unui personagiă
aceea, Boerebista işi asocie la putere
marele preotii al Dacilori..
„. Acestii

Dekenei

se dice

să fie introdivin. De
pe Dekenei,
o

că colindase

țări şi că fusese chiar în Egiptiă,, spre

multe

a se ini-

ţia în ştiinţele preoţiloră egipteni. : .

In unire cu. Boerebista, Dekeneii puse în lurare a regenera moravurile poporului Daci. Eli
scose din cultulii Daciloră sărbătorile de n6pte
în care junele fecidre, cu. torţe aprinse, cântau şi
jucaii

ca nişte

bacante; . preoţii,

beţi

de

vinuri,

presiceaii viitoruli;i iar junimea Dacă, cu capetele
aprinse de băutură şi de. voluptate, se abando-

nau la desfrenările şi escesele cele ma! oribile. Eli

ordonă stirpirea tutulorii viilori din țeră, spre
a lua din mânele poporului acesti midlocii de.

moliciune şi de desfrânare.

|

Dacii priimiră şi observară cu religiositate tte
aceste măsuri salutarii, credendă că ele sunt or“donate chiar de Dei prin. gura ponteficelui lori
Dekenei.

In scurti timpi €ă deveniră ună poporii

sobru şi valorosi.
!
„ Astii-feli vegenerate moravurile Daciloriă,:
Bo-

erebista procede

la organisarea

politică a statu-

lui seii. Eli uneşte sub singurulii sei sceptru tâte
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triburile

din care

31.

LI]

se compunea :poporulă

Dacii;.

organis6să o ste considerabilă, o.deprinde la arme;

şi la disciplină. Acum, Dacii erau':0. naţiune aptă,

de ori ce întreprinderi belicose..

.....

Boerebista îşi indrâptă .mai întîi armele în
contra vecinilorii sei de: către: Apusii.. Intr'o .bă-

tălie sângerâsă care avu locii la .riuli
Tisa, :
el,

sdrobi cu desăvirşire puterea Boilorii Şi. învinse
şi pe regele 'Taurisciloră, care venise
. în :-ajutorulă lori. Boerebista, deplinii victorios, pradă.

şi pustieşte atâtu.
de reii ţâra inemiciloriă sei, în

cât multi timpi în urmă nu se mai. numia, de
câtii pustiile Boilori,
Da
Dupe aceste succese strălucite, Boerebista.. îşi

întârce. privirile către Răsăritii. Aci se aflati Ba-

starnii carii supusese de multi timpi,pe Geţi:
Boerebista châmă la libertate poporulit. Geţilori.
Aceştia, setoşi de a scutura juguli celi aspru al
Bastarnilori care apăsa de. multi. timpii asupra.
lorii, iai armele, se unescă, cu' fraţii şi,.libera-.

torii lori

Dacii și batii atâtii de cumplitii pe Ba-

Starni, în câtii cea mai mare parte se risipescii
Şi se aș6dă peste Dunăre în Balcani. Dupe aceea.
Boerebista, coprinde şi dărimă cetăţile greceşti
dupe -ţărmulă nordici al Pontelui-Euxinii,. pănă.

la Boristene.
e
pa
Inginfatii de măreţele sale victorii, Boerebista..

cutesă acum a-și îndrepta privirile: dincolo de
Dunăre. In: fruntea unei armate considerabile, eliipradă şi devastă Tracia, Iliria şi Macedonia. Ac6-

|
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'stă cutezanţă alui Boerebiste, deștâptă vit te-meri. în: inima

vit6zului poporii:

Romani.

Uni:

mare genii: militarii şi bărbaţii de. stati, -Iulius.
Cesarii, conducea -atunci destinele republicet Ro-.
mane.:-Elii, dupe ce învinse pe Pompeii - şi pe:
Pompeiani Şi se întârse la Roma, decise să por--

n6scă cu armele: ca, să copringă mai întiit tâte

țările până -la Dunăre, să facăi din acestii marefluviă fruntarea statului Romanii; apoi să pedep-:
s6scă . aspru

pe

Daci pentru cutesanţa

lori ; iar:

dupe aceea să trecă în Asia, în contra Parţilorii.
Fama proiectelorii lui Cesarii umple de spaimă.
„popbrele amenințate. Boerebista, decisita se opune.
cu armele, prepară - o Oste de doă sute mil 6meni..
Dar pumnalulii : ucigătoriă al lui. Bruțu, curmândidilele eroului romani, scapă pe Daci şi pe Parţi

de pericoluli
„Dupe

eminente cei ameninţa.

mrtea

lui

Iulius

Cesarii,

Roma intră.

intr'o fasă cu totulii nucă. Antoniii,
partisanulă

înfocatii al lui Cesari,

amiculii

şi

prin seducă--

târea sa elocință, isbuteşte a r&seula poporulii în
contra “asasinilorii. lui Cesarii,

pe care

reşte şi îl asediazăîn Modena

(43 a. Cr.).

Declaratii de către senatii

inemicii

îi urmă-.

|

al patriei,

şi Dătuti la rendulă

săi de consulii Hirţius şi.

Pansa,

cu Lepidu

eli se uneşte

tavă, fiului adoptivi

şi cu junele Oc-.

al lui Cesarii şi formâză al.

doilea triumvirată. In urma proscripţiuniloriă celorii mai sânger6se, prin care se distinge.acestit.

triumvirati,

Antoniu, ajutati de

Octavi,

bate: |
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cu desăvirşire pe Brutus şi pe Casius

de la Filipe,
publicanii (42

REPASO

nimiceşte cu totul partidului rea. .cr.j Dupe acesti triumfă Com-:

plectii, triumvirii îşi imparti Imperiulii
Romani,
Antoni
ia. ii
Grecia şi Asia.
Ii
Ajungendii .ştirea in Dacia

despre

mortea

lui

Cesariişi despre sfişierile ce sbuciumati Imp
eriul .
Romanii, Boerebista cu Dacii, iar începă
invasiunile și devastările lori în provinciile
romane,

Antoni ceru de la senatulii Romei
putere armată ca să pue capeti cutesanţei inamicilor ;

dar Senatuli,
ne dândă credământi celorit ce i se:

raporta

şi temându-se

ca

Antoniă

să nu întorcă :

„armele în contra Romei, “-a refusatiă
cererea.
Antoniă află midloci să inşele pe
Senată şi

să se proclame comandanti al oştil
ori din Macedonia. Mai târgiu elă, purtânai resbe
lii în contra.

Bastarniloră aliaţi cu Mesii, fu invinsi
la oraşulii

Istrianilorii. Se crede că la acestă
bătălie at luati

parte şi. Dacii, căci mai târdii s'aă aflat
i la ce.

tatea

dacică

Genucla

Antoniii.

semne

militare

Sa

d'ale lui.

e

Pe câtii timpi republica Romană fu
sguduită :
de rivalitatea triumvirilorii ce o guvernau
, nimeni.

nu 'se mai ocupa cu. afacerile Daciei. Dar
rescu-

lându-se Dalmaţii şi Panonii, Octavian Augu
stii
veni

cu

Panoniei

armată
în

la

malul.

Segesta
riuluj

(Siscia), oraş

Sava,

cu-scopii

alit
dea

învinge pe Bastarni Şi a plânta apoi
aquilele ro- .
mane în pămentulii Daciei.

4

Dar
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voinăti a se asigura

mai

bine

de

către

“Dalmaţi carii tot se mai ţineau în Setonia, fu
răniții în acestii resbeli şi se întorse la Roma.
Astii-felii resbelulii ce se proiectase in contra
Dacilorii rămase fără nici uni efectil.
Cu tote acestea, preparative mari se făceaii la
Roma. Sgomotuli de unii resbelii apropiati şi

iama despre eroismuli lui Augusti,

înfricoş6se

tare pe Boerebista. Octavian Cesarii era gata să
intre cu armele în Dacia şi să pedepsâscă aspru
pe Daci de cutezanţa ce avusese de a devasta provinciile imperiului Romanii. Dar sorta şi de
astă dată a fostii părtinitore Dacilorii. Rivalitatea

dintre” Octavian şi Antoniii; nuoli resbelii civilă

în care aceşti doi mari ambiţioşi erai gata să
arunce republica romană, înlăturară şi de astă dată
fulgerile Romei d'asupra Dacilori.
Regele Daciloră, profitândi de o ocasiune atâtii
de favorabilă pentru Dacia, cugetă să-şi atragă
favorea lui Cesarii. De aceea eli trimise soli la
Roma să propue lui Octavian ajutorul săi în
contra lui Antoniii. Acâstă solie însă fu respinsă
de către Cesari, care nu putu priimi condiţiunile

puţinii demne

ce i se făceauă.

Boerebista, supărată tare derefusu
lui Augustiă,
li
sa decisii să trâcă în partea lui Antoni. Dar
curendă dupe aceea întemplându-se o resclă în-

tre Daci, Boerebista işi perdu viaţa, şi ast-felii planulă să&ii rămase

fără efectii.

SI AI DACILORU
So
“e
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Ovole II, Dapige şi Ziraxe. 53—20

a. cr.

Dupe monrtea lui Boerebista, imp
eriul Dacilorii
se divise în trei părţi, avândde căpe
tenii : pe Orole
II sai Rolu, pe Dapige şi pe
Ziraxe. Acesta fu
0 mare causăde slabiciune
pentru Daci. Unde
până aci Dacii puteai scâte
sub arme până la
200.009 6meni, acum nu mai
puteai arma în
contra Romanilorii de câţi
de la 50— 60: mii

ostaşi.

|

Profitând de slăbiciunea

Ia
în care se aflaii Dacii

din causa disidenţilorii din lăuntru,
0 ramură a
Iazi
ghilori, poporii sarmaţiă dintre
Dnistru şi Donă
străbătu Carpaţii Şi pătrunse
in valea de susii a

Tisei: Dupe mai multe Inpte ce
avură cu Dacii,

ei se stabiliră în câmpiile cele
mănse

dintre Tisa

şi Dunăre, de unde goniră pe
Daci. Aceşti Iazighi
se numiră Metanastasi adică,
emigrați, spre deo-

sebirea celori de la Marea-N6gră.
Acum

|

Dacii se aflau în pericol şi mai
mare

din partea Romaniloră.

Din

fericire însă pent

ru
denşii, Romanii erai continui
în lupte intestine „Care
nu

Dacilorii.

le

dai

pasi

|

|

a se gândi la supunerea,

i

- Poporulă Dacii, aflândă că
Romanii erai prada.

resbelului civilii provocatii de
ambiţiunile trium-

virilori Antoniii şi Octavian,
şilea pe unulii din
capii lori, 'Orole, să se sc6l
e în contra Romanilori. Orole, care era f6rte
prudenti, inţelegea că

25
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disidenţile romanilorii aii să incetese în curând şi

că în slăbiciunea în care se aflai, Dacii nu

voră

putea să lupte în contra forţelorii Romanilori.

Pentru ca să înduplece pe. poporii să se lase
de o asemenea întreprindere. pericoldsă, Orole

aduse in faţa Dacilori doi câni carii incepură a
se. incăera şi a se mânca între denşii. Dar pe

când cânii se mâncati maj tare, Orole dete drumulă

unui lupi care incepu să fugă. Cânii cum vedură
pe lupă, se lăsără de a se mai mânca intre denşii
şi alergară amendoi, ea doi amici, în contra lupului.
Acestii esemplu frapantii, care spunea Dac'loră

întruni modă pipăiti că Romanii, vedendu-se
atacați
de către Daci, îşi vori lăsa certurile dintre

denșii și voră alerga uniţi în contra lori, deter-

mină. pe Daci a se lăsa de dorinţa lori resboinică

şi cedară hotărirei înțelepte a ducelui lorii Orole.
Dar cei alţi capi ai Daciloră nu fură tot atârii
de inţelepţi ca celă d'ântâiii. Unindu-se cu Iazigii,
cu Sarmaţii şi cu Bastarnii, ei prădară Moesia Şi

Dardania ; apoi străbătura Emulii, bătura şi despuiară pe Dentileţi, popori tracicu supusi! Rcmaniloriă.

Dupe strălucita batalie navală de la Acţii câş-

tigată de Octaviani în contra lut Antonii (31
a cr.), republica Romană se prefăcu in Imperiă,

şi Octavian luă numele de Augusti (adică alesă
de zei, inviolabilti).
Pe la 29 acr,, Statiliu Tauru, respinse pe Daci
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peste Dunăre, prinse mulţi ditr'enşii şi-i
duse la

Roma unde-i puse să se lupte în
amfiteatru.
Devastările Dacilori în provinciile
romane ce. rendă o r&sbunare mai simţitâre, M. Licin
iu Crassu,

comandantele oştilorii din Macedonia, piimi
ordini

de la Octavian ca să pedepsâscă
pe regii Şi
popârele cari ajutaseră, lui Antoniii.
Crassu bate pe Bastarni şi-l incongidră la Dunăre
într'un loci

în care se retrăsese dupe bătălie. Orole
II, dete

ajutori Romanilorii la astă impresur
are, Dupe ce
Crassu termină lupta cu suecesă, trimi
se pe Orole

cu recomandaţie la Octavian, care îl
numi amicii

Şi soț ali Romanilorii (28 a cr.)
In urma

se

acestora,

retrăsese

Crassu,

Ja iernatect

bătută

în. Tracia,

de

inamici,

decisii'a

se

lăsa de ori ce întreprinderi militare.
Dar, pe de
O parte supărată de Bessi, de 'Trac
i şi de Bastarni; iar pe de alta chemati -de
Orole să-i. dea
ajutoră în contra. lui Dapige, altă
căpetenie a
Dacilori, Crassu apucă iar armele
(27 a cr.).

Eli, bate mai ântâii pe Bessi, apoi, trec
ând Du-

nărea, înfrânge şi risipeşte pe Dacii
lui Dapige.
O parte “dint”'enşii - carii scăpase
din luptă: se

retrăsese
de uni

Romani
Venduţi,

în”

în
se

vii în mânele

cu ai săi,
Dupe

ună castelu.

Aci

ei fură trădaţi

militară grecii care introduse

nâptea pe

castel. Dacii, văgdendu-se astii-felii
ucise intre denşii, ca să nu cadă
Romanilorii.

|

acesta,

Dapige peri de-o-dată

|
Crassu,

se cuse

S
cu armata sa la,

28
29

|
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o speluncă mareși fârte întărită, numită

Cira.

Acestă speluncă era ocupată de Daci care-şi duses
e

acolo vitele şi tote avuţiile loră. Orassu

inchise

t6te intrările şi eşirile speluncei Şi constrânse prin
fânie pe Dacii cari eraii ref ugiaţi acolo să se prede
a,
In urma acestori victorii, Crassu, se duse cu

armata sa la cetatea Genucla, cea mai tare din
cele ce avea Ziraxe, a treia căpetenie a Dacilorii.
In acesti castru se, ţineau trofeele : militare ce

Dacii luase de la Antoniii în bătălia de la cetatea Istrianilorii. Genucla era construită lângă Dunăre. Crassu o bătu de pe uscatii şi de pe apă.
Dupe uni asedii destulu de îndelungati, Crassu

reuşi a lua, cetatea. Ziraxenu se afla aci,
se dusese să c6ră ajutorului Sciţilorii.

căci

Dupe acâstă victorie strălucită, Crassu se întorse
în Tracia, apoi se duse la Roma unde triumfă

despre Traci şi despre Daci. (26 a cr).
Cotysone, (26—1-1 a cv.)

Dacii văduseră în fine unde ii adusese desbinările dintre dânşii şi rivalităţile ambiţi6se ale
căpeteniilorii lorii. De aceea pe când Liciniu Crassu
triumfa la Roma ei, înlăturând urele şi ambiţiunile personale, se adunară şi aleseră cu toţii de

"rege unici pe Cotysone.

„Sub acesti rege, Dacii, iar îşi începură incursiunile şi prădările lori în provinciile romane,

îxecend

Dunărea, peste Shiaţă. Imperatorele Octa-
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viani

trimise la Dunărea

20

superidră

pe doi fii vi-

trigi al săi, Drussu şi Tiberii, ca să bată şi să

supue popdrele de acolo şi să pună în respectii
pe Daci. Iar la Dunărea inferidră trimise pe Cneu
Lentulu.
.
Se

Dacii fură respiuşi de către Cneu Lentulu peste
Dunăre în ţra lorii. Pentru a ţine în respectii
pe Daci şi pentru a-i opri de a mai trece peste
fruntarii în provinciile romane, Cneu Lentulu con-

strui castre şi fortereţe d'a, stânga şi d'a drâpta,
Dunării în care aşedă ste romană. Dacii însă |
atacă din nuoii pe Romani chiar în întăririle lori,
Cneu Lentulu respunde cu vigore la, atacurile Da-

„Cilori, apoi luând
teribilu. In aceste
lorii trei duci între
Acestă perdere
curagia pe Daci, îi
Câţi-va

ani,

ofensiva le face uni resbelii
lupte Romanii uciseră Dacicari fu şi regele Cotyson.
simţitore in 'locii da a desîntărită şi mai multi. Peste

ei se uniră

cu

Panonii,

cu

Sarmaţii

Şi cu Bessil şi atacară din noii pe Romani.

Lun-

gile luptece Dacii avusese cu Romanii şi armele lui 'Tiberiii abiaîi mai putură domoli (anulii
10 a. cr.). Cu tâte acestea în anulii următorii

ei. iarăşi erupse în Panonia şi o prădară. În anulii
4 p. cr. Aeliu Catu veni în contra Dacilorii ca
să-l infrânese. Eli a strămutată peste 50,000 de
Daci din vecinătatea Dunării în Moesia, şi "I-a

supus la plată de tributi.
|
In timpulii împărăției lui Tiberiii care a suecedatii la tronulii: Romei în anulit 14 p. cr. dupe

-
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mortea

lui

Octavian

August,

bătii

legi6nele Macedonice

Către

sfirşitulă împărăției

veniră

şi

maj

Dacii

Şi Sarmaţii

şi coprindit
lui Tiberiii,

Moesia.
Dacii de-

cutezători ; incursiunile lori fură

şi mai dese şi mai vătămaătre provinciilori
Ro-

mane, căci imperiuli, în acea epocă,
devenise
forte slabi (37 p. cr.). :
Câţi stătură pe tronulii Rome! Caligula,
Clau-

diu şi

Neronii (37—68

Dacii să

fi făcutii

p. cr.), nu se vede ca

vre-o escursiune

da

drepta

Dunării. Dar rivalitaţile dintre Galba, Oton
ă şi
Viteliu şi miseriile ce at decursi din ele,
au

dati curagii Dacilorii carii iar au respi
nsi legiunile' Romane.
Sub ' Vespasian, Marcu Plauţii propr
etoruli
Moesiei, înfrânse pe Daci şi pe cei
alţi barbari cari năvălise asupra provinciilori
Romane.
Eli strămută ca la 100,000 de locuitori
în Moe-

sia pe care ii făcu tributari Romaniloră.

In timpul lui Titu, provinciile romane remaseră
ne supârate de către Daci.
Dura

Pe

'timpulă

($0—S2 p. e.)

imperatoreluj

Domiţianu,

Daci

aveau de rege pe Dura. Domiţianit. accordă
Sua-

bilor uni ajutoră de 100 călăi în contr
a Ligilorii carii locuia pe atunci în Moesia.
Din acâstă
causă, Ligii s'au uniti cu Iasigii. şi s'au
prepa-

rată ca

să trâcă Istru.

Dacii, cu regele

Dura,
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„Sai sculati şi ef, şi năvălinaă asupra Roma
ni:

lou le-ai

omoritii

santinelele şi au

sfărâmatii

cu totulă 6stea romană.
|
Dupe acestă victorie Dura, prevădend atacu
rile teribile ce Dacii 'se aşteptau să aibă
din

partea Romanilorii

şi voind să dea patriel Sale.

uni braţi maj vigurosă
şi. o inteligență mai
ageră şi mai abilă pentru resbeli. abdică
corâna

în favorea valorosului şi esperimentatului Decebal,

care deveni

asti-feli regele Daciloră.
Decebal ($2—106. p. cr.)

Decebal

era

unii

bărbati

cunoscutii:

pentru

vitejia sa. Eli era forte iscusitii atâtii
pentru
a întinde curse inamiculuf, câtiiși pentru
a se
lupta, cu dânsulă. O mare înţelepciune
îlii con-

ducea

atâtă în triumfă câtă şi in desastru.

Indată dupe venirea sa pe tronulă Dacie
i,
Decebal îşi propuse a ridica naţia sa, la.
puterea
Şi la mărirea la care ajunsese o dată
sub Boe-

rebista şi a'i întinde hotarele mai multi de
câti

orl când.

Spre

a-şi atinge

acesti

mare

scopi,

elu işi asocie la putere, ca şi Boerebista altă
dată,

uni omii sântii, pe Ponteficele Vezinas,
prin
Sura căruia transmitea poporului dacii tâte
ordinele sale. Cu modulă acesta el isbuti.
a readuna întruni singurii corpii compacti tote
triburile Dacilorii, a le organiza şi a le depr
inde la
luptă şi la disciplină. Pe lângă acesta
Decebal
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mai ficu Şi alianţă cu Pacor regele
cu Sarmaţii şi cu Iazighii.

Parţilorii,

Astii-feli pregătitii de resbelii, Decebalii, în
anulii 86 p. cr. străbate Istruli în Moesia, cu o
armată considerabilă. In deşer ti Opius Sabinus,
propretorulii Moesiei il întempină cu o armată
considerabilă (S7 p. cr.). Eli este bătuti de către
Daci; armata romană este sfărimată cu desăverşire şi Oppius Sabinus însuşi căde mortii pe câmpuli de bătae. Incuragiat; de acestă mare victorie,

Decebal bate

şi coprinde castrele cele mici

ale

Romaniloriă ; iar cele mari sunt forte amenințate,
In timpuli acesta Domiţiani era ocupatii cu resbeluli ce purta în contra Caţiloru, unii poporii de
rasă germană. Aflândi despre succesele lui De.

cebal în

Moesia, eli işi

Dunăre,

spre a

scăpa

intorce privirile
era

de

desastru

către
ce

o

ameninţa. Decebal, aflând despre demersulă lui
Domiţianii îi trimite soli pentru a trata cu densulit

de pace. Dar condițiunile propuse de Decebal
erai atâtii de umilitâre pentru Romani, in câtă

ele fură respinse ca nedemne. Domiţianti persistă

dar în hotărârea de a pedepsi cu armele pe
Daci. Dar elii fiindi uni omă molatecii, conruptă şi nepricepută în ale resbelului, insărcină
pe Corneliu Fuscus, Prefectuli Pretorului, cu
conducerea acestui dificilă resbelă. Decebal, aflândii

despre

tâte

in deridere,
respinge

acestea,

soli

jar mai

trimite,

însă numai

de pace la Domiţianii. Acesta

iâră pacea

propusă

de Decebal.
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Intre acestea, Cornelius Fuscus străbate . Dunăirea şi pătrundeîn Dacia.. Decebalii se retrage
„înaintea, sa şi îl atrage astu-feli cu 16tă armata
în pădurile cele deseşi intunecâse ale Daciei.
Dupe o bătălie crâncenă Şi sângerâsă, armata, ro-

„mană este sfărimată cu desăvirşire, Insuşi Fuscus cade in luptă şi este îmmormentati intro
pădure dacică, 39 p.a.
e
|
“Domițian,

intăritatii forte de atâtea, perderi, se

decide a merge ensuşi în contra Dacilori. Eli
plecă din Roma spre a lua comanda 'oştiriloră.
Dar. ajungendi în : Moesia, se aruncă în braţele
moliciunei şi a desfrenării şi trimite în contra

„Dacilorii cu stea pe distinsulit şi vit6zulii
generalii Iulian. Acesta, în urme mai multorii lup-

te ce a avutii cu Dacii, reuşaşte a înfrena desele
şi vătămătorele lorii năvăliri. Voindă însă a pune

capătă cu desăverşire păgubitorelori invasiuni ale

Dacilorii, se decide a trece Dunărea şi a bate pe
Daci în propria, lori țsră.
Iulianii, mai "nainte de a trece Dunărea, or-.
donă ostaşilorii săi ca, fie-care să-şi scrie numele

pe

pavăză,

spre

a putea

Şti cum

s'a

purtati în

luptă. Dupe acesta armatele romane trecii Dunărea (94 p cr.) şi inainteză. până la 'Tape (care

se crede a fi in Banatul 'Temişeani), unde se afla.
Decebal cu numerâsa lui armată. Aci se dete o
luptă teribilă şi sângerosă de amândoă. părţile.
„Dar oştile romane remânti invingătore, Dacii învinși, fură siliți să se retragă. Insuşi Vezinas,
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ponteficele

Dacilori,

făcu morti,

ca Să-şi' scape

viaţa, se pre-

culcându-se printre oștenii carii ză-

ceai

fără suflare pe câmpul

dată

ce

veni

al să).

nOpiea,

elii

de luptă.

se strecura

ia

Dar

în-

şi fugi-la

“In urma acestei. victorii, Iulian -se
luă pe ur-

mele Dacilori.
ca Romanii să
donă a se tăia
mea unul stată

Se gice că Decebală, temendu-se
nu vie asupra reşedinţei lori, orarborii dintro pădure de înălţide omii şi trunchiurile lori să

„se imbrace cu haine. militareşi să
se incingă cu
arme. stratagema reuşi de minune.
Romanii, pri-

vindă din depărtare, credură că! v&dii
inaintea
lori o armie formidabilă Şi nu cutezară
a maj

inainta,
„Astii-felii

Sa

erai

lucrurile.

Romanii

se credeai

Ore-cum asiguraţi. din partea Dacilori. Dar
Domi-

țian comise ogreşslă care ili costa forte
scumpă.
Măniosi asupra Cuazilori şi asupra
Marcomaniloră că nu i-ai datit ajutorii în contra
Dacilori,

- comise 0 barbarie neertată. Eli ucise
cu crudime
pe.

solii

c6ră pace.

acestora

carii

venise

în

Panonia

să-i

Marcomanii şi Cuaziy, furioşde
i acsstă conduită barbară şi ne omenâsă, se sculara în
contra
lui Domițian cu armele şiilii bătură. Dupe
acesta
perdere, Domițian temându-se şi de part
ea Da-

ciloră, se grabi a trimite soli la Dece
balu invitândă-lă să vie să facă pace cu densu
lii. Dece.

bal nu. se duse .in personă, ci trimise
la Domi-

|
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ţianii pe frate-său
tratese de pace.

.

3

15

Diege şi alţi generali ca să
ia

Domițian priimi pe solii lui Decebalii cu mult
ă
bucurie. Eli le dete arme. mai mulţi capti
vi, o

mare sumă de bani, mai mulţi fabricanţă de
arme
şi de alte lucruri necesare pentru resbeliă ;
în fine:

eli se obligă a plăti Dacilorii şi unt tribut anu-

ali.

Pe

langă

acestea,

Domiţianii,

în

vanitatea

lui, trimise lui Decebală Şi 0 corână, ca
cum ar
fi voita să inţelegă că eli îlit încoronâ
ză şi-l
lasă să, domnâscă din graţia sa.
Dupe încheerea acestui tractatit umilitorii,
Domiţianii s'a întorsti la Roma. şi a avut
neruşina-

rea de a triumfa de Daci şi de Caţi, luân
d

mele

„ timpi

de Dacici
dupe

nu-

(94 p. cr). Dar nu treen multi

aceea şi Roma

scâpă de acestă tiran.

ciudă şi corupti. Domițian fu asasinati de uni.
liberti. (a 96 p. er.)
Dupe mârtea lui Domițian, conspiratorit lui ale-

seră: şi desemnară, de imperatore pe Nerva. Senatulu -aprobi astă alegere şi iu întări. Nerva gu-

verna imperiulă cu multă înțelepciune şi
blândețe. Dar fiind-că era prea bătrână şi pent
ru ca
să inlâture nemulţumirile ce luasera naștere între
:
popori şi intre pretoriani, eli- adoptă de fii
şi:
Succesorii al săi pe M. Ulpiu. Traiani, omi cu
mar! talente şi pentru resbeli şi pentru pace
şi.
care era f6rte mulţi, amatii de armată.

„Către finitulă anului 97 p. cr.,' Traian

fu

che-.

mată la Roma unde, dupe ce fu adoptatiide Ner
va

16
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se numi
a doa ră.

Cesare şi peste puţinii consolă
Dar nu multă dupe

teză din viaţă (27 Ianuarie
Traian

-

ia îndată,

guvernului. .

pentru

aceea Nerva înce-

anulă 98 p cr.) şi

în vigurGsele sale mâni, frânele

CAP. III
Intiiuli resbeli al lui Traian cu Dacii.

“Marele imperatore Marcu Ulpiu Nerva
'Traian
era născutii in Italica, o cetate în Spania,
la 18
Septembre anuli 52 p. er. Din cea mal
fragedă

a sa juneţe elii îmbrăţişese cariera armelo
rt.
Doiată de natură atâtu cu calităţile militare
cele ..
maj distinse, câtă şi cu acelea ale omului de
stati,

Traian

ajunse

în scurti

timpă

şi afecțiunea tutulorii, precum
demnităţile cele mai mari.

a dobândi

stima

Şi a se ridica la

Indată ce veni pe tronul Romei, Traia
n fu
preocupati! de a sterge câti mai cure
nd deson6rea ce Domițian pusese pe augusta
ei frunte,
aceea de a plăti tributi anual Dacil
oră. El,
nu numai că refusă de îndată plata
acestui tri-

butii umilitori, dar luă chiar hotârire
a nestrămutată să supue cu desăvirşire pe Daci
şi să facă

din astă ț&ră, încongiurată la nordii cu atâta
tărie.

de culmea munţilorii Carpaţi, uni bule
vard de

apărare pentru imperiul romanii. Ancă
din tmna anului 100,. "Traian începe să
facă preparativele cele mal seridse pentru resbelulii
ce proiec-

ANTĂIULU RESBELU AL LUI TRA'ANO

tase în contra Daciloră.

Eli

CU DACII

47

însuşi petrecu tâtă

iarna în Moesia ocupându-se cu concentrare de
“trupe, cu aprovisionare de cele necesarii pentru
resbelii, cu construiri de fortificaţii, cu dregerea

căilorii de comunicaţie etc.

Decebalii, aflândi despre tite aceste

ale lui Traian,

se îngriji forte

tare. Eli

|

mişcări
ştia că

de astă dată nu mai avea a face cu unii Domiţian, ci cu uni mare generală ca Traian şi cu
neinvinsulit

să pue

poporii romani. De aceea elă se grăbi

totuli

în. mişcare,

spre

a pune

ţera

în

stare de apărare în contra unui duşmanii atâti
de puternicii. Decebal utilisă tote midl6cele ce
avea la îndemână: întări tâte cetăţile cele vechi,
mai construi şi altele din nuoii, făcu aprovisionări mari de arme, de muniţiuni şi de maşine

de resbeli, adună 6ste câtii putu mai multă
şi
"începu a o esercita la arme.
Indată ce dete în primăvara anului 101, Traian
trecu Dunărea pe nave şi pătrunse în țera ina-

mică. Maj *nainte
de a păşi mai departe elă se
asigură

între

de neutralitatea Iazighilorii cari

'Tissa

şi Dunăre, spre a nu

locuiau

fi lovită

de:

„dânşii pe la spate. Dupe aceea 'Traian pâşi
cu
Ostea înainte în lăuntruli. Daciei, spre a da pepti
cu duşmanulii. Decebal, spre a atrage pe roman
i

mai în lăuntrulii ţării sale în locuri maf favora-

bile de luptă pentru densuliă, se tot retrăgea
din-

aintea lorii. -In fine 'T'raian şi Ostea sa înaintaseră

până aprope -de

riulii Berzana

(astădi

Jidovină) . .
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care se varsă în Temeşii, unde se pare că
il aşteptaii pentru luptă.
Când 'Traian ajunse acilea, i se aduse din
Burilori, unii tribă aliată cu Dacii, ună
mare pe care era scris cu. litere latine:

18

şi Dacii
partea
burete
„Burii

cu toţi soţii lori consiliasă pe "Traian să se întâreă,

indărătii şi să. respecte pacea“. Traian ne luân
dă

in considaraţie aceste vorbe deşarte, veni în faţa

inamicului şi dete semnaluliide bătăe.

Însuşi Traian comanda dupe o colină oştile sale

în acestă bătălie însemnată.

Eli

nu avu în acea

di să se lupte numai cu vigurâsa 6ste a
Dacilorii,

ci trebuia să înfrunte şi asprimea elemente
lori,
căci se întâmplase o tempeștă teribilă. Dacii
pedestri lupta corpă la corpi cu Romanii
şi le
opuneaii o resistență disperata. Lupta a fosti
crâncenă şi sânger6să de amândouă părţile ;
dar
legionarii lui Traian remaseră până în fine trium
tâtori şi stăpâni pe câmpul de bătae.

Mulţi Daci şi Romani zăceai morți pe câmpulii
de luptă. Dar răniții Romanilorii erai atâtii de mulță

la număru în cât nu se mai ajungeau cârpele
cu
care să le lege ranele. Atunci Traian,în devot
a-

mentuli şi afecțiunea ce avea pentru ostaşii săi,

işi rupse hainele dupe dânsuli şi le dete să serve
pentru a lega plagele celorii răniţi. In urma aces-

tei stralucite victorii 'Traian este salutatu de Oştenii sei ca imperatore, adică victoriosă.
|
Decebali deşi iuvinsi, nu-şi perde insă cora-

julă.

Eli,

trăgându-se:
mai

în lăuntrulii ţării, îşi

|
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readună şi-şi reîntocmeşte oştirea, fiindii: gata să:

stea .din noi-la luptă ';cu::Traian. Mai: mulţi: în

deridere, de : câtii: în-:modă “seriosi, Dece
bal trimite la Traian; soli luaţi. din: clasa de josii
a po=:

porului. numiţi comaţi, fiind:că
se purtau
cu capulii :;
golă, .ca să-i c6ră, pacea. “Tra
îi ia
înapoiasă
n fără .:
măcar să-i asculte, şi se dispune pentru ':cont
i- :
nuarea resbelului. Maj', multe: lupte destulii:
de

sângerose avură, locii între Romani şi Daci şi mai:

tote se. terminară în avantagiulii Romanilori
i. In:
fine timp
. celii.
ul
riguir
iosiă al iernii puse capăti »
de :o cam. dată campaniei: din acestă'ânii. 101.:

Romanii!se aşedară în castre întărite pentru ierna:
..
teci ; iar: Traian'se duse să petrâcă iarna în Mossias:

-In cursulii. iernii Romanii tot nu fură liniștiți:
in castrele 'lorii.: Dacii, întăritaţi de.a 'vedea'
pe.
duşmani în. ţâra. lori, îl: atacatine contsnit Şi

le făcea viaţa, amară. O' dată ei atacă: cu':pu-:
tere. ună castru. mare al Romanilorii, pe: car
e !
îl
încongidră: de tâte părţile. Romanii se: apărat
cu. ':
vig6re din lăuntru; dar Dacii, prin ajutorulti
nia::

şinelorii de resbelii şi-a, berbecelorii: (unii felă
de :

birnă sai pirghie mare de lemni care aveai
la .
căpătiii ună capi de -berbece de bronzii sati de...
ferii) 'reuşescii a face largi. spărturi în ziduri
prin :
care eraii gata să străbată în castru. Romanii
erai

ameninţaţi de celui mai mare pericolii. Srta, însă
fu

Şi de astă dată în contra Dacilorii. Călărimea dacă,

voia să trâcă-'un rii pe ghiaţă ca'să alerg
e în .
ajutorulii. asediatorilorii, g&hiaţa : se 'sparse, .
călă-i|
|
4
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rimea, dacă-se înnecă în rii. Ast-felă Romanii
reuşiră a inlătura peirea d'asupra capului lori.

- Cum soseşte primăvara, Traiani vine dese pu-

ne

în fruntea

legiuniloriă

sale.

Dacii indată

ce.

aflară de sosirea lui Traianii, începură - a-ŞI înfre
na

atacurileşi a fi mai reservaţi in întreprinderile
lori.: Traiani este siliti a înainta în ţera lorii spre

a da pepti cu denşii.: Prima şi cea mai sângeTOsă bătălie cu care se incepu campania anului
102 .fu aceea de la Tape. Aci altă dată vitezu
lu
generală al lui Domițian, Iulianus, repurtase o
victorie. strălucită
în . contra Dacilori. 'Tot aci le-

giOnele

romane,

comandate

de

marele

'Traiani,

învingi cu desăvârşire pe Decebalii şi armiile sale
aliate. . Multe şi abondente fură prădile şi provisiunile ce Romanii luară de: la Daci. Mulţime de

trofee, între

care şi aquila. legionară

pe care ge-

neralulii lui Domiţianii,: Fuscus, o perduse într”'o
bătălie cu Dacii. Cu. tâte acestea multe şiroai
e

de sânge

se scurseră şi din pepturile"romanilori,

mulţime de 'ligionari viteji plătiră cu viaţa lori
acâstă strălucită victoriă. Traiană nu lipside a
lăuda şi: de-a. recompensa: şi de astă dată prin

daruri brava sa armată pentru vitejia cu.
care se
purtase în luptă ;. iar legionarii: salutară pentr
u a
doa Gră:pe “Traiani de amperatore.
Insemnatele .perderi ce- suferiră Dacii în
acâstă

bătălie nefericită, îngrigiră forte multii-pe Decebal
|

Elă începu a- înţelege gravitatea situaţiunei
sale Şi- începu a. cugeta: mâi seriosi. pentru
pace.. Cu .
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tote acestea - orgoliulă săi. naţionali nu-l lăsă
nici de astă. dată a face către Traiani. nişte de-

mersuri : maj : favorabile. pentru pace. Eli, mai
multi ca să câstige timpii de câtii ca să. ajungă la.0 înțelegere cu Traiană, îi trimite de astă
dată deputaţi din. clasa! pileaţelorii (purtători de

pălării) caril'rogă pe Traiani să numsâscă şi din
parte-i representanţi cu. carii: să tratese de “pace.
'Traianii se înduplecă de astă, dată şi denumi! pe
Sura şi pe Claudii: Livian, prefectuli: pretorului,

ca să mergă la. Decebalii să -se intreţie. cu :dân-

Sulii

pentru pace..- Decebal

însă nu. voi: să ;in-

tre în conferinţă; cu trimişii. lui. Traianti. „Atunci

Traianii înţelese că Decebalu nu dorea pacea cu se” riositate şi se dispuse pentru continuarea resbelulu;,
"Acum Dacii nu mal aveaii să:se. lupte .pepti

la peptii cu Romanii.
intăriri colosale

în

tot

Ef,. ridicând: obstacole şi
lungulii „drumului, celt

muntosi şi dificilă. ce. avea să: străbată, 'Traiani,
căutau. să sfărăme pe. duşmani cu încetulii Şi. din
adăposturi. 'Traianii, a căruia țintă era de a; ajunge
la Sarmisegetuza, canitala Dacilorii, căta să învingă,

şi:să înlăture. tâte obstacolele ce Dacii e ridicase

in. cale. .
E
Sa
Ie
Cu o: vitejie. indeseriptibila, ei. Iară suna,„cate
una: tote întăririle Dacilor, până, ce-i siliră. să

se, retragă şi: să se închigă, prin, cetăţile lorii cele

tari ce aveati prin verfuli,; munţilorii. „Romani ata-

cară pe: Daci şi în: aceste, întăriri. unde _aflară o
mulţime. de captivi :romani,;.multe arme şi multe

32
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provisii::. Unii: generalii - romanii, Massimii,. luă cu
asaltiii unii:-casteli :situatii. în verfuli unei stânce: |
Aci: el 'află'::pe sora lui: Decebal pe care 0 duse
captivă. la:Roma. :: jiu:
i;
ra

“Multi sânge: viteză : curse: de amendoă părţile;
Romanit; ; animați. de eroismulii: ce Je inspira marele 'lorit căpitani: şi.imperatore

Traiani, care îm-

părtăşea cu: legionaril: s&i: tote. ostenelile şi aspri-

mele'.unui :resbelii: atâti de dificilii, se luptaii. câ

.

nişte: lef.: Dacii, cari vedeai :ţâra, libertatea şi independinţa lori amenințate de a cadea prada duş- |

maânului, se'luptaii cu curagiulii disperării.
Ura şi turbarea. crescuse atâti de. multă între

ambele. oştiri. duşmane, în câtii făcuse din tr'en:
sele nişte. fâre 'selbatece.. Romanii. erati crugi. şi i-

numani cu captivii daci. Dacii. la rendulă lori tra-

tai: pe romani: cu! crugimea cea. mai. mare. .Captivii romani: erai 'daţi: pe mâna femeiloriă dace
ca

să-l omore prin

tortură.

Esercitându

asupra

lorii- unii felii. de 'cultii al resbunării, femeile dace
îi legati de: mâni

şi de. picidre.
şi 'apoi îi ardeau

cu torţe incetulii:cu. încetul, până .ce s&rmanii
nefericiţi. îşi. dedeaii. viaţa. Se pare nu numai că
ele trăgeau o beatitudine

sufletescă din chinurile

şi suferinţele “victimelor; dar că ceteaii chiar
misterele viitorului în aceste turmente teribile.
In: fine, dupe: atâtea lupte

sângerose

şi

dupe

atâtea mari sacrificii, Traiani şi victori6sa, lul armală,: se află ameninţători în faţa Sarmisegetuzei. Decebali, .strimtoratii

din tote

părţile, nu
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mai vede salvare-pantru: 6ra. 'sa-de;
câti; într'o

pace, :fie :ea :ori :câtă. de. aspră.:;
Eli trimite la
Traiani !0 deputaţie f6rte.niumer6să
:compusă astă

dată: diii: 6menii .cel mai: de: frunte.-at::
ţării: din

femei 'şi: . copii :ca:să,! r6ge .pe:'imp
eratorele. să”[

ierte.
şi: să le 'accorde. pacea. :Astă : deputaţi
e.venindi înaintea, lui Traiani, işi arun
că'armele -la

piciGr
(lui:
elspre
e semnii de supunere, îngenuch
iă

înainte-i şi cu ! multă umilinţă:
cerii :pacea.ișsi:.

” "Traianii :priimi ac6stă deputaţi
e 'Şi:.: declară ; că
le accârdă:'pacea:: cu. condiţie,
să 'se inapoiese)Ro-

manilori toţi artisa
i;es-hiDaci
l t 'priimise!de la
Domniţianii, să li se predea toţi
fugarii şi tâte

« machinele

de resbeli,

să distrugă tote cetăţile

şi
să nu mal construiâltej
asecă
'din nuci, în fine
să
recunbscă

de amici Şi de inamici pe toţi acei

cari 'suntii şi a Romănilorii îti sri a
* Dâdebală 'trebuia'isă i inaint* ea
lut:! Traiani

să jure 'âdmitei'ea işi: respeetareăi (ace
stori condi:
ţi El, ” coistranisi” de inecesitată,-'câ
lca ':preste
inimha''şi -Oigoliuli 'săulise 'piesintă înaintea
. Impe:
ratorelul,' îşi ârurică “armele” la“ picidrele' lui, se
închină înainte-i și 'prestesă! jurămentu
li :'ce'i sg
cerea. Dar tot de odată: 6lă jură! în
ariăratiiliă

lui sufletii că 'nu''va' rece "niulti” timpii!
şi! va
„Yeda''ţărit 'sale: tâtă aureola” libertăţi*dei
lcare::se
buicurase până aci! Decebâlii trimise toti
'de'o dâtă

şi: deputaţi: la'-Roma: carii! să arate:şi
linăintoa

Senatului supunerea! să 'şia țarii Sal
e! îni:+
" Astii-felii se termină campania din
laruli:1 02
Tari

Teatre

cp.
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şi cu densa primuli resbelii dacicii. Traiani, dupe
ce :fu salu tatii pentru a treia 6ră de imperatore de
către oştirea sa, se întrce la Roma. Senatulii priimeşte înaintea sa pe deputaţii Dacilorii carii se presintă înaintea sa cumânele legate la spate, in semnii
de supunere, şi întăreşte pacea îiîncheiată, de” Traian
cu Decebali.
i
Ia
“Dupe acâsta” “Traianti triumfă despre Daci şi Senatulii îi deferă titlulă de, Daciculă, adică învingătorulii Dacilori. Ostea victori6să- şi poporulii

se dai la veselie şi la petreceri pentru-a serba
o Victorie

atat

de strălucită.

A doilea resbelă dactoă
Pacea încheiată de Romani cu Dacii nu putea
fi de o lungă durată. Poporulii dacii, născută şi
trăită în libertate; Decebală,

pentru

pendinţa absolută a ţării era uni

:care

inde-

culti, nu pu-

teau să suporte multi timpi. umilirea jugului
romani. Cu ori ce preţii ei trebuiaii sai să-şi
redobendâscă libertatea perdută sai să dispară

din cartea naţiunilori celorii vii.
„De îndată ce Traiani şi legi6nele sale eşiră din
Dacia, Decebalii incepe a călca condiţiunile păcii.

Elu întreprinde - a'şi fabrica arme, a-şi restaura
castelurile şi întăririle: cele dărimate de Romani,
a priimi la sine pe fugari! romani,
a face alianţe
cu naţiunile vecine cari asemenea îŞI iubiaii liber-
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tatea şi se temeai':de jugulii
Romanilorii ; în fine
eli începe a atacşia a pedeps
i pe naţiunile vecine cari în resbelulii trec
ut
pre
ă,
cum fusese IaSigii, nu voise a le da ajutorii
în contra Romanilorii. .
i

Traiani, informându-se despre tote
aceste demersuri ale Dacilorii, se indignâsă
forte tare şi

decide a: merge din nuoti în
contra Dacilori. Elă
ia cu sine pe Adrianii, nepotu
li săi, pe Luciu

Quinţiu Mauru şi pe alţi căpitani îns
emnați şi vine

la Dunăre pe la începutul anul
ui 104. :
De astă dată nu mai era vorb
a. să pedepsâscă
pe Daci. Traiani decise să
cucerâscă Dacia.cu

desăvârşire şi s'o anexese la
vastul: săi impe-

rii, declarând'o provincie rom
ană. Fiind dar
vorba de unii resbeli seriosii
care trebuia condusă cu multă prudenţă şi pre
vedere, Traiană cugetă să. construiască maj întâ
iii :unu podit de p6„tră stâtătorii pe „Dunăre, care
-să-1 garantese mai ..
cu

s6mă comunicaţia între Moesia
şi Dacia.: Eli

alese, pentru . construirea aces
tui poaii, unii loci
favorabiliîn josii de catara
cte l&ngă Severinii, şi
insărcină cu esecutareluj
a pe faimosuliă arhitecti
Apolodorii Damascenii,
Na
Pentru a garanta construirea
acestui podii de
atacurile inamicilori, 'Praiană
construi unii podii
provisoriii pe vase pe care trec
u uni numără înse-

mnatii de 6ste. Acâstă ste
aşedată la o distanță

Ore-care de Dunăre, pre pâm
entuli Daciei, căta să
protegă pe lucrătorii podulu
i şi lucrările lori. In
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“timpulii. construcţiunei 'podului,: Traiani. se. aşedase:cu grosulii Gstei sale în:Moesia unde se ocupa

cu -eserciţiile militare, cu priimirea şi ascultarea
-soliloii "trimişi .din partea naţiunilori inamice Dacilorit, iar mai

rea: fugarilor

cu s6mă a Iasighiloră,

cu priimi-

+ daci, caril : venea: 'în.:tabăra lui

Traiani. îi pe
ea
Ta ti
i Decebaltti luând stiință, despre tote întreprinde.

rile şi cugetările' lui Traiană se. îngrijeşte : fârte
tare. Eli-ar 'fi: doritii acum să vie lao pace stabilă cu Romanii,
dar acâsta:.nu” mai era cu: putinţă,: căcă inimiciţia între. aste doă 'popore'luase
prea mari proporţii . şi : lucrurile ajunsese: prea
depaite.::De aceea Decebali: oţelindu-și: coragiulii

în simţimentuli.. de: patrie, ÎŞI. ia din:n-parte-i i tote
măsurile: de apărare.
Mai

ci

i

întiiă, Decebalti, face -apelă: la: toţi vecinii

săi iubitori de libertate şi independinţă, chemându-l în:alianţa :sa,ca cu forţe unite să lupte spre
a.inlătura pericolulii eminenti care :băt6 la uşa
tutuorii. Dupe aceea trimite 'o .parte din oştirea
sa.'să se: lupte la.Dunăre,

spre:a

impedica con- .

struirea podului.;i Aci se 'facii. multe şi. sângerâse
lupte între Daci şi Romani; dar în tâte:Romanii
r&mânii triumfători: şi. podulii, continuă a se construi fără, nici -ună: obstacolă...
-;: Vădând că cu modulii acesta: nu-pote ajunge la

„Xre. unii: resultatii, 'Decebalii

decide: a-şi forma

întăriri
„în' faţa, oştilorii romane de unde să - 6să
să „atace “pe lucrătorii podului şi să-i impuţinese.
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Dar "Romanii luâră :cu: asalt întăririle Dacilorii
Şi

îi risipiră.» Mai

tit

Dlui

ID ALR

Decebal vedânau!
+
că cu puterea :armelorii nu
pote Teuşi să împedice pe Traiani în esecutarea

proiectelorii” sale, şi! că întcurâna.

legionele!:ro-

mane ati: să -păvrungă în inima'țării, alârgă la armele vicleniei cu care se incârcă să :ucigă 'pe:geiuli distrugătorii:al Dacie: :Eli alege doi. sol-

daţi daci -fârte“'devotaţi! carii: să se introducăîn
tabăra lui “Traiană sub titlu Qe” fugari , dar : carii

să pândâscă'unii momehtii făvorabilă: spre a'asasina :pe: marele -imperatore. Dar. aceşti nefericiţă
fură, des scoperiţă în intenţiunea lori şi plătiră cu
capulii perfida.. incercare 'a regelui lori.
- -:i
- Intre: acestea construcţiunea ziganticuluă poda

se termină. : 'Traianit "trece 'în 'Dacia cu tote! oştizile: sale! în primăvara anului 105; şi începe lupta

teribilă cu Dacii: :Multe şi 'sângerâse: bătălii 's'aii
făcuţi şi atâtii Romanii câtit şi Dacii s'aii purtati

cu' unit: 'eroismii: "demni. de tâtă lauda. “Dar: geniulă - militară. al? Cesarelui:: Romaniloră,

devata-

mentiulii genefaliloră
să. şi credinţa. ce--soldaţii
roniani puneau în victorie, ai făcuti ca mal în.

tâte -luptele ce ai avuţii cu: Dacii. să 65% triumfători, deşi adese

ori cu mari. perderi..::

“iMulte:şi minunate fapte de:arme s'a făcută

în acestii. resbelii teribilii, de către 'generalit"
lui
Traiani... Dintre toţi însă s'a distinsii fârte multi
Longinii care, în fruntea . legi6nei sale, ataca şi
bătea necontenitii pe. Decebalii. Acesta , “vădendă
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cu armele, concepu unit

plană astuţiosi prin care să-lă facă să. cagă

în

cursa; lui. Eli trimise la „Longini.. să-i. spue
că,
sătulii. de luptă, voeşte să facă pace cu Cesar
ele,

„că doreşte a se întreţine cu densulii spre a-lii ruga,
să, fie midlocitorii între elişi Traiani pentru
a
ajunge la incheerea. păcii. Se
" Longină,

în :marea

sa lealitate,

se -amăgeşte

de vorbele cele umilite ale lui. Decebal şi
se în“duplecă a se întâlni cu densulii. Decăbalii
însă,
uitând scopulii intelnirei şi legile ondrej
militare,
pune mâna pe Longini şi-li duce capti
vi în ta-

băra

sa.

-

:

aa

IN

Indarnit se încârcă Decebal, când prin
promisiuni, când prin ameninţări, să smulgă
din gura

lui Longinii secretele tacticei lui Traiani
Şi intenţiunile lui în privinţa Dacier. Nici nămolulii

darurilor somtuase ce. oferea Decebalii, de
o dată
cu “punerea sa în libertate, nici temerea:
de o

morte crudă cu care îlt ameninţa, nu avură
vre-o

influenţă, asupra caracterului săi de romanii,
Decebală nu ştia âncă destulii de bine că roman
ulii

este fericiti când pote să moră servindu-ş
i patria.
Eli, ne mar sperând -nimicti de la Longi
nii îl
aruncă în carcere..

Decebalii ştiind. că 'Traianu “iubeşte

tereseză

forte multi

de persGna

şi se

in-

lui Longini,

îi
trimite. vorbă că elu este gata a-i înapoia pe
Lon:

gini şi. pe cel-l'alţi. captivi: romani, daca
.densuli
priimeşte a eşi din Dacia, a-l respecta
ţâra până

|
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la Dunăre şi a-i plăti şi tâte cheltuelile de resbelă. Traiani, ne voind a da lui Decebali să înțelegă câtă. de multă se interesa de Longini, îi
dete unii respunsă evasivii,. făcându'lii să crâdă
că, eli.nu ţine la pers6na lui; Longinii şi că puțină le:pasă Romanilor daca va. libera pe Longinii

sai daca îlii va ţine la dânsuli.
* Dar Longini, temându-se de vre o Slăbiciune
din partea lui Traiană, pe. de o. parte şi-a procurat: otravă printr'unit. liberti al seă ,.iar pe de
alta a promisii lui. Decebali că va, interveni. prin
scrisori la Traiani. ca, să- Ji împace cu Decebalii,

trimiţendii aceste scrisori chiar prin libertulii sei:
„Decebali se amăgi de vorbele lui Longinii, şi permise lhbertului seii ca să: mârgă.la Traiani să-l
vorbâscă de pace. Cu totul altulii însă era mandatulă oralii ce Longinit dedese libertului săi
către Traiani. .
:
- Dupe plecarea libertalul, Longini, când dete cu socot6la că elit a ajunsit în tabăra romană şi a
transmisii vorbele sale lui Traiani, a luatii otrava
peste n6pte şi s'a liberatii:de catenele cele! ne-

demne

ale captivităţii..

„Decebali

:

aflând pe. Longinii a oa dinmortii îîn

carcere, a :înțelesi că a fostii inşelatii de densulii.
Furiosii, eli a voitii să-şi resbune. în. contra. libertului. De

aceea

unii centurionii

eli. a; trimesii la Traiani pe

ce fusese prinsii.do o dată. cu

Longinii să-l -propue că-i.trimete corpulii lui Lon- -:
gină şi alţi gece căpitani, dacă-i dă pe libertii.

60

ISTORIA GENERALĂA RONÂNILORE

Traiani "tăte 'cele!! c6''se; intâniplase/ lu Longini

şi scopul trimiteri sale. 'Trâiănă nu socâţi demni
de 'a' sâorifica” viaţa: a doi români vii pântru a
putea! avea cădăvrulii lui Longinu! Dea aceea îl inu
p6' amândoi “la” densuli::? î» i
aul
Decebal, vegeriăui:se rierata pentiu a doa ră
în! aşteptările: Sale; 'se “infurie' atâtii''de: tare în

câtii voi să-şi: 'răsbune : ăsupia 'Gadavialui lui'Lon:
ginii.- “Elă: spongură! corpulăi: lui! Longină, aternân:

duri de 'zidurilg Sarmisegetuzăi. ii

"Intie' acestea aimătele romane, risconteniti” în

luptă cu “Dacii! işi tot 'd'aătia' învibgătore, se. apro-

piase - “de: căpitală 'Sarinisegetuza Şi o: incongiu- |
rase.“ Multi suspină: “Traiană” vădendii: corpulă
amatului săi Longinii 'Spâridurati de didurile ce-

tăţei: şi "multi 'S'a înfuriiti '6stea română în:raţa,
unui spectacol atâţii de neomenosii Şi barbarii.

"Traiâni, profitârid de“ niomentulii: de: indignare
al armatei: sale, dete semiialulii pentru a întreprinde ! asaltulă : “cetăţii. Dacii se apărail. cu : dis-

perare "de: pre : zidurile cetăţii; “soldaţi, bătrâni,
femei, toţi luptaii cu învierşunăte;: aruncândii nu
număt! Săgeţi asupra Romanilorii; dar 'âncă şi petre

şi Ol ce' obiecta: sdrobitâre. Soldaţii : romani, “cu

toti desavântăgiuli
poziţiei: lori, se luptat cu
credinţă în reuşită, căci sârta cea bună a arme:
lori

| nu-i trădase nici o: dată: “până

acum.

Traiani: 'Vegend că: lupta '6ia tenace, că Dacii
făcea multă 'stricacitine 'in- armata sa şi că îi

î Ab DOILEA, RESBELU DACICU, „|

“GI

va fi cuianeyoe:să escladese zidurile . cetăţii, des;
parte pe. nesimţite o parte din :legionarii SEI. Sub

comanda . vitzului săi

generali, Luciu Quinţiu

Mauru, li îi, îndrâptă, în parțea,. :opusă locului
în care'-se. petrecea

acţiunea, cea mare; a. „asaltui-

tului „Şi în. care „parte cetatea, Dacilorii era târte
furie pe apărătorii cetăţii ; „şi pe. „când, o parte
a Ostei romane ţine lupta, cu, denşii, 0. altă parte

escaladeză . mai în. lături, zidurile, cetăţii „Şi. sta-i

peptii la peptii cu inamicii, ci
"Dacii. din :acâstă parte, inură Cu vigăre lupta
în- contra - Romanilorii. Dar curagiulii, ce „anima

pe romani. din, causa triumfului loră şi numărul

celă superiorii . al. romanilorii,; siliră,. pe Daci Să
bată în retragere şi să se. Tisip6scă. Legionarii
romani înaintară cu iuțâla fulgerului în partea
aceea în care Dacii ţineau, lupta cea mare cu
Romanii, atacendu'i de pe la spate.
“Atuici, 0 panică teribilă coprinde iinima: uptătorilorii daci. ;curagiuli lori se îmmoaie,; lupta se slăbeşte şi peste Puţini ei începi, a se risipi în fugă.

Armatele romane care pătrundă în cetate din tote

părțile, îă urmăresc de aprâpe' şi îi ucide. Cea

mai

mare „parte. din stea, dacă

m6re în” luptă

cu arma în mână; dar forte” mulţidintre” luptă
torii daci se ucidii între dânşii 'Saii beaii otravă,
căci era o credinţă tare la dânşii că este maj bine
a-şi curma viaţa de bună voe de: câtii: a cădea,
viă în mânele duşmanului. Căpeteniile Dacilorii
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asemenea, puseră capătii vieţii loră; ucigându-se
între: denşii. -Insuşi 'Decebalii, ca să scape de desondrea de a; cădea vii îa manele romanilorii,
își repune viaţa cu o loviturăde pumnali.
" Astii-felii se termină şi acestii resbelii care
şterse din cartea, naţiunilorii unii poporă

atâtii

de viteză, unii popori care a trăitit liberi şi in-

dependentiîn cursii: de mai mulţi secol, unit
popori care, prin puterea armelorii sale, impusese superbei Rome ună tribută pe sare la plă
tită în curs de 12 ani.
|
Nu putemii să abandonămit uitării pe acesti
valorosi dar nefericitii poporiă fără a spune ceva
despre caracteruli săi naţionali, despre mora

vurile şi instituţiunile cu care a trăită şi s'a guvernatii in cursuliă lungel sale vieţi naţionale.
" CAPITOLULU TV.
7.

!

'Caracterulă naţională ală Daciloră şi ai Gouitoră. — moravurile
şi datinile loră- — Instituţiunile şi credinţeie loră religidse, ci- vile, politice E militare

— Industria și comerţul

lori.

?)

„"Trăsurile generale ale caracterului naţionali ali
Dacilorii şi al Geţilori sunt: Că atâtii unii cât
Şi alţi, formati unii „popori | valorosi; că religiunea, pătrunsese în, tote. formele vieţii loră sociale; că dogma, ! nemurireă sufletului îii făcea forte
1): Tnstruetiw ele noțiuni coprinse în 'acestii capitolă si în celui
“următorii, le; datorim mai, cu sâmă importantei opere a D-lui
Gr., G. Tocilescu: „Dacia inainte, de. Romani, capit, XI paz

653 îriainte,

i

.
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curagioşi în resbeli, despreţuitori. de pericolele
cele mai mari, nepăsători şi doritori de morte.

FĂ eraii temănători
.de dei, ospitalieri, supuşi re-

gilori şi preoţiloră

lori. EI

cunoşteaii arta de

. “asedii şi de apărare ; ştiau să ridice castre
,

tăriri şi fortereţe dupe sistemulii Romanilorii,

în-

|

Locuinţele Dacilorii şi ale Geţilori erati în ge. .

neralii de lemnii. Ele aveati o îprejmuirede
pari

sau de scânduri în cari se ţineaii oile în timpul
nopţii. Se crede că păreţii caselorii rurale eraă

de gardi, acoperişulii, may obicinuitii de şiovar
ii,
trestie 'saii paie.: Casele se părea a fi fostă
risi- |
- pite prin câmpii, păduri şi pe malurile riuril
oră.

Im câmpii, unde lemnele lipseait cu totul,
Geţii

Jocuiaii prin bordee,

construite cam

ca la noi.

Unele locuinţe ale Dacilorii erai simple colibe;
altele făcute numai din scânduri, având acoperişii
cu doă streşini. Aceste locuinţe aveai numai
fe.
Teste fără uşi. Intrarea era d'asupra printr'uni
t

-chiopengii sai uşe orizontală.

pf

„Interiorul şi mobilierulii caselorii ț&răneşti
era

-de o mare simplitate.

Uneltele

domestice

erai

mal t6te de pămenti, puţine de lemnii şi fârte

Tar de metal. Casele cele avute de prin
oraşe
:Şi cetăți aveai obiecte şi unelte de bron
di,

de argintă şi de auri. Cei avuţi îşi mobilată ca-.

-sele cu lucruri scumpe, frumâse şi de
gusti.:
- Costumulii care predomina de la Marea
Caspică

până la Dunărea, de Midloci, era: costumulii
me-.
ici cu Gre-cari modificaţiuni.
|

G4+
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“Nutrimentuliă - Geţiloră :. şi : al :Dacilorit era -în.
generali forte simplu, ca şi traiulii „lori. Eli con-.
sistă -maicu s6mă din lăpiuri, legume .şi cereale.
ir
tt
ptiii
i

" Râligiunea, Geţilori șia Dacilorii era aceea ce.
li se „dedese de câtre, / amolxis, o divinitatea lori

"supremă şi universal.

a

|

|

|

Astă religiune era. politeisniulă, „era.adică per-

sonificarea forţelor celorii mari ale naturi: căldura saii s6rele, ploile, fulgerile şi trăsnetele, cur-,

sulii apelorii, creşterea şi câcerea, vegetalelorii
ete. Tte aceste forţe ale nature erai „inchipuite
urmare astă

, „ii

religiune, era o religiune, a, „naturei

D Etă co spune Strabon despro Zamolxis : "Unii onaii
o
din națiunea Getă, a nume Zamolxis,: fiindu ca sclavă: în serviciuli.
lui Pitagora, învaţă de la dinsulii cunoştinţe astronomice, cum,
şi in Egiptii undoasemenea călătorise. Intorsii în patria sa, eli se
bucură de' o mare considerațiune din partea poporului şi a că-peteniilorii lui, pentru ştiinţa lui de a predice viitorul dupe.
semnele. cereşti. Iu fine elu reuşi să facă pe rege a-lii asocia,
la domnie, ca pe unii organii alti voinţei Deilori. Deşi la începutii, Zamolxis trecea numal de preotii ali deului ; cu timpulii
insă deveni deti elă însuşi Netrăgându- “se într'o peşteră din mun-.
tele sacru, Kogainon. departe de ori ce contactii cu Gmenii,
elu nu priimea la sine de 'câtti pe rege şi pe miniștrii lui. Elă
fu

de

mare

ajutorii

regelui,

care

câştigă

supunerea

6rbă

a po--

porului celi neascultătorii până atunci, făcendu-li Să cregă că
ordinile sale sunt chiar ordinile Deilori.
D-nu Tocilescu analisesă într'unu modă fârte judiciosii punctele principale. din acâstă naraţiuue şi convine, cu Herodotii,

că Zamolxis a existatii cu mulţi ani înaintea lui Pitagora: că

prin urmare elu trebue considerată + ca "o divinitete proprie a Gețiloră.

, pe

.

,
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periorii naturei şi distinsa de! dânsa; ci
ca pi
iz

immanentă ei, ca ceva cure

există

iri

în Hunteulăi

fiinţelorii, "ca. sufletulii lori, i
Dupe rcligiunea lui Zamolxis, Geţii, şi Dacii
credeaii: în: nemurirea sufletului, credeai,
că cei
morţi se duci la Zamolxis unde gusţă” o feric
ire

eternă. Dogma. nemurirei era atat de
Seherală,
la ei, atâtii de „puternică
în câtu' în sacrificiile
cincinale j ale luă Zamolxis, „cei cârt” nu
puteai

muri se. socoteaii ca nişte! criminali, că deul
ă,
refusână să „priimâscă, în locaşulii stu, arăt
a că
voeşte a-i pedepsi lăsându-i în viaţă şi ipsi
ndui

de fericirile eterne ale celei Yalte lam.

Preoţii poporului, Geto-Dasi, care cred
ea” cu
atâta putere în deii săi protectori, eserc
itati o

mare influenţă şi aveai ună „mare prestigiti
asu-

„Dra lui în afacerile religi6se ca şi în cele
politice,
căci elu credea că preoţii s8 sunt în
„Comu-

nicaţie cu Deii. Strabon arată pe însuşi Zamolxis

i
ca« tondatoră

1) Herodotii narâză asti-felii acestui
sacrificiu : „Din cinci în
cinci ani, Geţii trimiti la Zamolxis pe
unul dintre enşii trasu'
la sorți, şi-i dati sarcina de a-i spune
cele ce le face în generalii
trebuinţă, Unii din ci se puneati la rindi,
țiindă câte trei suliți
în mână; iar alţii, apucândi de mâni
şi de picicre” po. solului
loni către Zamolxis, îl făcea vântii în
susu d'asupra lincilor și
daca cli murea străpunsi, el credeati
că Deulii le. este favoabili. Iar dacă nu murea, ci ilii batjoc
oreaii şi îlii insultat ca
pe unu oii r&ii. In fine, dupe ce il
insultat îndestulu, trimiteaii Deului pe uni altuli ŞI-I daii acea
surcină, mai nainte de

a fi sacrificatii,
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De la Zamoixis

datză

la Dad şi la Geţi asociarea ponteficelui supremii

la, cârma, țari), impărținăti tronuliă între rege şi
Dumnedeii, adică unii pontefice rege- profetii. a
„Preoţii, Geţiloră mai erait întrebuinţaţi ca ambasadori ŞI miglocitori de pace. Imbrăcaţi în haine
albe. şi largi, ei ÎŞI îndeplineaa solia cântând din
cytare. Se pare. că ei ar fi fosti şi judecători in-

tre particolari ; sancţiunea, sentinţelorii !lori era cu.
totulii religidsă. Pe lângă preoţi mai erai. şi profeţi cari prevedeaii şi „prediceaii evenimentele
viit6re prin numere, divinaţiune.ce se dice că o

învățase chiar de la Zamolxis. Ei aveai şi 6meni
cari practicait medicina empirică. Medicina lorii
se confunda cu vrăjitoria, cu . magia şi adesea
aceiaşi, pers6nă îndeplinea rolulii de preotii, jude-

cători, vrăjitori, medici şi erboristă.
. Osebitiă. de preoți, grijea serviţiului divin. era

încredinţată femeiloriă. Femeile organisaii serbătorile religidse şi suplicaţiunile publice, aduceaii
sacrificil în -sunetuli cimbalelori sgomotose Şi, în
giocuri şi “salturi pline de - veselie,

In timpii mai primitivi, “Dacii erati divisaţi în

triburi (dupe Ptolomeii vre o 15) isolate, slein-.
du-se în certurile dintre densele şi ocupând fiecare câte o porţiune de teritorii. Mai târdiu, şi
mai "nainte ca: Dacii să fi intrat în lupte cu Ro-

|

MORAVURILE DACILORU SIGEŢILORU

67

manii, aceste. diferite. triburi; se uniră şi . constituiră națiunea dacă.
- Constituţiunea politică a Daciei era regalitatea. ”
In capuli. naţiunei era unii rege cu puterea absolută, avend subordonată ideea teocratică, Regele
avea

de colegii ună omiă.

sântii prin. a cărui gură

se credea că ese tâte ce regele ordonă. „Ordinele
regelui comunicate poporului prin gura omului

„divină, erai. ascultate ca, nişte ordine cereşti. Numaj

prin, ajutorulă

unei asemenea: constituţiuni,

regele Boerebista şi profetul Deceneii, întreprinse
reforma

religi$să- -politică prin care poporul. dacă,

decăgutii, se regeneră,. se transformă,. îşi; reînfiinţă unitatea, politică, sfâșiată: unii. momentiă de

ambiţiunea mai multorii principi. Ei înfiinţară
uni stati puternicii pe ambele. laturi. ale Dunării, ale căruia hotare. se întinse. până în Tracia,

liria şi, Noriculii..
Afară de rege şi clerii, principi şi fil de prin-

cipi,. Dacii. maj aveaii nobilimea : care... constituia
clasa militară. şi teritorială, „Acâstă clasă puternică, privilegiată. Şi: avută, usur pa. adesea, autori-

tatea legilorii şi a puterilori constituite, Din acâstă
clasă se alegeai esclusivii regii şi sacerdoţii; atribuţiunile ei eraii numai politice; şi militare. ,., .
In capul fie-căria cetăţi se afla câte -uni guvernatori, luati dintre. dignitarii regelui. Numai
nobilii aveaii: privilegiulii de a purtao pălăriei in

capi, pentru. care

se chemaii „piloţi; iar.

pOpo-

U8:
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comatus.
| * Dupe capia, carii sub desnetismul
plâns,

unui gu-

din ! "Causa estorsiuniloriă de toti felulii c&

serviaii :pentru înavuţirea nobililoră, şi al cărori
rolii” politicii” eră nul; „Venea Şi clasa forte nu
mer6să a sclaviloră''
pi
i

Asupra bazei constitutive” a familiei dace; dacă
era adică: fondată pe poligamie . sai pe unirea, libe-

rului consimţimentiă dintre femee' şi barbati, nu

se ştie nimici positivii înaintea reformei politicoreligi6să a lui '"Deceneă. Dar după acestă reformă,

pe care Mommsenit o numeşte evangeliulii cum-

pătării şi ală vitejiei, poligamia. nu mai exista la
Daci şi familia, se' distingea nu numai prin moravuri curate, dar chiar puritane.

Femeile dace erai de o constituţiune robustă.
Devotate bărbaţilorii loră, ele ii egalai nu nu-

mai prin talie şi corpi dar şi prin curagiulii ne
clintită de morte, prin amoruli ardâtorii ce aveau

pentru patrie, pentru Dei şi libertate.

_

Dreptulă de proprietate în “Dacia, pe timpul
imperatorului '"Augustii, era uni drept nrecuno-

scuti: şi înrădăcinată, y

|

3) Un” autorii a 'susţinutu că pe timpulă
imperatorulul Au.
gust Dacii nu cunoşteau nici o proprietate
privată, ci că în
fie-care ant pâmentuli arabil, stăpânitii
in comuni, se divisa,
și se da în parte spre a se lucra de către
locuitorii comunităţii,
Alții, că poporuli Dacii în acea epocă nu
renuuțase âncă la vi.
aţa nomadă, căci nu remânea mai multu
de unui anii în ace:
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„Puținele noţiuni ce aflămii; în autori, „des
pre
instituţiunile. miliţare ale Dacilorii, sunt, „mal
tâte
relative la, ultima periddă de existență a
statu-

lui dacică, Ja epoca, resbelelorii lui, „Dec
ebal cu
Romanii. În astă peri6dă arta. „xesbelu
luț făcuse
mari. progrese la Daci, „carii se, instruiaii
în tote
dilele prin propriele. loră. perderi. DI
iei

Armata dacă se compunea din infanterie
şi cavalerie ; sinfanteria era,: făra, îndoială, multi.
maj

nummerGsă, serviciul miliţară se pare
.că era, obligatoriii la. Daci pentru toţi, începend
ii, de. la, 0
etate destulă de, „crudă. Comanda: trup
elor aparţinea nobilime princiare, „fiindi ună.
privilegii
esclusivii al. ei. Purtătorii în „luptă aj
stindardu-

lui dacă. (âraconele). ca şi. al stegului, „(ve
xilul)
erai luaţi dintre ofiţerii superiori, ari
Dacii aveai şi eclerori carii. făceat, „recunoşteri

în. timpulu. acţiunei,

ca. să. afle. mersulii „trupe-

lori duşmane, forţele, şi posiţiunile.. lori,
Ei aveati

şi ună
A

corpi .technici, cu însărcinare, „de, a
face

laşi locu şi pentru că teritoriulii veche
i “Daci era o tări de: stepuri şi de munţi, Alţii în fine v&dii.
mumnal o simplă idealisare
cu scopii de a mări contrastulii între
societatea barbară, dar
simplă şi fericită, şi societatea „roma
nă, civilisată, dar conruptă.
“In urma, tutulorii acestora D-nu 'Pocil
escui. observă: 'cu dreptu
cuvântui aceea ce urmeză: „Gradulii:
inaintatii, de: civilisațiune
la care ajunsee Dacii, natura văilori
măn6se, care înclina maţ
multi spre lucrarea pâmeântului şi aședă
minte stabile, mulțimea
oraşelorii şi satelorii, agricultura, isvoru
lii principalii ali traiu-.
lui şi proprii numai vieţei statornice,
nu .admitii lipsa, de proprietate, schimbarea : pe fie-care anu
a 'pâmentului' şi a locuinţelorii, căci locuinţele fixe, prin atare
mutabilitate nu deveneaii
posibile.
"
e

-
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lucrările trebuinci6se în orl ce: espediţie. 'Elă repara armele: stricate, procura materialulii de Tesvelă etc. Tot în sarcina lui era de a face apa-

ratuli pentru asediti saiă prare, artileria Şi construirea- podurilorii.

„Dacii mai aveau şi unii numărit de: soldaţi însărcinaţi cu ridicarea răniţilorii şi a morţilor de.
de

pre câmpulă de resbelii. :
Costumulii militară: al soldatului pedestru se
compunea : dintr'uniă sagum (uni felii de tunică): cu mâneci, lungă până la genunche cu: cin-

gătore la midloci; dintr'o mantie aruncată pe
umeri şi ţinută de” unii agrafă ; dintr'ună pantalonii - încreţitiă --josii şi băgatii în încălţăminte.
In: capi nu purta nimică, celii puţinii în: timpulti
acțiunei resbeluluj.

|

“ Costumuliă: cavalerului era maj acelaşi.
“Ofiţerul purta:: Sagum cu ornamente de aurit
sau de argintii; manta, simplă agrafată pe umeri ;
pantaloni; şi in capii căciula r&sfrântă. „Armele ofensive erai:

1. Sabia încovoiată, când scurtă în forma unui

cosorii,

când lungă ca uni

jataganiă.

2. Spada lungă şi drâptă, cu
frumosti

lucrată. Cu acestă armă

mânerii şi tâca
se servea mai

cu s6mă şefii şi călărimea
3. Sabia solidă, scurtă, ascuţită la, verfă Şi cu

doă tăişiuri:
împunge.

4. Pumnală

astă armă era, mai i multă

drepti, cu

|

pentru a
_

teca ornamentată, E
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H.

care se purta, în “stanga, atornatii de 0 cingătore.

5. Cuţiti mare, lungă ca unii satirii, Şi cuţit
mal micii cu verfulii recurbatu şi “ascuţiti. .
6. Lancea lungă, ce se purta, cu Verfalii, inainte.
|

. Suliţa, unit fală de lance, maică care se arunca cu mâna.
s. Arculii care era în mare usii la Daci şi i Geil.
9. Praştia cu care se arunca petre, Şi „darde
de

plumbi oblungi, în forma, „unei migdale.

=

„10, Toporii mal mare sail mai mici cu coda
de lemnii; “buzdugane, ciomege şi miăciua.

Axregle defensive. erai:

i

arej de curea, spre a 0 ține pe. capi, partea posteri6ră era întorsă, acoperită cu soldi, suprafaţa
era împodobită cu săpături de toti felulă.

2. Zaoa, unii felii de cămaşe de feri, cu p6:
lele.. tăiate în unghiuri. Ea se purta peste tunică ;

însă numai de către ofiţeri. Ea era formată din

inele metalice ; era unii felii de cuirasă.
3, Cuirasa de bronzii, întoemal ca a legi6nelori romane.
|
d
Scutulă, care era nedespărțitii în resbelii de
soldatului dacii, spre a-lii apăra de totii felulii de
loviri. Forma lui era ovală; iar decoraţiunea ce-lii
acoperea, era de o variaţiune înfinită.

Din usulă st&gurilorii şi al semnalelorii militare

la: Daci, se pâte deduce

că armata

părţită în mai multe corpuri,

lorii era, îm-

a
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Stâguli, daci (vexilulu) consta dintro
bucată

de pânză pătrată, diversi colorată şi pe la niar-

gine cu ciucuri ; eliera
i fixatîn verfală unei sulițe.

Știndardulii era un balaurii' enorma (draco) cu

capulii de lupii şi cu gătlegiulii căscatii, de
i se ve-

dea limba, şi înfiorătorii Sti dinţi. Iliu era fixat
ă pe
o suliță înfiptă' tocmai sub gâtlegiit. Cu capu
l
de bronzi
sâii ide argintii, cu corpulde metal

mai uşorii sati de lemnii îmbrăcatiîn stofă, stindar-

“dul dac dedea'sernnale prin va jiiturile sale ascuţite.
„. Semnalelede atac
şi de retragere, de plecare
şi de înştiinţare a vedetelorii, se făceaii ptin instrumente”de musică, din. care cunâştema
trei fe-

lui „distinse: trompetă dreptă, buciumulti şi
cornulii, recurbătă: la, ună, din estremităţile sale
şi
termincuațunii
ă capii de draconii. sa de ani-

mală cu coma lungă,

i

a

.. Dacil erau destulă de înaintați în arta milit
ară,
Graţie acestei

arte, Boerebista putu să mârgă

cu armele, victoriosii, până la Macedonia şi
1li-

ria ; iar Decebali putu

niculă Romană,

să-i

să se mâs6re. cu putea:

învingă de multori
e şi

să-i impue tributii ca săb Domiţiani.

|

„Dacii aveau fortificaţiuni de „campa
nieşi fortificaţiuni permanente.
aa
|

Fortificaţiunile de campanie consistaii. din me-

tereze prelungite pe pămeântii, de pâtr
ă sau de
irunchiurişi crăci de arbori, din care
Şi palisade
cu care încongiuraii posiţiunile lori, ca
prin nişte
ziduri ce împedicati trecerea Romanilori
la den-
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Ta

Şii.. Dacil adoptase, „Mai multe. din. tactica
şi arhitectura, militară romană, mal cu sâmă
,i în urma

tractatului, incheiati Cu. Domițian.
Fortificaţiunile

ti

permanente „ale Dacilori. COn--

sistat în: fortereţe, „castele, în ziduri şi,
şanţuri
cu. cari incongimaii oraşele, şi în opidele de
refugii de. pre verfaliă şi de prin, fundulă, munţilor
ă,

în care. nu aveau

locuinţe. fixe,

Nu avemii . Nică 0 cunoştinţă, “despre +mod
ul
cum .se, menținea, „disciplina la Soldaţii daci
;: nică

despre pedepsele, recompensele. Şi înaintăr
ile lorăi
în graduii. . pe
e
agp
ali
,

Rai

e
ED

pe
e

“pr
E

Atată” din cele. ce “ana, „de d “Autorii
cei
veclii, câtii şi din faptul că printre digni
taril
curţii, Dacii aveaii şi unii .cu misiune
de a se
ocupa şi de a îngriji de” lucrările” agricole,
este

forte de. „creduti, că la Geţi. şi la Da,: agric
ul-

tura avea o! mare însemnătate în comerţulii
: lori.

Acolo unde posiţiunea. topică şi climaţică, a fri
il
nu. era, favorabilă agriculturei, „ea, era

cu economia, domestică

înlocuiti

a creşterii vitelorii.

|

„Tâte semănăturile, alimentarit . cari „cre
sc în
climele temperate, a, trebuit să se respânde
scă
de . timpurii în Dacia. Cele mar multe” din
„ele,
ca : meiulă, orzul, ovăzulii, fasolea Şi, altele, se.

poti socoti ca native pe solut nostru. Diferitele

specii de gri, precum şi păşunele, sunt produ
ctele | prin escelență ale Daciei. De acera
provin:

văi
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pe medalii cu

spice. de

grii, spre semni de abondenţa semănăturiloră sale.
Meiulii servea Dacilorii de alimentii 'sub forma

“mai

probabilă,

de “mămăligă.

Griulii se măcina

cu rişniţa,: care: se învertea 'în cântice de către

femei

sai sclave. Este probabilă

că cu timpuli

Daci! avură şi mori de apă. Se crede - că instru-

„mentele aratorii,: la: Daci, nu erai de tot primitive. Grinele se conservată în gropi, precum se

obicinneşte şi până astăgi în Ţâra Românescă, "Viţa de vie era: cultivată în” Dacia deja înaintea lui Deceneii. Dacii mai cultiva cânepa Şi
inulu cari le serveaii nu numai de hrană, dar şi

pentru

îmbrăcăminte. „Din

legume, ei mai aveai

lintea şi usturoiulii care se întrebuința multă în
bucătăria celorii săraci.
|

In unele regiuni ale: Daciei, mai presus de; agri-

cultură, venea, păstoria. Geţil fiind mar toţi călăreţi, dedeaia o mare “importanţă perfecţionării

rase) cailorii, pe 'care îi întrebuințat numai pen-

tru călărie. Boil erai întrebuinţaţă în speciali pen-

tru munca „câmpului şi pentru transporturi. Vacile le aveai pentru lapte de care consumati forte
multii atâti prospătii cati şi transtormatii în caşii,

brânză şi untă.
|
Oile cari se nutreait” pe munţi erai în forte

mare

pentru

numără.

Ble se coboraii tâmna

adăposti,

la câmpie

spre a se întârce primăvara iar

în muzţi pentru: pişunati. Pe lângă brânzeturi
şi carne, oile aveai o importanţă mai mare pen-
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tru lâna loru. Ea era forte preţiosă, pentru stofele
necesarii la „confecţionarea hajnelorii, într unii
timpi

mai cu s6mă când bumbaculii

nu era cu-

noscuti. Velinţele şi covorele de lână, pisla din
care

se fabrica saga Şi “alte

haine, sunt tot aşa

de vechi ca, şi apariţiunea primeloră veştminte
în țera n6stră.
“Carnea de porcii era ună! nutrimentii însemnatii
ali Daciloră, care s'a adoptată apol Şi cde coloniile
romane. Cu carnea de. 'porcă prâspătă, sărată şi
în gunci, se făcea und „mare „comerţă.

şi a boiloriă, se fabrica. “burâuşe, cari 'se între* buinţai atunci mai cu s6mă pentru tranisportarea, licuideloră (a vinului mai ales), precum Şi
a trecerii peste Tiuri, în lipsă de poduri, Omenii

carii se ocupaii cu confecţionarea burduşelorii şi
a transporturilor

se numiai, dupe cucerirea, Da-

ciei, utriculari, sai ubr iclari,

|

Eemeile se ocupaii atâtă cu “creşterea pasărilorii domestive : gâsca, rața, găina etc., precum

Şi cu creştereaalbinelorti ali cărora faguri de miere
era nu numa! ună articolii de comerţ, dar Şi

unii alimentii pentru

La

economia, casei.

Dacă şi la Geţi vinătorea juca uni rolă

însemnatii. Ea nu'era numai uni 'esercițiii COL:
porali şi o plăcere; dar servia şi ca apărare contra animalelorii sălbatice, . din munţii şi pădurile
Daciei.
ă
Daca autorii. cei vechi nu ne-ai lăsatii nici0
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noţiune, sigură despre comerţulii Dacilor
şi al
Geţilorii, numer6sele şi, diferitele monede: aflat
e

măi cu „S6mă, în, „partea sudică a Transilvan
iei,
precum monedele din. timpi diadohiloriă
lui Ale-

xândru

celii Mare, “staterele- de aurii şi drahmele

de arginti ale Ju „Lisimah. „regele "Trac
iei, mOnedele Macedoniei, ale “Egiptului şi ale State
lorii
maritime, rece, .dinarii „Fepublicei roma
ne, tâte

acesteă Prob6ză, că „Daciă avea, dese”! Şi strân
se
relaţiuni comeroiale, mai "nainte de a fi
cucerită
de Romani. |
„Dunărea fasese pentru Daci o insemhată

|ar

teră comercială, mal cu s6mă. pentru comerţulii

ce se facea, Qin”. cea, mai depărtată!, antichitat
e,
la gurele acestui, ușii, cu giâne, animale,
carne

şi peşte sărată, miere, C6ră,

sare, lână, "cânepă

lemne şi “Sclavi, Osebitit de acestă mare cale de
comunicaţie, Dacia” mâi aveai, Şi, alte căi, Care
o puneaiă în comunicaţie cu peninsula Balcânică ;
una care pleca de la Castolaci șŞi ducea la Salorici,

lângă marea

mediterană ; o

Italia de susi ete.

alta care ducea în

"Se pare că, aurul estrasii dim “minele Tran
-

silvanier” şi din nisipurile auritere, eta forte căutat în țerile mediterane, Acestă aură era pusă

în comer i în vergele, Pătrate, bătute cu ciocanu,

-
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CAPITOLUL

z7

i

|

v

iiai

Câte-va trăsuri particolaro relative la oaraoterulă i naţional
i ali

Dacilorii Şi Goţilori, la moravurile şt instituţiunile 1lori.

Deşi Dacii ŞI, Ceţii popâre de! aceiaşi. origine

şi cari “vorbiat aceiaşi limba,

formată i naţiune

compactă şi bine organisats, dotată de totii felul
de legi şi instituţiuni, guvernată de aceiaşi regi,
totuşi, existat 6re- cari trăsuri „particolare, relative

la

'carâcterulii

oră naţională,

la moravurile lori,

la înstituţiunile” lori religiose politice şi militare,
precum se, va vedea în acesti. capitolă. i
Opiniunile. auitorilorii celorii vechi. difereai torte,
multă în privința caracterului particolarii ali
Ge:,

ţiloriă :

a

'Herodotii „gicea |că Geţii sunt. „cei mai „curagioşi "din nâmurile tracice Şi. toti de- 0. dată a cei
maj. drepţi.
|
SE
Ovidă, din contra, Fii tratâză de” Gmeni “aspri,

neumani, sălbateci, mai crudi de câtă ori ce popoli din lume, feroşi, gâlcevitori şi totii dauna

gata

a-şi face dreptate. singuri, en

sabia sai cu

cuţitulă, care nu lipseşte de-la braii, ete.
Gejii aveai o mândrie împinsă până

la nebir

nie. Ei credeai că poti să lupte chiar în contra,
elementelorii. Plini de mânie, ei aruncail cu, să-

geţi în contra falgerilorii şi a tr ăsneteloril. Ei obicinuiaii a se zugrăvi şi a- ŞI fâce semne pe corpi
ca şi Agatirsii. La el exista, poligamia; în usu-

18
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rile lori era de a îngropa lângă bărbatii pe femeea, sa cea mai favorită.
Geţii

se nutreai mai cu semă cu miere, legume,

lapte de oaie şi de iapă. „Făina de meiă şi de orz
era 0 parte din nutrimentulti lorii naţională, din

care

fâceaii, probabilă,

mămăligă.

Carne mâncaii

„prea puţină; iar unele. secte: nu mâncau de locii.
"Geţil beau şi vină din cornuri mari de cerbi
şi 'de boi, pe care le treceau din mână în mână,
în societate cu, femeile loră.: La 'ospeţe fie-care

avea. masa sa, cu bucate. Ospeţele cele mari eraii

animate de bufoni şi de vrăjitori. |
Se pare “că Geţit negligeati

prea

multi cură-

țenia hainelorii şi a corpului lorii. Ei lsaii barba

şi părul

să crâscă „peste măsură în

desordine;

iar hainele le erai murdare.”
Moravurile Dacilorii erai mai pure de câţi ale |
Geţiloriă. La Daci: nu exista poligamia; femeile

lorii 'eraii caste şi virtuose.
„Dacii se pare

*

că- “ŞI îngrijeaii corpuliă

mâl bine

de câtii Geţii. In generalii ei purtaii barbă lungă,

părală lungii „fără „cărare,
spate.

vesfiratii În. „plete pe

Să

Dacil se nutreaă

cu lapte, brinză, „vegetale şi

cereale. Ei mâncaii şi carne, căci la dânşii nu existai în privința cătnit serupululi religiosi ca „la

Ceţ

e

„Deşi Teligiunea. Geţiloru ce li se
s 'dedese lori
de: Zamolxis “era şi a Dacilorii, însă Dacii ati adop-

tată acestă religiune mai
n targiii, în timpul regelui
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Boerebista, prin midlocirea ponteficelui. dacii Decenei. Despre acesti Deceneii se spune că se dusese

mai ântâiă în Egiptii ca să se iniţiesei în stiinţele pre-.
oţilorii. egipteni. La întârcerea sa. el inițiă popolulii

în ştiinţele fisice şi astronomice, şi organisă cultului.
Acesti pontefice s'ar, fi retrasi în aceiaşi peşteră
sacră ce o „ocuise o dată Zamolxis. Dar . Deceneil: introduse 6re- cari reforme în religia lui. Za:
molxis, prin dogma temperanţel şi a vitejiel. Elu
ordonă stărpirea viiloră, la care Dacii se. supuseră
fără murmură.
|
„Unil autori spună că Dacii, pe Jongă “Zarmol-

xis, se închinată Şi geului „Marte, pe care d ere„deau născutii în era loră. „Ei se crede că aveail
şi cultuli apelorii. „Dupe Aufidius, Modestus, Dacii, înainte de a, întreprinde vre uni “resbelii, se
duceaii la malurile Dunarii, luati apă din tuvia

lori, de câtă. dupe, ce vorii îi

pe toţi duş.

manii. O altă. dovadă . , despre, acesti cultiă. este,
faptuli ce „se.spune. de. Dion, Cassius că Dece-.

bală, pentru a nu lăsa să. cagă. comorile sale în
mânele Romanilorii învingător), le-a, ingropat în,
albia: riului, Sargeţii, puindu- -le astii- felii sub protecţiunea divină a acestui fluviă.

Dacii mai aveai şi unii felii de cultii ali resbunării.

Captivii de resbeli romani, destinaţi mor-

țil ca victime ale deilorii, se ardeaii
torţe aprinse de către femei.
Antichitatea

de vii

nu ne-a transmisii nimici

cu

în pri-

£)
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viţa: templelorii şi altarelori Daciloru. Da” din
cele

ce ne spune Strabon asupra “muntelui
Ko-

gainon, în''care se retrăsese Zamolxis
şi Decenei,;

resultă că templele şi altarele Dacilorii
erat “în:
| tă
EEE a
i

munţi

MEI

Ri

“ Ambasadorii daci aveati Obiceiii de a
'îngenu-

Chea şi a săruta mânele acelora către cari
erau:

trimiși. EI depuneai

scuburile: la! „picdrele “lor

i
şi apoi cu braţele întinse, espriiiiaă obiectul
ii misiunei lori,
ci
a
„Ocupaţiunea, de predilecţiune a, : Geţi
lorii

era.

resbelulii şi prădarea. Ba era în același
timpii şi

ună megii de existența.

e

Femeile Gete aveai o posiţiune forte infer
idră.

şi chiarii servilă, faţă cu bărbaţii lori. Ele
se ocu-

pai mai multă cu “lucrările câmpului,
cu măcinatuli, 'cu căratuli apei purtând doniţa
pre capi,
de 'câtii cu ţesutuli şi alte lucrări casn
ice.

La Geţi exista şi o clasă forte num
erdsă de
sclavi, cu carii se făcea unii comerţii
însemnatit

în Grecia şi în ţările vecine. Sclavii
Geţilorii îşi

zugrăveati faţa şi corpulii, ca să se
deosebâscă de
nobil. La 'Traci, la Daci şi la Agat
irsi, zugră-

vela era ună semniide distinciune al nobi
liloră,

„i PERIODA II.
„ Starea coloniilor romane în Datia de la 106 — 274,
CAP.

-

Dacia provincie romană.

Dupe

ce legi6nele romane

1

4

tată

învinseră
cu desă-

verşire armatele dace, dupe ce însuşi Decebal
puse .

capătii vieţii sale proprii, Sarmizegetuza
cădu cu. .

desăverşire în mânele lui. Traiană. i

Domnii acum peste capitala Daciei, Traiană
trimite o parte din stea sa în, tote direcțiunile,
ca
să gonâscă, dupe urmă pe soldaţii daci
cari mai

scăpase din luptă, să-i ucigă saii să-l facă
cap-

tivi. Insăşi 'Traianii, în fruntea unei
armate numerose de legionari, porneşte spre norduli
şi răsăritulii
Daciei, trece preste hotarele: ej şi duce
terdrea ;
armelorii, romane până la Don. „Acesta.
o. făcu.
Traiani cu scop de a înfricoşa tâte popărele.
sar=

matice

şi scitice cari se învecineai, cu. Dacia,
spre. .

a le face să respecte nuoa sa provincie.
La aceste
popore se refugiase o mulţime de
Daci pe cari
6
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răsboindu- -se cu Romanii

de Daci liberi.

Traiană nu

|

cucerise acâstă frumosă şi fertilă

eră pentru plăcerea saii vanitatea de a mat adăoga âncă o provincie la vastul săi imperii.

Scopulit săi era multi mai mare, şi resultatele
ce trebuia, să aducă o victorie care a costatii
atâtea torente de preţiosulii sânge romani, căta
să fie de unii interesi multi mai importanti
pentru Roma.
De câtii-va timpi Dunărea nu mai era unii obstacoli seriosii pentru siguranţa păcii imperiului
Romanii. Mai cu s6mă iarna, cândii Dunărea era

îngheţată.

Dacii

străbăteaii

cu multă

înlesnire

acestii mare fluvii şi devastati necontenitii provinciile romane. De aceea Traiani, a voitii să pue
o barieră mai puternică incursiunilori barbare.

Elu a voitii să cucerâscă Dacia, să aşede într'ensa colonii romane şi să o transforme astii-felii

într'o ţ6ră curatii romană.

Cu modulii acesta, lanţulă celii giganteci ali
Carpaţilorii pe de o parte, iar pe de alta pepturile cele oţelite ale romanilori, garantaii cu
mai multă siguranţă pacea imperiului.
Traian, întorcendu-se din escursiunea sa militară în capitala Daciei, începe a cugeta la împoporarea. şi organisarea ei ca provincie romană.
In cursii de doi sait trei ani, dupe cucerirea Daciei, elii aduce întw'ensa -mai multe colonii luate
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cu

sa

s6mă

“Cea mai veche şi mai principală din coloniile
aduse de Traian în Dacia a fostii aceea aşedată
în Sarmizegetuza,

care s'a numiti Ulpia Traiana

şi care a continuati de a

fi capitala - Daciei

Și

reşedinţa propretorului saii guvernatorului ei ge-..
neralii, care se numia Legatus-Augusti. Alte co-

Ionii înfiinţate de Traiani aii ma! fostă, Apulum
sai Alba-Iulia;

Napoca

sati Clujulii ; Potaisa sati

“Turda ; Tierna sai: Orşova, la gura riului Cerna;

Aquae; Apulensis a şâptea 2). Aceste colonii cari.
se aşedară în Dacia se compunea nu numa! din
1) Sincai, dupe Katona, Lutropiti, Pridvalski, Groniea Româ:
niloni, Tomu I pag 7.
Din cercetările inseripţiunilori aflate în Dacia, unii istorici
«determină chiar regiunile imperiului Romani din care sai adusi coloniile în Dacia. Asti-felii, din numărul însemnat
it de
nume de origină grecă co sai găsitii asupra numerâselori
inseripţiuni descoperite în Dacia, din numele mal multorii
dei
de origină, grâcă adorați în Dacia de închinători şi preoți
cu
nume greceşti, din 6re-cari cuvinte greceşti vechi care
există
şi astădi în limba ndstră, conchidii că sa adusii în Dacia
uni
numeri însemnatii de colonişti din Asia-Mică,
Acesti elementii grecii, deşi la aducerea lut în Dacia nu
era
romanisatii cu desăvârşire, însă, strămutatii din pământului
săi:
natalu şi plantati într'o atmosferă cu totuli romană, sa
con:
topitu cu desăverşire în elementulii romanii.
O altă regiune de unde sai mai adusii colonii în Dacia
este
Macedonia şi Tracia, apoi din Iliria de pe costa
măril Adriatice şi anume din ţărilo cari se numesciă astădi Albania, Montencgru şi Dalmația.

2 Sa

găsitu o inscripţiune care dice : „Cetatea Apulensis a

septea“, Şi alta: „Colonia a şesea a împăratului Cesar
Traini
Particulii“, Din acâsta se deduce că Traianiia adusti mai
multe
colonii în Dacia, iar nu numai patru, precum spun Pandecte
le,

84-
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poporii de rândi;:în ele se aflaii şi-o mulţ
ime:
de familii însemnate şi avute. :. î
“Traiană,în interesul administraţiunei, împă
rţi

“Dacia in trei părţi :. Ripensă,

Alpestră

şi “Medi”

terană. sa. centrală 1). Cea Ripensă conţinea
.
Banatul” 'Temiş&nei şi o parte din "Ţ6ra-Româă-.

n6scă;

Alpestra .coprindea

cea mai mare . parte-:

din “"Ţ6ra-Românescă şi din Moldova; cea Medi
-

terană saii- Centrală era 'I'ransilvania: de astăd
i -

cu o parte a' Moldovei.

N

i

"Dacia transformată în provincie “rom
ană,: se
Organisă şi se administră dupe legile
civile ŞI:
militare ale Romanilori,.
DE
Ca provincie imperială iar nu senatori
ală *) ,

Dacia

avea

ca autoritate

torii: care se numia

supremă

-unii

propre-

Legatus-Lugusti. Puterea a-

cestul înaltii funcţionarii era totii de o dată
ci„Yilă şi militară şi se întindea peste iîntr
egă Dacia..
Elă îşi avea reședința în Sarmisegetuz
a, care,
din acâstă causă, se numia şi metropol
ă,
O altă autoritate

mai

era consiliulă

generalii

—————

"n Vedi Cronolvgia Transilvaniei.
Due uni istoriei, Traiani îimparţiso
Dacia în doi parti: Dacia
superioră si inforidră. Mai târdi
ă Dacia fu impârțită în trei
putți: Apulensis, Porolisensis și Malvo
nsis. Aceste împărțiri suut
sprijinite pe dro-cari documente.
=) Sub imperiu se distingea dou
feluri de provincii: senutoriale și ale principelui. Distinctiu
nea între ele cra că în pro.
viciile principelui sau imperatore
hui funcţionarii sp numiaui de
împărati si cumulau în mâna
lori atăt puterile civile "cătui
si militare. In provinciile senatorial
e guvernaturi se “numiaui
ua senatu si naveau de câtu
puterea civilă
!
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al provinciei care se aduna în: capitală sub preşedinţa Legatului.. Acesti consiliu ajuta pe propretorii în darea justiţiei private, precum la manumisiuni de sclavi, în cercetarea despre ' ingenuitate, libertate, drepti: de. cetățenie. etc.
„ Pe lângă autoritatea supremă .care se esercita '
-de propretori cu concursulii - consiliului generali

al. provinciei, mai era şi: autoritatea, fiscală care
se esercita de trei procuratori, câte unul
fie-care din cele trei părţi în care era impânita

Dacia.

|

Ea

a

- Osebitti de: organisarea generală, Dacia: . mai
avea şi-o organisare municipelă.
.

Unele din orașele Daciei, pe lângă-numele lori

proprii, mai purta şi denumirile, unele de Jfuucipii iar altele de Colonii: Sarmisegetuza, Potaise,

Aquae şi altele se numiaii Coloui; iar: Tibiscum,

Porolisum, Romula etc. se nnmiai Municipii. Alte

Oraşe erau de o dată, şi colonii şi municipii, pre-

cum Apulum; iar altele sai transformati

din

municipii în colonii, precum sunt, Drobetis şi Napoca.
a
Se

„Distincţiunile: ce se făceati între Colonii şi Aluni-

cipii provenea

din estensiunea drepturilor ce a:

veaii diferitele oraşe ale. Daciei.

.

Coloniile eraii uni numării: de populaţiune TOmană ce se lua din Roma sait din centruliiîmpe-

riului Romanii, din Italia şi chiar din alte ţări
„Yomanisate, spre -a fi aşedate în midloculii unui
popori:

cuceritii

pentru

a'li

ține în

supunere! şi

SG

pentru

.
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Asemenea coloni romane:

„erau aşedate mai cu sâmă în migloculi cetăţilorii
supuse. . .. ...
“Coloniile romane stabilite ast-felii, conservaii
t6te drepturile şi privilegiurile lori de cetățeni,
pe când poporaţiunea indigenă nu numai că nu
avea nici ună drepti, dar maj perdea şi o parte
din pâmenturile lori în profitulii coloniilorii. romane.
.
Municipiile erai nişte oraşe populate de locui-

torii din naţiunile cucerite cărora Romanii,

tru a"i recompensa

pen-

de dre-cari serviţii aduse lori,

le acorda drepturi de cetăţenie. Acestorii locui-

tori din municipii nu li se acorda însă tote drepturile de cari se bucuraii colonii. Lori li se acord
a

gradatit unile din drepturile de care se bucurati cetăţenii romani, dupe gradului lori de romanisare.
“Organisarea Coloniilori şi a Municipiilorii era

întocmai

“vomanii.

ca, aceea .ce

exista

în

totii

N

imperiulit

E

- Magistraţii sati organele de administraţie atâti
ai Coloniilorii câtii şi ai Municipiilorii se alegea

din ordinea decurioniloră. Pentru colonii se alegeaii doul bărbaţi, iar pentru municipii patru,
duovirii şi quattuorviri, Aceşti. magistrați
erai
mai cu s6mă însărcinaţi cu judecarea proceselorii
.
Ei se alegeau de adunarea decurionilorii
1), pe
1) Adunarea decurioniloră cra compusă din
100 pers6ne alese.
de „cavaleri romani, de ofiţeri, superiori
eşiți din servițiu, de
fancţionari imperiali și de vei ce avesi
unti censti” cerutii.
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şi pe cinci.

In a. |

cesti! din urmă casii ei se numiaii şi prefecţi.
Osebitii de aceşti magistrați mai erai şi alţi! însărcinaţi cu diferite alte atribuţii: Asti-felii
erai 1 Edilii, însărcinaţi cu
rilorii şi a, pieţelor publice,

privegherea clădicu jocurile publice

şi cu împărţirea grâului la cel.săraci. 2 Cuestorii,
adică casierii comunali. 3 Diferitele soiuri de preoți,

precum: ponteficii, flaminii, antistiţii, sacerdoţii,

augurii şi haruspicii. In fine, 4 erai Augustalii,
0 clasă forte numer6să de preoţi cari deserveati
cultului împăratului.

Osebitii de toţi aceştia mal erati în. Dacia şi
„Colegiile saii Corporaţiile, uni fel. de societăţi
de ajutori

mutualii. Asemenea colegii ce ail exis-

tati în Dacia sunt: Aurarii, cel ce scotea sai
spălai

aurul ; Salarior ii, cei ce tăiat şi esploatati

sarea ; Fabrii, lemnarii şi ferarii; Centonarii, cei
ce fabrica corturi şi haine; Nautae, fabricanţii
de corăbii sau verslaşii ; Utr icularii, cei ce tabricaii
burduşe din piei de animale cari servea, ca poduri sai luntrii peste ape; Dendroforii,

construe-

torii. de maşine pentru resbeli; Lecticari i, pur

tătoril de scaune, ete.

Sa

” Făceaii. parte dintr'unii colegii toţi, aaceea , ce Ă
aveati aceeaşi meserie. Scopulii tormăriă acestorii
colegii era mai cu s6mă pentru ajutre reciproce
a oră cărui membru aflatii în nevoe. Pentru acesta

fie-care

colegiii

avea

o casă

comună

care

-

88

ISTORIA

se alimenta

din

cărui "membru, -

GEXERALA

A ROMÂNILORR

contribujiunile: lunare ale fie-
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„ Fie-care din aceste corporații își
avea. patro-

nulă saii“ starostea ei, Ele mat aveau
câte doi
questori, însărcinaţicu adunarea cont
ribuţiilor,

câte'o geitate'a ei proprie, stâgulu,
sigiliulă, arhiva, templu' şi' cimitiriulă ei propri
i.
Dei

tăţile la care 'se închina colonii
romani
eraii multe şi diverse. Popolulii Roma
nii a. fosti
celii maj
tolerantit pentru deităţile streine: Dep
arte

de a le persecuta, el le asimila cu
deii săi proprii

şi le adora fără

osebire. De aceea coloniile ro.
mane, pe lângă geităţile italiceşi grec
e, ca Jupiter,
Marte, Bacus, Venus,

mai adora

şi dei
orientali ca: Jupiter 'Tavianus, Jupiter
Erusensus,

Malagbel, Bebelahamon, N. ahara,
Mithras, etc ; ba

şi chiar deităţi aace, ca Turmasgada,
| _
Dupe ce Traiani constitui Dacia. în „pro
vincie
„ro
mană, cugetă apoi şi la apărarea
ei. Incongiu-

rată de trei laturi. de naţiuni
barbare,

ea nu

era
în contact cu imperiuli din care făce
a parte de
câtii prin laturea de Miagă-di adică
pe la Dunăre,
Pentru ă garanta dar o existență paci
nică numer6sei lumi romane transportată
de dânsulă în

„Dacia, eli nu: se mulţumi num
a!

Dacia a une

cu stabilirea în

garnisone formată, din legiunea
a.

XIII Gemină şi a câtor-va trupe
auxiliare de înfanterie
şi cavalerie; ci cugetăa întări
într'ună

Modă seriosii tâtă linia Dunărei, iar
mai cu sâmă
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gurele ei, unde năvalirile barbarilora erai şi mai

“de temuti.

De aceea 'Traian aşedă la. Dunăre dece legiuni,

din care trei eraii puse cu, lagărul cati mai apr6-

pe una de alta: Astii-felu una era aşedată la No-

vae sati Şistovi ; alta Ja Dorostorum sai . Silistra; alta la Trosmi sat Igliţa, din Moesia inferi
dră.
Ca. autoritate supremă şi care represinta pe

ensuşi imperatorele,
vernatore,

a XIII,

care

se numi în Dacia uni gu-

era chiar comandantele. legiunei

cu reşedinţa în Sarmizegetuza şi care

avea sub. densulii mai mulţi prefecţi.. . .
În ceea ce priveşte” migiGcele de. comunicaţie

între diferitele * cetăți şi oraşe ale Daciei şi apoi
.
intre Dacia cu ţările vecine,

Traiană

formă

trei

„mari reţele de drumuri aşternute cu pâtră. Una
din aceste reţele pleca de la Viminacium, trecea
Dunărea

pe la Lederataşi se. oprea la 'Tibiscum.

Cea de adoa incepea de. la Tierna, sait Orşova,
trecea, prin Mehadia şi ÎŞI lua direcţia spre Sarmisegetuza ; de aci apoi mergea

la Apulum sai

Alba-Iulia, unde se lega cua, treia reţea. A treia

linie pleca de la Drobetis sati "Parnu- Severin, tre-

cea .prin

Amutrium

şi prin Celeii de. unde se

îndrepta, către miază- -n6pte până la Recica, apoi
lua direcţiunea în susi pe malul ; apusânii al Oltului până la Rimnicu Vâlcei de unde străbătea

în 'Transilvania

prin

Turnu-Roşu,

înaintând pe

lângă Oltii pânăla Odorhei, Aceste. căi sistematice
nu serviaii numai pentru strategie; ele mai.erau

90
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utilitate pentru

comerţulii Şi tran-

sacţiunile țării.
În acţiunea resbelului ce Traiani avu cu Dacii,
Vicolă, confidentulii şi devotatulii lui Decebalu,
cădu captivi în mânele Romaniloră. Eli, ca să-şi
rescumpere viaţa, descoperi lui 'Traiani

tesaurile

lui Decebali, ascunse îîn albia riului “Sargeţiii sai
Streinlii.
„Traiană, în urma acestora: petrecu mai
multi
timpii în Dacia ocupându-se a o dota cu îmbu-

nătăţiri de tot felul. Pe lângă restaurarea tutuloră cetăţiloră şi oraşelorii din Dacia şi con-

struirea mai

multora

din

nuci; pe

lângă căile

de comunicaţie strategice Şi economice, Traianii
mal dotă ţăra cu construirea mai multorii poduri
preste riuri; cu. înfiinţarea . de ape-duce, şcdle,
circuri şi multe alte lucrări folositore. În fine

Dacia, în scurti timpi, fu restaurată cu desăverşire din ruina el şi luă ună aspectii de
înflo-

rire şi de civilisare, sub părintâsca şi bine- făcă-

torea, îngrijire a Jur Traian,
Pentru a imortalisa strălucita sa victorie,
Tra-

ianii crease mal multe cetăţi ca: Nicopoli, ce
în-

semnâză cetatea victoriei, Teodora sai Turnu
la capuli podului, Marcianopoli (Preslava) în
Bul:
garia, în ondrea sorori sale Marcia, ete. Eli
mai
ridică în mai multe 'locuri pe unde trecii
maj .
multe col6ne sai monumente, din care s'a
descoperitii câte-va mai târgdiu; iar una s'a
găsit la -

Galaţi în 1693.

a

|
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Dupe terminarea tutuloră acestori lucrări, Traianii se întârce la Roma unde este proclamatiă imperatore pentru a patra Gră, conferindu-i se pen-

tru a noua Gră şi puterea tribuniţie. Iar brava
lui oştire este priimită cu intusiasmii, încununată
cu lauri şi încărcată cu totii felulii de daruri.
“pentru eroismulii cu care se condusese intrunit,
resbelă atâtii de însemnatii “ şi în: contra unui
'poporiă atâti de vitezii, care dusese o dată tevorea armelorii sale până în Roma.
Triumfulii lui Traiani la Roma a fostii din cele:

mai strălucite : Dion

Cassius ne spune -că jotu-

rile publice aii durat 123 de qile, că peste 11.000;

de fiare au cădutii in aceste lupte la care aui luati
parte dece mii de gladiatori.
Senatulii - şi poporulti Romanii,

în onârea

şi

gloria lui Traiani şi a bravei sale oştiri, ai ridicati în anulă

113

o col6nă maiestâsă

pe care.

s'a sculptatii, între altele, resbeluli Romanilorit
cu Daci), cu tâte faptele petrecute

în elii. Acâstă

columnă are o înălţime de 114 picidreşi se compune de 34 bucăţi de pâtră de o mărime colosală. Optii din

aceste bucăţi

de pâtră,

formâsă

basa columnei; iar 23 de bucaţi compunii însăşi
col6na pe care se află sculptate diferitele - fapte:
istorice.--Pentru a se sui cine-va d'asupra columnei, are 184 cetrepte şi 43 ferestre “care lumi-

n6ză interioruli columnei. Pe vârfala columnei.

s'a. aşegatii statua lui Traiană, lucrată în aramă şi
suflată ci aurii.

aaa
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„Traian nu avu fericirea să vadă terminată
acestă

„operă gigantică. şi artistică. care, ca'
atâtea . alte
monumente; maiest6se, era destinată
a perpetua
'Strălucita lui memorie. El, aflându-se
în -resbelit
cu Parţii.şi cu Armenii, mâreîn Cilici
a la anuliă
117. Mârtea:sa:umple de doliii şi de.
întristare
toti imperiuli Romană; dar elit este
plânsă: mai
cu-amarii da. către coloniile. romane
din Dacia,
care perdeaii într'ânsuli pe adevăratul
ii lori părinte.
a
|
N
ăi
Traiani fusese nu numai uni mare
geniă militarii, dar,şi fârte mare omu de statu
, abilă în
arta: de a guverna. Pe lengă nişte asem
enea, mari
talente, elă reunea şi o bunătate
escepţională,
care trecu ca tradiţiune la posteritat
e. Cândă.senatuli romanii .felicita pe -imperatorii
ce veneau

la tronă, elii n'avea.ce le dice mai multi
de cati :
„Să fii mai fericitii

de câti Traiane.

de câți Augustii şi mai buni

CAP. 11,
“Condiţiunea poporului dacii Temasi în
Dacia, după stabilirea co„
loniiloră romane într'ânsa,

In urma resbelului de cucerire ce Trai
ani făcuse

naţiunei dace,

poporulii dacii parte fu ucisi in

acțiunea luptei, parte fu alungati!
de legionarii
Yomani, şi-şi. află refugiu pe la
popolii vecini,
prin codrii şi. speluncele Daciei
; iar parte r&mase în Dacia, fie ca captivi: de
resbeli, fie ca

poporii cuceriţiă.

|
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Mai târgii, după ce ostilitățile încetarăcu de-

săverşire în Dacia ; după ce ţra, organisându-se:

in intru, intră-pe o cale normală şi pacinică ; populaţia dacă, refugiatăin .diferite părţi, începe:

a lua confiență şi a se întârce la-căminurile ei :

ruinate, spre a împărtăşi sorta fraţilorii lorii carii:
nu părăsise Dacia 1),1 Mai mulţi din istoricii. streini sau corcatui a ne > tăsădui
origina nostra latina. Dintre aceştia, Engel, comentându întruni
“modă intenționatu disele tu Eutropiii de la Cap. VIII unde gice:
„Vesertându-se Dacia de bărbați cu indelungatulu resbelii al lui
„Decebal, Traian, spre a umplea ţera, care „juru-imprejuri are
„dece sute de miluri, din totă lumea romană, nemărginită mul.
„time de Gmeni a dus acolo, ca sutele de oraşe să le moste„ntscă“, îrage conclusin că prin resbeluli Romano-Daci Sati
esterminabi toţi locuitorii de sexu masculini din Dacia si ar
îi remasii numai femeile, Apoi că colonii romani aduşi în Dacia
Sau însoțitu cu muierile dace și aii dat nastere la unui nuou
soiu de Gmeni, care am fi noi romiinii.
Unii din istoricii nostri, prin escesti de gelu pentru origina.
nestră cu desăvergire latină, ati cădutii în cea-Paltă estremita
te.
Ei au sustinuti şi S'ati cercatii să demonstre că popolulu Dacu,
bărbaţi, femei şi copii, S'ar fi esterminatu cu totulu din Dacii
şi că în totii casulu nu a existatu nici o însoţire intre Romani
si Daci,

Amândouă aceste opiniuni extreme sunt inadmisătile.
Mai întiii ipoteza lui Engel este atătii de absurdă
in câtu
cade de sihe : Prin natura lucrului nu se pote admite
ca o na:
tiune- forte. populată şi forte puternică, o naţiune
legată de
solul natalu prin suveniri de naştere, prin . tradițiuni
le ei,
prin mormintele părințilori, prin avere ete. o naţiune
bine orsanisată prin legi și instituţii, să, se extermine
cu desăverşire ,
print”unu resbolu, Si ceea ce este și mai absurdu,
să se ex- |
termine numal bărbaţii, iar femeile se remăe în viață.
Al doilea,
admiţendii o asenienea ipotesă, cum sar putea
crede unii Io:
ment macar că bărbații din coloniile romane aduşi in Dacia
sar
“i eăsătoritu numa de câtu cu fonieile dace. Când
este vorba
de o colonie, cine nu ştie ca ea se compune în genere
de fa:

|
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Condiţiunea poporului dacii r&masti şi adunatit

în Dacia, dupe stabilirea aci a coloniilorii roma
ne, a
fostă neapăratii la începutii aceea a unui
poporii

invinsi cu desăverşire, Rămășițele numer6se
ale

"acestui

poporii,

de altii fel forte vitezii, cu mo-

„Yavuri şi datini forte simple şi curate; astit
elemilii, iar nu numai de celibatari, precum
resultă din disele lui
Engel.
Dar pe lângă acoste argumente naturale
care decurgii din rațiunea lucrurilori mal sunt şi probe docume
ntale care potii convinge pe celi mal recalcitrant că multă
lume dacă a r&mas în
Dacia şi după cucerirea şi transformarea
ei în provincie romană.
Totă terminologia Daciei, a muntţilorii, a
riurilorii, a sateloru
şi oraşelorii ei, după co a devenit provin
cie romană este aceea
ce a moştenit'o de la poporulii indigeni,
adică de la Daci.
Apoi de la cine coloniile romane ar fi
putută să învețe acestă
terminologie dacă, după ideca lui Engel,
nu mai existaii daci
în Dacia?
!
Istoria ne ma! arată că chiar unii din
imperatori cătaii să
aducă din populaţia dacă înapoi pentru
popularea ei. Astii-feli
Dion Cassius ne spune că Sabinianus, legatu
l împăratului Co.
modu (180-199), după ce a hătut po
Dacii ce fugise prin nunti,
a adusi şi a aşezatu în Dacia 12,000
de familii de ale lorii,
O mulţime de inscripțiuni aflate în Dacia
âncă constată re.
mânerea în Dacia a unet părţi din poporul
ii dacii
Aşa dar ipotesa lui Engel cade prin
absurditatea ei.
Cea-Valtă opiniune a naţionalistilorii noștri,
dre-cum exagerați,
nu este mai puţin inadmisibilă. Combătend
pe Engel, am demonstrat că a fostii imposlbili ca prin resbelu
lii lui Traian cu Dacii
să se fi esterminat tot poporului dacii.
Neapărat că s'a perdutii
multă lume dacă; însă acesta a fostii
mal cu sâmă din elasa
resbelnicitorii. Numerâsa populaţie i Daciei
insă, care sa aflat
in imposibilitate ca să fugă, a rimasii
pe loci indurâna legea
învingătorilor, Aceia insă care ai pututii
scăpa de prima furie
a romanilorii, precum şi o parte din oșteni
cari au scăpatu cu
viaţă, după cum no Spunii mal toţi istorici
i, sai refugiatu unif
pe la vecini, alţii prin munții şi păduril
e Daciei,
Este logicii și natural apoi a admite că după
ce furia resbelu-

DACII REMASI DUPE

CUCERIRE

|
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mentii vigurosii şi dotatii cu t6te virtuțile militare, romanizându-se cu încetulii, a ajunsi să- -ŞI

schimbe cu timpulă condiţiunea lut socială şi să

dobendâscă, drepturile de care se bucurait Şi propriele colonii romane.
Perdendu-și cu desăvârşire limba, datinele, până
Şi chiar cultul deilorii, adoptândii pe acela al
lui sa potolitii, după ce țera s'a populatii cu lume romană,
dupe ce pacea a începutii să domnâscă în Dacia, populaţia daca
refugiată a începutii a lua încredere, a începutii. a se întârco
în ţeră pe la vetrile ci, lângă consânegenil lorii supuindu-se le:
gilori şi autorităţilorti poporului concherantii. Cu timpul acestă
populaţie s'a contopiti cu desăverşire în 1 opolulii Romanii, per- |
dendu-si cu totulii nu numai limba şi datinelo sale, dar până .
și cultulii ei religios, adoptând limba, obiceiurile şi cultuli
Romanilorii.
_
Ceea, ce insă poporului Dacii a adusi cu timpului, întruni
modu naturali și inevitabilă poporului romanii, este amestecului
sângelui stii celui viguros cu acela al Romanilor, este infiltrarea sucului unei libertăţi vergine, a unor moravari necorumpte, Din acesta a resultatii altoirea, temperamentului, ore
cum indolentii adusii dintr'o climă caldă, cu temperamentulii
unul poporii simplu dar energicii, născutii și trăitui în libertate,
învițati a îndura cu nepăsare tote asprimele unei clime rigurose și rebele, lucruri cari nu atingi întru nimic originea nâstră
latină și de care av emii a ne făli.
Acesta ne esplică pentru ce soldatulii românti reuneşte mai

multi de cătii ori-care altulii calitățile soldatului

meridionahi

cu acelea ale soldatului occidentalii. Cu o inteligență distinsă.
recunoscută de tâte naţiunile civilisate, soldatulii românii reuneşte în eli : vigorea, energia, şi tenacitatea în luptă, curagiuli
şi nepăsarea de morte, elanulii în inferbințela acţiunei resbelului, amorulii de patrie, sentimentul disciplinei întruni gradusuperlativii, sobrietatea traiului precum nu se pste suporta de
soldatulii nici unei naţiuni. In fine, fără să, fiii taxatu de părtinitori pentru soldatului ţării mele, cutezii a afirma că, cu 0
mai bună, îngrijire, oştânulu românii ar ajunge să merite do a
purta numele de soldatii rege.
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domnitorilorii lori, poporuli

dacii se romanisă

cu “desăvirşire, se contopi cu totuli în elemeritul
it
latină, devenind una cu densulii, şi contribui. astu-

felii la: formarea, nuoului popor i români de
astădi.
In limba, rustică romană * sati dialectele
popo-

lilori Italieni introduși în Dacia şi care a
fostii
„limba coloniilorii romane" şi Sa conservatii
până
astă-di

în totă

primitivitatea

ei, abia

daca

se'a-

flă unii numării Gre-care de vorbe cari
nu sunt;
„nică latine, nică grece moderne, Nică
Slave, nică
d'ale vre unuia din popolii vecini. Acest
e vorbe.
eraii relative la obiecte locali necunosc
ute în Italia, precum producte, vestimente, instr
umente.
etc., pe cari Romanii adoptându-le pentr
u utilitatea lori le-a adoptatii cu numele date
lorii mai

din "nainte de Daci, Nişte

asemenea

vorbe nu

pota fi de câtă resturi din limba Dacilorii,
despre:
care insă filologii Europei nu polii
âncă afirmaCAP.

IL.

Coloniile romane din Dacia sub imperatori
i carii ai
„urmati

dupe

Adipian

117—128.

Traini.

Dupe incetarea lui “Traiani din
prosperă a coleniiloră romane din
“maşii lui, a inceputiă să decline.
neinteresării sau inepţiei acestoră

viață, starea
Dacia sub urFie din causa.
im peratori, fie.
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„din causa. năvălirilorii barbare, care făceau dificilă
apărarea, acestei provincii, coloniile romane tură
„până în. fine. abandonate. cu desavorire la propria
lorii sârtă. (974).
SE

„Âncă.de.sub Adriani, vărul şi fiul adoptivă
]

luă, Traiani. care'i urmă, Ja .troniă, nefericiiele

„colonii, abia, aduse, „În „Dacia, tură amenințate. a,

„cădea în „Voia, : “întemplării “Acesti . imperatore,
îndată ce veni. „pe. tronuliă, ;Romei, abandonă mal
„Antal, trei „proxincii, din, Asia: „Armenia, Mesopoşi puindăi la Bufratia fruntari ia imperiul, de către
„acea, „parte. „Gelosti, ;apol,de: gloria , lui. Traiani,
“şi neșimţindu-se „ în. stare; de. a iprotege;..cu ar-

„mele coloniile, „romane , din, Daia, amenințate « de
invasiunile: Barbarilorăi, avu şi, nefericita, idee. de
„a voi. să rumpă din câstele, imperiului ; romanii
fertila Şi deliciOsa,, „Provincie „Dacia » pentru care
Traiană vărsase atâtea. Sudori,: iar, imperiul: Ro„manii, făcuse. să; curgă. atâtea. torente; de, sânge 1). |

"Acâstă,, fapta.. era, nu; numai forte neumană :pen-

„tru „mulţimea. cetăţenilorii, romani, stabiliţi acolo
„de, Traiani, dar: şi forte, vătămătore, pentru im-

„ periulii, Romani. De aceea „amicii lui Adrianii se
"opuseră,. puternică la efectuarea, astei: nelegiuiri.

„Totuşi Adrianii, ca. să, „ştirbescă,. ceva. din gloria
„lui. “Traiană, dărimă podulii. de: ptră „de, preste
„Dunăre, „Sub. cuventii de a impedica trecerea barie
reg
ee poet
ie
Eta

ia)

incat

dupe, Eutropiti cartea, 7 şi Dion;sin Trajanuni.
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barilorii peste acesti mare fluvii. Se mai

dice |

că Adriani, de ură, ar f ucis şi pe Apolodori,
famosulii arhitecti, care a construitii măreţulii
podii preste Dunăre.
Se
Dărimarea acestui îînsemnată monument,

isolă

'Gre-cim coloniile romane de către imperiulii din
care faceaii parte. “Acestă faptă neertată, făcândi

'comunicâţia forte diâcilă, peste Dunăre, aduse o

împedicare desvoltării şi prosperării acestei pro“vincii romane. Cu 'tâte astea, Adriani, împinsă de .
amicii săi cari înţelegeati mai bine interesele

cele mari ale imperiului şi cari se înduioşiră Şi

de sârta, consârigenilorii lorii din Dacia,
cu totulii nefericita idee ce conceptise la
pentru Dacia: Eli începu a se interesa
“aprâpe de. sorta aceste! provincii. Elă

tâtea: îmbunătăţiri în câtă, dupe cum

abandonă
începutii
mai de
îl făcu a-

se

vede

'dintr'o inscripţiune aflată mai târziă, merită numele de întemeietorulii Daciei.
La începutulă remnului săi, Dacia fu turburată

de năvălirea Iaziygilorit metanaşti
'xolanil. Adriani,

guvernatori” al Panoniei

asupra

uniţi cu Ro-

care îi mai bătuse
inferidre

pe când era,
(a.

108), vine

loră.. Eli maj înteiu împacă pe Roxolani,

promiţendu- le o sumă

de bani pe fie-care anii.

“După aceea trimite pe Quintus . Marcius

guvernatorul

Daciei şi al

“Jazygilorii, pe care ii bate
face să intre în era lori.

Panoniei,
cu

Turbo,

în contra

desăverşire

Şi-i

Pentru a preserva ţâra pe viitorii de năvălirile

.
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Taziygiloră, Adrianii ridică uni vallum sai Şanţii.
cu

întăriri,

ale cărori

ruine

se vădii şi până

astădi, de la Dunăre” şi până în munţii Daciei.
Eli mai aduse şi o legiune la Acumincum, unde
se varsă Tisa în
î Dunăre. "Tot Adriani a dați Drobetei (Turnu-Severinii) drepti de: municipiti.
|
La începutulii împărăției lui Adrian, Marcius:
"Turbo, guvernatorulii. Panoniel era tot de vp dată

şi al Daciei. Dar mai pe urmă Adriană numi! pentru Dacia uni guvernatore speciali, -pe' 'Cneius
- Papiru Aelian. In fine, „Adrian muri „de o mârte
|
forte durerdsă.
Antonin

Sub
stete .ca

nici unii
provincie

Piu

împărati

155—161.

romanii

- romană, nu

Dacia,

cati:

se: "bucură, de” 0

pace mai lungă şi mai completă ca aceea ce gustă,
sub paciniculă şi înţeleptulii imperatore Antoninu

Piu. Acestă pace ii dete pasii ca să se desvolte
şi să prospere în tâte privinţele.
|

„Dacia

nu fu turburată în liniştea ei de câtit

la începutulii remnului lui Antoninu Piu. Locuitorii daci cari rămăsese in Dacia, unindu-se
cu Dacii liberi cari locuiaii la fruntariile orientale ale Daciei, se resculară. Acâstă rescâlă însă

fu năbuşită îndată şi nu “produse nici ună ră.
Antoninu, care pentru virtuțile lui meritase
supranumele de Piu, se bucura de 'o “reputaţie
atâtă de mare în câtii barbarii alergaii cu supunere
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Ja, .densuli. spre a-lii ruga să judece neințelegerile
dintre dânşii, Numai cu fama numelui sti, el.
a “ţinutii în. respecti. popdrelg barbare, Şi Dacia
deo. pace, completă. .

Sa. bucuiatii

„Antoninu Piu, bolnăvindu-se, în. cele din urmă
de nişte. friguri rele, a murit în Etruria în etate
„de 15 de ani. Eli

toţi,

a fostii, plânsii cu. durere

de

iar mai cu s6ma de coloniile romane din

„Dacia,

pentru. care

de

|

părintesca.

Marcu

- Marcu

avusese o îngrijire atat

Aureliu Filosofu, 161—180..

Aurelii, abia se sui pe tronulii Romei

şi avu a purta mai multe

r&stâie „cu

barbarij.

- Mai ântâii eli, trebui să înfrângă pe Parţi carii
'năvălise prin Armenia, în provinciile orientale

ale imperiului şi făctise acolo multe. stricăciuni.
Cu conducerea acestui vesbelii se insărcinase Luciu

Veru. pe care Marcu Aureliti şi-l luase de colegii
chiar de la suirea sa pe troni. Dar acesta, omil
afemeiatii ŞI. corupti,

însărcină .pe

alţii cu purta-

Lea acestui resbeli ; iar eli se intorse în braţele
„desfrânăril.,
|
Locoteneaţit lui. Luciu Veru nu apucase să

termine cu. desăvârşire resbelulii ce purtau cu
| Succesii în contra, Parţilorii, şi 6tă că se ridică
„Marcomanii,
„germane.

Pilu,

Ele

Quad

şi

alte

pop6re

sarmatice şi

năvălescit ca uni torentii formida-

devastă i şi pradă provinciile romane

de la

COLOAIILE SUB UBMATORII LUI TRAIANU
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Dunăre. Acâsta a 'datii naştere (anul 166) acelui
mare

resbeli numiti marcomaniciă care a durat:

14 ani şi care s'a condusii cu multă vitejie: de
însuși imperatorele Marcu Aurelii.
Pe lingă calamităţile ce aducea cu sine acesti
teribili resbeli, multe alte desastre mal: căzură
asupra imperiului : Cutremure de pămentii care
transformaii în ruine cetăţi întregi, inundaţii, f6mete, ciumă, tote cădură de o dată! asupra, nefericitului imperii, care 'se părea că a ajunsii la

finele existenței sale. Dar vitejia şi devotamentulă imperatorelui, scăpă jera, de pe marginea
"meirei. Marcomanii şi Quadii carii înaintase până,

"la Aquileia şi o incongiurase, înspăimântați de
energia lui Marcu Aureliii, se retraseră şi cerură
pacea, care le şi fu acordată (a. 169).
Barbarii se potoliră pentru momentă,
dar nu
se lăsară de apucăturile lorii cele rele. Abia trecu
câtii-va timpi, şi iar se ridicară cu armele în
contra Romaniloră. Guvernatorele Panoniei nu
lipsi de a informa îndată pe Marcu Aurelii despre

mişcările cele amenințătore ale barbarilorii. Acesti
viteză şi devotatii " imperatore, pentru 'a-şi putea,
forma o armată cu care Să potă înfrânge cu-de-.
săverşire pe barbari, varsă chiar propria sa avere

în tesaurulii publici mal de totii sleită, şi pune
totulă în. mişcare.
In fruntea unei armate -onsidtabilă! elii vine
la Dunăre “spre a înfrunta tempesta ce ameninţa

din nuoă şi cu mai multă furie pacea imperiului.
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„Coloniile romane din Dacia, puse ca, tot-d'auna,
în. bătaia furtuniloriă distrugatâre ce bântuiati im=

periului,. infruntară cu bărbăţie şi de astă
tote pericolile

ce aduceai

cu sine

dată

torentele de

barbari ce năvăleai în țera lorii cu sabia: şi fo-

„cul. Ele

opusese -multii

timpă pepturile

lori

furiei barbarilor şi îl. oprise. de a-şi vărsa -veninulă în inima imperiului. Atunci se înţelese
mai bine înţel&pta prevedere ce determinase pe

Marele Traian de a cuceri Dacia şi a o. transforma
în, provincie romană. Multii suferiră Şi. slăbiră

coloniile romane din causa atâtorii crâncene şi
„ Sângerbse luptu. Dar până în fine, vit6zulă im- peratore Marcu Aurelii, ajunse a învinge cu de-:
săvârşire

pe

barbari

(a.

174),

cari se vădură ne-

voiţi a-1 cere pacea. Elă accordă barbarilori pacea.

cu diferite condiţii :
|
Quagiloriă şi Marcomanilorii le impuse condi-

ţiunea ca să întârcă pe toţi

captivii de resbelii

şi să locuiască la o distanţă de 36 stadii departe
de Dunăre.
Iazygilorii

li se impuse

o distanţă

indoiti de

mare, şi li-se mal definise de a mal avea nave

pe Dunăre, sai de a mai intra în vre-o insulă
dunărână.. Afară de acestea, . li se mai ceru 800.

„“Călări sub nume de socii şi liberarea tutuloriă.
captivilori romani ce se aflau la dânşii şi cari.
erai în numărit considerabilă. |
„

Puţini

după aceea,

Astingii,

uni

popoli

ger--

mani, vină sub domnii lori, Raos Şi Raptos, să.
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ceră pămenti în Dacia ; dar cererea lorii este re-.
fuzată. Atunci ei incredinţesa muierile Şi - copil
lori lui Cornelius Clemente, guvernatorulii Daciei,

"şi mergi cu: armele: în contra Kistabocilorii pe,
care îl bate şi le ia pământurile. Dar Dacrigii, ve-,
cinii Kistabocilorii,

temendu-se

să nu li se în-.

temple şi lori ceea ce păţise Kistabocii, iai
armele şi bati pe Astingi. Aceştia, ne mai având
nici o speranţă, întră „în. servelulă, militari
al,
imperatorelui.
|
Nae
|
In, urma tutulorii: acestora, pe. cand Marcu
Aureliii- se afla în Asia ca să potol6sci o TESc6lă,

Quagii şi Marcomanii

luară

iar armele.

Mareu

"Aureliu, după ce regul6ză iute lucrurile în Asia,

merge puţini la Roma şi apoi se intârce îndată,
la Dunăre unde se r&sboieşte trei ani cu Quagii,
Marcomanii, lrmundurii: şi Sarmaţii. Eli îl bate
infricoşatii şi k-ar fi stinsiicu desăverşire, daca
mortea lar fi, lăşati âncă puţinii ca să continue,
acesti. resbeli.

Dar acesti

regretati imperatore,

m6re la 17. Martie 180 în etate de 59 ani. Eli
lasă, ca succesore
pe. fiul săi Aurelie Comodu.
Aurelie Comodu:

1850—192.

Todată dupe morțea tatalui săi, Marcu Aurelie Comodu, se declară de imperatore chiar în
tabăra de la Carnuntii în care se aflau. Eli, în

loci să continue şi să termine resbelulii ce tată.
săi purtase cu atâta succesii în contra barbarilorii,

|
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se: grăbeşte a face; pace cu anii dintr onşii.. Astiifelii ei! închee pace cu: Quazis şi cu Marcomanii.
Se învoeşte! cu : Buril. ca ei să

întârcă 'pe toţi

captivii: de resbelii ce se aflau la” dânşii; să dea”
ostatici pentru“ a garanta că nu

vorii mai năvăli

pe! viitori in Dacia şi că: se vori ţine la “o distanţi de” cinci “miliarde: departe de castrele ei.
Dar cu: naţiunile” de dincolo- de Dacia, cu Sar-:
maţii mar cu''s6mă, elă:nu' făcu-nici o" pace. A-.
ceştia se ridicară în contra Romanilorit. “Atunci:
Comodu trimise în contra lori pe! renumiţi săi
generali, "Albină Şi: i Niger” cari: făcură minuni de

vitejie şi care învinseră pe barbari. Comodu: avu
- struntarea, de: a se 'impăuna, cu victoriile” - generaliloră

ser; “se proclamă imperatore' pentru a vV

ră şi” se numi “Sarmaticuli.

|

i

* Incongiuratii” de 6meni: conrupţi: şi: linguşitori,

se aruncă într'o” viaţă desfrânată care făcu dintr'ensulii 'omulă! celă mal tiran şi celu mai de-l
gradatii.. Abandonândii cu totul frenele guvernului, elă ÎŞI
- petrecea timpul: luptându- -se în tâtru

cu' gladiatorii şi -cu fiarele - sălbatice. Dar când
prin crugimele sale se făcu prea de temuti chiar
amicilori şi linguşitoriloră -săi, aceştia, spre a'şi

garanta

propria lorii Viaţă,

ali

uciseră

în

bae,

prin” “mâna unui i domestici alu, sii anume Narcise.

ă

"Nici: o: data discuţiune mai “turtun6să, nu se
iidicase în senatul “romanit ca aceea la care dete
naştere faptele! cele * degradate

Şi

crudimele

-

ce
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ilăsase dizpe dânsul Aurelie 'Comodu." Romanii
“nu' ştiau cum să: 'stigmatisese mai tare memoriă

„acestui: tirană, cum să 'ştârgă mai bine din: me:
moria, lori -suvenirea unui monstru: care chinuise:
-şi desonorase Roma atâta timpii: Unii propineaii

să-lu spândure aşa “morti cum: erai alţii, ''să-lui
arunce în Tibru. Dar în fine toți cădură de acordii
ca 'să i-se ştergă numele de: pretatindeni, şi: să
i-se dărime statuele po
i
iu
E | Septiiiiu Seen, 192 -2u1

N

itiN

pereti

pat

| “ Tndată după m6rtea lui Aurelie Comodu, Gu
care se stinsese familia Antoninilorii, imperiulti
cade în prada : anarhiei ; despotismulii : militari
“începe a dispune de: sorta imperiului, căci oferea
tonul la cine-dă mat multă.
iii

“In deşertii - Elviii' Pertinace,
în arta

militară, se încârcă,

Dărbătii

distinsii

prin 0! fermă: seve-

ritate, să pue frâu anarhiei ce sguduiă! totii imperiulii, căci este ucisi de către pretoriani, maj:
“nainte de 'a fi statii trei Iun deplină pe ironul

Romei:

DI

ii a

iata

“Didiu Iulian” câre oferea mai multi; ieste proclamatii

de pretoriani în locului lui Pertinace.
Iu-

liant nu impărăţi
„“senatuli,

din

mai multi de

66

dile,

căci

causa desfrenărilorii sale, ilii.osân-

deşte la morte Și il A esecută, Atunci anarhia
)

i D. Şincai, ape sucar

iii
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nu. mai: cunâşte. limite. Oştile din mai multe proviincil.
îşi proclamă de imperatore pe ducele lori.

Legi6nele. din Panonia, din Dacia

şi din Moesia,

proclamă .pe Septimiu Severu. Acesta, ajungânâti
la Roma înainţea rivalilorit săi, este recunoscutit
:

de imperatore de către Senatul.

|

„Dupe cum se vede din diferite inscripţiuni aflate în Dacia, Septimiu Severu a avutii multă
solicitudine pentru Dacia şi a făcutii multe iîmbunătăţiri în organisaţia ei interidră, în câtă a
meritat de a se numi Rentemeidtoruli Daciei.
Pentru

a mai

spori

puterea

armată

în Dacia,

elii strămută din Moesia inferioră legiunea a V'

Macedonicăşi o aşezăîn 'Turda. Eli mal aduse

0 nouă.

colonie

la. Drobeta Şi

zidi

acolo

unii

castel,
ale cărui. ruine - dăinuescii până astădi..
De la acesti castelii: se dete şi numele de, Tur--

nulă

Severinului,

ce pârtă astădi capitala distric-

tului Mehedinţii. In fine,

aflându-se

pe

patulii

rădăcină în inima

cea cu-

morţii, el a chiămaţii Ja sine pe cei duoi fiat
săi, Caracala şi Geta, Şi i-a îndemnatii să trăiască.
impreună uniţi ca nişte fraţi; dar consiliile lui

cele bune

ruptă alui
dată. .

n'aii prinsi

Caracala,

precum

vomi

vedea

în-

a
Caracala, 211—2917.

Caracala, dupe ce a împărăţitii cu frate-săit
Geta peste dece luni de dile, în urma morţii ta--
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tălui loru, Pu:.omoritii chiarii în braţele. mamei.
sale, şi a rămasii singuri impăratii. Ca omiă forte

„crudi şi forte tirană, nu se opri numai aci; el:
puse de

ucise ca .la .20,000

individe,

bărbaţi,

femei şi copii, din casnicii Şi ostaşi cari ţineati
cu Geta.
o
„Ca să

'şi procure

bani cu. care sa sature Ja-

comia oştilorii sale şi să 'şi indestuleze capriciile sale cele conrupte,

Caracala

condemnă
. la morte

pe cei mai avuţi.şi le confiscă averile. Informându-se că.Goţii ai năvălitii în Dacia, -elii plâcă cu
armata, asupra lorit îi bate în mai multe locuri:
şi "i aruncă

peste

tr”o incursiune

hotare. Intorcendu-se însă din--

devastătore ce făcuse în regatuli:

Parţilorii, Caracala este ucisi de către Macrini.
Prefectulă Pretorelui, care îi şi urmesă la troni:

AMacrini, 217—219.
Indată ce. Macrinii fu recunoscuti de imperatore, închee pace cu Parţii cari se, sculase să.

r&sbune invasiunea ce Caracala făcuse în ţ6ra
lori. Macrină se servi în administraţia statului:
cu Gmenii cei mai insignifienți: Eli revocă pe
Sabinii :guvernatorulii

Panoniei. şi

pe

Crispini

guvernatorulii Daciei ca. să "i înlocuâscă cu nişte
Gmeni de rândi. şi. fâră, nici o instrucțiune.
O parte din 6stea, lui Macrinii revoltându- se,.
„proclamă
.de imperatore pe Bliogabalii, preotul.

"108
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"s6relui: care; prin intrigile bunel: sale, făcu: ase
„crede „că este. fiu al lui Caracala.
:
Blogatu, 219- 22,

'Indată ce Bliogabală fu proclamată de impe'ratore,: se duse cu armele in contra lui Macrină.
Tntr'o bătălie: sângerosă, Macrin fu ucisti împreună
cu fiuli sii. Dupa ce Eliogabală ucise pre rivalulii său,- duse la Roma pe Zeulă sei, statua

-s6relui, de la care elii îşi trăgea numele şi “1
săorifică Gmenii. Eli îşi luă: de soţi .pe veruli
său Alexiani, îi dete numele de Alexandru și

“lă

numi. cesariă.

“i

Eliogabal vânssă mai în urmă. viața lui Alan:
-dru de care începuse a se teme, dar este ucisi
-eli însuși înt”o r&sc6lă, dupe ce împărățeşte aprâpe
patru anj.. Din causa nelegiuirilori sale, cadavrulă lui Eliogabal este aruncati în Tribru şi
:statua sa scosă afară din Roma.
Atezandru Severu, 222-295, |

Alexandru Severu este recunoscuti de imperatore îndată dupe. mârtea lui Eliogabal; Elă a
fostă unii: impăratii buni, drepti, caritabil ; dar
tot 'de: o dată era forte, aspru cu Gmieniă cei

“fără de lege şi cu tâlhari; elă onora Stiinţa şi pe
„cei învăţaţi.
-- Alexandru. Severu a. avută resbelt cu Persii.
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cari tindeaii a cuceri din imperiulii- Romanii ţările ce fusese, altă dată ale. lori. Eli. îi învinse

şi ţinu unii mare triumf despre Persi.. Asemenea, elii avu resbelii cu Germanii carii se mişcaii
în contra

Romanilori. “Eli

apără Dacia

de năvă-.

lirile baibarilorii şi fondă o cetate care s'a numiti.
dupe

numele. seit: Severinopole.. Acâstă, cetate a

fostii situată în districtulit Mehedinţi de adi, pe:
malulu Dunării pe o înălţime în faţa cataracte.
oră. Şi până: astădi se vedi 'vuinele” acestei 'ce.---

tăţi. Dupe: numele acestei cetăţi cele 'cinci judeţe.
de peste Olti s'au numiti comitatul Severinului,

Alexandru Severu a fostii unii bunii şi drepti
imperatore ; dar unii generali al sei, Maximina
“"Traculi, pe care din omii de rându "li ridicaseatâtii de susii, aflându-se cu împăratulii la Mo-

gunţia, făcu o revoltă între > ogtaşi şi il ucise.
Mazinina” raculă, 285 28.

|

-

“Dupa +mortea lui: Alexandru Severii,. tronulii*
Romei fu ocupati de Maximina 'Traculi, careîn
scurti timpii dupe aceea a facuti Şi pe fiulă săi
Maximii IL Cesari.
„ Maximina a impăciuită. mai ântâiă . Germania .
apoi a veniti Ja” Sirmită

pentru iernatecii. În pri- .

măvară, Maximina s'a dus asupra Sarmaţilorii şi
a Goţilorii cari năvălise în. Moesia, în Dacia Şi
in Panonia. Eli i-a bătut atată de tare în cati

_ barbarii inspăimontaţi, ai venit de i-au solicitati.
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-pacea. Mai targii

dupe

'

aceea, pe când

bătea ce-

tatea. Acuileea: în Stiria, elu îu ucisii de către sol
„daţi săI,.
N
aa
DE

“ Gordian: a

Tr ela, 35— 244,

| In tra imorţii lui Maxinoină Traculti, Pupien
Şi Balbin, impărăţiră numai 29 de dile, căci fură
tăiaţi în. Roma.
|
Dupe mârtea lui Pupien Şi Balbin, Sta procla:
„mată imperatore . M, Antonie. Gordian al treilea.

Eli abia se sui pe tronuli Romei şi trebui să

“pornâscă - cu armele

în contra

lui Sapor Î, regele

. Perşilori, care făcea. multă, stricăciune Romani-

10riă. Sub Gordian Dacia a fostii în pace şi pros“peră, după cum spună maj multe inscripţiuni,

Gordian era ună impăratii veseli, instruitii, şi
iubiti de toţi pentru virtuțile sale. Dar Marcu

uliu Pilippi, însinuându-se pe lângă densuli a is.
butitii a-l face să-li ia de colegii la împărăție.
"Odată ajunsă acilea, Filippă puse de omori pe

Gordian.

Filippii Arabulă, 24-1 —249,
„Dupe mârtea lui Gordian, senaţulii numește im-

“peratore pe Marcu şi pe Ostilian; dar aceştia peră

-de morte crudă, mai "nainte de a lua sceptrulii
“în mână. Atunci senatului este silitit să intărâscă
-de imperatore pe Filippi Arabuli, pe care îlii

proclamase oştile.
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Filippu se duse cu: armele in contră Carpilori,
unii popori sarimatici, care incursese şi faceai
mari stricăciuni în Dacia; Dupe ce îl învinse şi îl
alungă: de acolo,:se duse la: Roma. Aci el ce- lebră cu mare pompă mileniulii acestei. strălucite

capitale, o dată domna lumei, şi făcu August pe
fiulă sei Filippi II,

care era, „deja Casarii âncă

mai din "nainte.
Filippi era ună imperatore buni, înţeleptă şi
valorosi ; sub, densulii Dacia se . -părea,. asigurată

şi liniştit Şi începu . a, bate, Şi. „monedă. Dar. în
anulii următorii (24) şi celt Gantaiti din a doa
' mie

de la, zidirea Romei, iar. 3 al. sculat Karpil

sa

Goţii 1), de ai năvălită şi ail prădată Dacia,

Filippă a alergatii îndată cu armele în contra, lori
Şi barbarii neputend resista nici măcar la prima

lovire, sati retrasii intro cetate. Oştile romane
i-ai

strâmtorati

aci,

atâti de, tare, în. câtii ei

Sai

vădutii nevoiţi a face pace. “După încheerea

păcii, barbarii s'aii întorsă, pe la locurile, loră ;
iar Filippt s'a dusă la Roma.
În anul următorii (249), mai multe « soiuri

de barbari: Goţii,

Boranii,

Burgundii şi Karpit

iarăşi năvăliră nu numai în Dacia, dar. trecură
chiar peste . Dunăre în Moesia. Atunci impăratulti

“trimise în contra duşmanilorii pe Deciii. Acesti
Vit6zii generalii, dupe ce învinse şi împrăştie pe
“barbari, îu proclamatii
1). Dupe

ca imperatore de către 0ş-

Paul Diaconulii şi Futropiu.

ua
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tile: ce comanda, şi constrînsă a-i conduce în Italia... Împăratulti, Pilippă aflândă. despre. acâsta,
plâcă. cu. „armată .în.. „contra. lui Deciii. Sorta . însă,
nu fu.,în, fav6rea; „lui, caci:. ajungend le: Verona,
„el; fu- ucisii. -Tot „atunci fiul, săi. era ucisi -la:
Roma, dupe. cum spune ; Kalvisie..
prez
a
Pit

m
Si

RI
LEI

„Desi, 349-351. NS

:
a

Liei
pi

de” a guverna imperiul “Romani. Tndată ce se
sui pe troni, “elă restitui” senatului tote titlurilerepublicane” 'care' le usurpase cesarii : de mai

înainte. Ta” începutul

împărăției sale, Dacia nu.

numai că: nu: avu: hică o supărare din partea bar:
barilorii; dar să priimi din partea lui Deciii atâtea

imbunetăției în cati coloniile romane îl onorară:
cu titlu 'de: reintemeietorulit

Daciei.

Dacia: însăşi:

se. numeşte pe monetele sale: Dacia fericită.

.

Dar nu după multă timpi, Goţii Şi Carpil, sub.

'comanda 'căpeteniei Gcţiloru Cniva; năvălescii în
Mesia şi „pradă Tracia şi Macedonia. Decii isbuteşte. ai: învinge” şi a-i arunca: preste Dunăre..
“Sculându- se! în 'gâna lorii şi ne puindii destulă
atenţiune, se: nomoleşte” intro baltă mocirl6să
“Și piere acolo impreună « cu „ulii si.
3 În chinianit Gal

şi

emilian,

251-233.

Gallu Trebonian indata ce s'a facuti împărat
a încheatii o pace torte desonorătore şi păgubosă
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pentru Romani. :Elu face August
pe fiului săi
Volusian şi apoi ducii amândoi o Viaţă indiferentă
de interesele statului.
Gallu 'Trebonianii, ne indeplinindu-şi promisiunile cele onerâse cu care. cumpărase pacea de

li Goţi,
barbari

aceştia,
iar

se

în unire
scâlă

în

cu

Carpil

contra

şi cu alţi

Romanilorii..

Ei

năvălescii şi pradă -cu multă furie provinciele
imperiului iar mai cu. s6mă Dacia care era mai
expusă

„

de câtii tote.

Sine

Emilian, ducele legi6nelorii din Moesia, văgdendu

cutezanţa cu: care Goţii devastat: mai cu .s6mă
„+ Dacia, -se decise a merge cu armele în, contra
lori. Spre a-şi asigura mai bine victoria, elii pro-

mise ostaşilorii săi că tote câte.se promisese Goțilori li se vorii da lorii. Soldaţii, animați de pro„misiunile ce li se făcuse, se batii cu inimă şi invingii cu desăverşire pe Goţi. În 'urma acestei
victorii,
împărat.

legionele lui
-

|

Emilian

1

proclamă

Ia

de

ie

Gallu 'Trebonian, aflând despre cele. ce; se petreceaii la Dunăre, p!âcă: din “Roma împreună cu
fiulu sti Volusian in contra lui: Emilian; dar
amenduoi îşi perdii viața într”'o luptă cea „avută
locii la Interamna.
|
aa

În urma morţii
Volusian,

lui Trebonian şi «a: Bulat său

imperatorele

Emilian: âncă

nu avu

o

s6rtă mai fericită. Publie Cornelie Valerian prefectulu legiunelorii din Galia, dorind a deveni imperatore, s'a sculati în contra lui Emilian..
Sol8

|
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daţii lui Emilian, în loci să-l apere în contra
dușmanului stă, “îl 'uciseră la Spoletii, dupe [
impăr ţie aprope de bei luni,

Valerian şi Galieni, 233. — 268.
“ Publie

Cornelie Valerian,. “dune ce fu procla-

matii imperatore,

mimeşte

Cesare pe fiiuli său

Gallien, apol curend dupe aceea îlii face: Augustiă;
Pe timpulii domniei lui Valerian, barbarii în-

cepură a se revărsa ca torente în imperiul Romanu. VaJorosulii Aurelian, prefectulii Ilirieă şi al
Traciei, bate pe Goţi şi pe Carpi, îl seste din aceste

provincii.şi: se întârce încărcată de: trotee (257)

Generalulii: Probu, favorisatit asemenea - de s6rtă,
respinge şi alungă afară” din. imperiă pe Sarmaţi

şi pe Quadi. Insă nefericitulii Valerian, aflându-se
în resbeli cu Perşii, cade prin trădare în mânele
lui Saporii (260). Dupe o captivitate fârte durerâsă

şi umilitâre de gece ani, elii more de torturele cele
mai crude. „„Dupe ce molateculii şi desfrenatulia Gallienă T&-

mase singuri imperatore, imperiul Romanii avu
să trecă

printr'o

crisă fârte, ameninţătore pen-

tru existenţa lui proprie:

-

Din afară, Germanii trecend munţii şi prădândă
Reţia şi: Italia, vină pânăJa Ravenă. Alemanii
alergândi prin: Galia, năvălescă asemenea în Italia. Goţii. devastâsă Moesia, Pontulii, Macedonia
şi Grecia; Quadii şi Sarmaţii pradă Panonia. Jar
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nefericita Dacia, copleşită mai din nainte cu: totulă de - barbari, putemii. dice că era deja per
dută pentru imperiulii Romană. ::
-:
dă
În Jăuntru, 30 din generalii lui Gallienii, CUnoscuţi în “istorie sub - numele da 30 de' tiran,

iai purpura şi începi a-şi disputa tronul Romei.

Aceşti tiran! însă
către ostaşii - lori,
âltuli.

periră: mal “toţi sai ucişi de
sai , distrugendu-sse unală pe
ia
i
:

“În fine Galieni cade. ucisii 'de caţitulit 'asasinilorii, pe 'când împresura 'Milanulă, unde
se :
re-!
fugiase Aureolii,

unulii

dintre

cei

30

de tiranţ.:

(26Mai
8).
anainte de a-şi da sufletulii; Gallieni:
numeşte

imperatore

pe Glaudiu:

II, care se în-!

treşte dupe aceea şi de Senatii
şi :de 'oştire.
i
Gaudi, 265-270, 3 „r

Glaudiii, ca imperatore, continuă resbelulă înain-“

tea Milanului.

Eli reuşeşte

a lua ac6stă: cetate:

şi ucide. pe Aureolă. - |
n
- Glaudiă era - menită -să vinâice tâte ranele im--

periului făcute de Galienii şi să-lii restaureze, dacă

m6rtea nu lar fi răpitii prea. curendi dupe tro-:
nuli Romei. În scurta durată- a domniei. sale,
„€li bate şi alungă pe Alemani afară din: Italia.

În urma mai multorii, vietoril-repurtate cu atâta
succesi asupra Goţilorii şi altorit soiuri”de barbari. cari se unise cu dânşii şi 'devastaii! pro-:
vinciile romane din drepta' Dunării, el 'jsbuteşte, |.

6

-
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dupe cum ne spune Zosimii şi Trebeliii Pollione,
a le sfărâma pe uscati o armată puternică de
320 de mii Omenl; iar pe mare, o o flotă de 2000;
corăbii,
Cu. tote. aceste vietorii strălucite, nefericita
Dacia nu maj putu fi smulsă, din mânele Goţilori
sub Care căduse de mai multii de 15 ani, dupe
cum ne spune Pauli Orosii în cartea 7, capi
23. Deja de vre o 15 ani, teatrul resbeleloriă cu
barbarii se strămutase de laturea dreptă a Du-

năril. Aci se lupta Romanii ca să-i oprâscă de:
a-şi duce mai departe în lăuntruli. imperiului
“devastările lori; aci Glaudii înfrânse şi nimici
stea cea grea a :Goţilorii.. Este fârte probabilii.
că dacă Glaudiă sta mai multii timpă pe tronulu' Romei, Dacia ar fi scăpatii de sub ghiara.

Goţilorii şi s'ar fi alipitii iară

la împeriulii din.

care făcea parte. Dar nefericirea a vrutii ca ea
să :rămâe pentru totii d'auna ruptă de la câsta:
mamei sale.
Steaoa de speranţă ce-i apăruse unii momentit

la orizontii, vitezulu şi energiculii imperatore Glaudii, se stinse de, o suflare ucigătore: Pesta carese încinsese din causa mulţimei morţilorit ce că-

duse în bătălie, l'a atins şi pe dânsulii

şi l'a

răpită dintre cei vii.
„Glaudiii, mai înainte de a muri, recomandă,
ca succesore la tronuli Romei pe valorosulii ge-

nerali Aurelian, care. este recunoscuti atâtii de:
„oştire câtii- şi de Senatii.
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_ Aurelian, 210—275.

“La suirea sa pe tronă, Aurelian află imperiulii
divisatii între 'Tetricii care domnea la Apusişi
între Zenobia care domnea la Răsărit.În urma
victoriilorii

repurtate.

atâtii“ în contra Zenobiei,

câtă şi în contra lui Tetrică în Gallia, Aurelian
restabileşte unitatea Statului Romanii: şi merită
titlu de Restauratoră al Imperiului. :
d
: În acesti timpii, Moesia, Tracia şi Dacia. eraii

ocupate de Goţi şi de:Carpi. Aurelianii:
bate mal
ântiit pe Goţi şi pe Carpi în Moesia:şi 'Tracia.
şi liberâză aceste

provincii de' sub jugulii

aces-

torii barbari. Îndată dupe aceea, Aurelian trece

cu armele.
în “Dacia; eli bate şi alungă şi de aci
pe Goţi. Coloniile romane din Dacia: vădiă în. Aurelian unii nuoi liberatore care le umple sufletulă de speranţă. Suvenirea numelui acestui strălucitii şi viteză împărată, născuti în Dacia,şi
comparatii

de Futropiii

cu marele

Alexandruşi

cu Iuliii Cesare, a fostii atâtii de adencii săpată

-în inima Romanilorii din Daciaîn câti şi până
astăgi poporulii, mai cu s6mă celă din Transilvania, ii cântă numele cu dorii în colindele lori la
“Crăciunii, numindu-lii Leru şi Oileri unii Domni.
Dupe restabilirea imperiului, Aurelian, voi să
mârgă din, nuoii spre răsăritii în contra Perşilorii. Însă, vădendi că roiurile barbarilorii de la
„marea Nâgră năvălescii continui în Dacia; vă-
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dendii că Moesia şi Iliria, din causa deselorii de-

prădări şi resbele, eraii aprope. pustiite ; înţelese
că conservarea Daciei devenise imposibilă. De
aceea elă decide a; abandona asestă provincie la
propria. ei -s6rtă..,
i
--.În- anul - 27 74, “Aureliana, retrage din Dacia.

rămăşiţele legiunelorii romane; ce. se. mal aflati

acolo, -presum şi provinciali), : adică. diferiţi! funcționari cu ;carii se guvernase și se: administrase.

provincia

până aci... Eli

aşâdă. acestă lume. ro--

mană. d'a drâpta Dunării, în o parte

a 'Mossiilorii

o dată cu legi6nele

şi provincialii,

Dunăre - şi o. mare

trecură peste

parte. din locuitori, mai: cu

de josă şi de susii şi în o parte a Dardaniei.
De.

s6mă

aceia cari se aflau în apropiere de Dunăre

şi din aceia carii aveai 'mai „Puţine legături cu
pământului - Daciei DD.
n Ev enimentulă âbandonârii Daciei de către Aurelian
: şi tre.cerea preste Dunăre în Mosia a unei părţi din locuitorit romani
din Dacia, ai dati naştere la o cestiune forte importantă pentru
Români,
.
,
Sasului Fr
los. Sulzer şi I. Chr. Engel, interpreții ai sentimentelori duşnaniloni nemului română at emisii în secolulii
trecutu îndoita. idee:
1. Că în anulu 274, de o dată cu trecerea Jegiunlioru rromane
și a provincialiloră din Dacia preste Dunăre, au trecutui şi
toţi
locuitorii ei, adică sitote coloniile romaneaduse aci de împăratului
Traian și de alţi împărați si imulțite în cursii de 168
de ani,
asa în câtii Dacia Traiană a remast cu totulii deşartă de
Jocuitori
români,
:
„Că Romanii cari Tocuesti astădi în Dacia Traiană
sunt.
veniti acilea de peste Dunăre din Mesia și din Balcani
multi
nai târdii, după venirea şi stabilirea” Maghiarilorii înî Ungaria
.
de astidi.
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In urma acestui mare evenimentii, -Moosia, luă
numelede Dacia. nuoă. sai
. Dacia Aureliană. Ea
Acestă
tată

idec- emisă

și emisă

şi uitată aprope

ca o idee

nouă

și ca asa

de ună secolii, fu deştepproprie de către

sasulii

Robert Răsler în anulu 1871
NR
,
Inemicii secolari ai Româniloru,. apăsătorii lori cel barbari și
neomenoşi, Maghiarii și Saşii, au luptatii necontenită, de la venirea lori: în 'Lransilvania, ca să despâie pe Români de tote
drepturile ce le aveau de la descălicătore în ţera lori, reducendu-i
prin forţa brutală, la o stare mai tristă, de „câtu a sclavilor.
Românii nu numai că ati protestatii necontenitii în contra sălbaticilorii asupritori, dar s'a sculatii de mai multe ori chiar
cu armele şi prin lupte sângerose aţi cătatii să facă să li se
respecte. drepturile secolarii. Inemicii lori însă, cualisaţi,: au
inăbuşitu tot dauna cu forța dreptele lori cereri...
.
Cu tâte acestea, daca forţa decide mai adesea de sorta dropturilorii popârelorii, dreptuli nu rămâne mai puţinii uni elementi
puternici în balanţa justiţiei umane. Acesta este atâtui de adevăratii, că şi chiar aceia carii sugrumă dreptulii cu forţa, simtii
necesitatea . de. a-şi justifica fapta lorii brutală, basându-se pe
vre-un drepti fictivă, imaginari, la care sunt siliţi să recurgă,
pentru a satisface 6re-cum conştiinţa publică
:
Forţa este unu faptă brutalii reprobutii de tâtă lumea ; drep:
tulu este una din acele idei morale care se impune chiar conştiinţei celor mai culpabili. Ca ori-ce lege morală, dreptulii este
inviolabilu şi imprescriptibili. Eli pote să fie sugrumati pentru
unii timpu Gre-care prin forţa brutală; dar se ridică şi-şi ia
Joculii ce i se cuvine la cea d'intâiii ocazio favorabilă, Acâsta
ne-o dovedeşte istoria prin nenumerate fapte ce aflimi în analele omenirii.
Daca dar Românii din Transilvania fură tot dauna învinși
prin forţa brutală, ei nu uitară nici o dată că asi pentru denşii
dreptulu istorici. Ei nu negleseră nici o ocasiune pentru a pro
testa în contra usurpatorilorii. Maghiarii nu vor uita nici o
dată sângerâsele lupte din anului 1818.
Cu tâte acestea, duşmanii .neamului românii în fața ensrgici
și tenacităţii Românilori, şi-au îndoit rigârea. In timpii trecuţi
ci s'au luptat ca să despoaie pe români de dreptul de existență în ţera loru proprie. Astadi ei se luptă din tâte puterile
ca să le răpâscă chiar naționalitatea, prin maghiarisare.
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fu împărţită în doă părţi: Dacia Ripână, căci se
întindea

pe lingă ripa

ar6ptăa Dunării, de la

Pentru a justifica acestui scopui, sasuli Robert Rosler, a desteptati şi a pusi din nuou în cestiune, printr'o scriere a sa
din anulă 1871, obirşia Românilorii, dreptuli lori istoriei asupra
țării în care locuescii. Eli voeşte a stabili in teorie că în anul
274 Romanii ai deşertati ţera cu desăverşire și că nu S'ati întorsii aci de câti pe la jumătatea secolului al XIII, dupe ce
Ungurii se stabilise aci cu multii mai inainte. Prin urmare
Românii mau nici unu drepti asupra solului co ocupă, ei sunt
numai nişte venetici toleraţi şi prin consecinţă datori a se su-

pune legii impusă lorii de către dânşii. adevărații domni ui pămentului
a
Deja nemuritorulii Petru Maior Î) a combătut cu multă erudițiune istorică acestă idee perfldă, emisă intiiași dată în secolului
trecutu de Sulzer şi Engel. Deja D-nu A: D Xenopolu 2) a nimicitu infama teorie a lui Roster. Astădi pretinsa dezertare a
Daciei Traiane de tâtă lumea romană în timpul lui Aurelian şi
reemigrarea Românilorii în secolului al XIII, a rămas o simplă
fabulă, Astăgi adevărulii ştiinţifivii este cu desăverşire restabilitii
şi recunoscuti de tâtă lumeu savantă ; intențiunea perfidă a
Maghiarilorii şi a Saşilorii este demascată şi stigmatisată do
totă lumea; dreptului istoricii al Românilorii este recunoscutii pe doplinii. Acesti drepti inviolabilu și imprescriptibili
nu astâptă de câtii momentul favorabili spre a-şi lua locul
ce i se cuvine şi a scâte pe Românii apăsați triumfitori
din
lupta crâncenă ce Sustinii de secoli în contra barbarilor

asupntori.

|

1) Istoria -pentru
a treia.

2) D-nu A. D.

|

inceputulu
!

Xenopolu,

în

|

Românilor
i

în Dacia. Ediţiunea

svrierea sa „Teoria lui Rosler“,

şi-a propusii a combate ideea perfidă a sasului Robert Rosler.
b-lui a şi reuşit po Qeplinii în scopului ce şi-a 7 ropusti. Cu multă
erudiţiune şi putere de argumentare, D-lui a nimieitui teza falsa
a dusmanului nâmului românestii.
Din nefericire însă, D-nu Nenopolu a alunecat pe o altă pantă “
- totii atâtu de pericol6să ca şi aceea a sasului Răsler, Asti-feli
lumina ce'a voitii să aducă în privința obirşiei Româniloru,
se perde şi se nimiceşte în abisuli slavismului în care D-nu
Nenopolu ne aruncă, pote fără voia sa.
Daca cetimii cu atenţiune scrierea D-lui Nenopeolu, înclinămu
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Tiulii Margu până la Escami, cu capitala Ratiaria;

şi Dacia Mediterană, adică de midloci, ce se întindea din Dacia Rip6să până în munţii Traciei
şi al Macedoniei, cu capitala Sardica.

a.crede: Că d-lui si-ar fi propusii nu atâtu de a combate teoria
lui Roster, câti de a stabili mai cu semă că neamului românescii de aătăâdi este unui 'amestecii de Dad, Sarmaţi, Slavoni,
Bulgari şi Unguri romanisați. Că imperiului Bulgaro- -Românu din
“drepta Dunării s'a întinsă şi peste totă Dacia Traiană. Că acestui
imperiii şi-a esercitat asupra ci puternica sa influență, în decursulu mal mnltori secoli, că acestă înriurire a Slavoniloru ne-a
scosu din decadenţa cumplită în care căguserămu ; că ei ne-ai
datu tote elementele civilizătore. In fine, că ei ne-ai. făcutu
aceca ce suntenmii astădi, uni popori nuoi.
.
Lăsămi la o parte aberaţiunile ştiinţifice în: care se rătăcește' D-nu Xenopolu şi pe care: deja unii criticu luminată le-a
combătutii cu ar gumente ştiinţifice forte întemeiate. Constatămit
însă cu durere că unii slavo-filă nu putea să dică mai multu
în contra naţionalităţii române !,.
Şi când cugetămi că D-nu Nenopolu este profesorii de istoria
Patriei la Universitatea din Iaşi!.. Când ne: amintinui că D-lui
este chemati a cultiva simtimentuli naţionali al junimet
române Î...
!

.

PERIODA

III

Starea coloniilorii romane în Dacia pe timpul iavagiunilori Varhariloei,
până la venivea Uneurilori 274 —S$9,

CAP. 1,
Dacia Traiană sub Goţi.

Dupe ce Aurelian a abandonati Dacia la pTopria el SOrtă, o nucă eră se deschide pentru
numerosele colonii romane rămase într” ensa, eră

tristă şi durer6să care a duratii mai mulţi secoli.

Nefericiţii fil ai Romei avură a suporta tâte ca- lamităţile ce aducea cu sine năvălirea mai mul-

tori soiuri de barbari cari, ca nişte torente for-

midabile se r&vărsaii
Goţii, Hunij, Gepigii,

asupra
Avarii,

nefericitei Dacii :.
Slavii, Maghiarii,

Pecinaghii, Cumanii, toţi lăsară în Dacia
neşterse despre şederea lori.
In acesti lungă

niilorii romane

Spaţii

de timpi,

urme

istoria colo-

din Dacia Traiană este forte ob-

a

i

DACIA

SUB

GOI,

193
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scură,. căci, strămoşii ;noştri, siliţi a-și afla azilă.
prin munţii şi speluncele -Daciei,: inaccesibili la.
năvălirile, barbarilorii, „duceau. 0 viaţă cu: totul
retrasă şi -isolată, care. ÎI. despărţea de ori-ce,contactă .cu, Jumea civilisară. Acesti lungă interval.
de timpi este. plină mai, cu semă, de; istoria, o0b--

scură „Şi densa, a acestorii barbari, Şi numai -într'unii modii accesorii: de istoria coloniiloră TO-mane.
,
Vomii tracta dart intr” uni modă repede, despre
fie-care soi de; barbari cari -:aii ocupatii Dacia.
"Traiană: şi. vomi vorbi,

noţiunile
-mane 'în
cu aceste
Prima,

pe -câtii ne

vori permite

istorice, şi despre starea coloniilor ro-:
obscurele lorii retrageri şi în raporti.
nemuri, pe timpului ocupaţiei lori.
invasiune barbară care a inundată teri-

toriulii Daciei, a fostii aceea a Goţilorii. Goţii :au.
fostii de origină germană; ei au locuiti” mai în-tiu sau în Boemia, pe care se dice că au împărţit'o cu Marcomanii, saii la sorgintele Vistulei.

Mai târgii ei

cuceriră

Scandinavia

(Suedia

şi

Norvegia) meridională şi centrală, precum şi nordul peninsulei Cimbrice (Iutlanda), apoi reveniră la sudulii Balticei, unde unulă din triburile
lorii se aşeză sub numele de Gotoni (în Prusia
| actuală). De aci :ei subjugară pe Venedi, pe Burgundi, pe Roxolani, pe Iazighi şi pe Finezi, şi

se întinseră cu încetulu de la Vistula
Tissa până

la Rha

şi de

la.

sai Volga.

Goţii se divisară în trei mari. mase, formând
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însă unii singuri: statii :: Gepidii, 'Ia' nordul: Alpilorit Bastarnică 1), Visgoţii, adică Goţi de Vesti,

„-de la Tissa până

la Boristene! sait - Dnipru. Os.

trogoţii: sau Goţii: de Esti de la -Boristene până

la Rha Sail: "Volga. Ei trecură în mai multe rân“duri câna! Dunărea, când: Pontulii-EEuxinii ca să
prade imperiulă (sub Maximin, ' Gordianit şi De-cius). Ei! supuseră la o plată Marcianopolis, luară
Filipopoli, obligară pe Galien a le plăti tribut,
„dar fură respinşi de Claudiu II. (269).
Goţii ocupară totă Dacia Traiană, îndată ce

fuA abandonată de către Aurelian :x er).

Ei se

1). Se numiaii Ai Basturnica jumătatea orientală: a
munţilori Carpaţi, cari străbatii era vechiloru, Bastarni. Bastarni
i
-erai unu popolii. 'Europeanii barbaru la” cel vecla care ocupa
Podolia și: o parte a Moldovei, :
2). Domnulu Hăsdei (storia critică a Românic, ediția II,
pau
298) sustine într” uni modii cu totulu acecidentalu și Suportic
ialu,
pentru o cestiune atâtii de importantă, că Gioții n'a ocupatu
ici o dată tstă Dacia Traiană. Dupa D-lui dominaţiunea
Go:
țiloru s'a. concentratii exeulsivamente între Prutii și Nistru,
aadică în Bassarabia actuală, Uioţii, adaoză D-nu Hasdău,
nu
făcea de câtii din când in când câte o apariţiune pe 'terenuli
i
-. apusean altă Prutului, cehi nniti până la câmpia
estică a
Munteniei
Acestă opiniune ni-se pare eronată :
Inspectându cine-va cea «Lintăiu 'curta Uieogralică care
represintă Europa în secolului alu IUL și alu IV, vede
inscrisi în
litere mari de'a 'Tisa până dincolo de Nistru regatulii Visigotilorii, upoi de aci către răsăriti până la Volga regatulii
Ostro„goţilorii Prin urmarene întrebăm: Inv tțații geografi
ai tutulori
naţiuniloru cari au determinati totu. WVauna în moduli
acesta
pe tite cartele geografice fără osebire. domnia Goţilor
i in
: „secolii al JE și al IV până la venirea Muniloru,
au fostii și
suntii ci atâti de ignoranți în câti să nu ştie in
care a nume
parte a Europei s'ai stubilitu şi au trâitu ei până
la risipirea
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aruncară

asupra: regatului

195.

Bosforului: pe

care

îl sfărimară, şi jefuiră Asia-Mică. Către anulii.
350 imperiul Goţilori se. intindea
dela Noni.
“până Ja Tissa
şi de la. Marea-Nâgră până la Bal-,

iica. Sub regele lori Hermanarik,. Goţii atinseră
celit mai inalti gradi de puţere (secol. IV). Dar:
de aci înainte puterea lori incepe să decline:
Visigaţii numa! voescii să recunâscă de „rege pe
Hermanarik ; el işi alegi ca Domni ali lorii pe:

Atanarick şi se despartii de Ostrogoţi.
Atanarik pârtă

resbelii în :contra

|

Ă

Romanilori ul

în cursii de „trei ani (367 369). Până în fine:
însă barbarii suntă învinşi de armele romanilorii.
Şi Atanarik este nevoiti a închea o pace desa-.
vantagi6să, pentru: densulăi.
loru? Datorinui ore D-lui Hăsdeni o descoperire, o inovaţiuna a-tâtu de fericită care preface carca geografică a Europei din sccolului al [Il si ăl IV în privinta locuinţei Goţiloru, care dă v:
desminţire atâtii de radicală tutulori geografiloru de până aacum ?2!.]n totu casulu o asemenea descoperire, o asemeneu.
innovaţiune care tinde să schimbe o stare de lucruri “admisi
în genere

in literatura

geografică,

este foarte puţinii

desvoltata

și demonstrată din partea D-lui Hăsdeu.
Unii al doilea argumentu care se opune la admiterea opiniunei D-lui Ilăsdeu este şi urmatorulu,
,
Toţi autorii vechi sunt de aecordi a spune că Dacia Traiană:
era deja mai cu totuhi ocupată de către Goţi şi perdută pen„tru imperiului romani âncă de pe timpulii lui Galien; că âncă
de pe atunci cea mai mare parte din ostile. romane şi provincialii fuseră scoşi din Dacia; că Aurelian ar fi luatu Dacia din
mănele Goţiloru şi că ar fi reincorporat”o la imperiu, nicăiri nu

se spune. Este adovtrati că Aurelian a bătuti pe Goţi, că le-a
omoritu pe Canaba conducătorulii lorii împreună cu alţi 5090
de ai sti; dar el nu a făcut acâstă luptă în contra Goţiloru
cu sopi de a le lua Dacia din mână. După cum spune Vopiscu,.
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Pe la :anulii 374, Hunii, uni altii “poporă şi
maj barbarii! veniti: din Asia, sub conducerea lui
Balamir, năvălescit: cu: putere ' asupra regatului

Ostrogoţilorii asupra căruia domnea Hermanarik.

După ce supunii regatului Ostrogoţilori, dupe ce
regele loră Hermanarik cade în luptă (376), Hunii
-daii năvală în regatuli Visigoţiloră. Atanarik o“pune o resistenţă crâncenă ; “dar dupe mai multe
lupte

sângerdse,

este

învinsă

cu desăvârşire. Oa-

stea lui Atanarik, pe de o parte înspăimentată,
-de sălbătecia - hordeloriă: hunice, iar pe de'alta
lipsită de provisii, părăseşte - pe regele loră. Ata-

narik căută atunci unii altii migilocii de scăpare.
Eli se decide

să trecă, pe: malulă drepti. al Du-

ării şi să câră de Ja impăratulii 'Valente, cu ar-

„Aurelian mergend asupra Zenobiei' si intălnind pe Goţi
in tre:
-cerea sa, i-a și bătută.
“Dupe ce Aurelian a curățatu de barbari țările din drâpta
Dunării, perdend ori-ce speranţă de a mut seste pe Goţi din:
Dacia Traiană, a mai retras de acolo și ultimele" resturi
de
oştire şi a abandonati acea țeră în puterea Goţilorii,
La aceste argumente mai adăogâmu şi următorulu :
"Daca Goţii nu sati întinsi nici o dată preste totă Dacia
“Traiană şi nu at ocupat'o, pentru care cuventii Aurelian ar
fi
deslipit'o de la imperii şi ar fi abandonot'o ?
Ă
In fine istoria ne spune că Constantin cel Mare la 323 a
Dătutui pe Coţi şi a reîncorporatu Dacia la imperiti,
i
țiind'o astu“felu in toti cursulii remnului stii, Apol daca Graţii nu se aflau
în Dacia, cum Sar fi bătutii cu denşii Constantinti celui Mare
“pentru ca să sestă Dacia de sub dominaţia lori ?
Tote acesto argumente, şi altele cari se mui potu trage din
istorie, dovedescii că nefericită şi nefondată este opiniunea D-lui
Hăsdeii în privinţa puntului geografici ocupatii 'de (toţi în
secolil al 1 și al IV,
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în mână, pămenturi de hrană. In capulii

unei populaţii - ca :de 900,000 6meni, bărbaţi,
- femei şi :copii (dintre: cari. ca la 200,000 în stare

de a se lupta), trecit Dunărea cu sclavii, cu 'vi„tele, și cu toti ce aveati. şi inundă Moesia, Tra:

cia, Macedoniaşi Tesalia. Ei ardi şi pradă tote
oraşele

şi

satele..ce: intempină. Şi

treci prin

sabie, tâtă populaţia, romană.
Ancă

dela

cea d'ântâiii

ocupare a Dacie

de

către Goţi, coloniile romane se: văduse nevoite !
a-şi afla ună refugii prin “munţii patriei. lori,
prin părţile cele mai 'puţinii accesibile pentru
barbari. Ne mai putendi fi vorba acum de unitatea naţională şi politică a: acestei provincii romane, este logicii şi naturali a: crede 'că coloniştii romanise retrăsese la munţi grupuri,
grupuri,

astu-felii

precum

'. fusese aduşi

şi sta-

biliţi, ca. colonii, în' diferitele părţi ale - Daciei:
In 'retragearea lori, fie-care colonie, at căria mem-

prin rudenieşi .
mai 'legaţi: :
bri era naturalmente
prin 'o mai de: aprope cunoştinţă, forma, o grupă
care a trebuitii să aibă o căpetenie al6să din mem-

brii e. Acestă, căpetenie a trebuitiisă guverneze
mica populaţiune, în fruntea căreia era pusă, dupe
legile şi instituţiunile de cari se guvernase până

aci ca membrii ai provinciei 'romane, Dacia.

Numai asti-felă se'pâte explica pentru ce, mai
tardii, după, deşertarea cu desăvârşire a Daciei
Traiane de. către tot soiul 'de' barbari, coloniile
romane. se aflară pe întinsulă pământii al patriei,
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diferite ducate sati domniate, avend fie-

care pe Domnul,

pe ducele ei alesii de obştea.

locuitoriloră din care se compunea. Numai astiifelă se pote înţelege cum coloniile romane, în

cursulă
limba,

atâtorii

secoli, îşi . conservase intacte :

religiunea,

instituţiunile politice şi sociale,

moravurile şi datinile loră romane.

-

Raportulă coloniiloră romane cu Goţii la începutii. aii fosti forte reservate. Dar-mai cu tim“pulii, când barbarii se mai domesticiră, când În-

țeleseră de câtă mare utilitate era pentru denşii

existenţa. coloniilorii romane,

care le procura tote

alimentele de hrană şi t6te obiectele pentru. îmbrăcăminte, relaţiile lori deveniră mai dese şi max
amicale. Uni felii de raporturi comerciali se stabi-

liră între coloniile romane cu Goţii. Barbarii, cari se
ocupaii numai cu

prădările,- dedeaii străbunilorii

noştri -prădile lorii cele preţise in schimbulalimentelori

de hrană

şi al. obiectelorii

de imbră-

căminte ce priimea de la denşii. Goţii nu numai că lăsară in pace pe coloniştii

romani ca să: lucreze pământuli şi să facă industrie pentru denşii; dar.ei îl şi apăracu ar:
mele in contra năvălirilorii altorii. barbari cari se:
cercaii câte o dată să le turbure pacea. In astitfelii de stare a lucrurilorii, coloniile romane din.

Dacia trăiră nesupăraţi din partea Goţilor, în cursii
mai multii de ună secolii până cândi, Goţii, loviți
cu putere de torentulii formidabilii al Hunilorii,

se vedură nevoiţia le ceda ţâra ce ocupai.
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II.

Dacia Traiană sub Huni.
Vastuli platoi care se întinde de la marea
Caspiei la estremitatea peninsulei Coreea deo:
parte; de la fruntariile Tibetuluişi ale imperiului
Chinei, la puntulă celii mai depărtatii al emisferului Boreală de alta, s'a numitii -în 'vechime
Seyţia asiatică. Aceste “stepuri imense, aceste

vaste .solitudini formâsă astăgi Siberia cea mare,

Turkestanulii şi o parte din imperiulii chinezi.:
Partea nordică a acestei vaste regiuni este aco-.
perită perpetuă cu' zăpadă, pe când câmpiile ei

sunt numai o mare de

nisipi,

unde - domneşte

O căldură tropicală.
Cu t6te astea natura populase

|
aceste imense .

deserturi. Din : timpi imemoriali, furnica . prin
aceste pustietăţi miriade de triburi nomade. In
părţile nordice ale marelui deserti:Cobi trăiau.
selbatecii Huni,

popolii barbarii

de origine

asia-

tică şi de -rasă mongolă. Daca pământurile în
care locuiail aceşti numeroşi nomadi erait sterpe
şi ingrate, spre compensație, ei se aflaă în faţa.
fertilului imperii al Chinei. Când nomaduli privea din aste stepuri nisipâse la mănssele câmpii ale

Chinei, la vergile ei păşuni şi lanumerâsele ei turme .

de: animale,

eli striga

teme de fâme. Eli avea

cu

securanţă

credinţă

că nu se

în: spada sa,

în industria sa, care era jafulii şi prădarea.
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imperiulii

chineză

se guverna

de mai mulţi mici regi confederați. Aceşti
se adunaii la fie-care

regi

trei“ sai cinci ani pentru

„ca să al6gă dintr'ânşii pe unulii care trebuia să fie
capulii puterii esecutive. Una din aceste căpetenii,
Tehi, al unei mici provincii anume Tchin, pusa
mână. pe puterea esecutivă. Dupe ce învinse sai

nimici pe cei alţi regi fraţii săi, elu

făcu

uni

singuri -imperiii din tote statele, se proclamă
autocratulă lui şi luă majestosulă titlu de Hoangti
care însemnâsă Augustii, numindu- -se 'Tehin-TehiHoangti, (anul 240 a. cr.).
|
- Până aci poporele nomade nu făcuse în im.

periulă Chineide câtu nişte: incursiuni.
fără importanță ; dar acum relaţiunile' se schimbă : Puterniculi şi victoriosulă 'Tehin-Tehi-Hoangti, ca
să garanteze mal bine liniştea imperiului său,

rădică faimosuli. zidi al Chinei; el îl întări
cu forturi, în care puse trupe regulate. Pop6rele
nomade se aflară asti-felă într'o posiţie forte.

strimtorată. Ele, saii trebuia să renunţe la modulii

lori de existenţă, jafulii şi prădarea; sai” căta
să cugete la mediile prin care ar putea să paraliseze măsurile luate de autocratuli Chinet.
Numer6sele pop6re :nomade aveati acum necesitate de o căpetenie curagi6să şi întreprindătore

care. să cundscă arta de'a le comanda şi a le
conduce in nişte espediţiuni pericolose. Ele aflară

unii asemenea conducătorii în căpetenia Hunilorii:
pe care istoricii chinezi ilii numesci Teou-Man.

*
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Acesta fu principalulii saii mai bine unicului medii
prin care Hunii putură, în puţinii timpi, să re-

unâscă, t6te acele elemente eterogene şi să crâscă
întruni

modă

prodigiosii. puterniculi . imperiii

hunici, - alături şi în

faţa

imperiului

“chineză,

(an. 2830 a. er.
a.
a
- Inceputulii puternicului imperii hunicit. datesă,

mai de la aceiaşi epocă ca şi construcţiunea fai- *
“mosului. zidi

al

Chinei:

'doă .mari. evenimente

din care unulii a datii naştere

celui-Valtii.

Cea.

d'ântiiii căpetenie care s'a măsurat cu chinezii
"pe câmpuli: de bătae a fostii Teou-Man-Kha-Khan;

dar fiiulii acestuia,. Mete, a reuniti pe toţi aceşti
nomadi într'ună. singuri grupii şi a proclamatii
“unitatea imperiului hunicii.

„Dupe ce şi-a intăritii autoritatea, Mete,.a împărţitii imperiulă săi în doă -părţi: regiunea de
“Nordii şi regiunea de Sudi. Elă dete fie-căria, din
aceste

doă

regiuni

câte

uni „Vice-rege, 'ca s'0

:guverne..
.
A
IE
Puterea: Hunilorii: a ajunsti da apogeulii ei în
anulu 99 a. cr. La acâstă epocă armata hună a sdro"bit doă armate chineze veunite pe țărmurile riului
„Hoam, aprope de Tihon. Acum Hunulii domnea in
imperiulu chinezi ; a lipsiti prea puţinica unii

- huni să se așede pe tronulii Chinej. Dar pe la anulii
49 a. cr. puterniculii generali al Hunilorii, Pou-nou:.

Kha-Khan, încetând din viaţă, discordia luănaştere
între fiii săi, cari îşi disputaii succesiunea la tronă.

„Chinezii,

profitând de ocasie, frămeântară

prin
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intrigă resbeluli civilă. Fiindi-că Hunii aveai dof

Kha-Khans, unulă la Nordi şi altulă la Sua,
ei tentară a nimici pe. unuli -prin. celă-l'altii..
Kha-Khanulă 'de.la Miagă-di, luanâii de soţie oprincipesă chinesă,. guvernului Chinei îli ajută cu'
arme şi cu bani pentru a nimicipe rivalului săi
de la Nordi. "Acesta, ne mai putândi resista pu„teriloră unite ale adversarului săi, se retrase cu
partisanii s&i către Nord, la sorgintele riurilor Li

Jaick şi Volga.
Parte

din Hunii de la Norâti cari

preferiseră

a r&mânea în ţera lorii natală de câtii a emigra,
dupe ună timpi de repaosii,
îşi reiîncepură in:
“cursiunile lori în. imperiulă chinezi: Chinezii se-

deciseră atunci a termina o dată pentru tot-d'auna cu aceşti vecini importuni şi vătămători. In:
"doă mari şi sângerose bătălii cari avură locu,
una la anul 78 şi alţa la anulii 93 p. Cr. Hunii
fură sdrobiţi şi nimiciţi cu desăverşire.
Asti-feli

a duratii

puterniculă imperii al Huniloră care

323

de ani se stinge cu desăverşire.

După nimicirea cu totulii a imperiului hunicii
în anulii 93 p. cr., acei din Huni cari ai scăpatit

cu viaţă din bătălia decisivă, temându-se ca să
nu-şi pârdă libertatea şi independenţa, preferiră
să se. espatriese. Abandonându-şi patria, ei se:
divideră în doă mari corpuri : Unulii se indreptă
către Miagă-gi şi se opri imprejurulii Kazsgarulur
Şi Akson da lungul fluviiloră Gihon şi Oxus,

unde maj târdiiise uni cu descendinţii. Parţiloră,

-
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îi

adică Huni albi. Celii d'alii

Nordi

şi

Nordi-Vesti,

şi

ocupă mai înteiii câmpiile cari se întindă. între
riurile : Urali şi Volga, de unde apoi coboriră

până la Caucasii. Aceştia sunt cunoscuţi mai cu
s6mă sub numele de Huni. E trăiră multii timpii
necunoscuţi, liberi şi independinţi.. Grecii şi Romanii îi cunoscură tocmai pe la. finele secolului

al IV. Cu tâte astea el.nu-şi schimbară, caracteruli : ocupaţia lori favorită era vinăt6rea, «creş-“ terea animalelorii, hoţia -şi jatuliă..
Intre acestea imperiul Cesarilori, Roma şi
“Constantinopole, cădeai în ruină. Roiuli de barbari, în luptă cu. imperiulii. chinezi de mii. de

ani, schimbându-și direcţiunea, se aruncă asupra
naţiunilorii din Occidentii,: pe care le facesă tremure

de

terdre.

Ca unii

torentii

ce tiraşte

cu

sine toti ce întâlneşte şi ii resistă, astă. masă
compactă r&stârnă totulii în calea ei repede şi
. furi6să. Hunii, deschidendi calea înaintea lori, se
întindi da lunguli ţ&rmurilorii mării de Azof,
_unde estermină t6te poporele ce locuia aci..

-- Către anulii 376, Hunii străbatii Palus Meotide
sub

conducerea

regelui lori Balamir, subjugă pe

- Alani, apoi pe Goţi al cărorii vastii imperii îl
sfăramă şi se stabilescii pe ruinele lui. Astiă-felii nefericitele colonii romane din Dacia Traiană, de
sub dominaţia Goţilorii cu cari 'se obicinuise şi
„Cu cari duceaii. o viaţă quazi pacinică şi liniştită,
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treci sub aspra şi selbateca dominație a Hunilorii,

popolulii 'celii mai selbateci

faţa pămentului.
„ Hunii; în vecinătate

care a existati

cu imperiul

pe

de Orient,

ameninţară : Constantinopole şi forţară pe impera--

tori să le plătâscă tributii. Teodosii 11 voindi
să; scuture acesti jugit umilitori, Hunii trecii
Dunărea, devastă 'Tracia, Iliria şi coprindi tot.
terenuli din drâpta Dunării. Puterea Hunilorii fu:
ridicată la celă mai înaltă gradii de către Atila.
ale cărui slate se intindeau de la marea Caspiet

până

la Rină.. Eli ţinea

Alani,

sub

dominaţia

sa

pe

pe Goţi, pe Gepidi, pe Suevi, Pe Vandali,

pe Heruli şi pe Marcomari.

Acesti concherantă năvăli: mai ântiiă în imperiulii, de Orienti ; dar fu respinsii de către Marcien. Se îndreptă,:apoi către Occidentii. După ce

supu
şi pustii
setotii în drumulii săi, Atila fu bătutie
în Galia

aprâpe

de Şalon- pe-Marne, în anulă 451,

de către generalului Aeţiu, cu ajutorălii Francilori, al Visigoţilori şi al Burgundilorii. .
Respinse din Galia, hordele' Huniloriă,

ss în-.

toreii către Italia, distrugi. Aquilea, devastă Ve. |

neţia, ameninţă: Roma.: Dar opriti de suplicaţi-unile papei. Leon şi mai cu s6mă de preţi6sele
daruri ale imperatorelui Valentinian al III, Atila

consimte a -abandona

Italia (anul

452). Puţini

insă după aceea Atila more; perderea sa atrase
după: sine căderea puternicului săi imperii.
Dupe mortea lui Atila, diferitele popore supuse
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discordia ivită între

fiii sI pentru succesiunea la tron, scuturară
jugulă şi cele mai multe formară imperiuri nuoi,-

precum
hună

Gepidii, Avarii etc. O parte din națiunea

se retrase

în Asia

sub Irnak, unulii din fiii

lui Atila. Mai multe triburi d'ale lorii se aşedară
pe țărmurile

Mării-Negre,

de la. Dunăre

până la

Don şi lângă Caucazii unde sunt cunoscute. sub
numele de : Hunoguri sai Hunigari, Akatziri sau
Kazari, Cidariţi, “Kutriguri. Uturguil etc. .

Hunii duceai o viaţă nomadă: ei erai să&lbateci
perfidi şi de.o iuriciune care îl făcea hidoşi; ei
aveaii nasulii turtitii, ochi mici şi afundaţi ca
nişte găuri în capi;

ei trăiaii mai multi călare,

suportaii. fârte multi fâmea şi setea; mâncarea
lori era “laptele, sângele şi carnea

de

animale,

câte o dată şi de calu.
- Atila
îşi avea reşedinţa principală î în vechiul
ținută al Iazighilori, intre Dunăre şi Tissa ; elu
locuia într'o mare colibă de lemni.: Dintre regii
Hunilorii

se cunoscii Balamir (376—400);

Uldin

(400—412) ; Caraton (412—424) ; Boisalas către

+25; Rua şi Atila, cari domniră câti-va timpi
împreiină (417—433) şi Atila singurii (433 — 453).
Etă

ce

ne

spune

despre

Hunii lui Atila

is-

toriculii romani Ammien Marcellin : „Hunii, dice
elă, întrecii în ferocitate şi în barbarie.totii ce-şi
pote cine-va imagina. li brăzdeză adinci cu ferulii
obrajii copiilorii lori de curând născuţi, pentru

ca părulii barbei să fie năbuşitii

sub

cicatrice;
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de. aceea ei şi aii până la batrineţe bărbia lunec6să şi lipsită. de păriă ca eunucil. Corpulii lori

grosi şi scurtă, cu: membrii superiori enorm
i şi
cu unii capii. peste măsură de -grosi, le
dă o

aparenţe monstrusă : ar dice cine-va nişte
bestii

cu 'doă picidre, sai vre una din acele. figuri
de
“lemni r&ă cioplite cu care se adornâsă
parapeturile podurilori,
,
a
Ş
“Cam tot astii-feli se esprimă despre Hunii
lui

Atila şi Istoricul Goth

Iornandes :

„Hunil sunt

Mici, scurţi şi groşi, cu o figură hidâsă.
ochil
infundaţi în capi, maniere sălbatice, grofăindi
în

în locă să vorbscăc,

a

Aştii-felă este al doilea popo
: barba
ririi care
în cursii aprope de unii secolii (376 .—453)
a

ocupatii Dacia Traiană. Relaţiunile străbunilorii
noştri cu aceşti barbari ai fostii fârte reservate.
“Âncă de la apariţiunea Hunilorii la Marea-Negră
şi năvălirea loră în Dacia Traiană :sub Balomir,
coloniile romane se vădură nevoite a se retrage
în munţii patriei până să trecă prima furie
a

tempestei. Hunii,

ca poporă

nomadi

nu

aveaii

obiceiii a: se stabili în ţările cucerite pentru a şi

le apropia prin. nimicirea
aborigenilori. Plata unui

sat desnaţionalisarea
tributii anuală, 'con-

sistând mal cu s6mă în cereale şi alte obiecte de
hrană, precum şi Gre-care ajutore de 6ste la casă

de trebuinţă, erati suficiente popsreloră.

pentu

învinse

ca să'şi conserve Gre-cum libertatea lori -
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naţională, politică şi socială, pentru .ca să potă
“răi in ţâra 'lorii: după datinile şi obiceiurile lori.
Prin urmare coloniile romane din Dacia Traiană
“îndata ce furia Huniloritse mai calmă, începură
a eşi la ivâlă, luară coragiulii-a descinde mai
către câmpie

şi a începe să cultive :pământulii,

să deșvolte industria, lorii. Hunii, începenâii a în“ţelege şi a preţui bine-facerile civilisaţiunel ro-mane, respectară liniştea şi travaliulii coloniilori
“romane de la care trăgeaii mari fol6se pentru
-existenţa 'lori proprie.

" Asti-felu, şi sub dominaţia sălbatecilort Hunj,
'străbunii noştri aflară' midlocii de a trăi Gre-cum
pacinici în -ţera lorit' natală, de a-şi ' continua
desvoltarea, lori materială şi morală. Hunii âncă
le era de folosii, căci -îl garanta. despre

altă invasiune barbară.
CAP.

ori-ce

în
III.

“ Dacia Trafană sub.Gepidi 454—567.
Am

ar&tatii.la capitolulii ]. că,:la venirea lorii,

Goţii eraii împărţiţi în trei mari părţi. Am spusti
„că doă din aceste mari corpuri,
goții, s'aii aşedati în regiunea
a: Mârii-Negre şi a mării de
-până la Rha saii Volga. Celii:

'Visigoţii şi Ostronordică a Dunării
Azof, de la Tissa
Valii treilea corpi

al Goţilori, numită Gepiqi, s'a aşedati la nordulii
„Alpiloră

Bastarnici,

adică in Galiţia la sorgintele
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Vistulei. La 1453, dupe mortea lui Atila, Gepidii
cari fusese subjugaţi de către Huni, scuturară
acestii jugii sub comanda unui gepid, Ardarik, şi se

stabilesci între 'Tisa, Dunăre şi Carpaţi, unde for-

m6să ună imperii puternică.

Către anul
548.ui
puter
,ea toti crescândă a
Longobarţilori, cari. devenise vecini cu Gepidii,

aprinse între aceste doă popore unii resbelii
sângerosu, care aduse la ruină.şi la distrugere
pu-

terea, Gepidilori : Avarit sunt chemaţi de Longobardi ca să le dea ajutoră în contra Gepidilori.

„EI puseră Longobarqilorii

condiţie

ca să le dea

jumătate din prăgi şi întrâgă ţera Gepidilorii;
Longobardii. priimiră condiţiile Avarilori. Atunci
Longobardii uniţi cu . Avarii batii:şi nimicescii
intr'atâta oștile Gepidiloriîn câtii nu rămase nici
uni oștenii care să ducă la al lori vestea
desastrului (567). Astu-felt imperiulă Gepidilori este distrusit cu desăverşire şi r&măşiţele
lori risipite cu totulii. Dacia Traiană deşrtă de
acestii soi

de barbari, se prepară a priimi într'-

ensa alți barbari, pote şi mai răi de câti denşi).
Şi în 'cursula

ocupaţiunei

Gepigilorii, coloniile

romane avură a indura multe neajunsuri şi fură
nevoite a duce o viaţă „forte retrasă în munţii
Patriei. Relaţiunile lori cu Gepidii ai fost forte
reservate. EI ai pututii cu tote astea Şi în acesti
lungă spaţii de timpi. să-şi conserve naţionalitatea, limba, religia. şi obiceiurile.
|
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CAP. IV.
Dacia, Traiană sub Avari, 567 —568.

Avarii ai fostii unii popoli barbarii de origină
asiatică, de acelaşi r6mi ca şi Hunii. Către anul
D551 el se aflaii spre occidentii de-Donii, de unde
veniră în curendii să se stabilâscă pe ţ&rmii Dunării. Alboin regele Longobardilorii, aflându-se în
resbeli cu Gepigii,
i-a chemati în ajutorului
săi.
Avarii, precum v&durămi mai susi, venindi în
ajutorul Longobardilori, imperiulii Gepigilori fu

„ distrusii cu desăvârşire; iar ei se agegară pe. Tuinele lori.

Da

-

Avarii d'abia se stabiliră în
| Dacia. "Traiană şi
unii evenimentit neaşteptatii: pentru denşii îl determină a abandona cu totuli acâstă țeră : Peste
unii ani după distrugerea irnperiului Gepidilorii,
Alboin regele Longobardilorii trece in Italia' de
susii
şi o cucereşte; iar Panonia, ţ&ra ce ei o- cupase până atunci în decursii
de vre 42 de

ani, o abandonă şi o lasă amicilorii şi aliaţilorii
lori, Avari). Atunci Avarii esii cu totul din Dacia

Traiană. şi se aștdă în Panonia Şi în câmpiile
dintre

Tissa

şi Dunăre

(568).

:

Cu modului acesta coloniile romane. din Dacia
Trâiană nu avură. nimici a suferi! din; partea
Avarilorii.

După

strămutarea

lori
' în - Panonia,

Dacia rămase multi timpii liberă şi ne supărată
despre

ori-ce invasiune

barbară.
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Avarii erati înalți. de talie belicoşi, dar perfidi.
Ei campai sub tende mobile şi n'avură vreo
dată alte oraşe de câtii lagările lorii imense cari,

dispuse in formă de cercuri concentrice, luai numele de inele. “Căpetenia lorii se numia Kan sati
Kagan. Limitele imperiului Avarilorit ai variatii
forte multi. In timpul estensiunei sale celii mai
mari, (690— 630), elii coprindea iniensele deşer
turi dela norâulii Dunării inferidre, de la Lusac
ia

până dincolo de Don. După destrucţiunea Avari-

lori de

către

Pepin

II,

în anului

795,

Caroli-

celă-Mare nu conservă dintrânsulii de câtii partea

occidentală, situată între 'Tissa Şi Inn. Dir acâstă .

parte Carolit: celii-Mlare făcu o margine (une march
e)

a imperiului Prancilori,

numită

Avaria.

„Dupe ce Avaril abandonară Dacia cu desăverşire,
o eră. nouă se deschide pentru nefericiţiă: noștri
străbuni din Dacia 'Traiană. R&maşi cu totulii
„liberi în ţâra lori natală despre orl-ce ocupaţiune
barbară, ei părăsescii locurile cele strimte Şi
umbrâse ale munţilorii şi se lăţescii fără nică o
temă preste întinsele şi mănâsele câmpil ale Patriei.
De la venirea numerâseloră colonii romane în

Dacia ca s'0 împopulese, trecuse destulii timpi
pentru ca din acestă lume romană să se nască
uni popoli nuci, națiunea română de. astă i.
Acestii nuoii popolă, aşedându-se în grupe nu-

DACIA SUB AVARI

.
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merose, astii-feli precum trăise atâţea secoli. în
retragerile lorii, formesă în diterite părţi ale Daciei
mai multe ducate saii domniate, despre cari vomii:
vorbi mai departe la loculiă lori.

CAP. V.”
Slavii.
Este în genere

astădi admisă

că Slavii apar-

- ţin rasei indo-europene şi că sai stabiliti în
Europa, ca Celţii, Germanii şi Pelasgi,pe timpul.
migraţiunilorii celorii mari. Epoca venirii lorii în
Europa este unulii din -acele fapte primordiale
care scapă istoriei. Cu tâte astea, unii istorici
punii stabilirea Slavilorii la Vestului riulul Volga:
cel: puţinii cu 15 secoli înainte 'de Hristosi.
, Limitaţi la Norduli şi spre Orientului Europei,

în basinuli dintre Vistula, Dnipru şi culmea cea
mai

nordică

a Carpaţiloră,

pacinica

rasă slavă,

fracționată în o mulţime de triburi diverse, n'a
formatii nică o dată uni corpi ameninţătorii care
să inspire temere imperiului Romani. EI trăiai.
alături cu popsrele germane. Când aceste popsre

începură a se mișca şi se revărsară asupra imperiului Romani, preste Rini şi Dunăre,
ocupară locurile abandonate de densele.

Slavii

„Astii-felă, în. secolulă al II-lea al erii nostre,.
Germanii părăsindi Prusia de astădi şi înaintând
către fruntariele imperinlui Romani, Slaviile iau
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locul,

şi staă

aci până la ivasiunea

Hunilor.

Indată după desfiinţarea imperiului Hunilorii (453),
Slavii

ocupară

ţările de la Nordulă

Carpaţilori,

Şi peste vre-o 50. de ani ei se întinseră, şi
asu-

pra ţărilorii de la Nordulii

Dunării,

asupra Mol-

Dacia- Traiană, intre secolii V—VIII,

dice D.nu

dovei şi a câmpiilor Ţerii-Româneşti, de
unde
făcea incursiuni dese şi desastrose in Moesi
a,
Tracia şi Macedonia.
Regiunea până unde sai întinsă Slavii
în

Hasdeu, în istoria critică a României pag. 269,
se pote delimita aproximativii trăgendu o linie

de la Brăila prin 'Buzăă şi Ploeşti pânăîn Tir-

goveşte, apoi de la Tirgoveşte prin Bucureşti până

la Olteniţă sau Călăraşi şi în fine de asi pe Du-

năre iarăşi până la Brăila. Iar centrulă popula-

ţiei- slave din acesti spaţii era la gură Ialomiţei.

+ Slavii pătrunsese în Dacia-Traiană şi se stabi
-

lise anume

în partea

mlăștin6să

şi pustie, des-

pre Răsăriti şi Miagă-di a Ţerii- Româneşti, pre-

cumi

arătarămi mai susii, âncă din secoluli al

V-lea 'şi botezară aci o mulţime de riurişi

10-

calităţi. E(- însă nu venirăîn atingere cu Românii de cati forte târgiii, în secunda jumătate a

secolului. VII. Străbunil noştri, dice D-nu Hăsdeii
în istoria. critică a. României pag. 269, descingdendi din munţii Olteniei şi al Muşcelului,
ati
înaintată gradatu către Răsărit, unde. deter
ă

peste nişte numiri locale slavice deja inrăd
ăci-!
nate, pe care le-a și adoptată în cea mai
mare

SLAVII

,
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parte. Mişcarea Românilorit spre Ialomiţă, adaogă
D-nu Hăsdeii, se pote fixa cu destulă precisiune în
intervalulă secundei jumătăţi'a secolului al VII.
- Raporturile Slaviloră cu Românii ai fostii mai
de toti nule.

Numai - prin

cirilismiă. Slavii . au

esercitatii: o mare influenţă 'asupra Românilorii ;
dar acestă influenţă prin limbă afostiicu totulii
culturală, fără să fi: avutii nevoe
|
de vre-o intervenire

etnică.

i

RE

Acţiunea - Slavilorii asupra limbei române, dice:
D-nu Hăsdeii în istoria “critică a. României, a

fostii eminamente culturală, întroducându-se prin
cirilismii dupe 'secolulu al IX, apoi respindindu-:
se şi intărindu-se în graiul poporului şi in ter-

minologia topografică, prin usulii » oficială, - prin:
liturgie. Astă influenţă a durată „Septe secoli,
până la anuli 1700.
- In imperiulă Romană se aflaă. chiar din seco-

lulii al V vre-o .şâpte naţiuni slave. Grecii avură:

a susţine multe lupte în contra. Slavilorii în secolulă al VI. Slavii se aliară

cu Avarii

şi pă-

trunseră cu ei până împrejurula Constantinopole;

apoi curendi dupe
Tesalonicului.

aceea îi vedemi

sub

In secolulii al VI Slavii aveau pă-

menturi
la Suduli Dunării. Relaţiunile
Grecii nu.ai

murii-

loră cu

fostă totii-d'a-una ostile. Unii mare:

numără din ei luară chiari şi serviţii la curtea
Bizanţiului.
“Ei a trebuit negreşiti să fi imbră- :
țişatii religiunea,. creştină, căci altă-feli Grecii nu
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i-ar fi primit mai cu s6mă în serviţiulii armatei.

Mai târdii, dupe: venirea
sula Balcanică, Slavii, forte
nordul peninsulei elenice,
fluenţă asupra Bulgarilori,
“paruk,. unuli din căpeteniile

Bulgarilorii în penin-:
'preponderenţi deja în
esercitară o mare înpopolă turaniciă. As-.
Bulgarilori, străbate

Dunărea la anulii 679 şi 'ia cele doă

Moesii de

la Constantin Pogonatii. Slavii cari locuia. acolo, cu t6ta că ati priimit numele, şi juguli învingătoriloriă, le- impuse însă limba, lori şi mai

târdiu şi credinţa lori religisă.
Cu

patru-deci

de ani

mai

Croaţii se stabilise în vechea,
tele. mării Adriatice.
ajutori, din

Croaţia

de totii nordice

inainte,

Heraclius,
cea

Mare

ale Carpaţilori,

Ilirie

Serbii

Şi pe

chemându'i
situată

şi

c6sîn

la pslele

în contra Ava:

rilor, le abandonă ţ6ra care se întinde de la
Sava până la Narenta. Indata ei se divisară şi

formară doă popâre destulii de distincte între ele,
Serbii şi. Croaţii. Supuşi când Greciloră, când

Franciloră, Croaţii işi redobândira mai târgiu unii
momenti independinţa; corâna Cruaţiei trecu în:

secolulii al
- Diferitele
mati de la
meză astăgi

Boemă

XI pe capulă regelui. Ungariej.
state. slavone din Europa sai forsecolulă al VII—X. Rasa slavă forpatru mari grupe: Rusă, Polonă.

şi Jugo-Slavă,

Grupele

|

slave din Orientii precum Serbia, Bos-

nia şi Herţegovina, Montenegru, Serbif-Croaţi şi
Dalmaţi ai Austrie, Bulgaria de dincoce şi de

-

SLAVII

i
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dincolo de Balcani, facă parte din grupa
JugoSlavă şi formâză cu toţii o populaţiune slavă
de

peste

11 mili6ne.

îi

„CAP.

|

VI

Bulgarii.

„Am
slavă

vădutiila capitolulii precedenti
se presintăsub
. patru mari.

Polonă, Boemă

că' rasa

grupe : Rusă,

şi Jugo-Slavă: . Am “mal: vădutii

că Bulgarii, de. origină. turanică, facă parte din
grupa Jugo-Slavă:
Pa
„Acestă naţiune slavă, pe timpulii împăratului
Heraclius, cam pe ln anulii 634 p. er., forma

o domnie însemnată la Don, sub o căpetenie a
sa Cubrat. Acesti domnitorii al Bulgarilorii încetă din viaţă la anulii 666, lăsândă dupe sine

cinci fii: pe Butaia,

Contaragi,

Asparuci,

si Alzecii. Mai înainte de a'şi da sufletuli,

Rean

bă-

uinulă. şi esperimentatulii monarcii chiamă înain-

tea sa pe câte cinci fiii :sâi şi le recomandă ca
să stea uniţi în ţera lori, daca voessii să r&mae
nesupăraţi şi neînvinşi din partea duşmanilorii.
Dar Cubrat abia murise şi fil să, luându'şi
„fie-care partea ce i se cuvenea din ostaşişi din
poporii,

apucară

în diferite divecțiuni: Butaia sin-

gurii rămase în loculi -unde domnise şi : murise

gloriosulii săi părinte.

Contaragii trece

Donul

şi se indreptâză către Asia. Rean se duce în Panonia, unde este silitit a se supune Avarilorii.
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Alzeci înaintâsă până în Italia, unde se supune

Tiongobardilorii.

Iar Asparuciă,

celi d'ali treilea

fii al lui Cubrat, străbătenai Dnistru şi Nipru,
vine la gurele Dunării şi aci se aş6dă în spaţiulu
dintre Prutii, Dunăre, Marea-Negră şi Nistru, care
se châmă Onglu sai Honglon.

Bulgarii nu rămâni aci de cât vre-o 14 ani.

Din loculii în care. se aşedase, . Aspârucii

face

dese incursiuni în imperiul bizantini. Imperatorele Constantin al IV Pogonat, aflânai despre

venirea la Dunăre a unui asemenea rismi
bari

care făcea atâtea

său,

se îngriji

forte

stricăciuni

tare şi luă

stirpi r&ulă..

în

bar:

imperiulii

măsuri

pentru a

Sa

Pogonat se prepară de Gste. Şi porneşte asu-

pra . Bulgarilorii

atâti pe uscati,

pe

la

gurele

Dunării, câtă şi cu o flotă pe Marea- -Neagră. Bul-.
garii, ca să nu fie apucaţi din doă Părţi, se retraseră

în Honglon unde

se

întărira.

Aci viindi

şi Pogonat cu Ostea, stete mai multe gile fără
să întreprindă ce-va. Duşmanii se afin unii în
faţa altora ne cutezândi nică unii nici alţii să ia

iniţiativa.

Dar. Pogonat aandu' se bolnati, se vedu silitii
a lăsa 6siea şi a.se duce la bă! în Mesembria.

Elu Jăsă. în locu'f pe generalii săi cu ordinii

ca

să ţie p2 Bulgari asediați cu întăriri. Dar 6stea

bizantină

inţelegândiă

despre

plecarea

impera-

„torelai, se intimidâsă şi se risipeşte, fară să fie
atacat şi gonită de nimeni,

- BULGARII
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Bulgarii, incuragiaţi de slăbiciunea 6stei bizantine, părăsescii indată cu totulu locurile ce
ocupaseră până aci. la gurele Dunării. şi, 6ste şi
popoli,. treci cu toţii in Moesia (679). Asparuci
'se ia în gna 6stei lui Constantin, omâră şi prinde
multă -dintr'ensa, ajungândii astu-feli „până. la. ce-

tatea Varna şi la strimtorile Emului..
Incuragiaţi de aceste

succese,

Bulgarii se îm-

bărbătesă, păşesci înainte, și începii a prăda şi a
arde cetăţile şi oraşele de dincolo
de Balcani.
Impăratuli,
tru,

se vede

pentru a pune

capătii acestui desas-

silitii a încheea
o pace

umilitâre
cu

“Bulgarii, plătindu-le pe fie-care anii o sumă de banj.
In urma unorii resultate atâtit de: conside-

abili şi dupe

ce

cele şepte r6muri

învinseră
slave

şi

supuseră

şi pe

cari se stabiliseră âncă

-din secolulii al. V-lea între

Balcani. şi

Dunăre,

Bulgarii, înfiinţară în drâpta Dunării ună regatii
bulgarii (680), ctre deveni în curindii puternicul
:
:regatii Bulgaro-Români.

In Moesia de midlocii se strămutase âncă de
pe timpul lui Aurelian, din Dacia-Traiană, o
numerosă populaţiune română care mai crescuse
Şi se mai adăogase cu timpulii. Ea se stabilise

şi trăia aci în nişte locuri muntose

şi. inaccesi-

bile la ori-ce felu de năvăliri. Ac6stă populaţiune

română,
„aveai

vechi descendinţi din coloniile romane,
o situaţiune

escepţională

în . raportă.

cu

imperiulii bizantini. Forţi prin posiţiunile lori
maturali, Românii de aci se bucuraii de o quaţi

|
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independință,
vaşele

avendii moşiile lorii, cetăţile şi o-

Jorii, dândă

greciloră

numai

nişte 'impo-

site uşore, la care se supuneaii ds bună voe.

“ “Bulgarii, ne putândi 'supune loruşi şi. acâstă.
populaţiune, precum făcuse cu tâte cele-lalte-

n&muri câte locuia în peninsula, Balcanică, se
v&gură nevoiţi, pentru întărirea puterii lori pro--

prii, să le csră alianţa. Astii-feli prin bună înțelegere poporulii bulgarii, uniti cu Românii din
Moesia, formară puternicul regati Bulgaro-Ro..
mânii. Acestii regatii s'a sfărimată la 1018 de.
armele victori6se ale imperatorului bizantină Ba-.

sili al II, care din acâstă causă

sa

supra-nu-

mitii bulgaroctonulii.
a
In cursii de doi secoli de la venirea loră, Bul-garii, în contacti atât cu Românii, carii erai

deja creştini de mai mulţi secoli şi aveai

unii

gradi pronunţati de civilisaţie adusă cu dânşii
din Italia ; câtă şi cu Slavii cari erai mai numeroşi de câtii denşii şi cari, prin contactulă
lori cu Bizantinii dobândise un gradii de cul-.
tură şi mulţi dintr'enşii se creştinase, Bulgarii, gică, priimiră o iufluenţă aşa de mare din

partea :acestoriă -doă n6muri,

in câtii e! işi per-

dură, limba şi obiceiurile lorit cele barbare, se
creştinară pe la anuli 864 şi deveniră uni po"polii slavoni cu totul nuoi.
Dupe

Bulgarii
tinilorii.

desfiinţarea

regatului

Bulgaro-Români,

cădură cu desăverşire sub jugulii bizanRomânii însă din Balcani nu avură totă

BULGARII SAU MAGHIARII
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aceiaşi soriă. Protejiaţi de posiţiunile lori cele .
muntose, ei îşi conservară ca şi mai înainte de

a se uni cu Bulgarii
puindu-se

numai

Zantini. Acestă
până

la anulă

o

semi-independinţă,

la Gre-care

dări

su-

uşore către Bi-

stare de lucruri a duratii numai
1186

“dicată şi condusă

cândi,-in urma

rescâlei ri-

de fraţii Asan, Petru

în contra lui Isaachie Angeli,

şi I6ni

ai -înfiinţatii al

doilea regatii Româno-Bulgarit care a. - durat
până la 1398, cândiă s'a „ stărimată de . armele
anusulmane.

„CAP, VII
Ungurii

Eniggraţiunea

sai Maghiarii,

lori. în “ Buropa. Stabilirea lorăă în „Un- garia de astădi.
-

Ungurii, poporă barbarii. de
nesă,

locuiai

în

septentrionale ale

timpii

origină Uralo-fi: -

preistorică

munţilori Urali

pe

şi se

pantele

întin-

dea până pre c6stele Oceanului Glacial. Acesta
a fostii punctulă lori de plecare.
Dupe grecul 'Teofilactii şi latinul Iornandes,

Ungurii locuiaii în secoluli al VI şi al VII între
Volga şi sorgintele riului Ural sait Jaik. EI aveati
ca Vecini mai multe popsre finese: pe Kazari
spre miagă-di la nordul mării Caspice, pe Bulgari, pe Baschiri, pe Pecinaghi, etc.

Din causa mişcărilori
riloră,şi a Pecinaghiloriă,

saii năvălirilorii KazaMaghiarii

fură nevoiţi
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să'şi abandone de doă ori locaşuli lori.

Strămutară mai ânteiu
târdiu în Atel-Cuzu.

în

- “Ungurii n'ai

mult

rămasi

dintre Tanais şi Dnipru..

Ei se

Lebedia 5, apoi mat
Se
Uni

timpi

atacă

în regiunea:

bruscii

Și

furiosii din partea. Pecinaghiloră goni din nain-tea, lori lorii: triburile ungare, Împinse ca de o.
tempestăele
, nici nu mal potii ca să emigrese:

tote. împreună

şi de comuni accord. Despărţite-

pentru totii-dâ-una în doă
cea mal puţinii numerâsă,
Sudi-Esti spre Persia; iar
sub comanda lui Lebedia, -

trupe forte inegale,
se îndreptâsă către.
cea mai numer6să,
se- indreptâs4 către:

Vesti, şi se opreşte în Atel-Kuzu 2), în cursulit
secolului al IX-lea.

Ungurii erai impărţiţi în şspte triburi cari se:

numeau : Nijek, IKar. Kaz, Meger, Rurtigyarmat,.
Tarjan,: Ien.: Dupe 'opiniunea cea maj acreditată.
“aceste nume sunt chiar nume de persâne, apli-cate apoi la o populaţiune întrâgă. Unii alti 0D- |

tulea tribă, rupti

din

națiunea

Kazarilori

în

urma unei rescdle, veni de se incorporă cu na-:
țiunea maghiară în Atel-Kuzu. Maghiarii îşi aleE) Lebedia este, regiunea dintre Don saii Tanais
și Dnieper
sati Boristeno. Dupe Ponfirogenitu, Lebedia nu esto:
altu-ceva.
de câtii numele primului şefii militarii al Unguril
orii, numiti

Lebedia.

NE

2; Dupe versiunea cea in genere admisă, Atel-K
usu însemncsă între rîuri, Iar câti despre situaţiuuea
geografică au aces-.
tei a treia reşedințe a Maghiariloriă:
ca, dupe Constantin Perfirogenitu, este între riurile : Dnipru,. Bugu,
Dnis“ru, Prutu și

Siretu,

o

:

Ei

E

„UNGURII SAU MAGHIARII

sese chiar din Lebedia
fiulii lui Almu.

„Pe

de

principe

151

pe

Arpad,

când Ungurii se aflat în Atel-Kuza, Leon

al VI care se suise pe tronulii Constantinopolei
in anul 886 avea necontenitii resbelii cu Simeon
regele Bulgariloră. În urma mai multoră învingeri

ce suferise

de

la Bulgari,

voitii să trimiţă ambasadori

câră alianţa. Ac6sta

deschise

el

se vădu

la Arpad

ca

ne-

să-i

Ungurilorăi. calea

către centrulii Europei.
Ungurii trecură pe la gurile Dunăril şi Dătranseră în Bulgaria. ; Dupe mai multe lupte în con-

tra Bulgarilori, ei s'aă întorsii în ţera loră încărcaţi de jafiui.
A doa 6ră când: Unguri, chemaţi de Bizantini, trecură

iar în Bulgaria,

Bulgarii escitară pe

Pecinaghi în contra lorii. Aceştia, vechi inemici
al Ungurilor,

profitândi

de lipsa loră de a casă

năvălescii cu furie în ţâra lori, omoră femei,
bătrini şi copii şi o devastâșă
cu. totuli. Când
Unguriise întârseră a casăşi v&dură, starea deplorabilă în care le ajunsese

ţera, ei se deciseră

a abandona Atel-Cuzu şi a pâşi mai înainte...
Singura, direcţiune posibilă ce puteai să ia
Ungurii era aceea de către Nord-Vestii. Ei se
indreptară dar către partea aceea: unde trebuia

să dea de Ruşi şi de Poloni.
Enorma

migraţiune

a Ungurilorii

;
căta, să lase

urme adinci şi neşterse despre
. trecerea -lorii.
Dupe o resistenţă deşartă din. partea :'ruşilorii,
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„Ungurii îi încongidră în Kievi, Ve&g
enăii că Ungurii se prepară

sperând
pacea.

a da

asaltii cetăţii

şi ne

mai

în vre ună 'succesi, principii TUşĂ ceri

Ei o obţină prin plata unui

tribută şi a

altorii condițiuni onerâse.

- Dupe încheerea păcii, Ruşii, voin
d să scape de
“Unguri, “îl indâmnă: să. trecă pest
e munţi şi să

cucerâscă - Panonia, ţ6ră fertilă care a fost
i o dată

a lui Atila. Ungurii, atraşi de

se promiteaii

că voră

avantagele

în Galiţia. Principele acestei țări,

spaimă,

ese înaintea

ce li

afla în Panonia, inaintesă '

Ungurilori

coprinsii
desculți,

de
adu-

condui daruri preţiose, bani şi ostateci
. El, ca
Şi Ruşii, îndâmnă pe Unguri ca să trâc
ă in Panonia.' Eli maj. dete Maghiarilorii şi trei
mil de
iărani cu sape şi cu topâre ca să le desc
hiză o

cale. printre codrii Carpaţilorii până

âncă de atunci

gariej.

pârtă

Sa

numele

în

ţsra

de .regatuli

ce
Un-

" Principele Galiției spunea Ungu
rilori că în
Panonia, care este la drâpta Dună
rii, Romanii
ai aşedatii pe. păstorii lori, fiindi
acolo păşuni
“abondente. Ţera dintre Dunăre
şi Tisa, coprinsă

„o dată de marele „Rean (666), astă
di se
de sclavi şi de Bulgari. și au ca duce
pe
Strănepotulă
lui Rean. Acestă ţeră se
spre Nord până în hotarele Ruşilori
şi
lori. 'TŢ6ra dintre 'Pisa şi codrulă
Igfon,
viurile Mureşulii şi Sameşulă (Crişian
ia)
pineşte de ducele români Menumorut
ii,

locueşte
Salanu,
intindea
a Lehidintre
se stăstrăne-
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domneşte

Vlahi sai Români. Iar ţinutulă

- Tisa,

acolo. peste

dintre

Mureşi

Dunăre până 'în Urscia. (Orşova) şi latur
ea

despre Ardâli, îli stăpineşte Glad, care aveni
t

din

Vidin şi domneşte

peste Românii

de

acolo.

Maghiarii, în 889, străbătură, cu multă
ostenslă Carpaţii şi se popriră 'la Muncaciii
unde se

repausară. 40 de dileşi de unde trebuia

să pă-

şască înainte spre a-şi cuceri fiitOrea
lori patrie.
Dar ei aveaii. inaintea lorii doă obsta
cole puter-

nice peste care trebSă.
uitrâcă
a :. regatul

Salanu şi ducatulii lui Menumorut,
Maghiarii: porniră

mai întâi

lui

i

încetii pe valea

viului Latoreza.: Cel - W'anteiii stari amenințată

fu

acela al lui Salan.

Sclavii din acestă regiune

nu cutezară a se expune la o luptă inegală. Ar-

mata lui Arpad obţinu cu facilitate de

la. astă

populaţiune totii ce-i trebuia, şi asti-felii
ajunse

fără nici ună obstacolii la oraşul Unghvar,

Salan, văgândi că o parte din supuşii săi
nu-i
apără drepturile nici-de-cum, iar alţii sunt
spăimen-

taţi, nici nu cugetă la vre-o resistenţă seri6să.
Cu
i6te astea el trimite ambasadori la Arpa
d cari
Îl ţină uni

limbagiă

demni.

Arpad, r&spungen.

du-le înti”unii modiă blândă, le declară că
elit se

mulţumeşte cu ţsra- dintre munţi şi riuli Sajo.
Eli trimite la Salan trei din locotenenţii săi,
ca
să inchee

ună

arangeamentă

cu

densulii.

'Tri-

mişii lui. Arpad aduseră lui Salan daruri preţi6se

în schimbulii

cărora nu cerea de la densulii

de

-
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câtii doă butelii de apă din Dunăre şi o sarcină
de iarbă Ain fin6ţa Olpar, ca. să le: compare cu
apa din Tanais şi. cu iarba din Sciţia.
- Asigurată din partea lui Salan, Arpad îşi trans-

portă tabăra

mai. spre Sudi

în țera "Tokay.

aci, ca să-şi asigure fruntaria, de
trimite pe

o „căpetenie,

Boris,

Nord,

De

Arpad

care mergândii în

susi, pe malurile riulul Sajo, ajunse până la culmea muntelui Tara. Astă-feli hotarele Ungăriei
de către Polonia erai determinate.
„Alte doă căpetenii, Usud şi Veluk, sunt în-

sărcinate să trecă Tisa
şi să mârgă la Bihor să
ceră- lui Menumorut ca să'i cedese ț&rmil Sameşului. Dar Menumorut îi: respinge cererea, . blamândi

tot de.o dată slăbiciunea regelui Salanu.

Arpad trimite atunci ps Tosulă şi Zabosulii cu doă

corpuri de armată asupra lui Menumorut ca sălii
invingă cu armele; dar 6stea maghiară, este respinsă cu. perderi însemnate.
-.Pe când generali! lui Arpad se aflati în rupta
cu Menumorut,
una din căpeteniile maghiare,
Tuhutum, s'a apropiat de hotarele Ardealului.

Aci. elii,. informându-se prin 6meri trimişi într'a- ”
dinsii despre bunătatea şi fertilitatea acelil ţi,

a concepută dorinţa de a
wu sine. De aceea elii a
cu care a şi “pătrunsti în
Dar „aci domnea preste

cuceri Ardealul pencerut âste de la Arpad
Ardealii.
români ducele Gelu

care, surprinsi de neaşteptata călcare. a Ungurilorii, nu a esitaţii de a le eşi înainte cu ar-
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mia sa. Armata lui Gelu fiindi mai puţini numerdsă de câti aceeaa lui 'Tuhutum, “el. îşi
luă posiţie în faţa ungurilorii pe marginea rîului

„Almaşu. Tuhutum se vădu siliti atunci să. alerge la o stratagemă. Eli îşi despărţi armata,
“în doă: o parte o ţinu în faţa lui Gelu; iar pe
ceea-l'altă o trimise mai în susulii riului pe unde,
trecendi apa pe nesimţite, apucă armia lui Gelu
pe la spate. Asti-felă Gelu, coprinsi. din doă
părţi, se luptă cu desperare. Dar numărulii Ungurilorii fiindă multit mai: mare, “el fu silităsă |

se retragă şi: să -mârgă într'o cetate a sa de unde
să se bată mal cu avantagiii în contra Ungurilorit.
Urmărită de Unguri, Gelu tu ajunsi dupe

urmă și ucisi la riulii' Copusi. Atunci Românii .
vă&dendii pe ducele lori morti, pentru a - evita,
O vărsare de sânge inutilă, dai 'mâna cu-Tuhutum, îl alegii de duca al loră şi: îi jură: credinţă. Tuhutun, la rindul săi, jură că-va Tes-

pecta Românilorii tâte: drepturile - şi - libertăţile
loră. Asti-felu Ard6lulii,. deşi avu numai ducă
din națiunea maghiară,
şi-a conservatii cu tâte
astea drepturile sale politice
-şi sociale până la
venirea Sântului Ştefan pe tronulii Ungariei.
Intre

contra

acestea

Arpad,

deşi

plini

de

lui Menumorut, că nu a putut

mânie

în

să-li în-

vingă, totuși. este siliti! să-şi: amine resbunarea
pentru mai târdiă. Eli îşi intârce. iar. privirile
asupra regatului

lui Salanu. Acesta vădendi suc-

cesele lui Arpad, îi mai cedâsă-o. parte din te-

-
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ritoriulă săi până la rîului Zaghira, şi în .cure
na

Maghiari, atingi fruntariile Moraviei-mari.
» Armiile Maghiarilorii, sub comanda lui
Zuară,

a lui Cadusa şi a lui Hubu năvălescu. asup
ra |
țării numită Gomor şi Nograd, unde nu întâm
.-

pină nici o resistență din partea locui
toriloră.
Dificultăţile începi de la marginile riulul
Gran

înainte.O' parte din armata maghiară se aşedă
în diferite puncte ale țărmului ca să facă
6recare fortificaţii, pentru

a putea

siunile Cehiloră şi Polonilori.

resista la incur-

|

Între riurile Gran şi Vag, Maghiarii avur
ă a
susține o luptă crâncenă în contra Morav
iloriă,

dar r&maseră învingători. EI luară tote apără
rile
ce Moravii făcuse pe ţărmil riului. Vag. În anulu
i

902

Moravii învinseră

o parte

_ghiară; nu se ştie insă ce s'a
în anii următori.

Vedemii

din

armia

mai

întâmplat

ma-

numa! că Moravia îşi

perde existenţa ei politică şi este împărţită
tre Unguri, Germani şi Boemi.

în|

Între acestea Salanu işi conserva o parte din

Statului săi; iar ducatuli lui Menumorut
era
âncă ne atinsii.. Amiîndoi „aceşti suverani
însă

trăia într*o condiţiune' forte precară în faţa, MaShiarilori.O astii-felă de existenţă dar era
nesuferită. De aceea, Salanu se decide la o ultim
ă

incercare.

Elii se ridică cu armele în contra Ma-

ghiarilori. Într'o bătălie decisivă mai toţi Bul-

garii cadii sub loviturile: Maghiarilor sai
peri
in apele Tisei. Salanu fuge până la Belgrad
unde

*
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imploră

ajutorulii lui Simeon
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imperatorele

garo Românii. Ducii Maghiarilor

Bul-

armărescii pe

Salanu până înaintea Belgradului şi trecii Dună

rea dupe densulii. Ei silesci pe Simeon ca să
abandone causa, lui Salanu. Astii-feli regatuli lui

Salanu dintre Tisa şi Dunăre cade cu. totuli sub
stăpinirea Maghiarilorii (904). |
De
Ungurii aflându-se acum lîngă ducatulii

lui

Glad, care.era între Mureşii, "Tisa, Dunăre Şi
Carpaţi, adică banatuli 'Temişorei de astădi, de-

ciseră a-l coprinde şi pe acesta. Arpad trimite
pe Zuard, adusa şi pe Boitu cu oşti nuoj, asu-

pra lul Glad. O bătălie crâncenă şi sânger6să se
dete la riulii Temeşu; dar Glad find învinsi a

scăpat într'o cetate.. Aci Glad fiind

încongiurat,

de Unguri, s'a: dati lori prinsi şi asti-felu ducatulii săi a căgutii sub mâna Ungurilorii (904).
Îndată. dupe aceea Ungurii ai „coprinsă şi Sclavonia care se află intre riurile Drava şi Sava
și o parte din Dunăre Şi care se numia mai
inainte Moravia-mare.
Stăpină

îndrepte

peste

atâtea

tări,

Arpad

căta

să-şi

privirile asupra mân6sei ţări de la drâpta.

Dunării. Se ţine uni consilii

căpeteniile Maghiarilori, şi se

de

resbelii

decide

între

cucerirea |

Panoniei. În urma unei espediţiuni bine condusă,
Maghiarii

devin

stăpîni şi peste

Panonia. Uni

singurii lucru mai trebuia pentru ca să se încovonese atâtea succese, repurtate de Arpad. Ac6sta era cucerirea” ducatului lui Menumorut.
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Arpad rănită în. amoruli săi propriă - pentru
învingerea ce suferise armele: maghiare în băta„lia ce se dedesela riul Crişu, decide a merge
astă dată elii însuşi în contra lui Meniumorut,
cu-0 armie numerâsă de Maghiari la care se mai

adăogase şi o mulţime de Secui. Arpad asediasă

pe Menumorut în cetatea sa Bihoru (Oradia Mare).

În cursii de 12 dile s'au dat multe asaltul

şi

Sau făcută -multe. atacuri Sângerbse., dar. tâte
ai 16mas fâră nici unt efectu de partea maghiarilorii. Arpad era turbat de mânie şi plini de
descuragiare, când vede că-i vine unii soli din
partea lut Menumorut. Acesta, ne avenâi de
moştenitorii de câtu numal o fată, a propus lui
Arpad ca să-i dea de ginere pe fiului săi Zultu
la care:să îr6căşi ducatulă stii dupe mârtea
lui. Arpad priimeşte cu bucurie acâstă propunere; lupta incetâză de amendoă părţile; arma-

tele inamice se infrățescit şi se daii cu toţii la
veselia nunţii. În astii-feli de modi intră şi du-

catulă lui Menumorut sub protecţiunea Maghiarilor.
Astii-fclă este pe scurti. istoria emigrării şi
stabilirei Unguriloră în Europa. Acestii.. popor
barbară, pornindii din regiunea septentrională a

munţiloră
tată

până

Urali, a descinsii. gradatii şi a. înain-

în centrul

Europei,

„facă parte din concertulii

pretindenaii

naţiunelorii

să

civilisate

Şi libere. Dar contactul lori în cursti de atâţea
secoli cu naţiunile civilisate ale Europei, nică
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restriştele în cari ai. cădutii de atâtea ori,
causa

.nebuniei

lori,

n'ai

pututi

să

din

modifice

nici până astădi natura lori sălbateză şi egoistă.
Fanatici pentru naționalitatea şi libertatea lori
proprie,

ei nu permiti

nici .unel

alte

naţiuni,

Românilor mai cu s6mă, să aibă drepti de viaţă
naţională în ţera .lorii natală.. Puţini la numără

(căci abia sunt ca la. 4 miliâne), ei vori să de-

vie o naţiune mare şi puternică, usândii de midlocele cele mai barbare şi mai inumane, pentru a maghiarisa;pe naţiunile de care sunt încongiuraţi. Dar acâsta este o nebunie

care, curândit

sai mai târgiă, ii va duce de siguri

la

peire.!

CAP. VIII
Pocenaghii.
Pecenaghii

erai

.

unii popolit barbarii

care,

e-

şindă din 'Turchestan, a înaintatii către Jaikşi .
s'a aşedati între Jai saii Urali şi între Volga.
De aci ei, păşindi mai spre Vestii, sai aşedatu
în anuli

892.în Lebedia, adică în regiunea dintre

Don şi Dnieperi, unde ai stati. 55 de ani. Jar
în anulu 889 s'aii aşedatii în Atelcuzii, de unde
ai gonitii pe Unguri.
|
Pecenaghii, ca popoli nomad, trăia sub co
turi; ei se nutreaă cu carne crudă de toti fe-

lua de animale domesnice Ş
- sângele.
Dupe Constantin

selbatice şi le bea
,

Porfirogenetu,

dupe. Kedren
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Pecenaghii erai. împărţiţi în 13 horde
avândii

fie-care căpetenia

sa...

Cele

13 triburi mai erati şi ele împărţite
în alte vre-o

10 de

sub-divisiuni.

“Pecenaghii

tinsă în anul

o

cari locuia

915,

dupe

i

în Atelcuză,

cum

spune

E

sai

în-

Engel,

şi

asupra, unei părți din Muntenia. Românii,
venindi

în. contacti

cu .Pecenaghil,

ati facuti

să se

în-

lăture ori-ce sentiment de duşmănie
din par
tea lori. li, ca--popolă creştini şi civil
isată, ati

esercitati

asupra Pecenaghiloră o mare influenţ
ă

civilisătâre.. Ei i-ai făcută să'şi lepede mai
multe
„din obiceiurile şi moravurile lorii cele
sălbatice
şi ai determinati pe mulţi dintr'enşii
chiar” să
se creştin6scă ; în fine între Români
şi Pecenaghi

se stabilise unii felă. de viaţă comună,

căci Pe-

cenaghi făcândii dese incursiuni în
imperiului biZantini, aveai “necesitate de. ajutorul
ii
Românilorii.
|
|

Între anit 1049 şi 1050, dupe cum ne spun
e

Constantin Porfirogenetu, Kedren
pinirea Pecenaghilori se întindea

şi Zonara, stăatâti asupra

Moldovei cu Bassarabia şi “Bucovina, câtu
şi a-

supra unei părţi însemnate din Munt
enia, până
pe la gurele Argeşului dupe uni, iar dup
e alţii
până în Aluta. În acelă timpi Pecenagh
il aveai
de voevodii pe Tirah, omi răi Şi inca
pabili. Eli
voia să ucigă pe Kegen, una din căpe
teniile ce-

lori 13 triburi care era unt bună ostaşi.
Acesta

trase în favârea

sa doi din triburile Pecenaghi-
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lori şi se luă la luptă cu Tirah.

Dar

vendu

11 triburi, în-

în paitea sa pe' cele-lalte

vinse pe Kegen

care se vedu .nevoiti

'Tirah a
a

trece

Dunărea cu 20,000 de Pecenaghi. Aci, impera-

torele Constantiniu al IX
cetăți spre locuinţă şi îl
Kegen, ca să-și resbune
îuecea adesea d'a- stânga

Monahulii, le dete trei
botesă pe toţi.
în .contra. lui Tirah,
Dunării şi facea, „Mari

stricăciuni Pecenaghiloră lui 'Tirah.
contra lui Constantin

Monahuli,

Furiosă

pentru

în

protec-

țiunea ce dedese lui. Kezen caîl:
re
făcea. atâta

răi din imperiul săi, Tirah trece în imperiulii
bizantini cu $00,000 pecenaghi. Acesti popolii
de barbari ar îi nimicitu pote. imperiulii “bizantini; dar Pecenaghii dându-se la băutură, al că-

rii efect nu-li cunoştea, cădură cu. toții prinşi

în mânele

bizantiniloriă.

Fi, fură, toţă deşarmaţi,

botezați şi aşedaţi in diferite localităţi ale impe-

riului bizantini. Însuşi 'Tirah, împreuna cu alţă

140 din notabilii:
săi fură duşi. la: Constantinopole şi botezați.
Da
Astu-teli a peritii şi acestă n6mii barbari de „Pre pămentuli României; iar puţinele remăşiţe.
de Pecenaghi

ce

mai

remaăsese

aci, se

conto-

piră cu Cumanii, dupe ce aceştia veniră în 1l0„curile ce ocupaseră Pecenaghil.
|
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CAP.

“ Uzii, Cumanii sai Polovaii.
„T

“Dupe

N

ce Pecenaghii aii trecuti cu toţii în Bul-

garia, în loculii lori, la anulă

1053,

ai

veniti

Uziişi Cumanii sai Poloveii. Resturile de Pece„naghi ce mai remăsese în ţările române fură
forte cu înlesnire absorbite de către. Cumani,
căci ei erai unii popolii barbarii de acelaşi nâmii

cu Pecenaghii. Despre acâsta ne incredinţesă
Ana

Comnena, care afirmă, că Cumanii vorbeati aceiaşi

limbă ca şi Pecenaghii.

|

Uzii, dupe ce.se stabilise în locurile părăsite de Pecenaghi, voesci, :la anul 1065, să

trecă în Bulgaria pentru prădare. La trece
rea
lori însă, ei sunt întimpinaţi de 6stea bizan
tină

carele stă în potriva. Cu tote
mână

învingători.

trimite soli la căpeteniile Uziloriă
împace.

astea Uzii

r&-

Imperatorele -Constantin Duca

Uzii nu priimesciă

Şi cercă săi.

condiţiunile

propuse

şi pâşesci 'înainte; ei devastă Tracia şi Macedo'nia. Constantin Duca!se găteşte atunci serio
si
de resbeli;

dar priimeşte

vestea

că

căpeteniile

Uzilori s'au suiti în luntri şi at trecuti Dună-

rea; iar cel remaşi S'aii stinsă

ciumă, de fâme,. de
Pecenaghilorii.

armele

cu totulu de

Bulgariloră

şi

ale.

Cu modulit acesta Uzii împuţinându-se forte
multă aii chematii, gice Engel, pe alţi mai mulţi
t

UZII SI CUAIANTĂ

de la Caucasi şi de la riulii

|

Cuma,
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şi aceştia

apoi s'ai numiti Cumani.
În 1087, Cumanii ai datii ajutorii de arme
lui Solomon fostulă crai aii Ungariei care mergea asupra Bulgariei şi a Traciei. Dar ei ai fostii

tăiaţi r&u de către Alexie ântâiii Comnenu, imperatorele Bizanțului, sub care era „atunci Bulgaria.

Pecenaghil
imperiulă

cari

bizantină,

trecuse

şi

se resculaii

se

stabilise

în

adesea în .con-

ira imperatorilori şi prădai cetăţile şi ţinuturile

din prejuriă. Imperatorulii Alexie Comnenu a
avutii adesea recursii la ajutorulii Cumanilorii,
ca să ţie in respectii pe Pecenaghi.

„În

anulă

1091, Cumanii âncă ati dati lu A-

lexie Comnenu ajutorii mare de arme în contra
Pecenaghilorii, pe care f-ai stizsă mai cu totuli.
Ei venise spre tabăra lui Alexie în numării

ce 40 mii şi dupe ce ai bătutii şi ati stinsti pe

Pecenaghi,

chiar in n6ptea

aceea

at

încăreatii

prădile şi aii fugită preste Dunăre,. temându-se.
ca să nu paţă. ceva de-la Bizantini în: cari n'aveaii confienţă.
|
În anulit 1094, Cumanii intră cu putere mare
în Bulgaria, străbată prin strimtorile Balcanilorii

şi încongidră Adrianopoli în cursă de 48 de dile.
Dar până în fine ei sunt bătuţi cu perderi forte
considerabil.

. În fine în anolit 1152, pe când
Emanoil

imperatorele

Comnenu pornise cu. resbelii în. contra
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Longobargilori,

!

el priimeşte veste că Cumanii

au trecuti Dunărea şi pradă oraşele de pe lângă
densa. Comnenu aflându de unele ca acestea,
a
pornită îndată în partea aceea Şi a ordonati ca

şi corăbiile să .plece către Dunăre.
Comnenu
situ

pe

ajungendu

Cumani

la Dunăre

acolo, căci

n'a

maj

gă-

ej aflândti de venirea

lui acolo şi-a redicati lagărului şi au trecută
Dunărea îndată, intrândă mai in lăuntru în ț6ra

oră. Comnenu urmărindu'i cu stea sa "i-a sositu dupe urmă şi lovindu'1 cu putere, a tăiată

mulţi dinti“enşii, iar pe alţii "I-a

tăcută

nieri.

Astă-felu ţările române ocupate

de Cumani,

sai liberati şi de aceşu barbari.
Românii

din

ghii

ocupase

luase

parte

Muntenia,

o dată
activă

lori resbelnice,

mai

|

din causă

o: parte din
la tâte

fură confundați

priso-

că

Pecena-

ț&ra lori

şi

întreprinderile

cu dânşii.

Serii-

torii bizantini deteră şi Românilorii numele de
Pecenaghi, chiar şi dupe ce Pecenaghii periseră
cu desăverşire din ţtrile române. Toti astii-felă
se întâmplă şi cu Cumânii. Pentru că Cumanii
locuise o dată Moldova şi Bassarabia şi îl a-

jutase

în

resbelele

ce

ai purtati

preste

Du-

năre, Bizantinii detera şi Moldoveniloră numele
de Cumani.
|
Mai

târdiu,

scriitori! greci numiră pe Românii

din ţera Românescă, din Moldova şi din Bassa„Tabia nu numai Pecenaghi şi Cumani dar âncă
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şi Sciţi. Aceste denumiri factice din scrierile bizantiniloră,

aii adusi

multă

confusiune mai târ-

dii în privinţa maltori adevăruri

istorice.

Pentru a evita dar ori-ce. confusiune în înțelesulii istoriciloră celorii vechi, trebue să ne amintimi, ori când vomii întâlni numele de Pe.
cenaghi, Cumani saii Sciţi în vre-o epocă când

nu mai erai Pecenaghi, Cumani şi Sciţi în
rile române,

că este vorba

ţ8-

de Români.

Până a nu trece la ultimulu capitolii al părţii
ânteiu

din acâstă

istorie, care este

relativi

la

formarea şi existenţa diferitelorii ducate sai domniate ce aii luati naştere în diferite puncte ale
Daciei-Traiane, credemi de unii interesii reali
pentru noi de a lămuri Gre-cari cestiuni ce at
„adusi o mare confusiune in spiritele: mai mul-

torii învăţaţi atâtii indigeni câtu şi streini.
Asemenea cestiuni sunt : :10 Puterea Bulgarilori, în cursulii celoră doă regate, Bulgaro-Românii și Româno-Bulgară, întinsu-s'aiişi asupra
Româniloră din Dacia-Traiană
?— 20 Creştinismulii

la Români şi raporturile bisericei române. ortodoxe cu tronurile arhiepiscopale de la Roma şi
Constantinopole. — 3% Întroducerea

vone în biserica română:

liturghiei sla-

înlocuirea limbei şi a

literiloră latine cu limba slavonă şi literile cirilice; se6terea acestori doă, elemente din limba
română,
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X

Puterea Bulgariloră, in cursulă celoră doă
regate, Bul-

garo-Română

şi Rcmâno-Bulgarii, întinsu-s'a şi asupra

lori din Dacia-Praiană?

Români:

În -ceea-ce priveşte cestiunea de a se şti
daca

în cursuli secoliloră catii ai urati
regatele,
Bulgaro-Români
şi Româno-Bulgarii, puterea

Bulgarilori s'a întinsă şi asupra Româniloră
din
Dacia-Traiană,

respundemi

Şi fără nici o esitare:

chiar de la începutii

Nu. Bulgarii nici o dată nu 'Ş-ai întinsii puterea lorii asupra Daciei-Traiane. Denşii nici
în

trecăti nu ati călcatii pe pămintulii Daci
ei-Traiane, afară de miculii spaţii ce au ocupa
tii la
venirea, loră la gurele Dunării, în cursii
numa!
de vre-o 14 ani, până la trecerea lori
cu desă-

virşire în peninsula Balcanică.
Ştimiu că slavişti eminenţi, ca, Şafaricu, Copitar şi alţii ai susţinutii nu numai că pute
rea

Bulgarilorii, în cursuli celoră' doă regate
ale lori,
s'a întinsă şi asupra tutulorii “ Românilori
din

t6tă Dacia-Traiană;

ba âncă 'ati

mai

susținutii

că. şi celui d'al doilea regată Româno-Bulga
ri a
fostii curati bulgarii, că Românii n'aă
jucutii

nici uni roli la înființarea şi în durata lui şi
că

Petru,

Asan

Şi Ioniţă au fosti bulgari de origină.

Ştimii asemenea că istorici eminenţi germ
ani
sati saşi şi unguri, ca Fr. Ios. Șulzer, I.
Chr.
Engel în secolulii trecuti la 17$1 Şi 1794;
ca
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Robert Rosler şi Pauli 1 .ialvy, numai de vre-o
gece cinci-spre-gece ani, ai susţinutii cu totulit
din contra, că la epoca înființării regatelorii Bulgaro- -Românit şi Româno-Bulgarii, precumi şi în
mai totă durata lori n'a existatit nici o populaţiune română în Dacia-Traiană, pentru cuvân,
tulă

peste

simplu

că la 274,

cândă Aurelian a retrasti

Dunăre legi6nele

romane „Şi

provincialii-

toţi locuitorii români din Dacia ait deşertatii cu
totulii acestă provincie, -trecendii la drâpta Du-

nării în Moesia. Prin urmare puterea Bulgarilorii
nu a putut să se întinsă şi asupra Românilori
din Dacia-Traiană, căci ei s'au întorsi aci din
Moesia, tocmai pe la jumătatea secolului al XIII.
„ Discuţiunea ardătore dintre aceste doă tabere

de savanţi, şi care se continue şi astădi, a luati
naştere numai în secolului al IXX. Ea a avuti
şi are de mobilii, nu descoperirea vre-unei verităţi ştiinţifice. Cu totulii din. contra, ea tindela
stabilirea a doă fapte, cu .totulii

altia, în scopii de-a servi
doă naţionalităţi,

contrarii

interesele

una

politice

a

Slavii şi Maghiarii.

Politicii şi învățații maghiari, conduşi de uni

egoismii fanatecişi barbară, se luptă de multii

a. nega românilorii din Transilvania ori-ce drepti
asupra solului pe care “li locuescă. Ei. (Maghiarii) voescii a demonstra că aii pentru denşii
dreptulii istorică, că adică la venirea loră în Transilvania nu a existatii acolo nici urmă de români,

Pentru a atinge

acestii

scop,

ei

inventară
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îndoita fabulă -că' Românii din. Dacia-'Traiană

ai

deșârtati

ț6ra cu 'totulu

Aurelian şi că s'a

în

timpul

lui

intorsi. acilea multii maj.

târgiă, : tocmai pe la jumătatea seco
lului al XIII,

pe cândi dânşii ocupaseră” deja de multii aces
tă
eră. Prin urmare numai denşii au drepti
în a-

cestii pămenti, ca primi ocupanți; iar
românii,

ca nişte venetici, nu potii să: existe
acide câtii
ca toleraţi şi în condiţiile în care le
va plăcea

Stăpinilorii solului a-i tolera să stea aci,
„Slaviştii, în interesul

vechii lort glorii naţio-

nale, pentru a putea Sușţine că pute
rea Bulgariloră sa întinsă și asupra Românilo
ri din Da-cia- Traiană, precumi şi pentru a pute
a impăuna

pe Bulgari cu gloricsele victorii ce sai
repurtatii în cursulu celorii doă regate, în cont
ra Bi

zantinil
şi or
altorăa, stabileseu prin dovegi ire-

cusabili, şi cu totulă contrarii
de ceea-ce ati
voitii să dovedescă Maghiarii, că
cea mai mare
parte a Româniloră, că masa popu
laţiei române

din Dacia nu "Și-a părăsită ţâra în timpul
lui

Aurelian,

că ea a rămasi acoloşi

națiunea română de'astăgi,
„Etă cum şi pentru

a

O

formată

“ce n&mulii română,

din

causa egoismului naţionali al Maghiari
lorii şi al

Slavilorii, este aruncati cu atâta

Dacia-Traiană în Moesia
veritatea istorică

și de

fiind mai

turbare

aci înapoi.

presusit

de

din
Dar

pasiu-

nile şi interesele meschine ale Gme
nilori,se ri-
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minciuna

şi calomnia nu pâte s'o ajungă.
Revenindii la cestiunea n6stră, intrebi Care
sunt probele istorice pe care se fondâsă cel ce
susţinii că: puterea Bulgarilori s'a întinsă şi a.
supra Românilor din Dacia- Traiană? Absolutii
nici una.
Dar ca să ne convingemii şi mai bine că întinderea, dominaţiei bulgare asupra Românilorii
din Dacia-Traiană este o simplă fabulă inventată

de imaginaţiunea fecundă a slavilorii şi susținută
de partisanii lori, să deschidemiă unii momentii
cartea istoriei şi să ne întrebămi, cândiă s'a înființatii regatuli Bulgaro-Românii? Ce fapte mai
însemnate“
S'aii petrecuti în lunga lui durată?

Apoi să, vedemii care a fostii starea politică şi

“administrativă a Românilorii din Dacia-Traiană
pe timpult primului regatit Bulgaro-Românii.
"- Regatulii Bulgaro- Români, ne spune istoria,
s'a înfiinţată de regele: Asparucii pe la 680 şi a

duratii până la 1018, vândă s'a

desființatu

de

Basiliu II. bulgaroctonulii. În lunga durată a acestui regatii s'aii succedatii pe tronul : săi o
mulțime de regi puternici şi viteji ca Asparucii,
Terbeliii, Cormensie, Pagan, Cardam, Crumu,
Critagon

saii

Ortomagti,

Bogore

sai

Boris,

Si-

meon, Samoil, etc.
Istoria regatului Bulgaro-Romanii este plină
de victoriile strălucite ' ale - Bulgaro-Româniloră,

repurtate în contra Bizantiniloră şi a altorii n6-
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muri. De mai multe ori Bulgarii şi Româ
nii din

Balcani aii dusi terdrea armelorit
până sub murii Constantinopolei şi ai siliti pe
puternicii imperatori ai Bizanţiului a cumpăra
pacea cu bani

şi a le plăti tribută anuală. Puternic
ulii

regată .
Bulgaro-Români a avuti multe relaţii
şi cores-

pondinţe politice şi religi6se cu may

mulţi

su-

verani ai .Huropei, cu Papil de la
Roma şi cu
Patriarhii de la Constantinopole ;
a: încheiată cu
denşii tractate de pace şi de regulare
a a toti fe-

Juli de relaţii şi de interese. Şi cu tote
acestea
nici o dată nu se face măcar menţiune
de Româ.-.

nii din

Dacia- Traiană,

de

vre-o

Vre-unii omii marcanti din : acea

localitate,

de

ţeră.

aci

De

resultă că aceste doă țări aveau
o existentă cu
totul independentă una de alta. Pe de altă parte toti istoria ne
mai spune că,
dupe ce Avarii (568) deşertară
Dacia, trecendii

în Panonia, Românii s'aii -coboritii
din munţii
țării lori cari îl protegâse atâţia seco
li în con-=

tra barbarilorii, s'au lăţitii preste
câmpiile cele
măndse ale patriei, ai fondat sate,
oraşe, 'bise-

Tici şi cetăţi şi ai formată diferite
ducate inde-

pendinte.

Am

Vădutii

că aceste ducate, mai

cu

semă cele din 'Transilvania şi celii
din Oltenia,

erai nişte state puternice Şi inde
pendinte. Ele
aveai în capul lori duci ca Gelu
, Menumorut,

Glaud in Transilvania, ca Bassarabii
în Oltenia,
Şi cu tâte astea in nici o parte a
istoriei
nu ni
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se spune

că regii Bulgariei

autoritate

Cu

asupra

totuli
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ar fi exercitat vre-o

acestorii țări.

din contra,

aflimiă

de tâtă credinţa cari ne spunii

istorici

fapte

demni

din

cari

resultă lămurit că diferitele ducate sai domniate
ce se aflau în Dacia-Traiană erai cu totul independinte:
- Asti-felu, Eghinhard, Analele Puldense, Ion
Lud. Schonleben, Melchior, ete., . ne spunii cele
următore: „La 824 Kritagon sai Ortomagi a
trimisă soli la Ludovicii piosuli, regele Frânciloră, pe cândii acesta se afla în Francfortii,
poftindii

pace

şi amiciţie,

căci

până

atunci

ar-

mele Francilori nu ajunsese până în Bulgaria.
Tot atunci Românii din Dacia-Traiană, cărora le

diceai şi Abotriţi saii mal

tine. Predenekenţi,

ati trimisi!şi ei soli la Ludovik ca să se plângă
in contra Bulgarilorii, vecinii lori, că le face supărări şi să'i câră ajutoriă.*
Din acestea resultă că Românii din DaciaTralană eraii cu totulii independinţi de autoritatea Bulgarilori, căci pe de o parte textului tratesă. pe Bulgari în raportitcu Românii din Dacia-Traiană ca vecini; iar pe de alta cum s'ar

putea concipe ca Românii să trimiţă soli la re-:
gele Frânciloră- pentru

a le cere ajutori în con-

tra zecinloră, lori Bulgarii, daca amindoă aceste
țeri ar fi fosti întrunite într'unii singuri stati.
Asemenea, Constantin Porfirogenetu şi Leon
Gramaticuli

ne spuuii

că îu anuli 889 impera-

172

ISTORIA GENERALA A ROMÂNILORU

torele Leon Filosotulii, aflându-se în
resbeli cu

Simeon regele: Bulgariei, a chemat
în ajutorii pe
Unguri, carii atunci locuiaii în
Atelcuză, adică
în părţile din Moldova şi Bess
arabia. Ungurii
pentru a se bate cu Bulgarii, ati
trecut Dunărea
în Bulgaria. Ei at bătută pe Sime
on, gonindu-lă
până la Preslava, apoi s'au înto
rsi a casă. A

doa Gră fiind chemaţi

de bizantini.

în

contra

Bulgarilorii, Ungurii iar treci Dun
area în Bulgavia unde bătând pe Simeon, aces
ta. d'aba a

scăpat

in Dorustorium

(Silistra).

Din aceste fapte istorice positive
Bulgaria şi Dacia-Traiană erat două

resultă că
ţări indepen-

dente una de alta. Candu. Ungurii aii
voit

să

se bată cu Bulgarii, unde s'au dusă
sa-i afle?
În ţ6ra lori, în Bulgaria. Nici o men
țiune nu se

face despre Români din Muntenia
, cu ocasiunea
acestori doă resbele, deşi ele se
petreceau lângă

denşii şi în faţa lori.
Toti

astă-feli

Anonimus,

notariulă

Bela II şi cronicaruli Nestor ne
vorbesci

regelui

des-

pre luptele crâncene ce s'aii înte
mplati în anii
903, 904 şi 905 între Gelu, Menumo
rut Şi Glauai,

ducii Ardealului,
parte

şi între

Crişianiei: şi

Maghiari

de

alta,

Temişanei

de

o

cândui aceşti din

urmă aă voiţii să le Cucer6seă
ţ6ra,.
Din aceste fapte istorice resultă
că aceste du-

cate din Transilvania aveai de mult
i timpi o
existenţă liberă şi independinte, că
ele trăiau

prin propriile loră forţe, apărân
du-se

în contra
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oricărui

inemici

absurdu

şi ridicoli

din

afară.

Prin

a se susţine,

173.

urmare,

ar fi

fără nici o um-.

bră de probă istorica că Bulgarii 'şi-aru

fi în-

finsă vre-o dată autoritatea asupra acestori ţări.
În tot timpulă câtă aă duratu luptele de cuce.-.
rire intre Maghiari şi ducii. statelorii independinte din Transilvania, Bulgarii nu numai că nu.
ati veniti să'şi apere cu armele niscare-va drepturi asupra acestori ţări, dar nu se vede „Dică
măcară vre-o protestare sai, vre-o menţiune în
privinţa acâsta.
Este dar evident, mi se pare, că în durata
primului regati- Bulgaro-Români (680—1018)puterea Bulgarilorii nu s'a intinsu câtuşi de pu-.

ţină în laturea stângă a Dunării.

Să esaminăm acum daca celii. dal doilea
gatu Româno-Bulgaru a avut; gloria de aşi

-reîn--

tinde şi esercita autoritatea sa şi asupra Românilorii- din 'Ţera Românsscă, căci despre Transil-.
vania nu mai pote fi nici vorbă, de 6re-ce densa
căguse sub puterea Ungariei âncă din anii 908,.
904 şi 905.
- Ştim că celui alu doilea gatiti Romano-.
Bulgari s'a. înfiinţatu de către fraţii români Pe-.

tru, Asan şi loniţă,

în anulu 1186, şi căelus'a.

sfârimat, de armele Musulmanilori in anulu 1393.
În lunga dura
a acestui
tă regatii, plini de fapte glori6se, istoria nu ne presintă nici o probă, de.
ori-ce natură, din care să resulte că puterea Bul- -
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gariloră. s'ar fi intinsă şi asupra Româ
niloriă din
Dacia-Traiană. Cu totulă din contra,
daca esa.

minămii

evenimentele petrecute la înfiinţarea, şi

în cursului acestui de al doilea regat
i, aflăm
fapte istorice cari ne probesă că Munt
enia era
pe aceli timpi unii statii cu totulti inde
pendente
la care regatul Româno-Bulgari a
avută ade-

sea recursiă.
|
Asti-felii se ştie că. Petru, Asan Şi Ioniţă,
res-

culându-se

periului

cu Românii

bizantină,

din

Balcaniîn contra im-

ai fostii. de o cam

dată

vingttori. Dar mai în urmă, fiindă învin
şi
armele bizantine, at aflati refugiila
fraţii

în-

de
lori

români din stânga Dunării. De aci ej
S'ai întorsii
cu ajutorii de arme peste Dunăre şi
dupe câteva lupte sângerâse ati reuşit a învinge
pe Isaa-

chie Angel

şi a înfiinţa regatulă

Româno-Bul-

gari. Noă ani ei sati luptat în urmă
, ajutaţi
necontenitii de Românii din stânga Dună
rii, în
contra lui Isaachie Angel, până ce au
întemeiatii

„Tegatulă Româno-Bulgarii.
Apoi

nu

este absurdă a presupune

că autori-

tatea regatului Româno-Bulgarii s'a.
întinsă

asupra

Româniloră

din stânga

Şi

Dunării, când se

ştie că fără ajutorulii acestori din urmă,
acesti
regatii nu sarii fi putută i nfiinţa ?
Mat târgiă, la anulu 1205 1), Ioaniţiii,
celii

d'ali treilea frate al lui Petru Şi Asan
,
1) Nicotas- Choniates, Da: Balduino

Flandro, cap. 5.

care se
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unsese şi se incoronase rege de Papa de la Roma,
avendu resbelii cu Balduin de Flanâra, care coprinsese Constantinopolu cu cruciații şi se proclamase

imperatore,

totii

cu

ajutorulii

Români:

lori din stânga Dunări], Va învinsă şi la făcutii
captivă.

Aceste fapte istorice ar fi suficiente ca să convingă pe ori-cine că regatuli Româno- -Bulgarii
nu Sa întinsă nici o dată d'a stânga Dunării.

Dar ca să ne convingemă

şi mai bine despre

acestii luminată adevării, să esaminămii întruni
modi repede care era starea Românilorii din
Dacia-Traiană pe timpulii înfiinţării şi existenţei
regatului Româno- -Bulgarii 2

“Se ştie că âncă de pe la anii: 903, 904 şi
905, Românii din Transilvania căguseră sub Maghiari.

Se mai ştie că in jumătatea a doa a secolului XII, Manoil Comnenu împ&ratuli Constantinopolei se afla in resbeli cu Ștefan regele Ma-

ghiarilorii. Este asemenea istoriceşte probatii că
Bassarabil din Oltenia, aliindu-se cu Comnenu,

ai năvălită în Ardâlu şi în anulă

1170

prinsi ducatulii Pogaraşului IS
Istoria asemenea

Radu-Negru

ne mai spune.

că

la

a co1915

a fondată statulii Ţeril- Româneşti ;

că elu a deschisii calea la o serie de Domni viteji şi glorioși carii ai apărati cu sabia suve.
1) Ioan Cinamii, biograful

contimporani

al

lut Comnenu.
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YVanitatea şi indepentiinţa ţării atâtă în contr
a Maghiariloru câtă şi în contra; Musulmaniloriă.
Niceforii Gregora ne spune că la 1264 Domnulă Munteniei, Dan I, fiulă lui Radu-N egru,
a

dat uni ajutoră de 20 de mii de ostaşi lui Constantinu craiulu Bulgariei care avea resbeli
cu

Mihaili

Paleologu.

Asemenea, Engel 1) ne povesteşte că în anulu

1366 Vladislav II - Bassarabii, Domnului Munt
eniei, aliati cu Ludovicii I celă mare, craiu
lu Un-

gariei, ai bătută pe turci şi pe Sisman craiulii
Bulgariei, care era aliati cu denşii.
Toti Engel ne mai spune că în anii de la
1383 —1387 atâti Dan II câtu Şi frate-săi Mir„cea I-au: avută resbeli cu Sişmani, craiul Bulgariei, care era, şi ginere al lui Amurat.
|
Aceste şi alte numerdse fapte istorice ne prob6să într'uni mod clară Şi positivi că în
tâtă
durata regatului Româno-Bulgară, Românii
din

„Stânga Dunării ai avuti o existenţă politică
cu

totulă independinte Şi că prin urmare: pute
rea
“ Bulgariloră nu sa întinsii nici o dată d'a
stânga
Dunării.

O altă cestiune importantă este şi aceea

de

„a se şti cumii şi cânda s'a introdusă în biserica,
nostră liturgia slavă? Cumii şi cândă s'au
introdust la noi limba slava, şi literile chirilice
şi
1) In antiq historia,

Valachiae, -

CRESTINISMULU LA ROMANI .

ir

cândi s'a înlocuit iară prin limb
a română ? Daca
limba slavă a avută “vre-o inri
urire etnică asupra nostră. Sa
|
Aceste cestiuni importante fiindi
în legătură,
strinsă . cu credinţa, religi6să a
Popbrelorii: din a. '

mîndoă

Daciile,

vomi

creştinism în Daci.

trata

CAP.

mai

ântiiă „despre

XI

Creştinismulă la Români şi creştina
rea popâreloră barbare
din amândoă Daciile.
.

Creştinismulă a fostii la naşter
ea lui una din

acele mari reforme: spirituale
menită

a schimba,

cu desăvârşire faţa. omenirei. Num
ai divinitatea

creat6re putea

să incarnese

Sântulit

săi spirită

într'o fiinţă trimisă cu sacra mis
iune de a scote
omenirea din întunereculii. barbar
ii. in care dă„Cea de atâţia secoli, de a o face
să cunGscă umanitatea, dreptatea

Şi egalitatea,în

chide calea spre civilisaţie..

fine a-y

des-

„ Isusii Hristos,

acesti. lucâfări “Cerescii, nu
trăi îndestulit ca să vadă fericite
le resultate ale

reformei sale. Fariseii Şi preo
ţii jidoviloru, patronii întunerecului şi speculat
orii omenirei, . îlti
persecutară, îlii acusară şi îli
crucificară.
Dar sacrele adevăruri ale ref
ormei sale, că-

dlendii ca, o roă cerâscă asupra
unei seminţe aTuncată în pămenti fertilă, au
dati fructele sale

bine-făcătore. Cei 12 discipoli în
care

Hristosii
12
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adevăruri - ale - religiunei

sale, aii continuati cu zeli şi cu devotamentii

opera inveţătorului lori şi
nirei.
Îndată

dupe

trecerea

mântuitorului

lui Hristos

la

ome-

viaţa

e-

ternă,. discepolii săi îşi începură cu energie şi abnegaţie apostolatuli

lori.

Sântulii Petru predică

evangelia la Jidovi şi la Gentili, adică la păgâni,
numiţi astii-feli de evangelie. Dupe ce stabileşte
mai multe comunităţi de creştini la Ierusalimii,
la Antiohia şi în mai multe oraşe ale Asiei, elii
se duce la Roma unde îşi continuă cu ard6re
apostoluli

săii.

Curendii dupe aceea, pe la anulă 50 de la
naşterea lui Hristosii, cei 12 Apostoli se adună
în sinodi

la Ierusalimii unde desbatii mal multe

cestiuni religi6se şi unde se unescii cu toţii în
principiile evangelice.

Până

a nu se despărţi, ei

determinară prin sorţi ţările în care trebuia fie-

care să propage evangelia. Fie-care din ei işi ia
ca ajutâre câte câţi-va dintre cei 70 de apostoli

de al doilea ordini. Sorţii trimiseră pe sântuli
„Petru tot în părţile Apusului, şi el se intorse
iar la Roma unde fixă scâunulii apostolică sati

Sântuli Scaunii. Alţi apostoli respândiră cu în-

cetulii în diferite provincii ale
“manii doctrina lui Hristosti.
Acum creştinismului progresa
Acesta deştâptă ura păgânilorii

nască în contra

lui

Imperiului

Ro-

cu paşi repedli.
şi face să se

acele -teribile

persecuţiuni
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religi6se (dupe unii 10, dupe alţii 12), cart ai
-duratii aprope trei secoli şi cari ai răpitii viaţa,
prin sabie, prin f6cii şi torture ia numerse mii.
«de martiri. Nu mai puţinii a suferită creştinismulă şi din causa, numerdselori eresii, cari ai

Juată naştere âncă din secolulii al II- lea Şi s'au
îmulțită

neconteniti,

tindândi

a: conrupe pu-

vitatea dogmelorii creştine.
Cu

t6te astea, principiile eterne ale creştinis-

mului aii eşiti triumtătâre din tâte aceste crâncene lupte. Sângele abundentii al numeroşilorii
martiri a ţimentată şi mai tare în sufletulii 6“menilorii neperit6rele sale adevăruri.
Pe timpuli cândi Traian, dupe cucerirea Daciei, popula acestă frumosă şi fertilă ţeră cu co-

lonii şi legiuni romane, creştinismulă

se

întin-

sese şi prinsese rădăcini adinci mai în tâtă Italia. Sacrele sale dogme pătrunsese chiar în
palatulii lui Traian. Drosida fiica sa, precum şi
nobilele sale amice şi servele sale, iniţiate în
misterele religiei creştine, adoraii în secretii, în
palatulii Imperatorelui pe mântuitorulii lumii.

Mai toţi Romanii:
din cari se compuneaii coloniile şi legiunile romane strămutate de Traian
in Dacia eraii iniţiaţi în misterele creştinismului.
„Acâ6stă lume

romană

aduse

cu sine în Dacia pu-

terniculă germeni al creştinismului. Aci ei, profitândă de controlulii mai puţinii severii al umorii: adminisţratori cari adesea erai şi -ei' iniiaţi în misterele creştinismului, practica în mai

.
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creştină.

Chiar

din

seco--

„lulă -al II-lea coloniile romane îşi zidiră biserici,.
îşi organisară

clerulă,

practicândi

giunei creștine când într'ună modi

cultuli

clandestini,.

când mai pe faţă, dupe circumstanţe.
Dupe ce Aurelian deslipi Daciade către
periulă -romanii

(274),

coloniile

reli--

Im-

romane se bucu--

rară de o şi mai mare libertate religi6să : 'Trăindă
isolaţi prin munţii Carpaţi şi prin cetăţile întă-

rite de pe malulii Dunării din causa barbariloru,.
ele puteai să adore pe Mântuitorului lumil fară

nici o t6mă, la lumina dilei. Mai multi de cati

atăti ; în devotamentul lori pentru religia creştină, Românii cutezai' adesea a propaga chiar:

„între Goţi sântele ei adevăruri. Istoria bisericâsca
ne vorbeşte despre o mulţime de martiri români
periţi de mânele Goţilori,

pe

care

voiau

să-i:

convert6scă la creştinismi.
În Dacia lui Aurelian creştinismulă prospera.
de asemenea cu paşi repedi. Parte din coloniile

romane

care urmase

dupe

legi6nele

lian în nuoa sa Dacie, precum
mană

veniiă

timpi creştini.

acolo

mai pe urmă

lui Aure-

şi âltă lume ro-:
erai

de multi.

e

„Prin urmare în amindoă Daciile, biserica creş-tină română ia: proporțiuni considerabili : Pe la.
anulu 296 românii din Dacia Aureliană formâsă
0 .episcopie cu numele de Sisania (oraşi care:
cade în Panonia II pe riuli Sava, care se întindea şi asupra Daciei 'Traiane). Pe la finele:
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“secolului III în Dacia Traiană creştinii aveaii ca
“Episcopi

pe 'Teofil care a luati parte

sinodul 1 de la Niceea.
lului al IV

chiar

Pe la începutulii

era Episcopii

Niceta.

la

seco-

În . Singidum

“(Belgradul de adi al Serbiei) oraşii al Daciei Aureliane,

era o Episcopieal căria

“Ursake.

Mursa,

(oraşi

-de Dacia Traiană
-copii

era

Valente.

pe

Episcopii

era

riulii Drava) care ținea

avea o Episcopie al căria epis|

-

În asti-felă de stare se afla creştinismulii în
“Dacii la venirea pe tronuli ' Romei a Marelui
Imperatore Constantin 1 (300—337).: Elă, în
"urma unui miracol, adoptândii crucea ca stin-

dardă şi învingândii pe inemicii săi prin credința
“într'ensa, a deveniti creştinii în anulii 312. Prin
celebrului Edictii dati din Milan la 8313, eli a
-declaratii creştinismulu ca religiune a Imperiului.
Din acesti momenti ori-ce persecuţiune reli„gi6să încetâsă cu desăvirşire; cultuli religiunei
lui Hristosii este practicati la lumina dilei, fără

nici o t6mă. Preoţii şi arhiereii bot6să popdrele
„cu sutele şi cu miile în fie-care di.
prin sinodul

Constantin

de la Niceea 1) ţinutii în anului 395,

“făcu să încetese şi turburările aduse bisericei de
către diferitele eresii, mai cusemă de aceea
lui Arie3), pe care l'a şi lovitii de anatemă.
1) Oraşii al Bithymei

pe laculi Ascanius

(Isnik), Sa

a:

numit:

„mal ânteiti Antigoni de către Antigon, fondatorul lui.
2) Arianismuli

consista întru a combate

sânta Treime;

nega consubstanțialitatea Verbului cu Tatăli

elii

şi prin urmare
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Cu. modul
acesta Românii din amendoă Daciile cari practicau cultuli religiunei lui Hristos.

âncă din secolului

II,

devinii Şi oficialmente creş-

tini, căci nu trebue să uitămii: că Marele Constantin, bătându pe Goţi a, reîncorporati Dacia-.
Traiană la imperii, de care a rămasii alipită mai

multi timpi. De aci înainte biserica ortodoxă:
română intră într'o altă fasă de desvoltare şi de
organisare.

|

,

Creştinismuli, dupe proclamarea
giune de statui prin edictuli de la

i

|

lui ca reli-.
Milan (315).

a avutii doă mari centuri de unde pleca

r&spîndeca
a

nişte raze de lumină

nirei păgâne, Apusulii
Constantinupole.

|

şi

asupra

Răsăritulă,

Şi

se

ome- ?

Roma” şi:
a

„La noi 'este în genere admisă. ideea Că creştinismulu, aşa oriodoxii cum lam avuti totiid'a-una (adică desbrăcatii de ori-ce innovaţiuni.

posteridre ale Papiloriă), ne-a veniti de Ja Apusi
iar nu de Ja Răsăritii. Românii făcea parte din
circonscripţiunea Apusului, de aceea
bisericele

române,în sinodulii .ţinuti în anul 363 în Ari--

min, oraşii al Italiei,: unde au luati parte 600:
de Episcopi, bisericile române au fostii representate. prin episcopii lori Ursake şi. Valente..
Bisericele române aii: continuati a depinde de

chiar divinitatea sa, şi susținea că Hristos este o simplă
crea
tură scosă din neanti, mult inferidră Tatălui, Arianis
mult înă--

buşit mai de tot în imperiulii Romanii, fu îmbrăți
şatii mal detote popârele barbare. Eli a durat mai mulţi seco
la.
li.
Goţi.
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Arhiepiscopia de Roma până pe la anuli 450,
când s'au despărţitii din causa strămutării epis-

copiei române de la Sirmiii

la Tesalonic.

|

Pe la anulii 446 Atila cu Hunii coprindendii Pa-

nonia, a ocupată şi capitala ei Sirmiii. În Sirmii
era, atâti: reşedinţa prefectului Panoniei câtii şi
a Arhiepiscopiei

de Sirmii.

Amîndoă aceste au-

torități, administrativă şi eclesiastică, s'aii strămutatii cu demnităţile lorii în 'Tesalonici. Astiifeli s'a fondatii Arhiepiscopia sai exarhatulii
românii
.din 'Tesalonici, care, fiindi supusă tro-,
nului de Constantinopole, avea sub administraţia
"sa mai t6tă enoria pe care Iustinian I a dat'o
mai târgiii Arhiepiscopiei de Achrida.
|

Iustinian 1 (527—565),

în urma mai multorii

victorii ce repurtase în. contra barbarilori, işi
întinsese stăpînirea, peste cetăţile de pe amândoă
ripile Dunării. Eli, voindi să 'onorese loculi

naşterii sale,. a strămutată demnitatea de Arhiepiscopie din Tesalonicii

la Achrida

sai. Ohrida,

dându'i numele de Iustiniania I-ma şi ridicând”o

la. rangulii de autocefală; independinte de ori-ce,
scaunii apostolică. Arhiepiscopia de Achrida îşi
întindea, jurisdicţiunea sa eclesiastică, asupra ambelori Dacii.
.
-

„ Autocefalia bisericii nstre române îşi are basa
ei fondamentală

chiar în. prerogativele

Iustinian 1 a dotați Arhiepiscopia
“In biserica ortodoxă
principiulii ca puterea

a existatii

cu

care

de. Achrida.
totii-d'a-una,

civilă să aibă o autoritate
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Gre-care şi asupra bisericei. Acâstaa dete
rminatii

mai târgiii pe biserica Rosiei

„Capul

să priimâscă

ca.

statului să, devie şi capulii bisericel,

Principiulă

şi usurile bisericel papale aii fost

şi sunt cu: totulii contrarii. Ele ai tinsi
totid'a-una să esercite o înriurire Şi o influenţă
asu-

pra. puterii timporare.

|

În. Bulgaria, şi mai înainte de venirea
Bulgarilor, aii existat peste 30 de Episcopi
i sai B-

parhii. Aceste lipiscopil n'aii depinsti nici o dată
de tronulii de: Constantinopole.

Arhiepiscopia
Iustinian ],

Ele ai ţinută de

autocefală de Achrida, înfiinţată de
.

Enumerămii aci

câte-va

Eparhii

eclesiastice

locuite de Români, saii în care elementului
mânii era predominante:

ro5

„19 Eparhia Oifelorii, care de către toţi istor
icii
se pune între Varna şi Şumla.
- 20 Eparhia Dezletului, la polele muntelui Emu,
aprope de eparhia Oiţelorii.
|
"30 Arhiepiscopia de Achrida, cu localităţile ce:
O compuneaii pe la 1019 şi care a fosti unt
centru

eclesiasticii comunii

creştine din ambele Dacii. 40 Eparhia

tutulorii popdrelorii

Castoria, în apropiere

.
de Achrida.

Chedren: şi Coniat atestă că creştinii acestei

parhii

eraii de origină români. -

» 50 Eparhia Bitolei, în rând

cu Achrida.

60 Eparhia, Singidunului (Belgradul

Serbiei).

|

e-

Ma

de aqi

al
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„Seriitorii bizantini şi chiar cei
biceiii a numi ţările dupe numele
care le locuia. Dupe ce: Bulgarii ati „veniti în
„imperiului bizantini pe la 679 şi. ati . coprinsă
„ ț&ra pâna la Achrida, cucerindiă atâtii . acesti
oraşit câti şi eparhiile 'diu..prejurii, Bizantinii ai
numiti Arhiepiscopia de Achrida precum şi t6te
eparhiile fondate în Dacia Aureliană, ale Bulgariloră,
”
Acâsta a făcutii pe unil din scriitorii slavi, ca
D-nu .Golubinski, să comită grava erdre de a

susține că Românii ai
“ Bulgari. Dar

fost. botezați -de

este în genere

către

cunoscutii că Româ-

nii erau creştini âncă din secoluli

al

II-lea, că

biserica lorii era organisată şi că Episcopii lori

ati luati parte ladiferitele sin6de âncă de. prin

secoliial III şi al IV, Asemenea se ştie în modii
„neindoiosii.că Bulgarii aă priimit
tocmai în a doa jumătate

Toti astii-feli mai
pe Românii

din

ţâra

creştinismuli

a secolului al IX.

târgii

Bizantinii

Românâscă,

numiră

Pecinaţi,

pe

Moldoveni Cumani, din causă că acele ţări ai
fostii câtii-va timpii locuite de Peoinaţi şi de
Cumani.

Scriitorii Bizantini şi cei Slawi nu sunt de
acordi în privinţa, anului creştinării Bulgarilorii,
precum şi a regeiui lorii Boris saii Bogore. Toţi
însă punii acestii
anii 860- 865.

evenimentii

importanti
.

- Din diferite fapte istorice resultă

între

că Bulgarii

|
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ai fost- convertiți la creştinismii, nu de niscareva predicatori trimişi anume de la vre-unti înaltii

scaunii. apostolici, Ei ai priimiti creştinism
ului,
în mare parte, chiar de la poporulă 'româ
ni,

care era creştinii de secoli şi cu: care
gături

formati

forte

restrinse,

mai

cu

era în le-

s6mă că pe atunci.

împreună. 'regatulii Bulgaro-Româniă.

- Astu-felu este pe scurt istoria creştinării atatii

a Româniloriă,

câti şi acelorit-Palte n&muri bar-

bare din amendoă Daciile.
În cursul părţii a doa a acestei istorii,
vomii
espune -treptat, la finele fe-căria peri6de
starea
religi6să a, Muntenil.
CAP.
Introducerea, liturgiei slavone

XII.
în

bisericele

literiloră latine şi a limhei române

române.

Inlocuirea

cu literile cirilice

şi cu
limba slavonă.
a
:
|
Scoterea limbei slavone din biserici şi din
afacerile civile şi în„locuirea lorii cu limba română şi cu literile
latina

Am spusi în capitolulii precedenti cum
-sa
născutii. creştinismul, cum s'a propagati şi
cum
s'a întinsă asupra tutulorii pop6relori păgâ
ne.
Am arătat: asemenea cum, proclamată de
Ma-

rele Constantin ca, religiune.de. Stati (319), şi
plecândii din doă centruri diferite, Roma şi Cons-

tantinopole, eli a pătrunsi, pe la jumătate
a secolului al IX mai la tote: popbrele dintr
e Car-

paţi şi Balcani,
* Deşi creştinismulă avea doă

ceniruri

princi-

LILUHGIA

SI LITERILE

SLAVONE
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pale, unitatea de doctrină nu suferea întru nimici din causa acestui dualismii. Cu tote aces-tea o rivalitate surdă exista de multii între cele
doă capitale ale lumii civilisate
de atunci. Constantinopolulii avea limba şi liturgia sa; Roma
avea pe ale ei. Constantinopolulii, gelosii de su-

premaţia şi influenţa Romei, se numia pe sine:
„Nuoa Romă“ şi pretindea să fie în tote egală
cu densa.
a
În urma unei decisiuni luate în soborulit de:
la Niceea (395), . scaunuli Romei îşi. întinsese
autoritatea eclesiastică asu
: pra
Prefecturei de Ili--

„Tia precum şi a dioceselorii din Daciaşi Macedonia.

Acâstă,

încălcare

a indignat

pe Patriarhului de la Constantinopole

fârte

multi.

şi:a inve-

ninat şi mai multi rivalitatea dintre - cele doă
scaune.
|
Se
a
Dupe venirea Carlovingiloră, o alianţă ofensivă

şi defensivă s'a, încheiatii între
şi imperiuli
ajutorulii

Germană.

armelori

sale;

biserica

Impăratuli
Papa

dedea

dedea

Romei:
Papei.

Impă&ratu-

lui prestigiul autorităţii sale spirituale.
Imperatorii de răsăritii nu puteau. suferi. ca
imperiulii. germanii să aibă singurii privilegiulii de.
a se servi de: biserică
ca. de unii. instrumentul.
de conchete şi de propaganaă. Le trebuia şi loră.
unii papă. Papa de la. Roma făcuse pe impera- ”

torele germanii;

imperatorii

Bizanţiului facură

papalitatea grâcă.
|
Ia
„Alianţa dintre tronulii eclesiasticii

SE iaiă
al. Romei
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cu imperiului Germanii avu de consecință,
între

altele, precipitarea shismei de la Constant
inopole.
Imperatorele Mihail III avea de primă
secretari pe uni Fotins, omă fârte inteligent
ii şi insi-

nuătorii.: Cu tote că laici, el fu înălţatii
la ran-

guli

de Patriarhii

culi

lui Ignatie (857). Violenţele odi6se
prin care

de către Mihail. a] III în

„Fotius îşi semnală venirea

sa

la

]o-

patriarhie

şi

usurparea tronului patriarhală, în viaţă
fiindi
Ignatie, determinară pe papa Nicolae
I ca să
«anatematisese pe: Fotius într'uniă consi
lii. Fo-

tius reuni şi elit mai mulţi episcopi

şi la rân-

dul s&ii anatematisă pe papa. Acâsta dete
naştere la cea d'ântâiii shismă între biserica
de Răsăritu şi cea de Apusii (858),

Aceste lupte dintre tronurile

Apusit

religi6se

de

Ja

şi Răsărită ; innovaţiunile papilorii în doc-

trinele religi6se, tendinţele lorii de a transfor
ma

jurisdicţiunea canonică şi eclesiastică, în juris
dicțiune politică, ai deşteptatii în poporele
de la
“Dunăre ura, în contra limbei latine. De altă
parte
nici limba grâcă nu putea să convie acest
orii
popsre: Imperatorii bizantini profitând de juris
dicțiunea canonică asupra bisericelorii popdrelo
ri
de la Dunăre, puteaii să ajungă cu încetuli
la
aservirea lorii politică.
- Temerea dar ce ai conceputii popdrele de
la

Dunăre de a'şi compromite

şi de a'şi perde in-

dependinţa lorii politică Şi religi6să, le-a deter
Minatii să adopte unii sistemu de cultură
cu
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caracteri neutru. prin care să'şi pâtă conserva;
independinţa politică 'şi religi6să.
5
Ancă de pe timpulă imperatorului Zenon
„(474—491), ne spune istoria, limba latină în-.
cepuse a dispare, ca limbă oficială, din palatului
de la Constantinopole, fiindi “înlocuită cu - cea
grecă de dialectii bizantini: In biserică însă,
atâtu la Roma, câtii şi la Constantinopole, erai

in usii amendoă aceste limbi culte. Prin. biseri--

cele Daciiloră serviciulă divini se făcea neapă.
rată mal multă în limba latină; iar limba gr6că.

servea

numai pentru relaţiunile politice cu im-.
|

- periulii Bizantinii.

În circumstanţele politice şi religi6se din a doa
jumătate a secolului IX, o limbă cu totulii alta
de câtu cea, latină şi grâcă în care să se cele-

brese în biserică cultulă religiei creştine, s'a cre-.
dutii că pote să fie limanuli

independinţei poli-

tice şi religi6se a poporelori de la Dunăre. De
aceea, Românii şi Bulgarii din Dacia Aureliană,.
sacrificându'şi limbile lori vorbite, ai adoptat
în biserică ună dialectii slavoni formată chiar
din limbile Bulgaro-Română, în care însă partea

materială a limbei era slavonă,
iar cea spirituală,
|
română.
Acestă nucă limbă creată pentru serviciulu
divini în bisericele poporelorii de peste Dunăre, sa

admisi cu încetulii şi în bisericele
din

stânga,

Dunării. Apoi,

fluenţa religi6să, astă nuoă

mai

Românilori

târdiă, - prin - în-

limbă

slavonă,

s'a

-
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admisă in mogi definitivi şi -ca limbă
oficială
şi culturală nu. numai. la Românii din Daci
a Au„Teliană dar şi la toți cei din Dacia-Traian
ă, unde

a.avulii o existență. de.mai mulţi secol.
--:.

Ecă cum şi din ce cause s'a introdusă
cu atâta uşurinţă în bisericile. române: liturgia
+ slavonă și sa adoptatii de către Români
mai tar.
-giă'şi literile chirilice în scrierea lori. Sunt
în

-mare rătăcire acei din scriitori (din noro
icre fârte
puţini) carii pretindii că limba slav
onă şi literile

chirilice s'a introdusi la Români prin influ
enţa
politică a Bulgarilorii.

Acâsta

nu a. putut

avea

loci la Românii din Dacia-Traiană unde
influenţa

poli
a ti
Bulgacă
rilorii ma existatii Nici o dată.
Şi în totii casulii cum s'ar fi putută
întâmpla
acâsta la Românii din Transilvania
cari nu poti

fi nică bănuiţi.de vre-o influenţă bulga
ră, căci ei

pe aceli. timpi

erau

sub

Unguri.

Şi cu tote

a-

cesteain 'Transilvania ca şi la toți
Românii din
stânga şi din drâpta Dunării limba slav
onă şi
literile chirilice ai fosti în usă atâţia
secoli.

Dupe opiniunea generală, literile chiri
lice sai
inventatii pe la anulă 855 pe când
impărăţea la
„Constantinopole Mihail III; iar în
Bulgaria Boris
sai Bogore. Literile chirilice sati inve
ntat cu 9

sau 10 ani mai înainte de creştinarea
Bulgarilori. Din acâsta, resultă mai ânteiu
că alfabe-

tulii chirilic n'a fost inventatiă de către
Bulgari
ci pentru .Bulgari; mai resultă că
eli este o
creațiune a tutulor popsrelorii de prest
e Dunăre
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prin care 'se exprimă unirea ce âncă de prin secolului al VIII exista între poporele Slavo:Bulgaro-Române. Iar limba slavă introducându-se în .
biserica

acestorii

popbre,

era

menită

a

protege

libertatea lori politico-religi6să atâtii înță cu Roma

câtă şi cu Constantinopole.
* Cultura,

dar destinată de-a separa pe slavi de

Greci şi de Latin! şi.de a" introduce în familia
popdrelorit

europene,

s'a elaborat chiar în

cen-

trulă poporului română din. secolulă al 9-lea şi
de pers6ne eşite din acesti. centru,
„La începutii limba slavonă şi 'literile
“erau în usi numai în biserică şi pentru

cirilice
cărţile

bisericeşti. . Cu încetulii însă şi proporţionalii cu
creşterea urei şi a desbinării dintre biserica Rasăritului şi a Apusului,a crescutii şi ura în con-

tra limbei latine în inima Românilorii, iar limba

slavonă şi .literile cirilice căştigaii tot mai multiă

terenii în câtă ai începută . să se adopte

chiar

„pentru afacerile politice. şi administrative ale Românilori :

Pe la 1043 era Patriarhii al Constantinopolelui Mihail --Cerularius ; iar. arhiepiscopă al Achridei era Leon, zelosii sprijinitoră al lui Mihail

Celurarius.

|

Dupe îndemnurile lui Leon, patriarhul Ceru„larius, închise bisericile latine. Papa, Leon
IX a, i
„excomunicat din astă causă pe Cerularius
(1054)
"şi astii-felii a .eclatat schisma definitivă
între cele
-doă biserici.
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„Îndată dupe naşterea shismei: definitive-Leon,
arhiepiscopul de: Achrida, pentru
a atrage pe
- supuşii săl către biserica Răsăritului, le inspiră

şi mai mare ură in contra Romanilori şi a Ita-

lienilori şi” înd&mnă din tote puterile a îmbrățişa cu totul limba slavonă şi literile cirilice.
Asti-felii aceste doă elemente de ură şi de
.desbinare, făcură:şi mai multi progresi între
Români.

.

i

Dar. ceea-ce făcu şi pe Românii din
Traiană să desrădăcineseşi să alunge cu
vărşire atâtii limba lori română câtă şi
latine şi să le înlocuiască cu limba slavă
terile cirilice, întruni modii

oficiali,

Daciadesăliterile
şi Ii-

atăt

în

biserică câtii şi în afacerile statului, fu resultatulă : consiliului. ecumenicii de la Florenţa.
Mai multe încercări se făcuse pentru unirea
bisericelori de la Apusşi Răsărit, dar tote re-

măsese infructuase.

În fine în anulu

1439

se

întruni pentru acesti scopi la Florenţa rarele
Sinodă ecumenicii 1). În acesti sinodii 'aii luati
parte atâtii

mitropolituli,

Damian

al Moldovei;

câtiuşi cei doi mitropoliți ai 'Ţării-Româneşti,
unulii din Bucureşti care purta titlu de arhie1) Se numeşte Sinodii o adunare.de episcopi reuniți pentr
a regula afacerile ecleziastice, relative la religie, la disciplină
și la moravuri. Sint trei feluri “de sinoduri: 10 Sinodului ceumenicii unde sunt chemaţi a lua parte toţi episcopi! din staătele creştine; 2 Sinodului naţionali, compusi din toți episcopii unui stati; 3 Sinodulii provinciali sau diocesianii convocati de uuui episcopit.
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piscopii al Nicomediei, celă-Palti din Tergoviş
te

care era arhiepiscopii, in partibus :), al
oraşului
Amasie de la Pont. Cateşi trei aceşti
episcopi
româ
ati ni
subșe.
risti în sinodulii de 'la Florența
„unirea cu Latinii.
|
e
Mare împotrivitori al unirei bisericii: Răsăr
itului cu Apusuliiîn sinoduli de. la Florenţa
a
stat Marcu arhiepiscopuli de la Efesiă, Aces
ta,
nevoindii

să subscrie pentru unirea

a fugiti din soboră şi a revoltati

tâte țările de legea grâcă.

bisericilorii,

spiritele

în

Toţi cei ce subserise-:

se unirea în soborul de la Florenţa erati
consideraţi ca păgâni.

Damian. mitropolitulii Moldo- .

vei fu detronatii;. mitropoliţii Ţerii- Româ
neşti:
abia fură toleraţi. .
o
Marcu efesânulii, pentru a întâri în neuni
re şi

pe Românii

din stânga Dunăiii, a stăruit pe lângă.

Iliaş şi Ştefan fiii lui Alexandru celui bunii
cari

domneaii

atunci în Moldova

ca să pue mitropo-

lit pe Teoctist,: unii zelosii discipolial săi:
de;

“origină buloară.

Ca

Fanaticulu “Teoctist ajungendii la scau
nul de
mitropolitii al Moldovei, pentru.a nu.
mal: lăsa,

românilori nici unii midlocii de a se mai
torce la unire cu Latinii, a

amăgiti

în-

întrataţi

pe Domnitorii Moldovei în cati ai datii ordin
ii
severii ca nimeni pe viitori, atâti în biser
ică
câtă şi în alte afaceri să nu se serve
: de
1) Se uumeşte episcopi,

in partibus, acela care

cpiscopă asupra unei ţtri locuite de necre
dincioşi,

câtă

aro titlu

de

!
13
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cu limba slavonă şi 'cu' literile cirilice. R&uli nu
se. opri aci. Se: dete ordini: de se arseră tste:
cărţile cari: erati scrise cu litere. latine. Nici:
o
carte . din cele vechi scrisă cu literile latine nu
mai rămase. Ba nici hrisâve d'ale. Domnilorii

români” scrise

cu

literile latine

înainte

de

dulă-de Ja: Florenţa
'nu se mai: „află, căci

Sino-

tâte

Sau. prefăcutu în limba:! slavonă: şi originalele
Sai arsi. :Astă-urgie s'a transmisti şi celorii
din
6ra- Român6scă unde tot astii-felă s'a procedat:

cu cărțile. şi hris6vele scrise în limba română şi

cu literile latine. .
”
- Ura devenise -atâtii:de: mare in. contra a totu.
ce era Jatinii:în câtă daca unii preotii latini celebrase liturgia într'unii altarii - români, român
ir.
distrugeai

îndață. altarul, eregdendu-li maculatiă,

scoteaii afară: pavagiulă bisericii

Şi zideaă uni.

altă altaru..
ir:
Sa
i
.. Astiă-felă, din. causa. “acestori elemente fatale,

limba slavonă şi literiie cirilice, introduse la Ro-:
mâni

prin: fanatismuli

religiosă, Românii zăcură

mai mulţi -secoli: în. învunereculii - ignoranței

fură împedicaţi: pe drumulii
lectuale..
+ Cu tâte

culturei

acestea: acesti mare

râi

şi

lori înte- |
nu putea să

se prelungâscă indefiniti: A fostă destul Românilori numai .0: schintee. de lumină, venită chiar

de la duşmanii loră: neimpăcaţi ca să iasă
rătăcirea în care au găcuti atâta timpă,.
Etă-ne

din

dar ajunşi la puntulii de a spune cum
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aiilepădati: Românii: limba slavonă. şi literile cirilice, şi cum ai revenit la limba şi literile lori

strămoşeşti.
RR
„Uni luterani, Kresstel Lukatsch, judecător
în Braşoviă,. a. publicati în anulii 1580:0 „carte
de rugăciuni în limba română.
Să
Peste o 'jumătate secolii, pe când: domnea; în
Transilvania principele - Gheorghe Racoți, credulă
lui: Luterii şi al lui Calvini se întinsese în tâtă

ț6ra Ardlului.

Ungurii.şi Saxonii din 'Transilva-:

nia.. îmbrăţişese deja. religia evangelică. :: Româ.-.
nii din 'Transilvania, credincioşi ortodoxismului
lori, se serviaii în biserică. tot cu limba slavonă,
„iar în scriere cu literile cirilice. Acesta îi făcea.

cu .totuli streini de citirea cărţilori latine. .

„Gheorghe Racoți, care. voia să. atragă şi pe
Români la luteranismi,. dete' ordine severe :ca'.
nici ună vlădică, nici uui preotii de ori- ce rangil:
să nu mai facă serviciuli,. divinii -în; bisericele
Românilorii de câtînii.
limba română, În anul:
.1643,.elu

făcu

să se traducă

în limba. română

biblia” şi alte “cărți sânte. Spre a'Şi atinge şi mal

bine scopuli, el stabili şi o tipografie româna;
în Belgrad. “Acestă tipografie insă fiind sub. autoritatea, luteraniloră, ei făceaii să se imprinie

mal în tâte cărţile Româniloră creduli lui. Lu-

terii ca cetindu-lă.. Românii, să see plece mai lesne

la Juteranismii.
Ac6stă

procedare

Di
dibace nu profită întru

ni-

mici lui Racoți pentru planulii ce urmărea. Cu
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"măsurile. energice

luate . de

Racoți în contra slavismului
fură de mare folosii
românilor, căci ei vădură scâsă din biserică
limba slavonă şi înlocuită cu cea română..
Faptuli celt bunii al româniloră din: Ardei
„velativi la scâterea din biserică a limbel slavone

„fu. imitatăşi de Românii

din '"Țera-Român6scă

şi din Moldova. Abia se publicase biblia şi ea
se răspândi cu profusiune între toţi românii. Dar.

fiindi-că traducţia acestei .Diblil se făcuse dupe

voinţa unui principe luterani şi conţinea mai
multe maxime anti-ordoxe, clerulă română se

reuni şi „propuse lui Şerban II Cantacuzino
(1679 —16S8) să facă..0o nuoă traducere a biblie,
dupe septanta. Acestă traducţie se făcu în 1686

sub inspecţiunea Mitropolitului şi. a. Episcopilorii

de Rimnici şi de Buzăii..În anul 1688 apărură

mai multe foi din acestă traducţiune;
tea nu fu terminată

de câtii în

tantin Bassarabii Brâncovenu.
Asti-felă limba slavonă fu
românăşi înlocuită cu limba
dupe aceea limba slavonă fu
cerile civile şi sociale. Numai

dar car-

1689 sub Cons-

scosă din biserica
ei natală. Curena
alungată Şi din afaliterile cirilice au

mâl continuat a exista la noi până în secolulii
in care' trăimi când cu incetul aă dispărută şi

ele cu desăverzire, înlocuindu-se
bune latine. -

cu

cele

stră-
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CAP, XIII,
Ducatele saă domniatele române forma
te

Daciei-Traiane, mai înainte de fonda
rea

Moldovei.

în

diferite

părți

Ţârii-Româneşti

ale
şi a

În cursii aprâpe de o mie deani (255—1153)

cât „teritoriul Daciei-Traiane a fostii cutreeratii

Şi ocupatii de diferitele nâmuri barb
are despre
care am vorbiti până aci, Românii,
descendenţii coloniiloră romane, aă trecutii
prin: o mul-

ţime de fase, când mai triste şi mal
când

mai pacinice şi mal

ajunseră a forma cele doa

durer6se,

de repaosii,

până.

staturi libere

ce

şi in-

“dependinte, România Şi - Moldova, desp
re care a.
vemi a ne ocupa mai ântâiă în curs
ul acestei

istorii.
Am

vădutii

că pe timpulii

|
invasiunilori

bar-

bare, Românii ai fostii nevoiţi să'şI caute
azil

prin codri! şi speluncele munţilorii Carpaţi,
trăind
aci în diferite grupe, avendu

în capuli lori câte

O căpetenie alâsă dintre denşii, administ
rându-se

dupe -legile şi obiceiurile .străbune
şi conservân-

du'şi intacte limba, religiunea Şi moravuri
le lori.

Am Veguti că- relaţiunile lori cu barbarii
erai

când

mai reservate, când

maj

apropiate,

cum barbarii cari trăia în aproviere
cu

dupe

denşii

erai mai multi sai mai puţină rei şi s&lba
teci.

Am văduti în fine că în urma treceri! Ava.

riioră în Panonia, pămentulti Daciei-T
raiane remase liberi despre ori-ce ocupaţiune
de barbari.
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Atunci Românii, abandonândiă întunecâsele şi
retrasele lori locaşuri, aii eşiti la lumină şi au
începuti a: se intinde. in tote direcţiunile preste

“plaiurile. şi câmpiile cele mănâse. ale- Patriei,
pentru a trâi o viaţă politică şi socială mai conformă cu. tradiţiunile n6mului din care se trăgeaii şi-cu. sradulu lori de. cultură: şi de civilisare.

Se

Fiindi-că Romanii trăisera ataţia secol prin
munţii Daciei împărţiţi: în grupuri cari. represintaă,

mai multi

sai

maj

puţină,

diferitele co-

lonii aduse de 'Traianşi de. alți imperatori din
Italia, era naturali. ca şi. acumii: când circimStanţele

timpului.le permise

a .se : risipi. preste

mănosele câmpii ale "Ţări lori, .să se stabilâscă
toti astă-feli în diferite centrur! de populaţii şi să formese nişte state organisate şi administrate
conformă, instituţiunilorii, şi lepiloră străbuna. Aceste diferite ducate sai domniate erai menite
„a da naştere mai târdiii la doă state importante,
România și Moldova, cari, conduse de virtuțile

Și de. vitejia străbunilorii Romani,aă jucată unt
rol

importanti

în viaţa

omenirei.

|

Mai înainte, dar de a trata, despre fondarea şi
desvoltarea, în cursulii secolilorii, a acestorii doă
staturi. române, vomit vorbi, pe câti sorgintele
istorice .ne vori permite, despre existenţa dife-

itelerii ducate saii domniate cari

s'au. fondatii

în “trecuti.în. diferite locuri. pe . pămentulii . Da-

ciei-Traiane. Apoi. vomii trece îndată

la fonda-
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rea statului 'Țării-Româneşti de cătr
e Radu Vodă

Negru.
Istoria ne arată
cate

saii

mai

domniate.

multe

Asti-feli

a?
de asemenea

Sunt,

du-

în Dacia Ci-

alpină : Ard6lulă, Crişiania şi Temişiana
,.în ca-

pulii cărora, domneai,

Gellu, Menumorut şi Glad.

-Mai târgiu totu în Ardâli mar. luară
naştere şi
ducatele Fogaraşuli şi Amlaşuliiîn
capulă

că-

vuia domnea unit Bassarabi din
dinastia. Bassarabiloră din Oltenia ; apoi princi
patul Maramu„Yeşului,ce 'se guverna, de. catre unii
voevodi
români

care

purta

titlu

de

Comite.

Findiă-că de la venirea Ungurilorii
şi stabilirea
“oră în Europa, sârta Românilor
ii din Transil-

vania a luată O fasă cu totuilă altă de
Cati aceea a Românilorii.
din Muntenia şi din Moldova,

astii-felu că de la acestă

epocă

înainte

istoria

lori urm6să a fi tratată separati de-a
celoriialţi Români; fiindi-că diferitele ducate
ce enumerarămi

faci

parte

din Dacia! Cisalpină,

de

aceea vomii vorbi despre naşterea
- şi existenţa .

politică şi socială a acestori diferite duca
te, când
vomii tracta pe largi şi în speciali isto
riă 'Transilvaniei.!

II

Ia

„În Moldova âncă-a 'existatii din vechim
e mai
multe mici state. Cele: cunoscute şi
despre

care

istoria ne dă Gre-cari noţiuni suni : Princi
pat
Borladului, în Moldova de jos, :peste care ul
dom-

nea Ivancu, fiul lui Rotislau. :Republi
ca Romanului, Vrancei şi a Câmpulungului şi
mai multe
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oraşe, ca Iaşulii, Pâtra, Suceva, Seretu, Baia şi
N6mţu. Despre acestea asemenea vomit vorbi

când -vomi scrie pe largă: şi în speciali istoria
„Moldovei, care asemenea a .avuti 0 existență

„politică, : socială şi religi6să, deosebiti
a Munteniei.
SE
|
Vomi

trata” dar de o :cam data

de. aceea

despre

duca-

tele sai -domniatele 'cari ati luatii naştere în 'Ţ6ra„Românâscă, şi cari au fosti ca- uni preludii la
fondarea importantului şi - gloriosului stati al
Munteniei. de către măreţulii domnii Radu-Negru.
Banatulă

Severinului.

-. În "Pera-Românescă, în Oltenia mai cu
unde Românii erai. încuibaţi. de secoli,

s6mă
acolo

unde n6muli, românescii avusese adevăratuli
şi
imaculatuli s&i-l6găni, acolo unde Basarabii

işi plântaseră

cuibulă. loră de vulturi. şi fonda:

«seră o dinastie faimosă şi valorâsă, o dinastie
„ menită a juca uni rol strălucită în istoria lu-

mii, în Oltenia dică, înflorea de timpurii Băra-

tuli Severinului. . * .
Acestii banati coprindea cele cinci judeţe

ale

Româaiei-Mici, Mehadia. şi: Amlaşulă din 'Temiş6na. Numele săi vine, de la oraşuli numită Şi

“până

astadi,. Turnu-Severinului,

ridicată pe rui-

nele vechii cetăţi romane, Drubeta,
cuse: colonie

romană

timiu -Severu..

care

se fa-

de către imperatorele Sep-

"
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Afară de banatulă Severinului,

DOL

mai exista în

Oltenia şi voevodatulii lui. Lyrţioiti. sati Lynioiu.

Mal erai şi alte doă dumniate, al lui. I6n şi
Farcaşii.. Spre răsăritii- de Oltii, în România-Mare
mai eraişi alte ducate,: ca acela al lui Senes-

Jai, despre :cari insă nu avemi noţiuni istorice.
Încă de la venirea lori la: costele banatului
Severini, prin :cucerirea Qucatului lui Glad, Ma'ghiarii,

tindeaii

tatea .şi asupra.

necontenit

a'şi

întinde

autori-

acestui stati independinte. Dar

departe de a.ajunge la vre-unii resultatu,. cu
totulii din contra, Românii profitaii de ori-ce
ocasiune pentru.a le smulge înapoi din teritoriului

„cucerit. de denşii. Asti-feliila :1170, dupe

cum

“ne. încredinţesă. bizantirulii Cinam, iraperatorele
Mano
: il
Comnei
nu,

aflându-se în resbelii.

cu -re-

“gele maghiar Ştefan, Bassarabil din : Oltenia. - se
aliară cu Bizantinii. Ef, năvălindu cu armeleîn
Ard6lii,

ai cuceritii pe s6ma

lori ducatuli

găraşului, în. care ati aşedati:ca să

„pe unii bassarabii

din dinastia

a-

domnâscă

lori.

Cu tâte astea, Maghiarii, „ne: putendi a'şi realisa dorinţa, de a'şi întinde stăpînirea asupra Banatului Severini, ei îşi satisfăceaii vanitatea, dispuindi :prin diplome, rămase totii-d'a-una literă
mortă, de Banatulii Severinului sau de parte
'dintr'ensulă, pe la aceia pe care: voiaii -s%1 favorisese.

.

.

a

a

Astă-feli aflămi o diplomă 'din- anul 1233
prin care regele Ungariey dărueşte Loviţa, o
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parte din :judeţulă. Vâlcea
sasi - Conrad. :- În -anulă

de

astădi, ' Comitelui

1247,

“regele

“Bela. IV, dărueşte cavalerilor Ioaniţi

„cavalerilorii “germani: al sfintulul

maghiar

(ordinul

In „din

Ieru-

salimiă), ţ&ra Severinului. cu: munţii şi cu
totii
ce-se ţinea de “dânsa. până în “Olt ; eli le
mai
dărueşte şi tâtă Cumania, „adică 'Ţâra-Române
scă

din Olt

până

“Să stăpinâscă,
Dar

în Marea-Negră,

-

câtă

i

voră putea

ca

aceste daruri ilusorit nu se realisară

ună momenti, căci ordinul

nici

Ioaniţilorii nici

o

«dată nu puseră piciorul în aceste pămâ
nturi.
:Bassarab Bani, dupe ce se luptase vite
jeşte în
contra unui Kan mongoli, numiti Ora,
în tim«pulă: invasiunei Tătariloriă (1242), fuse
se. cons-

ttrinsă să se retragă la munţi cu “Românii

să.

„Dar dupe:ce 'Tătarii se mai risipiră, Româ
nii iar

îşi ocupară
-moşie,

ţ6ra, ca

libera "şi
IE
A

adevărata lori
e

Raporturile politice in -care se afla tote aces
te
ducate sait voevodate cu corâna Ungariei
erati.

acelea

de, vasalitate.

întindă “Stăpinirea

“Ungaria,

preste

aceste

ne

putendu

state

să'şi

române,

pretindea. cel. puţini” ca ele să se recunâsc
ă de

vasale ale Ungariei, plătindă unii tributu,
anualii
în schimbului căruia, Ungaria se obliga
să le a:

pere in

contra

invasiuniloră barbare, Acâstă va-

salitate insă era mai multă

cu

numele,

imitentă, şi ilusorie;-dup&'iiiiprejurări.

inte-

„Dar acestă star&'de; risipire şi qe slăbiciunea
”
mm
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Românilorii

nu putea

dura multi

dinţele de cucerire, din di în di

205>

timpi.

'Ten-

mai amenință-

tore ale Ungurilorii, aşedaţi la costele lori, temerea de nuoi invasiuni barbare, căta să adune
pe toţi Românii întruni singuri stati puternicii care să facă pe asupritoril lorii să le respecte drepturile.

Acesta se şi realisă, când vitâzuli duce al
Făgăraşului şi al Amlaşului, Radu Vodă Negru,

trecu preste

munţi

la Câmpu-Lungi, însoţiti de

curtea şi ostaşii săi precum şi de o mulţime de
popolă

care a voitii săli urmese, pentru
a pune

CERTEALA GAIEBSITARA
|

BU
azC
arie

ii

aci basele unui statii puternicii Şi gloriosi.

cesti

CUREŞ

za

ia

Finele părţii ânteit,
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Be netastaurono:
“ Daoiada, epopeii i în 24: cântuai, Ea
- *Diurpanei, ultimalti Decebal ală Dacici, traedicii în 5 acte.
„

onstantin Bassarab Brâncoveanu,

tragedie î în > acte.

ră „. Mortoa, lui Rada. VIII do la Afumaţi, tragedie îîn dace,
Domnu B. P. Hâşdeă, si Radu. Negru, fondatorul Ț:

ră, Româneşti. “Studii istoricii.
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