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1.— Istoria literatăriy latine îmbrăţişeză
unt

spaţii de peste doui-spr
:secull
e-de
-şi;se
ce
îm.
parteîn cinci epoce principale:
I. De la fundarea Romei: până

mului_resbeli cu Cartaginesii
II. De la finele

la- mortea

III. BET

la

a
finele pri-

(512 an):

primului resbelii

lui _Sila (163: ani).

IE

punicii

“

|

enă.

morlea_ lui Sila-penă-la mârtea ur
"Augusti (91 an. IV.

De la_mortea_ lui Aueustii

a
lui Traiană
(03 an).

e

penă&-la mârtea

.

ee

V. Bela” mortea lui--Traiauti--penă._la._distru:

__gerea: imperiului: romani. din apusu,
sub regele .
barbari Udoăcru (359 ani)..
a

EPOCA ÎNTÂI.
„

(Âni 512: de la fundarea-lomet până la finele prinăului res-

bel

punică:

„$9.

12513

sâi. 753-941
N

înainte de ra

7

crestină),
„3

Resumatii îstoricii.— Intre micele popăre,

„care locuiaii în Laţiu,- cunoscute sub numele
genericii de Latini, .se. distinse oraşulii “Roma

(derivată din Alba-longa),

diseră

Romani.

In intervali

ai cărei cetăţeni se
de aprâpe duoi

se-

culi, fiindă condusă de regi, ea dobândi preponderanţă asupra confederaţiunil Latinilor şi:
Etruscilor, devenindi capitala unui mare ţinută..

+

„.

..

FR

TEODORESCU G. DEM,

Pe'la anulii 244; se: constitui în. republică aristocratică, impăcă desbinările ivite între patrici
şi plebei, ceia-ce făcu din spiritului republicani
«spresiunea de căpeteniă a caracterului romani;
“ apol, cu midloce restrinse, dâr prin silințe şi
c'unii norocu fâră semeni, învinse pe Sabiny,.
Ernici, Osci, Volsci, Gali, Latini şi Samniţi. După resbeluli cu Piru, regele Epirului, teritoriulit
„ supusi “Romanilor se întindeu din Galia 'cisal- ” pină pen în peninsula Calabria. Ast-felă intăvită, în anul. 490 Roma întreprinse marea”! luptă
cu Cartaginea, il coprinse Sicilia şi o sili a primi
pacea, după bătălia navală de lângă insulele
Egate :(anulii 513);
a
$ 3. Cultura.— Vechii Latini, părinţii Romanilor, ereai 6meni cu totul inculţi. Urmaşirlor,.
trăindă cu păstoria şi cu agricultura, nu posedau, ca Grecii, iubirea de libertăte, puterea de
invenţiune şi aventulă imaginării. Practici, petvecendu'şi

familiă,

vița

mai

multii

în

afară

de câti în:

adăpaţă de precepte stoice, . ei puneaă

„resbelulii şi gloria militară mai

pre susii de arte,

terare

de la Grecii

Sicilia,

unde

din Italiu.meridionalăşi din

se aflau

pitagorice.
De

aceia

r&spândite

negleseră

şi producerile artistice.
_Ş$ &. Limba
— .Pe

vorbiau

în

între densele,
numite după

timpulii

Italia. mai

;

litere şi. sciințe. Instituţiunile religiose' le adoptară în mare parte din Etruria, €r noţiunile liideile filosofieY

cultivarea

fundării

multe idiome,

limbii

Romei,

A

se.

inrudite

care formuii toti atâtea dialecte,
poporele, unde se întrebuinţail.

Limba oscă, lăţită în centrulit peninsulei, înriuri,

impreună cu cea subinăşi ea volscă, asupra for-.
mării limbii latine. Starea el se pote cunosce din
tablele descoperite în anii 11685, 1793 şi 1848 la o„vraşele Abela, Banţia şi Agnona, coprindendă testulă unor legi agrare: Limba etruscă-imprumută
Romanilor
,

termenii: privitori la cr&dinţele
1

Şi ce-

|

ISTURIA

LITERATURII

LATINE,

-

2

remoniele. religi6se. Natura limbii imbrice ne-o
revelă cele 7 table eugubine (tabulx eugubina],
ast-felă numite după
orăşelu din Umbria,

Fugubium
(adi Gubbio),
unde au fostii -găsite la.

144. Ele conţină testulii unor formule rituale
Şi rugăciuni adresate vechielor divinităţi italice,
cu “indicarea: dilelor de sacrificie şi locului unde

trebuiau să fiă făcute. Mai târdiii limba
specială dialectului eolici

grecă,

în

din Grecia-mare,-eser-

cită uă puternică influinţă pentru înavuţirea şi
poleirea vorbirii romane. De şi cele mai vechi
monumente

către Gali,

ai peritii în incendiarea

totuşi

din

Romeide

mărturiele : autorilor şi

din. fragmentele r&mase se pote vede că g se
- scriea cu c -(macistratos, cerens, puecnandos);
“că u erea represintati prin v; că lipsiau f, dh,
"Z, Y, Z;"că întrebuinţarea unor caractere nu
erea bine determinată,
confundendu-se 7 cu s
(arbos şi arbor, honos și honor, flosis şi floris),
&r o cu u (dominos şi dominus, lepos şi lepus);
că

terminarea

îbus se 'scriea 'ebos

(navebos), etc.

Fiindă. că apol limba unui poporiu stă.mai tolde-una în strinse legături cu gradu'T.de putere

şi de civilisare,

de aceia se”pote afirma că idi-

oma vorbită'la Roma, rădicându-se
pe ruinele
celor-l-alte dialecte, se răspândi în tote ţările

cucerite, se impuse cu arma şi de necesitate:
ea avu .deosebituli privilegiii de a deveni limbă
naţională şi de a

fi cultivată,

mai mulţi

seculi,

de scriitori insemnaţi. Cu moduli acesta, îşi creă

uă literatură, care, îrhpreună cu cea grecă, nu
numai că contribui s8 lăţescă lumina civilisăril

în antica Europă,

dâr âncă,

evului mediu, redesceptă

iubirea de studii,

tote naţiunile -

noţiunile filosofiel -şi simţi:.

mentulă frumosului!.
"4. Filosoful germană

după întunericului

în mai

-

:

:

Herder consideră națiunea romană

și

literatura latină ca uă punte aședată de providință peste abisulă vecurilor,

antice,

ca să transmită până la nof sfărimăturile

-

i

lumil

-

.

6

-

|

-

TEODONESCU

.

G.

POESIA.

- $ 5.— Cele mai

mane,

sărace

matice

Şi epopei

vechi

ca:fondii

DEM.

:

producţiuni poetice
şi ca formă,

“cânturi lirice, precepte didactice,
istorice,

scrise

incercări

dra-

în versuri su-

turnine (versus saturnii). Dintw'ensele: merită

fiă. menţionate. cele

ro-

aii fostit

următore :.

s&

I. Aamenta! sive Carmen saliave : imnuri religiose, pe care cei 12 preoţi ai luy Marte, purtândii ancilia, le întonaii* în onârea. lui Ianu
şi lui Marte, deulii resbelulul.: Serbarea . dura
- 1% dile; în luna Marti, şi consta din procesiunY
- pornite de pe dâluli Palatin, prin forum, penă

“la Capitoliu. Invocaţiunile salilor aă fosti pă-.
strate de Varone sub,.forma următâre :
Ă
Divum empta cante; ':
Divum. deo supplicate.
Cozeulo dori €so.:Omina vero
Ad. patula coemisse Iani Cusianes.
Duonus Ceruses, dunus Janus .venet
Pommelios. Eum recumâ.

Indigilamenta, culegeri de vechi imnuri,

rugă-

ciuni scii cânturi, cu arătarea diferitelor divinităţi

cărora ereai adresate. Ele aveau relaţiune,
cu
dreptulă sacru şi at fostii utilisate de juris
con-

sulţir posteriori $. .

.

„Primăvâra (în Aprile) şi vera (în Iuliu),

cu ocasiunea serbărilor dise Ambarvales, divinităţi
le: a1, De la. caxare, id est vocare»,

9. <În axis formam compositi circum
s,.
Ă
3. Divorum exta canite: divorum deo altare
supplicate. Coculo .
dari cibum (sacrum).: Strenas vero ad “patul
a (templa) Jani collegisse Curiones.: Bonus

- pommerium

“creator, bonus Janus veniet în.
(recumbendum).—Dr::W. Corssen, Origi
nes poe-

sis romana (Berlin,

'țiuni)

nu

mai

1846,

ereau înţelese

pag. :56-58). Azamenta
pe

timpul

(invoca-

„4. Precum de Graniu Flacu. sub Cesare lui Oraţii,
şi.de Masuriu Sabiniu sub Augusti.
,
Ă

-
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.

a

gricole (ca Ceres, fellus, Silvanus, Lares) ereaii'
rugate să apere 'holdele, s& cocă grânele Şi fîructele. Capului familiei, cu. uă cunună de îoi pe”
capu, sacrifica ună animalii domestic sâui făcea libaţiuni de lapte. şi miere. De felulă acesta e

"Carmen arvale. sive.

acta „Pratrum

arvalium, in-

vocaţiuni sacre, cântate în procesiunile prin care :
colegiulii sacerdoţilor arvali ! cerea deilor pro
speritatea recoltei, pronunțândi, aceste cuvinte ::
.
E
nos, Lases, juvate,
.
:
- Neve luerve, Marmar, :sirs incurrere in pleores;Satur fufere, Mars. limen sal esta ber ber.
„” Semuneis alternei advocapit cunctos.. E nos, Marmor, juvato.
Triumpe:.

Carmina,
dinel, etc.

hd

descântece în contra. polelor, grin- şi diferite formule, întrebuințate la

jocuri sai festivități [cantationes).

Oraculele şi profeţiele speciale [oracula et-'va“ticinia), reportate de Titu Liviu s6u de: către
alți istoriografi 5, şi cântecele tr iumfale 3.
”

,

Cântecele de m6să, prin. care «canebantur ad tibiam clarorum virorum laudes atque ; virtutes 5»,
precum .suntă

cele

faptele II Appius

următore,

Claudius

care

povestescii

Cwecus :

[

1. De la careu, câmpiă arabilă. cultivată (din rădăcina ar-0).
A se vede Titu Liviu, lib. I. 20; Cicerone, Quaestiones tuscu=
„dan, lib. IV, 1; Plutarchi Vita Nume,
2, Aceste şiruri, fiă-care de câte 3 ori repetate, s'aă- găsită
la 1718 în Roma, ţie două table de mar moră. Ele însemneză :
«Eh nus, Lares, juvate ; neve luere, Mars, ' severis. incurrere in flores: satur (sis) furere, Mars, lumen solis stu fervere;
alterni advocabite cunctos Semunes, En. nos, - Mars, juvato:

„triumphe!> Dr. W. Corssen, loco citato, pag.. 92-98..
3 Unele constati din simple * maxime "scut. proverbe in versuri.. Câtă despre cele câprinse în cărţile sibiline,
în „Brecesce, nu ereaii înțelese de ori-cine.,

fiindă scrise

AT, Limiu, lib. XXV, 12; Oraţiu Epist. lib. II, 1, 26.
5. Cicerone, Qucestiones tuscul, 1. 2, IV. 2; Dr utus, 19; De. |
oratore, NI;

Valeriu

Maximii, lib,

T,.1,

10,

2

8

o

TEODORESCU, G. DEN.

Complura oppida de Samnitibus cepit, ..

”

„ Sabinorum et 'Fuscorum exercitum fudit,
” Pacem fieri cum Pyrrho rege prohibuit,
In censura viam appiam stravit et aquam
-: In urbermn. adduxit ; aodem Bellon: fecit.

- Nani:e:sâu plângerile funebre (bacetele), despre
care ne putemu
face ideiă numai din iascrip- iunile săpate .pe. câte-va: morminte.
Ast-felii

Sau

găsită

următorele

şiruui

(considerate

“unii ca versuri) pentru Coraeliu Scipione,
„sulă în anulă 456 de la fundatea Romei:
Cornelios

Lucios

Scipio

de

con-

Barbatos,

"Gnaivod patra prognatus, fortis vir sapiensquc,

„_Ovoius forma virtutei parissuma fuit,

+

Consol, kensor, aidilis, quei fait apud vos,
” Taurasiam, Cesaunam, Samniom cepit,
„Subigit omnem Loucanam 'opsidesque abdoucit.

Despre fiulii lui, Luciu Scipione, edilu în a- 406, consu

nulă

li

Honc

*-

_
„

oinum

Duonorum

la 494, censori

ploirumi

optumom

“L.uciom Scipionem,

Romai .

fuisse virom...

filios Barbati.

A

*

Consol, kensor, aidilis hic fuet apud vos. Iic cepit Corsicam Aleriamque urbem,
„_-* Dedet Teimpestatibus aidem mereto.
- -

A treia 'inscripţiune

"..Cmeiu' Scipione:
"

la 495:

consentiont

se referă

la

fiiuiii
|

lui

Masnam -sapientiam multascue virtuteis
ZEtate quom parva possidet hoc saxum,
Quoiei vitam defecit non honos. Honore - Is.hic situs, quei nuncuam victus
est virtute:
Annos gnatus viginti is terreis mandat
us.

„Ne quairatis honorem quei minus sit mand
atus.
„I
.n
fine, cea dea patra inscripţiune
se re„portă la fiiul

ă lui Scipione Africanplii

Quci apicem insigne: Dialis flaminis
gessistei,
-___Mors perfecit tu
ut:a.
essent omnia 'brevia;
Honos, fama virtusque, gloria atque
ingenium,
-. Quibus, sei in longa licuisset
tibe 'utier vita,
Facile facteis superasses .gloriam
majorum.

.

i

ISTORIA

LITERATURII

LATINE,

.

.

9

Quare lubens te in gremium Scipio recipit
Terra, Publi, prognatum Publio Corneli.

"II. Dintre producerile -didactice, sai

pătrată

forte puţine urme, citate de compilatori. Ast-feli
*suntă: vorbele cântate pentru adormirea copii„lor mică «lalla lalla alia, aut dormi, aut lacte»;;
învețămintele date fiilor de părinţi. despre agricultură, ca «hiberno pulvere, verno lulo grandia

fara,

Camille, Metes»;

sferşitulă

unui

descân-

tecu. în contra. bolelor:. «terra, .pestem
teneto;salus, hic maneto»; in fine; proverbe ca acestea:
Malum consiliun, consultori pessimum est...
- Postremus loquatis, primus taceas,.. *

„III.

Din

a treia categoriă

Pesceninele !, improvisări
mite

ast-felu după

facu

parte:

comico-satirice

Fescennia,

'orăşelu

(nu-

etruscii,

de unde îşi luaseră originea), cântate de ţărani,
„ după stringevea recoltei, şi coprindendi aci a-lusiuni necuviinci6se,
aci amintiri despre superstiţiunile populare. Legile decemvirilor le-interdiseră. orl-ce atacuri supărătore. Aceste petreceri,

în

vestirile,

care

se

se poti

intrebuinţati mascele

asemăna

cu glumele

şi stră-

paiaţilor

şi moşilor din «Vicleimuli»" nostru. Dint'ensele nu ni s'au păstrat fragmente autentice. -

Satura

amestecă

demnitate dramatică,

jocuri, adoptate
„ medianilor

exodia

din

şi durară

de versuri şi, prosă,
însoțite

la Roma

după

Etruria,. “Mai

până

fără

de pantomime

şi

esemplulii co-.

târdiu

pe. timpului

se numiră

imperiului.

Atelanele ?, ast-felă numite după oraşului oscu
Atella (Aversa)

din

Campania:

de tineri mascaţi, . în

care
:

comedii

jucate

figuraii | Maccus,
N

ti- |

1. Titu Liviu, VII, 2; Oraţiu, Epistolarum lib. IL. 1.139 şi
2.145; Catulli elegia LXI, 196. .
A
EI
2 S& nu se confunde aceste -drame numite
salum), cu satyra (de la saluri), composițiuni

3. î. Liviu, VII, 2; Val. Max. II. 4, 4;

=

.

satura (de'la'
+
glumețe.
.
-:

Diomede

passim.

"40

»

TEODORESCU. G. DEM,

"pulă bătrânului licenţiosă ; Pappus, înfumurată
şi creduli ; parasitulu. Bucco, vorbăreţi:
Dorsenus, pretinsu filosofă şi vrăjitori ; Manducus,
tipului mâncăciosului ;. Sannio, caraghiosulu.

- IV, Câtăi despre

composiţiunile

de

genu

e-

“pică, cântate la ospețe ca legendele n6stre populare, ele pari a fi cădutu cu totulă în uitare,
păstrându-li-se numai subiectele, in amintirea

urmaşilor.

Asemenea tradiţiuni fabulOse pari a

fi serviti pentru operele lui Eniu -şi Neviu, ba se
găsesci în naraţiunile
lui Titu Liviu despre.ve-.
chia istoriă a homei penă la: invasiunea Galilor,
pote chiari in [Eneida lui Vergiliu. Ca producţiuni epice sai consideratii următârele şiruri,
numite carmen horrendum:
„
“
!
Duumviri perduellionem jădicent.
„Si

a-duumviris

provocarit,

.

Provocalione certato;
Si.vincent, caput obnubito, »
„Infelici arbori: reste suspendito. * „. Verberato vel intra pomm:erium

Vel extra pommirium!. .

D

PROSA...

$ G.—Alături cu tradiţiunea

tele principale 'fură
apol în monumente

.

|

orală,

evenimen-

consemnate şi prin scriere,
publice
'şi particulare.
Ast-

felii găsimii:
Ma
Mi
Commeniarii regum, dintre care Descriplio clas"sium a regelui Serviu 'Tuliu.
|
„_Leges regia, ordine şi măsuri. luate de către
diferiţii regI;, mai cu semă disposiţiunile lut Ro-

__mulu

şi Numa

Pompiliu..

-.

a

Libri sibyllini-: . observări 'rheteorologice, 're-

sultate dintruă lungă esperienţă şi servindu pentru prevestirea viitorului.
Ele ereau: scrise gre-

1. A se vede Titu Liviu, lib. 1, cap. 26,

ISTORIA. LITERATURII

LATINE.

1

„ cesce şi consultate de preoţii dişi sibilini, in„Stituiți in onorea Sibilej de ia Cume, .
Imagines

cere:

majorum

'sâii

portretele

stră-

“moşilor,.unele desemnate, €r altele constândă
"din scurte. descrieri si portrete literare.
Slemmata

maginele

sei genealogii, care, impreună

şi cuventările

funebre,

ereai

cu i-

aşedaie

în catrium» de familiele aristocratice, singure în
dreplii să se bucure de acesti privilegii.
Tablele lriumfale, pe care se scriea numele in-

ving&torului şi faptele ma! însemnate ale espediţiunii, precum şi scuturile
neaiă în templulii Bolonel.,
Columna

rostrala

sive

volive,

ce se depu-

rostralis!,

rădicată

în.

forii cu inscripţiuni în onorea lui Caiu Duiliu Şi
reconstruită

vechimel.

pe timpulă lui Cicerone,

diu

causa -

-

Annales pontificum sive. Iibri pontificales ?2, însem=
nări despre evenimentele principale - din fiă-ce
ani, ţinute de marii pontilici, împreună cu libri
magisirahuum. Pe acele table de lemni (album),
puse la pârta. marelui pontifice, se citiaă numele
consulilor, censorilor
şi altor demnitari, eclipsele
de lună, regulamentele religi6se, construirea de
- temple şi edificil. publice, totii ce părea intere-

santi pentru publică. Incepute sub regele Ancu
„Marciu, ele se continuară pent la mârtea lul Sci-

pione Africanuliă (625 se i 129 a. Gr.), decândi

„cădură

în desuetudine.

Libri lintei?, uă cronologiă în care se coprin- |
dea! șirului succesiunii consulilor, păstrată in
templul Junonei

Monete.

-

|

Fodera, tractate cu diferitele popâre, ca cele
i. Tribuna

oratorilor în foriă se numia rostia (sing: rostrum,

ciocă) din causă că se afla aprâpe de acestă columnă.
2. Ciceronis De oratore, II, 42.-.
3. Titu

Liviu, lib IV,

”

.

Aa

“

|
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în anii

Cartaginea

cu

închiăiate

comercii,

de

G. DEM.

-

244 şi 509 de la fundarea Romei!.
$ 7.— Cu

tâtă a

aşedară

Romanii

lor crudime şi „simplicitate,

temelii puternice peniru viilo-

rea întărire a statului. Intocmirea instituţiunilor
religi6se fu completată prin organisarea admi-

crearea

nistrativă şi prin

ginare,

legi ori-

mai multor

forte importante pentru sciința dreptului

in genere. .Disposiţiunile publicate sub cei d'ân(0tâiă regi constituiră dreptulii consuetudinarii
biceiulu pămentului, legile nescrise ale ţeril) ;
după

aceia,

desbinările

se: împace

ca să

senatului

patrici şi plebei,

poporulu

şi

dintre.

luară

şi.

alte măsuri, prin aşia numitele leges centurialee,
Ca s&'se
mutată in
comisiune

o

consulta.

plebiscita şi senatus

stabilâscă

&nsă. uă măsură

nestră-

distribuirea justiţiei, se “institui uă
de dece bărbați (decem viri), dintre

care trei fură însărcinați să .călătorâscă în Gre-:
cia şi, din legile lui Solone, Licurgi, Zaleucu şi

Caronda, să alâgă pe cele ce sariifi potrivitii
mai multi cu firea NRomahilor.. Delegații se în-

torseră aducândă

cu denşii

pe Ermodorii efe-

sianulii şi, după câte-va : desbateri,. formulară
legile publicate în cele XII table (leges duodecim.

tabularum)la anulii 502 de la fundarea

„„Etă

Sol

câte-va din
oceasus

fragmentele

suprema

citate

tempestas

|

Romei.

de autori:

esto.

Adversus hostem eterna auctoritas.
.
'
Vincito aut nervo aut compedibus quindecim. pondo
ne _ minore, aut, si volet, maiore vincito.
Patri in filium justum vita necisque. potestas esto,
terque eum venumdări jus-esto. Si pater filium ter ve-

numdabit, filius a patre liber esto.

„

Uti legassit super pecunia tutelave sue rei, ita
esto. — Jussus populi .suffragia sunto.
N
Si membrum rupit, ni cum eo pacit, talio esto.

1. A se' vedă Istoria lit Polibiu.'

jus

-
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si injuriam lteri faxit, viginti duiaque ris ponce
sunto.
Patronus, si clienti fraudem fecerit, sacer esto.
Ne quis in urbe cotus nocturnos agitarit. Qui con__. ciones ullas clandestinas in urbe conflavisset, more ma_jorum capitali. supplicio multaretur. *
Privilegia ne inroganto de capite civis, nisi per maxumum comitiatum, oilosque, quos consores in partibus.
" populi locassint, ne. ferunto.
:
!
Hominem mortuum în urbe ne sepelito, neve urito.
Qui falsum testimonium dixisse convictus
e
esset e saxo
tarpeio) dejiceretur.

_ Aceste disposiţiani, aplicându-s6 în viţa

Ci-

vilă şi in relaţiunile politice, puseră. fundamen- |
tulă dreptului romani [jus romanum]), prin -interpretările complementare ale bărbaţilor invăţaţă

'

[prudentes),
care se DUrNIră_juris consulti, din
câusă consultaţiunilor
date, relativă” la procederile judiciare [cauvere în jure, respondere de jure).
Unii dintrenşil îşi confirmară prin scrieră opiniunile date (responsa) asupra diferitelor cestiuni juridice,
cum făcu 'APPIUS CLAUDIUS CECUS
Gus claudianum). Insemnările lui despre dilele
„cându afacerile importante puteau fi cercetate
-ori amânate; împreună cu: Acliones, care coprindeau. formulele întrebuințate de. pretori,

-

fură publicate de GNEU. FLAVIU şi luară: numele
„de jus flavianum.
T6te

mară

aceste

vechi

disposiţiuni

legislative

for-

culegerea intitulată codex papirianus, după

numele jurisconsultului Papiriu Sextu, însărei-nată de poporiă şi de senată (sub “Tarciniu Superbuli) ca s6 adune legile. decretate de primil regi al Romei.

..
.

/

ÎN

”

i

YPOCA
„EPOCA A DOUA

.

(Ani 163: de la finele primului resbelă punicii până la
mârtea lui Sila: 513-676 de la tundarea Romei, 9241-78 înainte de cra crestină).
,

$ 3. Resumalii istoricii. — După
Sardinia,

Corsica,

şi: Istriei .penă

Dalmației

burniei,

ce coprinseră

Galia .cisalpină,

costele

în Epiră,

Li-

la

“anulu 536 Romanii reincepură cu Cartaginesii .
.
nu
faimosulă resbelu punicii, dela care depindea
numai preponderanța asupra lumii antice, de. .

chiarit esistinţa fiă-căreia dintre puterile rivale.
Bătălia
Filipu,

-*. .

de la Zama (anulii 539); învingerea lul -: -:
regele Macedoniei, a lui Antiochii, re-:

gele Siriei, a Etolilor, Galaţilor şi în finea

lui

Perseu, puseră Africa, Corintulu, Macedonia,
Grecia-continentală şi Asia-mică sub stăpânirea:
vomană,

a cărel

autoritate

se

intindea

acum

de

:

la muntele Tauru penă la Columnele-lul- Ercule
.
(Gibraltar). Dâr chiarii aceste succese, răpedl şi --

uimitore,

esercitară

uă

influință

desastrosă-a-

.

supra cuceritorilor. Puterea mal fără margini a
senatului întemeiă -uă ariștocraţiă de familiă,
in
contra căreia se rădică paria democratică, condusă de tribuni. Ast-felu discordiele neîntrerupte:
- deteră nascere unul resbeli civilă "(care se ma: nifestă cu furiă în anului 621), nesiGurantti şi

temeril

fostului

generale,

dictatorii

$ 9. Cultura. —

potolite

Sila.

nuinat: plin
E

Isbânda atâtor

mârtea

N

întreprinderi

a

po

N
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„Începu a strica cu totulii moravurile romane. U„milinţa şi cumpătarea fură înlocuite, cu setea
de putere şi cu .apăsarea celor mai slabl. Prin
avuţiele

răpite

diferitelor popâre,

deprinderea

cu muncu dispăru din'lNoma, unde se iîncuibară vițiulă, „pofta nemăsurată de avere, luxulă și

venalitatea.

Cândi apoi Romanii ajunseră să ad-. :

* mire nemuritârele
atunci.

produceri ale geniului greci, -

fură şi ei.coprinşi

.de

pasiune

noua gloriăa sciințelor şi a operelor

pentru

de artă.

Ast-feli din Grecia-mare. aduseră pe “cei d'ân-:
tâiu învățată, care întrepriseră să transporte
în limba Laţiului frumuseţile limbii grece ;: ensă,
societatea nefiind
pregătită pentru uă aşia ră“pede transformare, influinţa nouei civilisări r&-

mase

restrinsă . în cercului

individe,

ca

Scipione

câtor-va familii şi

Emilianulă,

Caiu

Leliu,

Varone şi. alţii.. Cultivarea literaturii fu multă
timpii considerată.
de -unil ca lipsă de orl-ce a-

faceri (olium atque inertia],: de alţii ca midlocii

de corupţiune fmoilities). -Fiindiică artele şi literele grece se aflaii :în culmea perfecțiunii, de
aci resultă că Romanii — ne mal putendă crea

ceva noă, cu spiritulii lor greoiă din fire—fură.

constrinşia traduce sei imita, perdendu ast-felii
originalitatea modului de a cugeta şi de a se es-

prime.

Numai, iştoria..şi_elocinţa corespundeat

organisăril republicaneşi cărăcteruluY-lor-băr-.
* bătescu ; ele se şi desvoltară 'de preferinţă, pe
cândă filosofia, poesia şi cele-l-alte arte, ca pr6
abstracte şi prin. urmare nepotrivite spiritului

lor, mal că nu eşiră din. dominiulii imitaţiunii.

_$10. Limba. — Relaţiunile stabilite între Greci

şi lomani

înriuriră f6rte

multă

asupra

limbii

„atine, mai cu semă în familiele patricilor, unde
'se forma, se- vorbiă şi se scriea idioma cultă,

cu totulu deosebită. de aspra pronunțare a locuitorilor de la-ţeră şi din oraşele provinciale.
Inicetulu cu încetulit, vorbirea din Roma, sermo

16
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TEODORESCU

urbanus!, întrebuințată

se depărta

G. DEM.

de

de cele-l-alte

scriitori,

dialecte

incepu

din

a.

Laţiu şi

“ din restulii Italiei, cunoscute -sub numele ge-.
nerici'de sermo rusticus, vulgaris, plebeius, etc.

Apoi, pe cândă

in Roma

tocmai

târdii

prosa

scrisă se destăcude limbagiuli poeticuşi stilulă fu perfecţionatit de scriitori (ceia-ce esplică
- continuele schimbări ale -idiomei culte), vorbi-

rea populară

se formă

cuă

necredută

răpedi-

ciune şi se vă&du întrebuințată chiari în opere
literare, ca in versurile lui Liviu Andronică, în

satirele lui Luciliu 'şi in comediele

|

..

_

.

lui

Plaută.

?

POESIA,

|

$ 11. — Primii locuitori ai Romei
nu cuno-:
scuseră alte spectacule, de câtii luptele din circi *
(ludi circenses). In anulu 389, ivindu-se o-pestilenţă, pentru a cărel evitare se practicaseră tote
midlâcele şi ceremoniele
religiâse, : Romanii

chiămară

din Etruria- nisce comedianţi

(histrio-

nes), care jucaii după cântecul Mautului. Acestor jocuri li-se adause unui fel de glume, ame-

stecate cu felurite cântece. LIVIU

Cursor

umfu

ANDRONICU.

Cândi-consululii

coprinse “Tarentulă

la Roma,

Na

printre

şi

se

captivil

Papirius

întârse

în

tri-

tarentini se afla

şi tenăruliă Adronicos, care fu vendută ca sclavă
lui Livius Salinator. Fiindi liberatii de densulă şi

admisi ca preceptoriă alu copiilor lui, Andronicus intreprinse a da jocurilor etrusce forma: Şi .
caracterulii acţiunii dramatice, fundânqaiu ast-felă

teatrulii latină .pe

la anii 513, după imitaţiunea..

scriitorilor greci, 6ns& sporindi pompa esteridră
şi strălucirea decorurilor?,. Chiară densuliă ară
(i jucati în comedii şi mai cu s6mă în tragedi1. Ciceronis

De

2. T, Liviu,

lib, VII, 2;

tus, 58, 74.

.

oratore,

III, 11, 12; De officiis 1. 37,
Valeriu

Maxim," lib

11,4,
.

4

Bru-

-
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Sofocle Şi Euripide,

|

scrise întruni stilii primitivă şi din care ne-ai
rămasu pr6 puţine” versuri. Titlurile tragedielor,

ce

i-se

atribuie,

suntă: Achilles, E gisihus,

Ajax, Antiopa, Andromeda, Danaă, Helena, 'Tereus, Teucer sive Telamo, Centauri, Equus. lrojanus, Laodamia, Ilermione, Ino. Alte 4 îi suntă
„contestate. Dintre titlurile comedielor lui: se
- ennoscii:. Gladiolus,
Lydias, Virgo şi Verpus.
"Elă compuse
şi căâte-va- imnuri religiose [carmina]: pe la anulti 547 (207 a. Cr.) spre ai
cântate de unii corii de fete, pentru îmblândirea deilor şi . depărtarea ori-căror nenorociti, N
“apoi traduse în versuri saturnine. neregulate
Odisea lui Omeri, care incepea cu versulii :
Virum mihi,

Mârtea

lur se

Camena,

insece versutum. *

pune: intre

ariii 345-550 de la fun-:

darea -Romel (201- 200 a. Gr. ).

i

|
N

" CNEIU NEVIU, supranumitii Sanga, se născu în
Campania. Ca tenerii, luă parte la primulii resbelu

lângă

punicii şi, stabilindu- -se în Roma,

pădurile neviane, la

locui pe

«porta ncevia», ast:

felă disă după: numele ul. Studiându: literatura
_gvâcă, se: încercă să introducă: pe scena romană
libertatea de care se bucurase la Atena :vechia
comediă grecă, de şi în formă el imită -pe cea

mediă şi

nouă,

Aristotăne

ŞI

cu

deosebire producerile

Cratină,

de

la

care

lul

împrumută

câte două comedii d'uă-dată ca să pâtă completa una propriă, der transformându-le ast-feli,
în

câlu

apărură

moravuri
personale,

mulţi

patrici.

(consuli

ca

originare

şi togale, adică cu

şi: caractere romane.
ce inseră în proloauri,

între_care pe, Q.

în anul
Fato

Metelli.

Prin: satirele
atacă pe.mal

Cecilia

546),

scriindii că

Roma

fiunt

consules.:

Meteli îl intvse .versulit ast-feli ;
Minna

ELI LILIILI)
gieaaa

VOaatii

Te

Metelă |

r

48.

_
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N

Dabunt malum

Metelli Nzvio poeta.

Asemenea indispuse .pe. Scipione -Africanulii
prin

versuri ca acestea :

“ Etiam qui res magnas manu spe gessit gloriose,
Cujus facta viva nunc vigent, qui apud gentes solus
Preestat, eum suus pater cum pallio unoab amica abduxiţ:

Triumviril,

conformi

legilor din cele XII. ta-

ble, care opriai să se defaime pe faţă căpeteniele statului, îlă aruncară la închisâre, unde

scrise două comedii,

Hariolus şi Leo,

în modii

cuviinciosi. Der abia fusese liberată
-de tribu„.nii plebei, cându stăruinţele Metelilor îl goniră
în esiliă. Elu se îindreptâ. spre Africa şi se a"şedă la Utica (anulu 550). Lui Neviu i-se atribuie
1 tragedii (dintre care 5 ii suntii contestate),

imitate după ale lui Eschilii, Polidamante

şi mai

“cu semă după ale lui .Euripide: Câte-va fragmente s'aii păstrati din următorele 6:. Andro-,
macha vel. Hector,
Equus trojanus sive Dolus,
Hesiona, Iphigenia, Lycurgus, Danae..E probabilii -

„că sari fi incercati să scriiă şi subiecte romane,
căci între drumele lui se găsescii şi cele inlitulate Romulus

(sive Alimonium

"Agitatoria, Corollaria,.

Romuli et Remi),

Demetrius, Lampadio, din

„categoria composiţiunilor. dise preteztatze, alta "intitulată Clastidium, de. telulă
. celor numite
tabernarix. -După ce traduse Iliada lui Omeriă
(versiunea cipriacă), întreprinse” a celebra, în:

VIE cânturi şi iîntrebuinţândi vechiulii şi naţio-

„nalulii vers saturniu, istoria mitică a Cartagi» nel şi a Romei, împreună cu. fasele primului
„ vesbelă punicii. Acestă epopeă, din care sau pă-

stratii câte-va fragmente; erea intitulată
Şi începea cu următorele. versuri :

Qui terrai Latiai tuserunt, homones,
„_Veires trudesdue.pnicas fabor,
“Novem, Jovis concordes filie, sorores.

Neviu muri

la. Utica,

Punica
A
|
-

4

între anii 558 560 şi pe
-
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mormentăi i-se.
i
scrise. dmătotulia Spitată, com=
pustii de elu ânsuşi:
Mortales immortales flere si foret fas,
Flerent. dive Camene Nazevium poetam.
|
Ita postquam est orcino. traditus thesauro, ? .
Oblitei sunt Romai loquier Jatina lingua.

QUINTU ENIU, născută dintr” ui nobilă tomiliă
“-arecisată, în apropiare de Tarenti, la Rudi (în
Calabria sâii Mesapia), pe la anului 515 (mortă
la 585), fu celă mai mare poetu ală epocei. După
„ce

servise

în armata

romană,

sub

“Titu

Manliu

Torquatu în Sicilia şi sub Scipione Africanuli
*-în Spania,.M. Porciu Catone, ca pretori în Sar-

_dinia, făcuse cunoscinţă cu densulu și'li aduse
la Roma pe la 550. Aci Eniu, în etate de 35 anl,
duse uă vicță frugală' pe muntele Aventinii, ptofesândii ideile filosofice ale lui Pitagara .şi credendi

că .sufletulii lui

Omeru

trecuse

într'ân--

sul i. Elii mai însoţi în Etolia -pe Fulviu: No-.
'biliore, care'i acordă celăţenia romană, precum

resultă' din versului «Nos sumu' Romani, qui fu-

vimus ante Rudai»*. Devenind -amică cu Scipionii, îi învăţă grecesce, îi iniţiă în principiele
filosofiei. şi . asistă cu. Africanulă la incendiuli
. “Cartaginei. In dramă, traduse pe Grecă, producândă diferite comedii, între care Ambracia, Aso-_

must, Alcmeo, Athamas, Nemea, -Tha estes, Alcestes, Andromeda, Telepiuus, etc. din care sai pă4. Despre Pitagora, să - se “consulte Istoria . filosofiei antice
(Bucuresci, 1893) pag. "60-79, Gr despre Eniu pag. 87,110, 396,415.
|
2 Rudazi, id est Rudint,

3. «Quis enim tam inimicus piene nomini

romano

est,. qui

finnii Medeam, aut Antiopam Pacuvii spernat aut rejiciat, quod

se iisdem Euripidis fabulis delectari dicat, latinas litteras ode-

rit?> Ciceronis De finibus lib. I, cap. Il, 4; De ofjiciis, lib. 1. 7,
&. Ciceronis Questiones tusculanee. II. 4.

-

tas, Celestis, Pancratiastes.. „Imitândă pe Euripide; compuse 93 tragedii, între care Lcuba,
Medea3 (esilată şi ateniană), Achilles, Neoptole- N

.
-

„20:
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strată puţine resturi. Eniu se consideră ca părinte alii poesiel latine, pe:de uă parte pentru

inavuţirea limbil

cu nom

termeni,

pe de alta:

pentru regularea versilicării după prosodiaşi
metrica grecă, aplicându-le în opere de toti felulii. Scerise, Sature, Epigrame şi traduse în ver-

suri atâtă. poema

didactică

De natura

(Ilepi zăs.

goawuzis) a filosofului pitagorică Epicharmuf,câtăşi /storiu sacră-a lut, Evemeri din 'Legea?,
"în care se susţinea
că deil politeismului fuse- seră Gmeni 'divigisaţi pentru: bine-facerile ce aduseseră societăţii. In ondrea şi spre lauda lur
Scipione, compuse nu-se scie bine ce, uă dramă
„S6u.uă

poemă

în versuri:

trochaice,

intitulată.

Scipio. Elă rădică esametrulă latinii la înălţimea

epopeiei, intrebuinţândwli- în Annales,
în XVIII cânturi, care începea ast-ielii:
Horrida Romuleum» certamina pango,
Muse,

que

pedibus

magnum

"Muse, quăs memorant

epopeă

duellum,

pulsatis, Olumpum,

Casmwenas esse Latini.

Aci poetulă nara sosirea
lui Enea în Italia după

- căderea Troiei, insurarea lui cu -Lavinia, -fun- “darea unei dinastiide către Iuliu Ascaniu, îu--

temeiarea homel

și fasele

r&sbâielor

punice,

introducendă mulţime de mituri, seă pentru că. „le găsise esistendu sub forme legendare,
scă ca.

-

s€ facă subiectului mai văriati”şi mai poetici,
seu în fine ca 'să ilustreze şi mai multă istoria:

romană?. In seculuiii IV după Cristosii, pe timpulii lui Aulu Geliu, aceste Annales se citiau pe
scena teatrelor în faţa poporului, 6r statua lui.
se. afla pusă alături cu a Scipionilor, pe mor-.
mentuli lor, ca uă distinsă onâre. Eniu dicea
că are trel inimi, fiindui că cunoscea bine lim-.
1. A _se ved6 a mea istoria filosofiei antice (Bucuresei

paz. 87, 170, 396, 415.
2. Despre Evemeră,

cf. storia. filos. antice, pag.

_3.. Din Annales se păstreză
țiunile diferiților scriitori,
-

Sa

numerâse

fragmente,
.

a

1893

|

)

170,
prin
i

cita.
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bile grecă, latină şi. oscă. Ca tote acestea, ca.
seriitoră, este lipsită de gustii. şi de corecţiune.
In schimbi, scia să esprime cu energiă nisce .
idei mărete, ceia-ce esplică admiraţiunea ce'Y arâtă Lucrețiu, Cicerone, Quintiliani şi alţi scriitori de valâie?, ba chiari următorulti epitată,
pe care se dice” călăi compusese &nsuşi :
Adspicite, o cives, senis Enni imagini formam :
-Hic vestrum panxit. maxuma facta patrum.
Nemo me lacrumis decoret, nec funera fletu
Faxit. Cur? Volito vivu” “per ora virarn.

. Poesia. dramatică realis ă din ce în ce pro:grese insemnate şi: se apropiă de cea mai naltă.
desvoltare. In acestii genu se > ilustrară mai mulţi
scriitori.
MARCU PACUVIU, nepotulii lu Eniu, de origine
gr6că ca şi densulă, născutii la Brundusiu. în:
anulii 605 (149 a. Cr.), cultivă pictura şi poesia,
scrise câte-va satire, der de preferinţă. tragedii,
şi muri: octogenari la Tarentii. Luy i-se atribu-

iescu 18 tragedil,

parte traduse,

parte

imitate *

după Euripide, din care.ni sai păstrati titlurile cu puţine: tragmente, între care Antiopa,
Medus, Ilionea,- Niptra, Teucer, Epigoni3, Orestest (sc Dulorestes), Armorum judicium, etc.,
der mai cu semă una cu. stbiectuliă. luată din
istoria romană, intitulată Paulus (Emiliu)5. Pacuviu nu. escel6ză atât prin artă, câtu prin. fru1, Lucrețiu, I. 116; Cicerone, Brutus. 18; Quintilianii, NI; „Aulu Geliu, XVIII, 5; Macrobiu, Satumnal. VI. 3.
. Oraţiu, Epistolarum lib. II, .], 50 şi Ars poetica.

3. Ciceronis- De -"Officiis lib. 1, cap. XÂSI.

-

-4. «Qui: clamores tota cavea nuper, in hospitis et amici mei.
A. Pacuvii nova“ fabula, quum, ignorante rege (Thoas) uter.
esset Orestes, Pylades .Orestem. se esse diceret, ut pro illo
necaretur ; Orestes- -autem, ita ut erat, Orestem se esse perseveraret.: Stantes plaudebant in re ficta ; quid arbitramur în vera
facturos luisse?a Ciceronis De amicitia, cap. VII, $ 24.
5. Nu Macedoniculă, ci Paulii Emiliu: mortii în bătălia de
la Cane în contra lut Anibale.
a

22

i

TEODORESCU G. DEM,

-museţea cugetărilor şi prin forţa espresiuniif.
Se pare că elii întrecuse pe toţi predecesorii,
de 6re-ce marea'i reputaţiune dură penă în se-

cululă lui Augusti.

|

-.

Luciu ACCLU s6ă ATTIU, fiiuli unui libertiă, nă-:
scutii la Roma

în anulu

584 (170

a. Cr.),

tu e-

mul

lui Pacuviu:şi: scrise 57 tragedii, -imitate

după

Eschilii şi Sofocle, din

stratit numai

titlurile

care

ni

acelora, pe care

sai

pă-

le imitase

.

după Euripide, ca Menalippa, Atreu, Medea şi
Ciytemnestra*, apoi menţiunea despre ducă tra-

“ gedii cu subiecte naţionale,

Decius şi Brutus. Ci- -

cerone ilu considera ca-pe celui d'ânlâii. poeti
alui epocei. Eli mal scrisese în prosă culegeii din
poeţii. alesandrini, intitulate Didascalica, Pragmaticon, Pererga şi Annales, în care tracta despre istoria literară şi'n specialu despre teatru.

Comedia

înflori şi mai

multi

..

de câtă trage-

« dia :— cu. Licinius -IMBREX, Menţionatii de Cicerone pe aceiaşi trâptă ca ATTILIUS (pe- care "luă
" caracteriseză, după Liciniu, cu. epitetulu de ferveus 3); —cu Sextus TURPILIUS, citati forte ade-

sea de. Varone şi. de gramaticulii Noniu; — cu
“Q. TRABEA, de la care Cicerone reproduce câ-

"te-va versuri ; — Cu” LUSCIUS, căruia i-se atribuie"
uă comediă originală, intitulată prso.. Mai pre
susu

€nsă

de

acesti

scriitori,

- faimă dobândiră Plaută,
renţiu. .
a

1.. Ciceronis Brutus, 18; Oraţiii,

“ Suetoniu

De îllustr.: gram.

uă

necontestată

Ceciliu Stâţiu şi Te|
Epistole lib. II, 1, 50, 69;

lib. 1; Quintiliani

lib. X, 4.

:

2, Ciceronis De officiis lib. 1, cap. XXXI; Aul. Geliu, Noct,
„attic.,- lib. XIII. 2; alt meii Tractatii de versificare latină,

partea I, Prosodia (1879) notele de la pagina 103.

:

n.

3, <Quum Sophocles vel, optirne. scripserit Electra, tamen -

male conversam Attilii mihi legendam putem, de quo Licinius.
<ferreum scriptorem», verum, opinor, -scriptorem: tamen, ut
legendus sit». Ciceronis De finibus, lib. Î. Aţiliu mat e citată
de. Volcatius Sedigitus printre
cei Wânteiă cinci .comici af

epocei în care trăise. :

TI
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Marcu Acciu PLAUTU se răscuse din părinţi
sclavi, în satulii Sarsina sei Salina din.Umbria,
„la anulii 597:- prin urmare trăi pe timpulii celul
d'ali duoilea resbelu punicii, adică pe la începutul poesiel latine. În etate de 18 ani, veni
la-Roma cuă trupă de istrioni, represintă -Me..
nzxchmi şi, atrăgenduă mulţimea” atâtu ca actori,
câtă Şi ca autorii, câstigâ':6re- -care avere, pe;
„care în urmă voi să6 sI: o sporâscă prin între__ prinderi comerciale, der perdu totulii şi fu dati
“ca sclavă creditorilor. Ast-felă - fu. siliti s& şi
agonisescă vicţa lucrândii la râjniţă. Orele'i de

repausii le intrebuinţa ca s5 scriiă comedii de |
intrigă şi de caracteră, in: numeri de 130. Eli
muri în etate de 43 ani la 570. Din operele lui
s'au păstratii aceste 90: Amphilryo, Asinaria,

“ Aulularia, Captivi, Cistellaria, Curculio, Casina,
Fpidicus, AMenwchmi, Rudens, Băchides, Persa,
Stichus, Trinummus,

Truculentus,- Miles

gloriosus, |

Mosteilaria, Mercalor, Pseudolus, Ponulus, imitate după autori greci ca Aristofane, Eupolis,
Filemonii,; Menandiru, Cratini, der mal cu s6emă

după Difili şi Epicharmnii !. — Plauti

nu tradu-::

-

se în modii servilă, ci numai imită cu independinţă şi cu pricepere, coatopindii subiectele a
două comedii grece. întruna latină, localisândit, |
-presărându cuvinte de spirit, situaţiuni capa- .
bile d'a escita risulă, ceia-ce denotă din parte'i isteţime, talent de invenţiuhe, uă veseliă ori-.
ginală şi-uă mare forţă comică [vis comica].: De
şi i-se

impută Gre-care

_trivialităţi,”

nesocotirea

verosimilităţii, glume: forţate, inesperiinţă . în
- desvoltarea-subiectutul și în a caracterelor, uni
stilu inegalu, uă ver'sificare neregulătă şi abu-

.

sulii de licenţe poetice în iambele” ce intrebnin-

4. A se. vede Oraţii, Epist.. lib. II, ep. |. v. 58; Aulu Ge-.
liu, Noct. attic. III. 3.—In Francia, Rotrou şi Molicre imitară ' _
comedia Amphitryo, apoi Molicre împrumută lAvare din Au"dulavia, -în fine Rotrou şi Regnard reproduseră Menachmi,
unuiii ca traducătorii, cel- La ltă ca poeti! originalii,
.

Li

.

7
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4

țeză+;

totuşi esceleză

prin răpediciunea: acţiu-

ni dramătice, prin conducerea atrăgătâre.a dialogului, printrună stilă simplu şi naturali, |

„printr'uă limbă. adesea populară, der
latină şi atâtă de- armonidsă,: în câti

curati
Roma-

nilor. li se părea ca ună,ecoi alii vorbirii graţielor. Introducerea prologului
-în comediă e vă

“creaţiune propriă a lui Plautii după. «parabasa»
dramelor
operelor,

grece:.. aceste prologe, ca şi restulu:
sunt importante prin informaţiunile

ce ne procură şi constituiescji unii bogatii isvori .

pentru cunâscerea moravurilor, mai cu deose„bire în starea de josii a șocietăţel. romane din:
acea

..

epocă?,

: CECILIU

STAŢIU,

născută

în „Galia

cisalpină,

se distinse pe la anulii. 578 (mortii la 583 sâu
„171 a.-Cr.). Elă imită pe Menandru, fără săi
„POtă reproduce

şi frumuseţile

criticii romani

îl acorda

originale,

ântâietatea

de

și

în com-

posiţiunile comice, mai cu semă în ce privia intriga şi complicarea-acţiunii dramatice.
De la
densuli ni:saă păstratii 45, titluri de comedii,
cu pr& puţine fragmente 3.

PUBLIU TERENŢIU

AFER, născută în. Africa,

„pote chiari la Cartaginea, pe la 562 (192 a. Cr.), a-..
„vea
13 ani cândiă fu adusi

ca sclavii

la

Roma

de:

„către Terenţiu Scauri Lucani.
Aci fu instruită în.
limbile grâcă şi latină; apoi, pentru calităţile şi

„talentulă lui, i-se
1. Cicerone,

De officiis,

acordă

libertatea

şi trăi în

I. 29; Oraţiu,

Ass poet. şi Epistol.
II, 4, 168, 270; Quintiliană, lib. X. 1.
2. Despre Plautii,.a se vedâ nota 9, pag. 85 din
Prosodiă,
: (1879) şi Noţiunile despre istoria vorsifi
cării latine de la fi„ nele Meticei (1880). .
3. Ciceronis Ad Atticum, lib. VII. 3; "Brutu
s: 74; Varone
-“passim; Oraţiu, Epist: lib. IL. [.
59;
Aulu Geliu, lib. 11. 93. In De amicitia Quintiliană, lib. N. I;
(AAVI. 99), Cicerone
citeză două versuri iambice d'ale lui
u din: comedia în-.
titulată Epiclerus (Ezinitrpas, orfana Cecili
săracă),
.
|
!
»
”
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„relaţiuni”
de amiciţiă 'cu Scipione Africanul şi
“cu Leliu, care paru a “lă [i ajutată; cu îndemnurile lor, la scrierea comedielor t. Cândă avea .
-34 ani, plecă spre Atena, 'de unde nu se mai
întârse, căci muri, după unii pe mare,' după
alţii pe teritoriul. Greciei la Stimfala din Arcadia, pe la anulă 595-159 a. Cr), din causa mâh- nirii că întruni naufragiu işi perduse manu-.

:scriptele multor comedii, traduse.

si

imitate

după Menandru,
pe care le aducea la Roma.
De la densuli ni s'au păstralii şâse comedii, intitulate” Andria ?, unuchus, Heautontimorumenos, Phormio, Hecyra şi Adelphi5: tipuri perfecte ale nouei comedii grece, imitate după -Di„filă, Filemoni,. Apolodor: şi in speciali după.
operele lui. Menandru 4, în acelaşi modii ca şi

„Plaută 5. — Terenţiu

escelâză prin măiăstria

care

subiectele,

scie s&şi

alâgă

cu -

prin represin-

tarea firescăa .caracterelor, prin urbanitatea.
moravurilor şi eleganța limbagiului, prin situa-

țiuni patetice (în. care .espune simţiminte aci
triste s6it duiose, aci 'vesele),. prin descrierişi
printwua versificare lesnici6să şi forte regulată 6.

De

şi mănţine

poporului

prologulii,

de josii,

elu se adresâză

ca Plautii, ci claselor

din societate, provocând

nu

culte

-mai- multii desfătări

intelectuale, de câtii. risulă cu hohoti. Operele
luă, care abundă în espunerea simţimintelor generose î, ne v&descă sistema lui Menandru şi
14. A se vede prologulii comediei Adelphi.
2. Represintată

în anulu

Romei

588 (106 aCr.)

|
Ia

3. Represintată în anulu 594 (160 a. Cr.) la ceremonia fune-

- rarielor lui Paulă Emiliu.
.
4. De aceia Cesare îlii numesce «dimidiatus Menandera.
5, Pe scena francesă, Andria a fostă transportată de Baron.
In Adelphi şi în Phormio, Molicre a găsită subiectele comedielor lui intitulate P'Ecole des măris şi les Fourberies de Scapin.. 6. «In argumento Cecilius poscit palman, in ethesi Terentius, .
in sermonibus Plautuss. Varro, passim.
.
.,
a
- 7. Precum e maxima: «homo sum et sil humani Ga ne aienum puto».
aie
E

TEODORESCU

suntă considerate

G. DEM.

ca premergăiore scâlei ro-

mantice de 'astăqi!.

-

.

„Poeţii de pen'aci aparţin, în cea mai mare
parte, comedie! dise palliata (de la pallium, man:
tiă grâcă), pentru că represintau -de preferinţă
moravuri grece şi se inspiraii din operele comicilor- ateniani.. Scrierile, în care se oferiaii obiceiuri

romane,

constituiau

comedia: disă

N
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togata

„(de la toga, haina romană), şi'în acestă ramură
se distinseră

FABIU

DORSENU,

LUCIU

AFRANIU,

" TIŢINIU, T. QUINŢIU ATTA, Q. NOVIU, L..POMPONIU “Şi alţi poeţi, de la care aii rămasit fragmente de
puţină -valore?.
A
a

2

„:$. 12: — Satura,. latină erea uă composițiu
ne
“fără destulă unitate, scrisă in -versuri de
măsuri diferite, deosebindu-se de Atelanele roman
e
şi de «drama satirică» a Grecilor prin forma'
i
descriptivă şi didactică, de glumețele satire
grece
prin subiecli şi prin scopi, de ore-ce
îşi ascuţia săgețile in contra. claselor” sociale sci
personelor însemnate, escita risulă, indrepta
şi imta

bunttăţia moravurile.
+

CAIU LUCILIU, născut dintruă familiă
de călari. la Suesa,
în ţinutuli

Auruucilor,

la anulă
„606 (148 a. Cr.), servi în armată, participă
la asediulă 'Numanţiei, trăi la Roînma
.amiciţiă cu
Leliu şi -cu-jurisconsultulii Rutiliu Rufu,
ocupă

* funcțiuni publice în Asia şi muri
la Neapole pe
„1a. 130 a. Gr. Eli se consideră ca părin
te
ture! latine, fiindii că "i dete ună carac alu saterii ob-

1. Quintilianii, X. 1. Gramaticii Donatu
grafiu din secululă X sunt comentator din secululă IV şi Euii cel mai însemnați ai
lui 'Terenţiu. Versurile, aflate în
fruntea fiă-cărei comedii şi
În care

se espune pe scurtă subiec
suntii atribuite lui 3ulpicius Apolinaris, retoră distinsă tulii,
din secululu II -p. Cr., pro- fesorulu lui Aulu Geliu.
. .
E
:
2. Oraţiu, Epist. II, 1. 59;
3. «Poesis satura

res

multas

gramaticii Festu şi Diomede,

Quintiliană, X. 1.
ac varias continet>,

Pa

definescii
x
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iectivă şi mar multă unitate , făcândă ca păr«țile composiţiunii să se cor&spunidă şi să se lege .
împreună. Lui i-se atribuiesci 30 de Satire, care
esceleză prin spiritii muscătoră, printe” uă iubire.
-aprâpe fanatică pentru adevăr, „printruă critică
personală, directă, neimlădiată, după esemplulu
vechiel comedii grece. Eli ridiculisă cu putere
.
corupţiunea: moravurilor, care începea să se a-...
râte pe faţă şi să& slăbâscă caracterulă romană.

Dintr'ensele ne-ai

r&masii puţine fragmente, în

care se observă cuvinte vechi, uă versificare
grediă, uă limbă englesă!: defecte provenite din
graba cu care îşi. compunea esametrele (consecrate de aci inainte satirei romane?) şi din nepăsarea ce avea de. critica altor- seriitori?.
$ 13. — Poesia didactică, în speciali aceia, .
care! şi propune să desvolte doctrine filosofice,
„fusese
cunoscută Romanilor toti .prin opere
grece, intre care poema lui Epicharmiu Ilep: «uatoMie, tradusă de Enii. Fiind că acum maltote
sistemele filosofice se întroduseserăla Roma, prin.
- influinţa poeţilor -alesandrinr?, doctrina: mate|
rialistă a lui Epicuri5 atrase din di în qi mai"

mulţi adepţi şi, între alţii, captivă spiritul lui
„ Titu” LUCREȚIU CARU, Omii de tălentii însemnati,.
„care-făcu din”'ensa- subiectulă unei poeme în
şese cărţi, De natura rerum, păstrată pene a-:
| stă-qi. “Lucrețiu, dintwr'uă familiă de. călari, se:

născuse

în Roma,

pe la anulă 639 (95 înainte
,

4. Cicerone şi Quintilianii îlă laudă. Oraiu, atâtă de severă

către vechii poeţi, nu se opresce d'a dice

«Quum

flueret lu-,

tulentus,. erat quod tollere velles»>.
9. Se scie că la Greci în satire se întrebuințaă versurile jam-

pice, &r nu esametrulă dactilicii.
3. Cându i-se: observa: că 'şi neglige stilulă, Luciliu răspun-

dea că nu scrie pentru erudiţit din “Roma, ci pentru cei din
--provinciă, pentru locuitorii din Tarentă şi din Consenţa. Ci-

ceronis e finibus. 1.
î A'se vede mai josii nota î de sub $ a, pagina 39.
„A

se vede Istori ia filosofiei antice, paginele

397-400,

5
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tra: n6slră).. Fasele..vieţii. nui

de

cunoscute.
tele

scâle

In. tinereţe studiase

filosofice, de preferinţă

Democritii şi Epicurăt.
triă,

diferi-,

sistemele

Intorcendu-se în

de la afacerile publice

se-abţinu

bine

suntu

la Atena

lui

pa-

şi muri:

âncă lenără, după unil.intrună accesu de nebuniă, după: alţii prin sinucidere, pe la 703 (dl

şi-o dedică

-a. Cr).: Poema

băr-

lui C. Memiu,

care'lii avea în numărulă amimai :înaltii entusiasmu, elă îşi

pată influinte,
cilor.. Cu celui

propuse :a resuma

teoriele

filoso-

scâlelor -de

- fiă materialistă şi a imită pe Anaxagora din
Clazomena, pe Eracliti din Efesu, pe lmpedocle din Agrigentă, matematicii, poeti, medicu
şi faimosi filosofi; In acâstă operă se observă
- „profundă întristare şi puţină inspiraţiune ; în
schimbi eosă găsimiu multă ordine, versuri pline .
de energiă, convingere şi căldură, uă mare.pu-:
tere descriptivă, multă varietate de imagini şi.
vigore de stilă.: Elii are meritulii d'a [i dati esametrului armoniă şi d'a fi sciuti învinge dificul- .
tăţile ce'ntempina, prin lipsa de termeni technici «propler egestatem lingua et rerum novilatem» în tractarea unei sisteme filosofice lipsite
de orl-ce credinţă 3. Limba'i e plinăde archa-.
“

în

dr curată latină şi vigurosă +,

isme,

,

|

PROSA:

«

_$ 4%. — Istoria, cel mai vechiii dintre genu-

xile composiţiunilor în prosă,:se născu la homa
din însemnările coprinse în Annales pontificum—
dise şi Pontificales libri s6ii numai ATiidl6s | Chro-

.

————

1. A. se vede Istoria filosofiei antice, pag. 194-133, 295-319.
2. A se vede Istoria filosofiei antice; pag. 100-114, 117-194.
3. Părţile cele mai poetice în De natura verum suntă : car-

„stea I, versurile 1—44; cart. IL v, 1—60; “cart. IL v. 1—80; :
cartea IV v. 1—95, 1048 et seg.; cart, VI v. 1137 et seq.
4. Ciceronis, Ad Quintum fratrem. Ul, 11; Cornelius Nepos
Altic. 12; Quintiliani lib. X, 1; Ovidii, Amores, 1. 15, ,
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nice],

unit felii de table

cronologice,

nisce scândurtle de. lemnă

rele pontifice,

între

„Romei—ani după

ani

29:

scrise pe:

albii, pe: care” ma-

350-625

de la fundarea

anii (aunales), întruni

stil

scurtii și simplu — nota cele mai insemnate evenimente publice; apoi din Acta senatus, în care
se găsiau pe scurtii resultatulă desbaterilor,
ho-

tăririle senatului

(senatus Egrisalta),

Acta
diurna

„urbis, populi (sive urvănă, publica), Acta, civilia,——

„Acta mililaria_sive bellhcă, apoi registrele in care.

se înscriau numele magistraţilor de 'totă felulu,
cronicele particulare şi 'genealogicele familielor,..
cuventările funebre (criticate de Cicerone pen-

tru esagerările ce conţineau), împreună cu se- ria docunentelor enunțate în epoca anteridră:

6lă materialului de care se puteai servi scriitorii.
Pe timpulii celui d'ală duoilea resbeli punicii,
Q. FABIU PICTOR espuse în prosă şi în limba pa-

triei,. urmândi
_pulare,

de bună-creainţă tradiţiunile po-

evenimentele intemplate'de

la sosirea lui

Enea in Laţiui, penă în epoca cândi trăia seriitorului. Din acestă istoriă, intitulată Annales, neau .r&masuă. câte-va

resturi..

ie

După densulu scriseră : L. QUINŢIU ALIMENTU
“(omoriti: în -menţionatulă resbelii și autorii alt
unei opere De,re militari), C. ACILIU GLABRIO,.

Q12-a.
VIU

Cr.), CLAUDIU

POSTUMIU ALBINU

FABIU (supranumitii
ne-a

r&ămasii

şi SER-

asemenea Pictor), care

întrebuințară limba grecă.
Nu

'

+

nimici. din

A

a

cronicele lui L..-.

Calpuirniu PISONE FRUGI, Aulu POSTUMIU, AL- BINU, CÂSIU EMINA, SEMPRONIU ASELIU, CAIU .

FANIU -şi alţii, care,

sub

titlului de Annales. se

marginiau să nareze faptele, fară a le impodobi

“cu. ornamente
stilistice ?.
ă
L, Scriboniu LIBONE, .L.. Celiu ANTIPATER;
1. A se veds Les journauz chez les Romains,
J. V. Le Clerc. (Paris, 1838).
a

2. Ciceronis De oratore, liber II. 12.
7

.-

L.

monografiă
de
Di

-
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TEODORESCU

G. DEM,

Corneliu srsExA, C. Semproniu- TUDITANU, Q. CL.
QUADRIGARIU, Q. VALERIU ANTIAS, LICINIU. MA-

„CER

să

se

siliră

realiseze

a intrece

legile

pe

antecesoiri,

simetriei

lor din care li-se compuneai

|

„Merită. să

în

fâr'a pute

aşedarea

scrierile.

menţionimii :asemehea.

.

părţi-

|

şi pe

auto-

„ biografi, naratori ai propriei lor activităţi, ca
-M. Emilii scaunu (anulii 517 sâu 105 a. Cr.),
P. Rutiliu nuru, Q. LUTAŢIU CATULU Şi CORNE-

LIU SILA (494 s6ă 82 a. Cr.), ale căror
ne; sunt cunoscute numa! din nume.

scrieri

-$ 15. — Forma republicană a statului (care per„mitea nu numai tribunilor, der şi ori-cărul ce-

“tăţeniă s8 controleze
pe' magistraţii

afacerile publice, să acuse

incorecţi,

apere s€ă s6 le combată)

să propună

favorisă

legi, să

le

desvoltarea

elocinţei, care convenia. caracterului romanii
şi tuturor împrejurărilor. locale. Primil oratori
iură bărbaţii
de frunte aj oraşului, -pontificii,
generalil, censorii, ale căror discursuri abundai prin espunerea de fapte şi de simţiminte,

„fiă în cuventări funebre,

fiă în discursuri

po-

litice. Cu timpuli şi prig relaţiunile lor cu
retorii greci? elocinţa începu a fi regulatii stu:
diată, după preceptele filosofier peripatetice.
Ca

modele de elocinţă antică, se citâză cuventarea

lui

Apiu

CLAUDIU

CEcu?,

cărilor de pace cu Piru+;

cândă

ale lui

se opuse

M.

CORNELIU

1; Ciceronis Brutus, 16, 18: T. Liviu, VIII. 40,
2. Cu tote decretele senatului din anii 1G1 şi 92,a.
Cr. şi cu
16tă priveghiarea
Roma.

|ai „Catone, retoril greci s6
În anulu 92 a, Cr., L. Ploţiă Galu deschi

mănţinură

la

se prima 'scolă
de elocinţă latină, Suetoniu, De clar. vhetor. T; Aulu
Geliu XV, 41.
Cât despre

filosofi, de şi epicureii Alceu şi Filiscu
fuseseră |
goniţi la 174 a. Cr., mai în urmă tâte
sclele filosofice işi avură propagatori și aderenţi la Roma.

„3. Etă construi strada principală din Roma,
numită via ap-:
care se întindea penă la Brundusiu,
,
„4. Pyrrhus, regele Epirului, care, pentruCf. pag. 7-8.
apărarea Tarentinilor; purtâ resbelă cu Romanii, chiară
în
Italia, şese ani
„de dile. Cf. pag. 8 de: mar susă,
”

„Pi,

.

cer-:

-

|
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CETEGU, în timpul. celui d'alui duoilea -resbelă
punict. Ast-felu:M. Porciu CATONE 2; SCIPIONE

Africanuli, Caiu LELIU 3, Tiberiu Semproniu GRACHU şi fil lui CAIU şi TIBERIU (530 şi 545), L.
Papiriu FREGELANU, L. EMILIU Macedoniculii, Q.:
Ceciliu METELU, Serviu Sulpiciu GALBA (549), ScI-

- PIONE Africanul celă micii, Caiu Scriboniu CU-

RIONE, M. Emiliu
SCAURU, Q. Lutaţiu CATULU,
Q. Ceciliu- NUMIDICULU,: M. SILANU, (: MEMIU,
"L. Lăciniu CRASUt,. Marcu ANTONIUS, G. luliu'
Cesare STRABONE. (505) se deosebiră prin ener-

gia naturalăa vorbirii, der nu-şi prin aplicarea
“regulilor artel retorice.
a

$ 16. — Puţini fură cultivatorii filosofiei, gra- .

maticei'şi sciinţelor.
liticii şi resbelnică

Spiritului lor practicu, poţinea pe Romani departe

de problemele filosofice.'
De aceia primiră de la
Greci numai ceia-ce se potrivia cu vi6ţa-le privată, care'i conducea, către sistema stoică. In
ultimii ani ai republicei, îmbrățişară filosofia a-

„ristotelică, fiindă că ajuta oratoriei, prin preceptele"” logice şi dialectice. Cându apoi moravarile

degenerară, -atunci adoptară

sistema ma-

4, Cicerohe reproduce, în Brutus,- următârele
1ui Eniu
„ tegu

ca

despre

succesele şi popularitatea

lul M.

versuri

oratorii : Additur orator Corneliu' suaviloquenti

„

.

.

ale

Corneliu Ce-

Ore, Cethegus Marcu', Tuditano collega.
Is dictus ollis popularibus olim,
Qui tum vivebant homines atque zevum agitabaut,
Fios delibatus populi Suada:que medulla.

)

2. Renumită prin mulţimea şi energia cuvântărilor, care înai
tot-dc-una.se terminaă cu proverbiala frasă eceterum - censee
„ Chasvthaginem esse 'delendam».
ÎN
“
-

8. Postă pretorit în anul 554 'şi consulii în 559. Ca pro-,
pretorii în Spania, C. Leliu învinse pe Viriată. Eli combătuse
propunerea

|

lui C.. Liciniu

Crasu,

ca demnitarii clerului

să fiă

aleşi de către popori. A se.ved€ De amicitia dialogus.
4. Ca cestoră în Asia, studiase retorica cu. Metrodori. Cicerone îlă introduce ca principală intevlocutoră în scrierea'i
.
«De oratores şi'lii represintă ca- oratorii perfecti.
5. Buniculă triumvirului, supranumită «<oratoruli». Eli stu-

" diase cu retorii greci Metrodorii

şi Mnesarci.
!

.
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terialistă a lui Epicură, care pe deuă parte nw
cerea studii şi încordare a minţii,:pe
de alta:
scusa viţiele, preconisândi bunul traii şi plăcerea. Studiului filosofiei se răspândi de cAanxEADE din Cirena.

filosofii academică *, de DIOGENE:

din Babilonia, filosofi stoică ?,și de CRITOLAU din
Faselis, peripatetică:3, care, venind
la-'Roma:
în anului 599 (155 a. Cr.). ca soli din partea Ate- .
nei, deschiseră scâle de filosofiă, la care alergaii tinerii. patrician!.: Cu totă opunerea lui. M.
Porciu Catone, cu tote edictele rigurâse în contra

filosofilor şi retorilor greci, filosofiă prinse rădă&cini-şi din di în qi găsi ma! mulţi cultivatorr:
la Roma.
|

_$ 17. — Sciinţa dreptului fu de aprâpe şi mai

multă

îngrijită,

din-causa. necesităţii simţite.de-

„. cetăţeni de a!şi.cun6sce-datorie
îrăipiini
le.de
tii. şi.
„drepturile lor.în-adunările „publice, la alegerea.
magistraţilor, în luptele dintre_patrici şi plebei.

Caâţi-va jurisconsulţi păblicără_nour_codică-c6-

„mentarie şi formul
cum făcu.S
arestu-E
e,LIU PETU(jus civile cehanum) în anulu 596. In acestă ra-

mură, se distinseră: ma! âutâiă M. Porciu Catone,.
care scrise comenlarie despre. drepti şi respousa;__

opiniuni: motivate despre formalităţile-obligato-

rie pentru” acte judiciare şi. politice.;-apol cer
trei_ScEvoLA, Publiii Mtiiu_ Scevola (consulă la.
133-â-Cr.), legiuitoră 'distinsii, care scrisese -X

cărți despre dreptul civilu_şi aprofundăse.dre.
.
a
pa
.
ptulă pontificală
; Quintu Muciu_Şcevola_atăgu.
rulă (consuli la 11G:a: Cr.), unulă dintre pro=:
1. A se vedt Istoria filosofiei antice, pag. 320.393,

2. Diogene din Babilona, «magnus et gratis stoicus»
(Cice-.
ronis De officiis, 11, 19) întroduse teoriele stoice la Roma,.:
deschidendi uă scolă de preleguri filosoiice și avendă
nume=roşi aderenţi, între: care pe Caiu Leliu, atunci în etate
numa!

de_vr'o 30 de ant. A se vede Istoria filosofiei antice, pag. 290.
3. Capă alu sc6lei peripatetice, urmată „apot de
către
dor
dinu.
Tirii. Ciceronis De finibus, lib, II, cap..V1, 19: ADio-.
sevedă Istoria filosofiei antice, pag. 263.
î
”

.

”

.
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- fesorii luY Cicerone! şi care aplică jurisprudinței doctrina

morală. a_filosofiei- stoice ; în

fine,

Quintu, fiiulit lui Pabliu. (fostii consulii,

mare !

„pontifice: şi ptoserisu-a6 partita lut: Mariu), care.

în -XVILL

cărţi

sistematisă sciinţa

juridică.

M...

„ JuDiu_BRUTU_ scrise despre dreptulii civilă
; Ma- .
- niuMANILIU_IIL cărți despre: drepti, _uni._tractatii de acliones despre lucrurile de.vendare şi

Monimenla: -Sulpiciti RUFU,

adeptă ali. filosofiei

peripatelice, compuse desvoltări la capitulele lui .
Scevola, unii tractatiă: despre desfiinţarea sacri-

” „ficielor private,
mentariu

altulu despre dotă şi unii co-

despre

-$ 48. — Studiului

edictele

edililor curuli. -

limbii.se

întroduse

pe

la. a-.

nulii 578: (176 a. Cr.) în următorele împrejurări.
Gramaticulă grecii CRATES

Ciliciei,
“misit la
lui, din
„muntele

-

-

din Mallos (oraşiii alti

contimpuranii. cu Aristarcii?, fiindă tră-.
Roma de către Ataliă, regele Pergamu-. |
întemplare îşi 'frânse unii -piciorii pe':Palatinii şi, trebuindă s&ste.mai multi

timpi- până să se vindece, deschise: unii cursti
de gramatică
-şi literatură: Esemplulii lui fu.ur- ”
matii de către Romani, și ast-felu se începu eş„plicarea po&ţilor Eniu, Neviu, Pacuvii, Luciliu.

„Unul din acel. gramatică, Spuriu Carviliu,, se. -“ocupă

cu îndreptarea
şi. regularea

alfabetului

,

er alţii aplicară limbii latine 'regulile stabilite:
pentru limba grâcă. Dr, prin decretele senatu-

lul din anii 504şi 573,se închiseră-scâlele de. -

gramatică, în-care se predau
tractatio, historiarum cognitio,

«poetarum perverborum inter-

pretatio'et pronunciandi quidam sonus»5..
“$ 19.——In'agricultură, ocupaţiunea de căpeteniă
“la-care:se aplicau

Romanii,

se distinse Marcu

4. Pe carelă întroduşe ca interlocutorii în“ dialogurile De'
amicitia, Orator şi De: republica."
N
|
2. Critică alesandrini, devenită celebru prin judițiosele”i în-

" dreptără (âvopfho=:4) la operile lui. Omeră.
3.

Ciceronis De oratore,-[,

42.:..

-

.

.
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3
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“Porciu CATONE, născuli dintruă familiă de porcari la Tusculu, în anulii. 519 (935 a. Cr), şi

crescuti in ţeră Sabinilor. Venind la Roma, se
ocupă cu.afacerile pnblice in for ; apoi intră
în armală;. se. luptă la. Capua şi la Tarentiă, do- |

„„bândi gradulă
de tribunii militară

în

Sicilia Şi

„ dete probe de vvitejiă, în diua cândiă peri Asdru„bale, “fratele lui Anibale. Elă-fu cestoră sub P.
Corneliu, Scipione. Africanul, apoi edilit Şi pre-

totă
Din Sardina.
..
adusese la Romu pe poetul |
Eniu. In calitate de consulii, repurtă ună triumilitin Spania. Ca censoră se arătă forte aspru:
fu inimică ali luxului, păstrătorii :devotatii alu .
Yechielor moravuri, contrară. ori-cărei inovaţi- .
uni, tuturor sciinţelor şi artelor -frumâse, pe

a.

care—fiindu că ereaă aduse de Greci—le con- .
sidera.ca pericul6se. societăţii romane : de a„ceia i-se rădicase.uă statuă, pentru că îndrep. tase moravurile. Catone muri la anuli 605 (149
'Cr.),

în etate

de. 86 ani,

dup
ă. 'uă
ce :dusese

„Vicţă plină de. activitate şi iniţiativă
ală, ilustrată

prin

fapte măreţe,

individu-!-

agitată'de

mari

"“inimiciţii. In. totii timpulă elă combătuse. întro-

- ducerea.la Roma a filosofiei, retoricei „ artelor:
Și medicinei Grecilor, cu tâte că. de timpurii
le

învățase

limba

Şi. în ultimii

an! citiape marii

scriitori al acelei naţiuni învinse!. Pe lângă„ maltele'i cuventări (din care .Aulu Geliu.a.
pă- Strati câte-va fragmente), scrisese chiaru la bătră:
-neţe, în şâpte cărţi, opera'i intitulată Historia sive Origines (De originibus). Aci povestia fapte
istorice, originea Romei ş'a- altor cetăţi. italice,
despre ântâiaşi a două luptă cu Gartaginesii
;
vorbia despre vechiele moravuri,. despre tem"“Plele, monetele' şi instituţiunile italice
pun- cti de vedere archeologicii*;. inserase din
- discursurile'i principale

despre

leges sumpluarize, acu-

1. A se vede etopeace't face 'fitu Liviu în cartea
XXXIX
2. Corenlius Nepos
în' Vita Catonis.. Ș-4.

N

o

S
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sările şi apărările'i personale.

„buie:

uă- culegere

de- Sentințet

.

p
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Lui i-se may atri-

CAzozlemara),
filă .

propriă, fiă d'ale altora?; câte-va esplicări juri- -

dice ; -uă carte des
arta
pre
militară, în care da
forte interesante relaţiuni despre'resbelele întreprinse: de Romani! în Spania, pen&'la celă purtatii de S. Galhba în-:contra.Lusitaniel?; în fine,

câte-va încercări s6i primele rudimente gramalicale şi' etimologice despre limba latină. De la
densuli

posedămă

uă parte

din scriereaii inti.

tulată De re rustica, care ne oglindesce caractevulii prosei

latine

„şi ne transmite

pe timpul

resbelelor punice

noţiuni despre. sciinţa

agricolă .

a Romanilor, despre credinţele religiose, despre
vicţa câmpenâscă, formule superstiţi6se despre!
„_descântece şi l6curi “populare. : Tractarea mate-.
„2 riel- e fără ordine
şi fără artă; stilului -aspru,.
„lipsită de frumuseți literare, d&r vigurosu.
$ 20. — Cu modul:

acestă,
pe timpuli lui Ce-

“sareşi alu lui Augustu, literatura latină înce-.
puse a se emancipa de imităaţiunea scriitorilor
“greci, dobândindii puteri noul şi. mal multă originalitate.

Pacea, .care:urmă

luptelor

esteridre-

şi desbinărilor interne ; iubirea de studii şi talentulu firesc alti scriitorilor,ce aveau să ur-.
-meze,

fură “circumstanţe: priinci6se. pentru -a ei

- desvoltare.

Scâlele din Homa ne mai fiind în-

destulătore, tinerimea alerga pe întrecute la-cele

din Atena, din-Rodos şi din Asia. După coprin„ derea Aticei, Sila trămisese, din capitala Greciei
“în

capitala

lumii

lui Apelicone

romane,

din

Teos,

întrega

împreună

bibliotecă

cu

1. Ciceronis, De officiis, liber 1. 29.

cea

a

mai
a

2. «Duplex est jocandi genus: unum illiberale, petulans, fla- _
gitiosum, obscenum ; alterum elegans, .urbanum, ingeniosum,
facetum. Quo genrre "multa, multorum facete. dicta,.ut ea que .

a sene Catone sunt collecta, qua vocant udzoz(țurzsao, — GCi„_ceronis

De'oficiis,

liber.

I, 29.

-

„3 Titu Liviu, loc. cit; Cicerone, Brutus. 16.
.

N

ai

-

|
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mare parte din scrierile: lui. Aristotele 'şi Teofrastii!; Memii transportase; din. Grecia “cărţile,manuscrisele. Şi “cele, mai preţiose. obiecte artistice,; avutulii., Luculiă fundase uă: bibliotecă;
T. „Pomponiu. “Aticu, M. Tuliu Cicerone şi Te
renţiu Varone culeseseră şi denşil multe volume
de Val6re: apoi, Priu, silințele” lui luliu Cesare,
Asiniu Polione Şi. “Octâvianii Augustă, trei biblioteci publice 'se deschiseră ?n Romas. lubi-rea de studiu , de repaușii şi. de. libertate, cu
-atâtu mal viiă ,-cu,câtu. may aprâpe erea despotismuli; bogăţielă : strinse prin -resbele, înle„Snirea -“traiului, 'rafinarea

vieţii,

îndulcirea

de-

prinderilor, progresele filosotiey, consciinţa despre mărimea şi puterea
ştatului: tote acestea
deteră spiritului românii uă deplină maturitate. .
Ast-feli a treia, epocă, .numilă şi epoca de auru.
„a literaturii latine, se bucură de..uă civilisare,
ale cărel seminţe le. aruncaseră cu dărniciă se«
-

culii de. mai nainte,

ai

1. Cu regularea ei i fu însărcinat gramaticulii Tiranio
ne din :
Amisi, care, fiind prinsă în resbeluli din provinci
a Pontu,

. dusă la

Roma

şi liberatu

de

Luculi,

aceleaşi lucrări de! către Cicerone.

tecă de 30 „000. volume. A
pagina

999, nota 4

La

se. vede

fu întrebuințată

morte”

Istoria

lăsă vă

filosofiei

9, Pliniu. Historia : naturalis, vi, 30; Suetoniu,
is 4 et Vita Angst 29,

pentru

biblio-

antice”

-

Vita, Cizsa- i

EPOCA
A TREIA.

...

(Ant 91: de la mârtea lui Sila penă la mârtea lut August:
616—167 de la fundarea Itomer sti 78 a Cr.—14 p.Cr.). - .

„$ 21. Resumalii istoricii.
— Pe cându Romanii:
mosteniaii
de la Aţali,. regele Pergamului,
tesaure imens, care nu'i costau. nici sânge, nici sudâre ; pe cândiă învingerea lui Mitridate, cuce.. rirea Spaniei şi Galiei îl'rădicau la.culmea 'puterii, pe nesimţite luxulă şi depravarea produceau desordine interne. După. Grachi, urmase

"vesbelulii socialu, cu rivalităţile dintre Marii şi.
Sila. Cs mai scăpase din'.resbelui: fusese nimicitiă de furia proscripţiunilor. Republica .îi- .
indu

de faptă

distrusă, nu mal erea vorba deca

Roma se va supune

.

unui stăpâni, ci carea fi - -

stăpânulă acela. Primuli triurăviratit condusese
la resbelulii civilii, terminată.în câmpiele dela

" Farsala :(706- seu 48 a. Cr.)

şi la. uciderea

în-

vingătorului Iuliii Cesare - (710 seu 4 a. Cr.).
Alu duoilea triumviratii. provocâ lupta dela fi-

lipi (719 sâu 42 a. Cr.) şi, după un'-spre-dece.
ani, tenărali Octaviani, norocosi în- bătălia navală de la Acţiii, rămase stăpânii peste lumea
romană. Luândii titlulii de. Augusti, elii domni
ani 44, întruă pace

de

- nendă numirile'şi formele

multă

dorită;

mănţi-

republicane,
der trans-

formândi guvernulii în monarchiă ereditară.
$ 92. Cultura. —:Pe lângă împrejurările mar

.

)
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'susii espuse, se adaugă că erudiţii greci, care
de pretutindeni veniau acum la ltoma, îşi în--

-. troduceaii limba în societatea cultă şi . învățau
pe copii, în scole şi în familii. Tinerimea romană,

ast-felii

iniţiată în “literatura

grecă,. își

_completa.studiele şi educaţiunea la Apolonia, la
Podos, la Mitilena şi maicu deosebire la Atena.
Bibliotecile publice inlesuiră. chiară formarea de. .
societăţi literare, unde autorii îşi citiaiu produ-'
cerile

în

prosă :s6u

secululii de

în

aură ali

operă . armonisa.

versuri.

Ast-feli

se

ivi

literaturi! latine, cândă se

combinare

a geniului. greci

„cu celii latini, sprea da nascere unei poesil
care, de şi nu cu totuli originară, celii puţină
nu mail fu uă imitaţiune, ci unu reflesti. ele“ gantit alu poesiei, grece.
n
.
”

$ 93; Limba. — Impreună cu puterea romană,
limba latină se întinsese în tote -provinciele,
mal cu s6mă în apusii, unde locuitorii n'avuse“seră uă limbă propriă şi bine formată.
La acâsta
mai contribui strinsa legătură ce'unia capitala
„cu provinciele, numărulii funcţionarilor, întrodu-

cerea jurisdicţiunii romane şi minunata sistemă.
de colonisare. .Ast-feli dobândi

vigore semno pe-

regrinus, limba de toţi vorbită, pe când idioma “din Roma, sermo urbanus,'se consideră ca limbă
-cultă,

literară, întrebuințată
de

poeţi,

oratori şi

istorici. Cicerone întroduse noul cuvinte şi noui

„„combinări
de frase, pentru dulcâţa espresiunir”
şi armonia peri6delor în prosă, precum mar

nainte Eniu, Plaută,

Lucreţiti o inavuţiseră

cu

termenii. poetici. In stilulă. istorică, Romanii
„realiseză acea îmmortalis velocitas din operele.
„ lul Salustiu, aceea lactea ubertas dinti'ale: lul.

“Titu Liviăt. Cu Vergiliu, limbagiuliu poetică şi
esametrulă ajungi la totă perfecțiunea posibilă,
Gr cele-l-alte speciide versuri aparu pentru ptima
1. Quintiliani

Institutiones

oratorize,

lib, N.
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oră cu poeţii elegiaci şi cu liriculă Oraţ
iă. In
resumatiă,. bărbaţii de talent, căre înfloriră
de
la finele. resbelului sociali pâlană
mortea lui |.
August, rădicară poesia latină la, cel mai naltă
. gradă, până unde natura limbii în permitea.
s& .
se rădice.
E
E
POESIA..
$ 24. — Poesia lirico-elegiacă se desvoltă for=
te târdiu, din causa asprului caracterii ali. Ro-

manilor. Mai pre.susă de câtui oda şi imnulii, es-

celă elegia, cu caracetru'”Y rellesivi, descriptivit |.
şi erotici, conformii individualității romane: Der .--

Şi atunci ultima ramură fu imitată din grecesce, .
cu preferință după poeţii alesandriniî, avendă.

unii aspecti

uniformii,

mal tot-dâ-una plângă-

Caiu Valeri

Mai

i

şi melancolică.

„tori

CATULU * cultivă atâtă lirica pro-

|priă disă, câti şi elegia..Elu se născu lângă
Verona, în mica peninsulă Sirmiu," scăldată de:

laculii Benacit (adi Lago di Garda) la anulii 668
Cr.) din părinți bogaţi şi de'consideraţi-.
a. 6
"(80
une, intimi cu Iuliu Cesare. Pornindiide tenării
său Maliu, intră în relala Roma, cu amicul
“țiuni cu poetulii -Liciniu.Calvu şi cu cel. mai însemnaţi cetățeni, ca Cesare, Ortensiu, Cicerone

.

şi Corneliii Nepos, căruia "1 dedicâ poesiele. Ca-tulă trăi puţinula Roma şi mai multila Tibure (Tivoli), -unde avea uă mică proprietate ; călători in Bitinia cu pretorulii C. Memiu Gemeluşi muri. =
- +1. Peridda poesier grece dintre anii 335-146 înainte de &ra
n6stră s'a numitii. alesandrină, fiindă că Alesandria din Egiptu
fu centrulă. desvoltări! literare, prin Încuragiarea: regilor. Ptolemei. Intre principalii el poeţi suntu : tragicil Licotrone (din

Chalcjda) şi Timone (din Filonte) ; comicii Machone (din Si- .
nope) şi: Aristonimit ; didacticii Aratu (din Soli) şi -Nicandru.
(din

Colofonii) : elegiacit

Cleante

filosofulă;

şi liricii Calimachă

epiculii

(din -Cirena). şi”

Apoloniiă (din Rodos).; pastoralii . .

Teocrită şi Moschu (din Siracuşa), Bione
9, După alţii Quintu,
nu Caiu. . :

(din Smirna),
Da

fără să implinescă
sițiuni,

cele

G. DEN:

TEODORESCU

|

40...

40 de anrt.
din

lirice: constau

Din 116 compot
endecasilabe?

|.

şi

suntă scutre improvisări uş6re, mal adesea ascu-

E țite şi muscătore; in care boetulii se arâtă origi. “nară, străini de ori-ce imitare. Acelaşi spirită se
XV ădesce şi în epigrame. dintre care unele ereau in-

-

dreptate in contra lui Cesare, care, departe d'a
"se supăra, ridea şi doria să ră aibă adesea prin-!
tre ospeţi. poesiele”i lirice şi poemele'i epilala-mice. de caracteră descriptivu

şiş narativi, se con-

sideră ca trăduceri s6u. imitaţiuni diu grecesce:
cea maj frumosă este Epithalamiuin - sive Car.

men

de nuptiis Pelei et Thetidos (409 versurl): de

caracterii erotico-epicu şi lirică, în: care se es- :
pune espediţiunea Argonauţilor (cu care începe
opera), apoi se: descrie pasiunea. ŞI: disperarea , |
Ariadnei (păr ăsită de Tesei) c'uă energiă şi c'uă „-... Yeritate, pe care Vergiliu n'a intrecut'O în espunerea iubirii Didoner. Dintre elegii, , merită uă.
deosebită atenţiune plângerea! scrisă la mârteă
fratelui său, .“cele adresate lui Ortalii şi Manliu, |
der mal. cu semă imitaţitinea . sciu. traducerea
despre

Cosiţele

- Berenicei, - (De coma

Berecines)

după poetulu Calimaciă, cu atâtit mal preţiosă,
cu câti nu .i-se posede originalulii . în limba
srâcă>

Poema

Alys, de: 93. versuri,

este. aseme-

-

nea inspirată de autori greci. — Siniplicitatea şi
gingăşia” suntu calităţile” de căpeteniă ale cântecslor catuliane, scrise în versull decasilabice. .:
Elegiele şi epitalamele suntii pline de pasiune
concentrătii, cu forme puternice, cu armoniă
variată şi imitativă, cu pod6be d'aşia frumâse .
imagini, în câtit

adesea

ca subiecte de imitaţiune.

poeţii următori

le luară

Catuluă, de şi prin ve-

1. In poesiele lui celebrăză iubireari către Lesbia, unii. “nume

sub care se ascundea Clodia, sora lui P. Clodiu "Pulchru ŞI
“soţia lui Q. Meteli Celer.: cu care ensă mai târdiă rupse ori-

7. ce grelațiune (Carmen,

16 şi 87).

-

*.

. A se vedă, în Metrică, versurile chotiambice, saturniulii, ”
onoiarulă şi cele următâre, = . -
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seliă şi ingenuitate voia să calce be urmele luă.
Anacreonte, totuşi nu putu da composiţiunilor
lul firesca nepăsare
ce întelnirăt. în cânturile
“poetului din :feos, căci scriea într'uă epocă de
lux, de rafinare şi de corupţiune, care se o-.
glindescii în tote operele ce produse : de aceia.
nu trebuiesciu citite de ori-cine şi-la ori-ce e-.
tate. Versificarea îi- e complicată, fiindu că întrebuințase vr'o 30 de combinări - felurite !. FE.
de observată „că, în operele lui Catuli, ca. întale tuturor” elegiacilor romani, distichultă co- ..
prinde uni înţelesii | deplină, ast-felii că pâte.
“ii consideratii ca uă sentinţă. Ali duoilea:după
“ Lucrețiu, el. v&desce mal: multă originalitate
“de câtii toţi predecesorii ;; asemenea "mai artă
multă: măiestriă- în imitarea poeţilor Alceu şi
Safo, precum
şi în mânuirea metrice! 'grece,
ceia-ce i-a atrasi porecla. de .doctus. “Pliniu în
mai atribuie uă operă asa-i perdută, intitula-

“tă

De incăntamentis.

“Poesia elegiacă, sub! pena lui Catalti, iimitase.
„din. grecesce.. Desvoltarea şi propria ei sirălucire “începe cu Valgiă Rufu şi-C. Corneliii Ga-

lu,. cu. Tibulu şi Properțiu.

aa

Valgii RUFU, gramaticii Şi oatoră ă, scrisese po_esil

lirice, der. “may

cu

s6mă

elegii,

considerate.

„de antici ca. opere de 6re- care valore,
„C.

se

Corineliăi GALU,. “mică

născuse 'pe

ţ&rmulit

"- rume-lulii (adi: Frejus,

intimă cu V ergiliui,

Mediteranei,

în. Francia),

la

Fo.

pe "la anulu

695 (G9 a. Cr). Favorea lui Augustu îl rădică
la demnitatea de prefectă ali Egiptului, "der în
urmă, fiindă rechiămată- în Roma, acusati de
înaltă trădare şi condemnată la esiliu, pieferi
uă morte

voluntară

şi

se

sinucise

în

giate: de:

4, “Quintiliană, cartea X, 1; Aulu Geliu, lib. XIX.
2, Care'] dedică a VI din ecloge.:
A

99
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peste 40 ani (la 728 de la: fundarea homei).
- Din patru cărţi de Elegii, compuse de 'densulu.
„Şiîn care celebra: pe uă femeiă sub numele de
Licoris (după unii dănţuitârea Citerida), s'a
publicati şese elegii sub numelelui Pomponiu Si

GAURICULU,

Gre-care

de şi ele se credu compuse: de.uni

:Masimianii

GaLui

Etrusculi,

'care

a.

trăită sub Teodoricii şi Anastasiu, în secululă vi

după

Cristi. Lui

C.

Corneliu

Gali

i-se

mai.a-

tribuie traducerea poesielor grece ale lui. Euforione din Calcida (pe care "lu luask ca modeli
in scrierea elegielor sele latine), precum şi poema
Ciris, publicată sub numele lui Vergiliut.

Albiu minuni se născu în Roma, li anul 689

(S5 a Cr.), dintruă familiă de călari?. . Prefe„vindu linistea şi desfătătorele frumuseți ale na-

turiă, în loculii sgomotului şi “vieţii agitate din
oraşe, eli se ocupă mal numai cu agricultura şi
poeșia, trăindăla uă moşidră dintre 'Tibure. şi
Preneste, care rămăsese.
din patrimoniul
.ră- pitii sub alii duoilea triumvirati3. De şi iubia pe .
uă tenră,.cântată sub numelede Delia, totuşi
urmă

pe

Valeriu-Mesaăla.

ciţiă o dobândise

din

Corvini.(a

tinereţe)

mar

cărui

ami-

ântâiii

în

Acitania (anuli 793), apoi în Asia (anulu 1794).
Ajungendă la Corcira, uă bâlă grea il sili să se
intorc
în alia,
ă

noscută : scimi

X;

Restuliu vieţii

numa!

lui e puținii cu-

că iubise duo&

femei,

1. Quintiliană, Instit, ovat! X. 1. 93, Servius ad Verg eclogDonati Vita Vergilii'$ 8.38—39;

Dion Casiu, Histor, LXXX. .

23—24, Suetoniă, Vita Augusti. 66; Oraţiu, Epist. lib. 1, 4,3.
2. Data nascerii
lut a fostă forte discutată. După losifă Sea-.:
liger, Donsa,

Bronckhuis. YVolpi,: Heyne, arii fi anulă

G90 de

la fundarea Romei; după 1. H. Voss, epoca dintre 689-690 ;
după Bach, Pas-ow, Dissenşi Spohn, 695; dupi Paldamus,
700 ; după Ayrmann 705; după“ Ph. de Golbery 710; în fine,

„după

alți critici, anulă

Momeli

711.

îs

:3. Pentru acesti curentă, nu pronunță nici-uă-dată numele
lui Augustă, nici nu' se apropiă de curtea imperială, cu tote
propunerile și stăruinţele
lui Oraţiu. . --

:
:
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Memesa şi Neera (ambele rămase necunoscute!) şi că pe la 735 (19 a-Cr.), adică în acelaşi
„ani cu Vergilii muri în fl6rea etăţii, ceia-ce in- :

spirâ lui Ovidiu uă frumâsă elegiă?. Din. patru.
cărţi de Elegii, câte i-se atribuie, coprindendă
-37 cânturi in versuri elegiace, primele ducă
sunti considerate ca străine şi ca 'scrise de uni
Ore-care LIGDAMUS. La înduoislă se punti chiară

unele

din cele-l-alte,

cartea

Iv,

adresate

precum

esametrele

lu! Mesala,

pentru

că

din

nu po-

sediu t6te insuşirile-poesielor lui fibulă. In ac6stă ultimă carte, elegiele ni—xi-suntiă nisce
epistole,in care une-ori vorbesce poetulă, der

.

-

mai adesea uă Ore-care Sulpicia sâii iubitului ei

Cerintu.— Calitatea

afecțiunea. Eli n'are

distinctivă a

egalitatea

lui Tibulii

este

filosofică a lui

Oraţiu, ci se argtă predominatii de pasiuni, ofe„rindu-he ună mare varietate de simţiminte, unită
Cuă suavă întristare. Ii. place mat. multit: sin-

gurătatea şi-idealiseză viţa “petrecută

la țâră; . ..-

trere de la uă simţire 12 alta şi depinge totulit
după firea romană, ast-feli în câti versurile luy,
ca. eşite din fandulă inimii, pară originare,
6r
nu unii fructii alii imitării- grece. Limba îi este
curată, plăcută. şi al6să ; esametrele curgătore şi
armonidse;, pentametrele :aprope fără defectu şi.

mal tot-dâ-una :terminate c'ui vorbă disilabică,
formândi picioraulii iambicit3. Anticii i-ati recuHoscuti .primulii. locii în poesia elegiacă+, pen-

1, Cea de-a doua: numită: în realitate Plania, figureză sub
diferitele numiti de Gliceria şi Delia. ,
,
Sa
2. Reprodusă şi adnotată în prima ediţiune din 1878 u .Pro„ sodiei mele, la paginele: 118-124.
e
3. Părţile anal însemnate.
suntă: -elegiele. 2-14 din cartea
IV; cânturile stă epistolele erotice dintre Cerintă şi Sulpicia,
care se distingă prin siniplicitate, invențiune şi plăcută negli-

genţă, Se crede că, în, compunerea lor, Tibulii s'ară fi inspirată din corespondinţa ţinută între. amiculi săi Cerintu cu

Sulpicia ; că elegiele. din

cartea III, prin care

Ligdamu

se a-

- dreseză Neerei, ară fi. aparţinendă unul imitatoră “posteriori. -

4.

Quintiliană,

„ dib. IUL, 91,15.97,

Institut.

orator.

X.

1. 93;

Tristium liber. IL 447.

Ovidiu, Amores,

0

Ri

A

TEODORESCU G. DEM.

tru suavitatea şi înlesnirea cu care îşi
subiectele, pentru: duioşial miscătore,

ideala'i. melancoliă.

e

espune
pentru

Sestu Aureliu PROPERŢIU e mai puternici, dâr
mai puţini originari de câtă Tibulu. Născutii din părinți s&rmani în Umbriat, între anil:096-70$,
elu r&mase orfani şi, perdendu'şi averea părin-

„tâscă în turburările civile, părăsi studiul dreptului şi veni.la Roma, unde, prin talentă şi es-:
celinţa versurilor, .în curendi îşi dobândi renume. Iubiti de Mecenate şi de poetului. Corneliu

Galu, amicu.cu

Ovidiu şi cu

fibulă,

Properţiu

îşi cântă iubirea pentru Cinţia? şi celebră poe-.
_ticele tradiţiuni: din primil timpi ai Romei în pa-

tru cărţi de Elegii3,. inspirându-se
din operele

“4ui Calimacii

şi Fileta.-Mortea lui (la Elispeltum)

"se pune pe la 739 (14 a. Cr.).—Properţiu'nu pare
„legati

de lume,

“Tibulă. Pe cându

nici .atâtii de irnpresionabilii ca

unulii e simplu,

duiosii, sim-

ţitoră, tristă, cu gândulii la morte şi cu espre“siuni naturale, cel-altii e mai nepăsător, îşi r&s„bună cu asprime, părăsesce tonul elegiacii spre
a căde în poesia didactică seu narativă, între-

buinţeză uni. stilu artificiosă şi are chiari părţi
licenţi6sa. Cu t6te astea, versurile lui. Proper-_țiu vedescu unu talentii vigurosi, câpabili de

maiestatea epopeiei, uă mare preocupare de artă,
dorinţa corecţiunii şi 'perfectibilităţii, erudiţiunea cam pomposă a poeţilor ulesandrini. Elegiele

luy,. de caracterii. narativiiși istorico-didactici

(mal

cu semă cartea Iv),

1. După unii la Ispelă, după
(mai probabili) la Assisi,

'2. Sub acestă nume

se ascundea

Ostia,

desvoltă subiecte
alţii la Mevania,
o.

luate

la Ameria stă
ARI

-

fictiv, după obiceiuli -epocei, pare că

nepâta

poetului

Ostiă.

|

.

3. După Nobbe (Observat. in “Propentii carmizi. specimen.
Lipsic. 1818), cartea I s'a: publicată în anulă 725, a doua în 130,
a treia în 733, a patra sci la 738 scu după unii ană de:
la mortea luy, de către. unii amică ali poetului. Primele trei

cărți portă numele de elegii, a pătrade cânturi, (carmina).
N

>
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dia istoria.romană. Intr ensele ună miti.se legă
cu altă miti, unii.esemplu.cu altii esemplu. ŞI»
prin acesti şirii de episâde, se introducii esplicări.şi înfrumuseţări, care facă. să se uite subiectulă principală sâii s€ pară adumbritii de
părțile”i secundare; pretutindeni ensă se -ivesce
veritatea,,. puterea. pasiunii şi eficacitatea, reali-.
sată prin imagiui, prin cutezanţă;,- -prin căldură.
Stilul e susținutiă,. dulce, armoniosii şi conformii cu. natura subiectelor. Multe cuvinte: şi .
“construcţiuni

suntit

adoptale

din

grecesce.

Ca

şi Calimacă (căci Properţiu fu numiti «Calimacă

- alu Romanilor»), elu, ţine a'şi ar&ta erudiţiunea
- „ŞI: işi 'nutresce “compunerile . cu noţiuni mitolo„gice.

Versurile 'n'au .înlesnirea

ce intelnimi

în

Tibuli şi Ovidiu; pentametrele se termină adesea cu vorbe de 4 silabe.
Properţiu se consideră ca părintele ceroidei»
- romane, adică alu elegiel sub formă epistolară,
prin

care

persone

cunoscute

din

timpii

mitică

Şi istorici. ŞI comunică simţimintele prin scrisori „reciproce. Epistola Corneliei “către logod-.
nicu'i Paulii şi plângerile Aretusei către. Licota
“sunati modele eroico- “lirice.
Publiu OVIDIU NASONE cultivă . genurile epicii, |
* didacticii şi elegiaco-erotică, în urma mai mul-

“tor seriitoiă de talentii' şi întruă epocă de mare

..

eleganţă. Născutii dintr'uă vechiă familiă de că- *
lari, la Sulmona (alii duoilea oraşi din ţera Pelignilor) în anulii 7i1 (43 a. Cr.), elu fu crescuti
“la Roma, unde studiă retorica sub conducerea
lui

M.

Aureliu Fuscu

şi M. Porciu

Latrone,

apol

fu trămisu la Atena şi în Asia. Părăsindi stu" diulu legilor: şi pregătirea Pentru afacerile publice,. Jucare”lii obliga dorinţa părintescă, Ovidiu preferi cultulă muselor, “care, îlu atrăgeail
»cuă putere iresistibilă. La: Roma trăi în Tela1. Quintiliană,

„10;

Ovidiu, Tristiun lib, IV, 10.51.

AG

TEODORESCU

G. DEM..

ţiuni amicale cuw cei mai de frunte literați şi
cetățeni, penă cândui Augustu—nu se scie bine

din ce causă— în'anuli 763 (8 p. Cr.), îlii depărtă pe ţ&rmurile Mării-negre,
broge, la Tomi,
unde locui.de

in actuala Dola' 763 penă la:

„17, cândă își sferşi vieţa şi fu îmormeutată.la
Constanţa (Kiustenge 1). Operele -lui Ovidiu, pe
care le posedămuă, suntii cele următâre :—Ano_rură sei

acărţi

ale iubirii»

[Amores

sive-«A-mo-=

rum.libri-tres»], trei cărţi, coprindendi 49 elegii
“erotice,

pline

de imagini simţuale, în care se în-

telnesce numele

"scie
16tă

Corinei. Adesea poetuli

să&şi infreneze
originalitatea

aventulii

espuneril.

nu pre

imaginaţiunii,
Intwr'ensele

cu

nareză,

sub forme străvestite, propriele'i dureri scu plăceri amorâse, care'lu depărteză de scopului adevă-

2

ratii alii poesiei. Ele apărură între anii 739 şi 746
de la fundarea Romel?.— Pristele [Pristium libri .
quinue»], uă culegere
de 30 eiegii melancblice,
în cinci cărţi scrise la Tomi, interesante prin!
simţimintele ce esprim& din esiliu, der mono-

tone

prin

antitese

“afectat
: ă,
prin

Poetulii

- pabilă

nisce

continue,

printr'uă durere

plângeri .fără

demnitate.

se arâtă pusilanimiă, “disperată,

de a se stăpâni,

ceia-ce. inspiră

inca-

uă pro-

fundă compătimire. pentru nefericita lui posiţiune. 'În schimbă, ne oferă mare fluiditate de

„Yersificare. Une-ori,. prin multele" descrieri,
„ trece în genulii didacticu şi ne trasmite nume. rose informaţiuni despre relaţiunile'i personale:
a, Aroideler- 21 monologuri şi epistole, pe care.
unele temei din epoca eroică le scrieaii sotilor sâiă iubiţilor, şi -r&spunsurile ce le trămi-.

teau denşii. Cu totă uniformitatea subiectului
principală (amaruli despărțisei
rii.
ali iubirii

"1. A se vedă G. Perrot, Memoires d'avcheologie,
depigraPhie et «histoire (Paris. 4875).
» 2. Părţi alese din Amores ati fost publicate,
cu adnotări, în
prima

ediţiune a Prosodiei

mele

(Bucuresci,: 1879).

3. A se vede ediţiunea mea din Teiste (Bucuresci.
1889).
E

.

.
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nefericite); tonul olegiacii se rădică une ori penă
la gravitatea tragediei. In genere, caracterulii: persânelor e! bine conceputii şi păstrati pene la
fine: In acestă genă e cu- totuli originari, căci.
ensuşi “se laudă” că n'avea 'pe cine.s&.imite din

grecesce. Ştilulii e afectatii, declamatoră, €r:fon-

dul: contiarii menirii ce se impunepe
poesiei. Ele
au. fostii date la lumină între anii 749 şi 759.—

* Ponticele (Pontica_sive._Epistolte ea: Ponto)

co-

prindi, în patru Cărţi scrise în versuri elegiace,
40 epistole prin care :Ovidiu se: plânge de suferințeie depăriării,_aretându-'şi_dorulu de patriă şi modulu cum_trăia printre Geţi, Sarmaţi,
“ Besi şi- Daci. De şi posiţiunea, în care se găsia
„el, inspiră compâtimire, totuşi : abaterile'I con:
“tinue dela subiectulii pricipali şi. monotonia ne„încetatelor lui suspine obosesci pe cititoră, con:
„.vingendo'lă numai despre marea facilitate a po-etului d'a spune acelaşi lucru sub forme 'variate şi. 6re-cum -interesante. — Arta: iubirii (Avs_
- amaloria

sive ars „amandi), brel- cărți

in. versuri:

'elegiac6; de caracteri didactici, în care sunti
": depinse. cu originalitate moravurile corupte ale :

„"epocei, — Lcaurile_ iubirii (Remedia amoris), în
care Ovidiu_espune preceptele._vieţil rafinate,
"- . suntăi.uă completare a operei prec dinte, căreia
îi este inferidră.— Toti genului didacticu apar-..
-ţini Medicamina, faciei,. indicări despre cosme-.
ticele întrebuințate pentru înfrumusețarea arti-

“ fcială a feţei. Judecândă

după fragmentele ră- -

mase dintr'ensa, acâstă scriere tr epuie să fi fostii:

“de puţină val6re. — Fastele (Fasti-sive Fastorum
libri sex), de genu didăzticus-de-caracteriu--na- rativii şi. sub formă
şi ceremoniele

“cum

figura

elegiacă,

sărbătorilor

espunit

romane,

originea
în ordinea

în calendară (după reforma întro-.

„1. 'AULU SARINU (care trăi pe la ani! 744-130) „compuse ră“spunsuri, la unele Eroide, care ni-saă păstrată şi ai fostă a-.

tribuite contimpuranului sti Ovidiu. Ele se publicară
prima-6ră în Veneţia la anulii 1486.
a,
1

pentru

,

SS

_” TEODORESCU

dusă de Augusti

G. DEM,

. 7

:

la anulă 755). Opera

p

coprin-

dea „XII. cărţi, der posed&mii numai VI, pentru
"primele şâse luni, cele-l-alte şese fiindii perdute

--de la ală IV .seculii. Aci poetulă îşi:ar€tă măiă-

“ stria da sci să placă şi să instruiâscă, scriindă
cuni stilii alesi, în. versuri armoniose.
tele» suntii unii preţios isvorii. pentru

«Fâscund-

scerea vechielor credinţe şi rituri italice.—, Metamorfosele (Metamorphoseon libri AY), cincă-spre- -

Cesare şi lauda lui Augustui. Materialul e luati

+

dece cărţi, de caracteră narativă şi în esametre, poemă didactică: importantă, în care:'autorul. desvoltă peste 250 mituri, espuindă conti- .
„ nuele. prefaceri
din : universă,- care' începii cu
„ ehaosulit şi-mergi -penă la apoteosărea lui Iuliu

din mitologia. "grecă, mal cu. semă din. operele
din Esiodu, Nicandru şi Partenii. Ovidiu sciu să
“alâgă părţile interesante, să le pregsinte cu pri
cepere şi, să compună uni corpii întregii de mi: :
„tologiă greco-romană. Aci stilulă e prolixi şi luxuriosit.— Dintre poemele ce. i-se:mai atribuie,..
ne au re&masu : câte-va fragmente dintr”'uă trage-.

diă Medea ;. Ibis, care... în. 644 _versuri elegiace,

coprinde

'satire invective

în

contra

unui: amici

infidel, imitată după uă scriere similară a lui
Galimaci, care batjocorise pe Apoloniu din Ro-.
dos;; Alieuticon (despre-pesc)) şi uă mică elegiă
iutitulată Nuz, în. care luxulii şi “avariţia secu-.

|

lalni suntă comparate cu simplicitatea mora:
- Yarilor antice. — Caracterulii principală. alti. luk
Ovidiii e veselia, uşurinţa. şi simţualitatea, . 6r

„ „În nenorocire

mâhnirea,

pusilanimitatea

şi” di-

“sperarea. In schimbi, posedă uă imaginațiune:
fecundă, forţă de invenţiune, talentă de a nara
„Cu.grațiă şi varietate, inlesnirea şi abundanţa
espresiunil, de: şi neglige acurateţa, şi eleganța.
Se constată

la

densulii

uă limbă

mlădi6să,

uă...

indemânatre estraordinară d'a esprimaă ori-că lu- : ”:
cru în modi
poeticii,

a descrie. . Aceste

uă putere nemărginită de

însuşiri,

felul

subiectelor

.

A

,

„:

„
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tractate şi. espunerea lor atrăgăiore Îacia. din
Ovidiu poetulu celui mai originali: si mai fertilă
alu epocei. în care.trăi. —: Elegia. Philomeluan ,
care i sa atribuită, e.opera: grâmaticului crestini Albu Ovidiu JOVENTINU, care.trăi . inainte

“de anulă 187 p-Cr. Asemenea. este, nedemnă de.
Ovidiu “elegia intitulată De pulice.. :CR

-Ca „poeți: elegiaci. Ovidiu menţionăză. pe. iULIv-:
MONTANU ; pe. PROCULU, “imitatoruliă: lui Cali-

.

maci; pe CAPELLA şi pe FONTANU, care: Cel6-..
„brase Naiadele'şi pasiunile. Satirilor | pentru dân-

E “sele.

Ca poeți lirici, sunt” menţionaţi urm ătorii :+

Gaiu Liciniu, CALVU,

unii distinsti. orator,

se.

„născuse pe la anulu: 672 de. la- fundarea Romei
"(morti la 706). Ca şi amicui'i Catului, elă : com- :"
pusese numerâse poesil. glumețe - Şi erotice s6ă

de taracterii epigramatică. De la derisulii ni sau
”. “păstrat forte puţine fragmente, Enșă'. nimici

„--din, scrierile poeţilor. FABULU, „CECILIU, Şi con-

„NIFICIU, Să

LEVIU; “CINA,

Da

OSTIV, MEMIU

şi “zigiu. SEPTIMIU:

_"scriseseră mică composiţiuni - catuliane, publi„cate în culegerea intitulată: Eratopeguia, in care:
se deosebesce

“versurile

Ovidiu.

Lidia:a

lui

VALERIU

CATONE

Şi

iambografulur. „BASU,, Ineriţioriate , ide”

5

Mae

e.

"Ensă, ca şi Vergiliu in.poesiă: epică, totă ast-

„fel Oraţiu, în cea lirică
şi satirică, ocupă! intro a
„„ seriitorii latină, locul de căpeteniă.. pi
- Quintu_ ORAŢIUI RLAcu-sta născutii la Ventisiun .
-Venosa) pe _limitele.dintre Apulia _şi Pe
în anuli 689 (65 a Cr), dințr” unit: “părinte libe-. .
“rată din' selaviă.: care-erea-incasatoră de iimpo- :
“site (coactor). Cu multe sacrificie, elu:il îngriji |

aprope
d

educaţiunea,' mar: ântaii trămiţen=-

„du'lu la scola luă Flaviu, formându'i j.i caracterulă
,

„50

„7
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'

prin: înv&ţăminte morale şi prin: esemple din .
'viâţa cotidiană, apoi strămutându-se cu dân-

“sulu la homa, undelu aşedă în sc6la gramati- :
oului. Orbiliu —Pivpilii, în. cele din urmă. înle-snindu'i terminarea studielor
la Atena. Acolo,
făcendii cunoscinţă cu mai mulţi tineri din par-

_tita republicană

organisată

de

Brutu

şi: Casiu,

- Oraţiu luâ parte la. pregătirile resbelului civilă,

-.:

- fu uumită tribuni militară la versta:
de 22 ani,
„şi merse la bătălia de la, Filipi, 'ensă& făr'a se
bate. 'Intorcendu-se. la Roma, află că tatălui său!
murise şi că patrimoniului îi fusese. împărțitii
la veterani. Ca s& scape de neavere, se hotări săi cultive “poesia. Inspirându-se din .ope- .

“rele lui Archiloci,

compuse

Tpodele

IHipponax şi Aristofane, ÎŞI.

Şi _câte-va

Satire,

apoi

do-

” -“bândi - funețiunea
de scriitori la” cestură şi du- cea uă.vi6ţă modestă, cândii Variu şi Vergiliu
sili recomendară
„lui . Mecenate , care îi dărui:
„vila Sabina, nu departe de -Tibure (Tivoli).
Fiindi presintată lui Augusti, împăratului îl
făcu secretarii. alu săi şi poeti oficialii ali cur-

ţii. Oraţiu'
muri la ' Roma,

în-etate-de

57

ani

„. (740 s6u-8 a. Cr.), după” ce scrisese uă carte de—
„epode;

patru _de-ode;

"cărți de
satire
„..

unii carmen seculare !, două

şi alte două

de epistole.

Una din -

-

epistole, adr&sată: tinerilor fraţi Pisoni, fu deo-

sebită sub numele speciali de Arta poețică.de .
către gramaticii din timpului lui Quintilianiă, —
„- Ca” poetii-lirici, Oraţiu strălucesce cu atâtii mar.

“multi, cu câtă

la Domani

nu se puteaii nasce:

„“Sspontaneii simţirile! doi6se,. entusiasmulii poeticu şi libera fantasiă, năbuşită: la începuti de
- preocupări, politice şi. militare, mai în' urmă de
“moliciune.' Eli n'are înălţimea de geniii a lui

„Pindarii„celii mar ilustru dintre liricii greci, ci |
escelsză mai. multi in-composiţiunile de 'geni -:
4. |mnă către Apoline şi Diana

(S6rele şi Liina), compusii

"după dorința lui Augustii, cu ocasiunea jocurilor seculare din
" anul 17 înainte de &ra crestină,
a
i
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„aşorii sâii de midlocit, de: câtă în cele:de cara„eter măreţişi sublimii. Totuşi, une-orl se rădică

„

tândă

pen

la

cuvinte

concepţiuni

frumose,

şi imagini

care

întrebuin-

denotă

putere

“creatore şi căldură” entusiâstă. Calitatea'i prin-

"cipăTă

e ds a-itot-d-ună6Otecti şi: eruditii,

„atătil în conceperea, câtii şi în espunerea va-xiatelor lui subiecte:: se distinge printr'uă mare:
'precisiune, prin întrebuinţarea rațională, potri-

„vită, propriă'ă epitetelor,

prin bunulă "gusti şi

“prin.corecţiune, la care'iii conducea marea'i ten-.
“dinţă către perfecţiune. Numai :câte-va epode,
„ “opere-din tinereţe, pă&cătuiescă prin. dispropor-

“tiunea

părților.şi prin

indecenţa

sarcasmului.

"“Oraţiu imită pe liricii greci .Sato, Alceu; Sima:
“nide, Anacreonte, Mimu
in_ode,.pe Archi- -

"“Aocu în _epode, der pictura _proprielor_lul afecţi-

uni şi necontenitele_alusiuni_se_face la_depriu-.

"derile,

Xca

la. întemplările, 'la

tradițiunile romane

în odele dedicăte lui Augustii,

“altor

amici), .opere

de caracteri

Mecenate

morali

şi

şi pa- '

-triotici, probză câti.se amăgescă. aceia,. care”! .
nâgă'ori-ce meritii de originalitate..După ce scri-. sese epodele

şi trei cărţi din ode,

se retrăsese

““1a'țâră şi renunţase la poesia lirică, cându-victo"

_“viele repurtate de nepoţii. împăratului în Reţia,
“Norică şi Vindelicia îlă 'silirăa celebra gloria
- “xomană

şi -a.

scrie "cartea

1v de

ode,

care. se.

"deosebesce -de cele-l-alte

prin carăcteru-i

.

,

,

N

2

1.-Poesiele 1 lirice se potii grupa

.

-

„.

”

|

pe

poli.

-

în cinci categorii : ode u-

-„- “ş6re şi satiricey' adresate amicilor sâii_prin_care_Oraţiu_iciu-

--iesce vrăjitoria, superstiţiunile, camăta, vorbăria
; ode erotice_
- «stă anacreonţice,în care celebreză plăcerile naturii, vinulă, fe:
meile şi satisfacerea -cumpătată â pasiunilor ; ode_religidse, j-

rnuri şi invocaţiuni: către ger, -Atrite cu. numesc anstihtiri
“mitologice ; ode_pățriotice,
prin câr€ Taudă victa frugală a_stră-.

- moşilâr, critică corupțiunea.şi viţiele_generaţiuni! mere actuafes_der
rana n ae
„maj cu smă resbelele_civile ; ode
filosofice,
în care arctă ne-cesitatea inevitabilă.
a morții, şi egal
a_Gmenilop.
înaintea ex,
„combătinăi

torielor,

luxul. și_venalitațea,_apoteosări

pacea sulletescă și seninătatea

ă--implinirea

consciinței.

-

da-

A

-

G- DEM.
„TEODORESCU

59.

ticii şi prin ideiele” - originale !. — In
.

raţiu'e
„pentru

firesci, familiari

moravurile

vieţii

satire '0-

şi de spirită. Blândt

private,

severii

pentru

-ale vieţii: publice, elii :se. conformă epocel. în
care trăia, coruptă în realitate, der învelită cuă

spoi6lă de civilisare şi urbanitate. De aceia nu
'stăşiă viţiele, nici nu le biciuiesce cu asprime,
“ci numa! arâtă câtă suntii de ridicule, -ba ride:
'chiar'de sineşi, atribuindu'şi defecte pe.care.nu
le avea; fără a se da vră-dată ca modelii de vir-

„tute. Principiu” i filosoficii este. eclectismulii,

ca.

- lea. de midlocii, aiurea mediocritas, pacea” internă,
consciinţa

senină,

care

singure

potă

s&- procure

omului unul trâiu terice?. "Ăst felii laudă iubirea „virtuţii, a'patriei, a îr umăselor arte—fiă în'composiţiunile'i: livice, fiă în satire şi în epistole —
scriindu în mod subiectivă, nu ca să atace, ci:
ca să corâgă' sub forme glumeţe, prin. urmare atrăgătore. Armonia esametrelor i € pre. puţinii simțită, căci, prin marea
menii ce întrebuinţeză,

lor varietate şi prin terse apropiă- mai multi

“de “prosă, de vorbirea comună tuturor 6menilor:.
de aceia le şi intituleză sermones, convorbiri fami=liare, după modelele socratice, care, sub forma i-roniei, ascundii uă înţelepciune practică, învățând:
adevărulii. binele, frumosului. Aci se găsescu sim- -

țiminte nobile, cunoscință despre omeni-şi despre:

- conveninţele sociale, nă pictură fidelă şi. însufleţită a-seculului în care vieţuia- autorulii: 'Sti-

„lulii şi limba ti suntii imbibate “de aticisme. Câti

despre. epistole, ele pară ca uă corespondinţă.
despre subiecte de, filosofiă practică, scrise cu:
urbanitate şi cu tendinţe. didactice.. De satirese. deosebesci prin aceia, că scriitorulii nu: critică:
moravurile altora, ci vorbesc6 .mai multi! de„Spre sineșşi, despre dorinţele şi afecţiunile”i pro-

pb seu trăcteză subiecte literare, ca s& instru. Suetonius, Vila Augusti. -,

--

a. Despre aceste teorii aristotelice, să se consulte” Istoria:
Alosofiei antice, pagina 940,
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| iâscă tinerimea, săi formeze atâtă 'gustulii; câtii
-*Şi carăcteruli1: -probă
„atâta 'simplicitate

Şi

Arta poetică. în:carecu
vioiciune

acumuleză

.

pre-

-.cepte din. Retorica şi Poetica lu! Ariștotele, for:
mânat ca uni tractatii de. estetică, cum nu se
produsese în literatura grecă.:

„Le Pedone ALBINOVANU, “contimpuranuliă

şi a-

miculă lui :Ovidiu (anul 756 seu .3. p.. Cr), e
-autorulă unei elegii intitulate Consolatio ad i
"-viam Auguștam. de morte Drusi, xecomendabilă
prin profundimea. simţimintelor. Şi-prin Puritatea -.
” stilului. Elu:escelase .în epigrame şi în poesia
eroică, scriindi uă. Teseidă. şi vă poemă despre

călătoria

lur. Germanicus

pe.marea

|

sepțentrio- :

__mală. Asemenea i-se mai atribuie două elegiy:
| Maecenate moribundo şi De obilu Mzecenalis..

De
.

Ş 95. —Traducer ea. operelor grece şi: 'Studiarea
„poeţilor alesandrini deteră epopeiei
«multă

artă şi uă mai nare

ToMane'mai

regularitate. Cn, MATIU,

-. care înflori pe la 714 (40 a. Cr.),. autori de mi-.
- me, traduse. din. noii Iliada, în versuri iambice..
A Publiu „Terenţiu VARONE “ATACINULU (născutii

:

la 672 săi 82 a. Cr., în satului Atacu din Galia-.
„ narbonensă, după: alţii la Narbona) traduse 'Ar-:
gonaulica,. lui Apoloniu din Rodos şi scrierile
lul
„Aratu, apoi

compuse câte-va

mică

poeme

epice:

. |

_ (precum despre resbeluli lui Cesare în contra
Sequanilor), descriptive, satirice? şi didactice, . |

“între care

Ponticon,

despre, causele Ruxului

şi

- refluxului.
“Intre” poeţii pier mai “suntii menţionaţi :—C, "-Asiniu POLIONE,. fostii consuli, şi Luciu

celii d'ântâiu. protectorulii, celui
*_

“4. Quintiliani Zastititiones oratori, lib. N, 4.
2, In satire fusese mediocru, după 'cum

târele versuri ale lui Oraţiu (Satisorum
Hoc

.

,

vesultă: din urmă-

lib. ÎL. X. 46.): .

erat,. experto fiustra Varone

Atque quibusdam

VARIU,

d'atii duoilea

Atacino

aliis, melius quod scribere possim.
7:

:
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_

amiculii lui Vergiliii t;—vaLoru, forte lăudatii de:
- Tibuli? ;—G. RABIRIU, amintită de

—Furiu

Quintiliană;:

BIBACULUt şi alţii. Dâr dintre toţi acesti.><“

poeţi epici,

-

celui mai însemnati e Publius Vergi-.

lius Maro.

en

Publiu VERGILIU MARONE
se născu la Andes.
(adi. Pietola), satii de lângă Mantua, aprope de.

|

„-“viulii: Mincio5,:în anul: 08% (70 a. Cr.). După:
- ce'studiă la: Cremona, penă în etate de 16 ani,:
trecu 'la Milanu,

unde dobândi

noţiuni: de

ma=-

"tematice, medicină şi veterinăriă,. sciinţe naturale.şi filosofiă, 6r. de aci .la Neapole, unde'şi.”

-

completă studiul
literaturii. grece. sub grama-:
ticulu -Parteniu. In etate de 23 ani, se întârse la.
Roma şi-irmă prelegerile filosofului 'epicureti:
Syron, ale cărui idei n'avură asupră'i influinţa
ce'i produseră învăţămintele 'scolei "platonice î.
Cându tatălui lui? fu desposedati,
cu ocusiunea:

împărțirii. de

pămenturi

la veternani

(în urma: -

luptei de la Filipi), Vergiliu merse din noii la Ro-:
„mă şi, prin amicu”'i Asiniu Polione, dobândi de la:

"“Mecenate restituirea "proprietăţii paterne.
--mici avu pe Alfenu

raţin,

Ca a-

Varu, Polione, Mecenate, O- ..

Ploţiu Tuca şi'alţii. De şi Augustii îlti iubia,..

poetului

€ris€

nu se amestecă:

în afacerile

pu- .

„blice, trăind. devotatii muselor («quarum sacra.
1. Oraţiu dice despre dânșii: .
Facta canit,

„Un nemo,

pede

ter

Polio regum

percuss6.

Varius ducit.

:

::

Forte

.

epos,

.
acer

ii

2. «Valgius, &terno:propior. non alter Homeros.a
3. '<Cognitione non indişnus, si vacat». Eli întreprinsese a
scrie uă poemă epică despre
bătălia de la Acţiu.
,
.
„4. Care este menţionatii de Catulii, Suetoniu, Taciti și Quintilianii. Oraţiu îl amintesce asemenea în faimosul versiă <«Fu- =

„rius hibernas cana nive conspuit Alpes».
aa
5. De unde şi supranumirile 1 de. Andines, Mantuanus, “şi:
Minciades,.
pe care

i-le 'deteră: scriitorit posteriori.

G; Din causa acester mulțimi de cunoscințe, se născu legenda *

că Vergiliu fusese iniţiatii în artele oculte, în
7. Mică proprietară și olară de profesiune.
EN

„-

,

-

vrăjitoriă.
|

,

NR

.
”

..
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ferebat. ingenti pereussus amore») cândii la ţâră,
cându.la homa,, cândii la Neapole.: În. ultimil

anl.al
în

vieţii, făcendu uă călătoriă
în Grecia

Asia,

şi.

ca să vedă- ruinele Troiei, la Atena îu-

.

"telni pe Augusti, cu-care se :decise a sentorce
în Italia. Bola de: lângore agravându-i-se .pe.
drumii, “abia ajunse la: Brundusiu (după alţii la

Tarentii), şi muri ia 21 Septembre,
a. Cr).

Trei

colica»

(scrise

anulii 735 (19

lucrări făcură strălucită numele lui

.

Vergiliu: Bucolicele,-Georgicele
şi Eneida. — «Bu: - G.
„din

mai

în

timpi

de 6 anl) se compuni

sii .idile”

dece ecloge

multii în formă,

ale lui Teoeriti.

de

Eli face

0. --

pastorale, imitate,

câtu prin

fondi, după

continue: alusiuni.la -

„-&venimentele "politice ale epocei. se .represintă.
.
perso:,forma
sub
vieţii
întemplările
“pe sine și
nelor introduse într'ensele. In privinţa natura+
lităţii, păstorii lui parii.cu multi ma! civilisaţi

de câtă ai poetului greci din Sicilia. Ast-felu,,
„pe câti-câstigă. în eleganţă şi demnitate, pe atâtii perde: din simplicitate.

repârtă la perioda

Tote

coprinsă între

bucolicele

se

anil 27 şi 93

poemă. d'uă.periecţiane
a.Cr.1,.— «Georgica»,
în poeşia. didactică,

singulară, -care

“ tracteză despre

făcu epocă

agricultură îi genere. - Cartea I

/:

şi. cultura ce li. se
“privesce natia t&rămurilor
plantele, în.
subiecti
ca
potrivesce ; a Î|__are
speciali

viţa de..vieă,

pămentulii ce

le convine. :

III tracteză despre, .
şi modulii d'a-le propaga ; a despre.midlocele
de. |

și
animale, despre_epizootii
vindecare; a IV despre albine şi, roiuri, despre .
crescerea şi obiceiurile lor, împreunăcu episo-. .
dulii lui Aristeă,în care se intercalâză. ali poe-.

„tului legendarii.Orfei. Acestă operăfu compusă în timpu de 7âni, Gu scopulii: de a facepe Ro- :
mani

s& iubescă

agricultura ca: strămoşii

lor.

Cincinatu, Deciu,Regulu, M. P. Catone; de a con-.

“4.

.-

i

E

o

zu.

i

a

In ordine ehronologică suntii aşedate ast-felă ;-2, 3, 1,5,

9, 4, 6, 8, 7, 10

Aaaa

|

7p.
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vinge, pe veteranii,
menturi de

7

cărora li'se “impărţiseră pă-...

către-Augusti,

că aratulii

şi grădi-

- năria, îngrijirea-animalelor şi agricultura suntii
”
“ocupăţiuni totii atâtii de. nobile ca magistratu-.-:
„rile din. Roma -şi ca 'cele măi inalte grade mili- |
„tare. Pentru . scrierea Georgicelor, poetulă con-:
-“sultă mai tâte. operele grece şi romane, în“prosă..:„Şi în versuri, dela “Epţa za: Tptoce a lui Esiodă, penă
la Dere rustica a lul-Terenţiu Varone. 'Recomen- .
“dabile prin desvoltări;. prin episâde, prin stili
- Şi print”uă versificare armoni0să, Georgicele constituie unu.adevăratit model de poesiă latinăt. .

.

i eieis» poemă epică În duo&-spre-dece cân-':
„turi (scrisă in spăţiii
de 11_anr
,dâr r&masă nea
s
=
„+ erminală. şi pe care
postulii ară fi,.voilă 's'o „* nimicescă)
are ca- subiectii fuga lui Enea din - Troia, sosirea lulîn Sicilia, vicisitudinile prin
care

trece-penă la Cartaginea, apoi stabilirea'i în.La- -

“țiu..
de unde'şi.trase originea

familia regilor din „ Alba,' Romu
„şi lu
întrega: seriă a domnitorilor .'_pen6la Augusti, descendintele tui Iulii Asca
niu,

. :
“prin :urmare strănepotii ali Venerer. Planu
liă pri- . „melor şcse cărţi amintesce Qdisea; ali celor
-l-alte

şese Iliada lui. Omeri,. imitătă îmin modii ser..
vilu; ci: Ga de -unii
poetii originari,

scă&torit alu: moravurilor.şi

:-În vepresintarea
iectelor,

Vergiliă.

buni

tradiţiunilor

cuno-

italice. . -

afecţiunilor şi însufleţirea obîntrece

nu

numai

ci pe orl-care: altă scriitorii ali Romei.pe. Omeri,.
Ast-felu.
» Eneida: rămase cu dreptii cuventă uă
poemă na-.

ţională a. Romanilor, de-6re-ce-se'bas

” gende răspândite chiarii prin operele a pe le- lui Neviii
„Şi Eniu
Intre.:
altete, se impută poetului? 40 că:.
„ desa intervenire a: deilor nu 'dă
' operei uă
A

Părţile iai, înseranate suntii : elogiu

li Iialiet “CL, v. 436
et: seq.), primăvera (UI, v. 323-et
seq.),. fericirea Vieţii de “la .
țeră dl, 458 et seq.), puterea
iubirii (III, 249 et: seq.), epi-!
„ zootia din Alpii-norici (II, 414
„prietară (IV, 126et seq.); episod et seq.), cultura Micului pro: ul
lui Aristei, mărita cu ală...
„. A-Orfeii şi. Euridica

” 315 până la fine):
(IV,

:

”

.

e
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RATURII LATISE, i

Sia

legătără. Organică,
eroului: principală.

nici
e
cei

năs

p'are. activitate: ȘI:

ţiativă personală, ci că & condusi ni ina) ANI
ale
"Si întrecută atâtă de Didona, câtu şi de
nu ;
30 că. în Eneida se vede la totii pasulii arta poetulul, amestecul elementului lirică şi elegiacu,
trecerea: de la represihtarea curatii obiectivă la:
, poesia . subiectivă; totulă fiindă' ordinati ca: să
scâtă în: evidinţă.- pe. Romani. şi familia! Iulia..:
“Cu: t6te aceste neajunsuri, pe tare autorulii le-' *

ară fi. îndreptată in parte, dâc'ară fi mai trăiti 1, .

„Eneida are:calităţi incomparabile : abundă . în
“simţiminte, in scene “şi în 'descrieri,: cară: de-

“notă

uă inimă impresionabilă ; poetuliă animeză.

şi înobilâză- totă: natura ; aci

- iosii în epis6de. "Vergiliu
„semnată de “caractere, nu

e patetici, aci du-.-.

nu e unii-pictoră în-...
strălucesce prin in-.-

venţiune, -dâr. . posedă hbogăţiă de .cunoscinţe,
- gustii bine formată 'şi vedesce unii simţimenti

alesii despre ce-e frumosii,: despre ce se cuvine: Ă
Limba întrebuințată de dânsulit e îngrijită, va- .
riată, elegantă. Versulii are 'uă 'armoniă poto-:
lită, care. e: perlecţiunea artei, pentru că în mo-.-"
* duliă celii inal firescă oglindesce Ensăşi natura.
. „Poetulă, ori despre ce-arii vorbi, scie: .s8 -gă-.
„S6scă calea

nu numai

ce

conduce

la inimă şi s&şi asicure

'admiraţiunea,; ci

lors. — Totu. “Sub. numele

şi. iubirea cititori:

lui Vergiliu

s'au
;
pusi

1, Se scie că, înainte” de: a muri, „Vergiliu esprimase “două
dorințe: să fiă îmbrmântată la: Neapole şi st i-se- ardă Ene- .
ida. Cea d'ântâiii îi fu îndeplinită ; câtă despre a doua, AuE gustă” insărcină pe L: Variu şi: Ploţiă Tuca, amicii. poetului, -

cu transcrierea şi publicarea poemei.
"9. Dintre care cele mal însemnate “sunti: . căderea: Troiei

(cartea II şi II): pasiunea

și

sinucidevea. Didonel

+ descrierea infernului ” şi a câmpielor

(IV şi Y),.. -

&lisee, „după 'cdlogma lui.

Platone (VI), omorirea. lui Cacus (VIII), amiciţia lux Nisu şi
Eurială „IS, ard6rea .resbelnică a Camilei (XD).
--3. Dintre: comentatori lu! Vergiliu, mai însemnată e Serviu
„ Onoratii Mauru, gramaticii” din secululii V p. Cr. Despre Ver„ giliu' a se vede Quintiliană.' x 1; Macrobiu. Saturnal. Y. 2.

:
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câte- va mică composiţiunt, intitulăte Culea:..
iris,
Copa, Moretum,: care. ari fi, după unii, eserciție ”
din tinerețe, după alţii producer! ale unor poeţi posteriori.

$ 26. — In secululii lui Augustă,
ctică mai
EMILIU

genulii aida-

fa cultivată de. poeţii următori:
MACRU din

Verona, mhediciă. de profe-.

siune (mortii - la 738: sâi 16 a. “Cr.),

:

scrise de-

spre reproducerea pasărilor. în Ornithogonia şi
despre: şerpi în Ophiacă;, ambele opere perdute astă-di. Scrierea despre proprietăţile plantelor.
venin6se, intitulată :De virtulibus. herbarum Şi
mai întregă imitată după poetulă .grecă “Nican-!
-dru,. îi este contestată şi atribuită “altui medicii
„ posteriori, cu acelaşi numet.

N

_M. MAXILIU compuse Astronomicon, unii tractatii

în cinci cânturi despre înfluinţa constelaţiunilor“asupra destinelor. umane. Materia e conformă .
credințelor - transmise” Greciei de către preoţii
Chaldei şi Magii Persiei 2, dâr escelâză prin no- . .
utatea espuneri! şi prin frumuseţea limbagiului,
de şi este lipsită” de unitate, de şşi. 'coprinde mai
multi aserţiuni eronate.
CESARE GERMANICU,

fiiulii lui Drusu, născutii

pe la anul 737 (17 a. Cr.) şi otrăvitii la-Antiochia,!
făcu vă nouă traducere din. operele lui Aratus:
din Soli3, intitulate Fenoinenele (Ta« Zarea) ŞI

Prognosticele
care

adause

(Id îtooijnzta),

proprii:

GRAȚIU FALISCU,

născutii

intercalându- le orela. Faleria,

contim--.

„purani cu Ovidiu şi fericitii imitatoriă alti lui Ver"giliu,

scrise

despre

venătoriă unu

Cynegelicon

Îl. A se vedă Tr istele lux Ovidiu lib. IV. eleg.. +0: vers AI,

2. A se vede studiulă mei despre. Miturile. lunare şi IL
storia filosofici antice; paginile 33-35, 37-39,
.
„8. A se vede Istoria «Filosofiei antice, pag. 215, 337, „503.

|
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in 5%0 esametre, destul de bune în privinţa
limbii şi a versificării.
iu îm e
pe
$ 27. — In satiră, pe lângă Ovidiu, 'Oraţiu şi.

"AM. Terenţiu Varone, se încercă VALERIU CÂTONE,
„care, fiindă desposedatii de avereîn proscripţi-!
unile lui Sila, compuse câte-va imprecaţiuni, in-

|

„ Htulate Diva, sub formă de dialogi in versuri.
$ 28. — In ramura -comediei se menţioneză.

-

C. MELISsUS, bibliotecarulii lui Augustit, pentru...
composiţiunile”i trabeate (aşia numite de la tra-. .
bea, haina purpuriă pe, care .0. purta pers6-.

niele din drame) 'şi poetulii -vALGIus, autorulti
comediei Acteon.
Da
:
Pe lângă drama. propriu disă (Atellane), în
care L.. POMPONIUşi Q. XEvIU se deosebiseră prin -

„Scrieri Ore-cum

licenţi6se,

pe scena

romană

se

mal introduseră şi aşia nurnitele Mime, composițiuni în care intriga şi dialoguli ereaii insufleţite,

variate şi mărite prin

gesturi espresive ca să es-

cite risulu!. Aceste represintări nu ereaii suscep-;

..

tibile d'uă poesiă înaltă, der îşi ajungeau scopulu;.
„căci, printre: glume, autoruli. putea se străcore.

adovetulii şi să intercaleze câte-va sentințe. morale. Sub Augustii, mimele deveniră Pantomime,,
represintaţiuni mute, în care totă arta se redu-

„cea la joculu mânilor, la mobilitatea: figurii, la,
imlădiările corpului. Cei mai renumiți artisti fură: :

„ PILADE Şi BĂTILY, escelândii primulă in panto„mima

_

tragică,

secunduli

în.cea

comică.

Decimă IUNIU LABEnIă, călari romani, înflori ,
pe la anulii 703 (51 a. Cr.) şi compuse vro 40

"mime, int”ună stilă aspru şi satiricu. Fiindă-că
„. biciuise
.pe Iuliu Cesare, dictatorulu îli sili, la
vevsta'i de 60 ani, s& apară ca: actoru.pe scenă,

„cu

ocasiunea serbărilor

pentru

triumfurile

ce

repurtase, şi să declame prologulu unei comedii,
A,

Ciceronis Epistolee ad familiares, IX, 16.+

1

60

_

i

4

“ TEODORESCU G.. DEM.

în' care simţimintele şi cugetările sșuntiă :supe-riore. formei. sub :care'le'espune autorulu.. De
la -densului ne-au rămasă puţine fragmente şi |

- titlurile a.43 mime. Cei vechi îi aduci laude
"pentru sinceritatea
'cu care infera şi batjocoria
» Viţiele

comtipuranilori.

-:

_-.

-

„ PubliusIRU, născutăîn Siria, may ântâiii sclavă, : -„« apoi
„prin
prin
ticii

liberată de stăpânului săi Clodius, sciu ca,
sentinţe morale, prin filosofiă -practică şi
esprimarea unor simţiminte demne. de an: Romani,
să. tempereze . caracterul licen-.

ţigsit ală mimelor
lui satirice?.

De.la densulii

-, posed&
uă mii.
:culegere de 800 mazime,.
din
“unele: parii întroduse:
de poeţi posteriori..

care 4 ;

"- GNEIU MATIU, traducătorulii Iliadei, setise şi

mâmiambe. (mime
"“ gendu-se

prin

în: versuri

crearea

a:unui însemnatu

iambice),. distin- .

şi -potrivita

numeri

de

noul

introducere.

cuvinte.

“Tragedia nu înflori:
mai de locii în acestă e“pocă. Afară de încercările
-lui lulii cEsARE de

„a scrie uă tragediă

Cedipu,

după. Sofocle,

şi'de :

ale lui c. ASINIU 'PILIOXE, s6 atribuie lui OGTA-

VIANU AUGUSTU. uă tragediă intilulată Ajaz, .pe.
care autorului se grăbi s'o distrug!ă;
lui MECE:
-„NATE. tragedia intitulată Prometheus; poetului
-L. VARIU unu Thyestes şi lui ovinIu uă Medeă,
„despre-care :nu

„S6u dec'a

se scie”

dec'a

vă&dutii teatrulă

fostă uă incercare din: tinerețe. . -

o

..

PRosA.-

+$.—.99.
Printre prosatoril 'din epoca lui Au- :

"gusti,

uni locă

1.: Macrobii

"A

însemnatii

Saturnalium.

îli ocupă istorici,

liber II. 7.

2. Macrobiu; Saturnăl: Ul. '7; Aulu Geliu, Not. attic. XVII. 14.
Aulu Geliu, Noctes

„3:

... .

ÎI

attica. XX.
9, XV. 95; Quintiliani, X.4.

se vede $.95, pagina '53.de mai susi,
4. Qointiliană, X. 1; 98; Vergiliu, Eclog. VIII. 9;:Oratiu
, |
„Sat.
Î. 10, ode;
Sa1. 4; De causis 'corruplta eloquentia, 12, 8:
,
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le putemii citi, celui. puţină

parie, penă. astă-di.

E

Caiu uliu CESARE (născută. la anulă

100 a.. Cr,,.mortă

în

034 seu

la 710 sei 44 a. Cr.), ale că-

rui fapte. politice -şi militare suntii-indestulă cunoscute din istoriă, cultivă de tenără literaturile grâcă şi. latină, precum şi elocinţa. Prin po-:
esil,

discursuri

“bândi.

Şi cercetări gramaticale, Îşi

renume

şi :dete literaturii

model perfectă” de

do-

-

romane ună...

composiţiuni .curată isto-

Qidip, Elogiulai_luă_frcule . şi. epigrame

Ca

0

„ Quintiliană ilă consideră ca singuri în - -:

Stare. pe. acele timpuri, să dispute Iul Cicerone
ântâietatea. Asemenea se ocupase şi cu filologia,
' .compunendi uni micii tractati intitulati De a-

halogia, dedicată lui Cicerone

şi cunoscutii prin,

desele” citaţiuni ce ne-au -păsratii vechil. gra_ matici, Ensă din-care -ne-aii r&mast : forte -pu“ține: fragmente. Ca jurisconsulti, scrisese despre . Si dreptuliă auguralu şi despre auspicie. Chiaru'la -,

versta'i înaintată compuse
alu

opune

unei

cărți

unii Anti-Cato,:spre

a lui

M.

.

Tuliu. Cicerone,

prin care, se făceu apologia. lui Catone din U"tica4.. De la: Cesare-posedemii întregi. numai o"pere

istorice,

„ pânaa),

numite Comentarie (grecesce

memorie

privitore

“Yno=:

la resbelele. purtate.

de densulii: şepte cărți «Despre resperuli ea el.
(De bello gallico) şi trei «Despre resbelulu civili». .
„(De Bello iuli). A opta carte din De bello_gallico, cOienturiele De -bello alexandrino şi
- bello africano suntil atribuite Ini-AUTU INŢIU,

'cuţiitoruli

lui Cesare,

tăliei 'de la Modena.

De bello hispanionsi,
EI “A se vedă studiuli

mortii pe câmpului: bă-

Câtii despre comentariele

autorul

mei,

De ; .:
107 .

le.e

mal puţină

care retede testul 1atini din

«Pro M. C. Marcello» (Bucuresci., 1878).
a 2 Unii: critici lea atribuită lui Caiu Oppiu..
Pe

e

63

.

-

TRODORESCUG.DEM,:

cunosculii.— Iuliu Cesare scrise fără pregătire şi. -

în midloculii armelor,

.cu :scopulii ;de â păstră

amintirea evenimentelor: de aceia comenta-riele lui nai stilulă înaltă şi spirituiii epicii
_-ali unel istorit universale, dâr suntii unt .ade-

văratii: modeli

de

naraţiune ;simplă,

răpede, a.. :

nimată, fără ornamente, c'uhiă stili limpede şi.
“curati; Deca într'ensele nu găsimu uă deplină .:
“imparţialităte, cun6scemii ensă talentulă serii-

“torului,

intinderea

vederilor

cu care

îmbrăţi-

“şeză uă mulţime de fapte, cărora le aplică epi-,
„tete şi frase. cor&spundătâre.
"Eli posedă arta. :
“de a puneîn evidinţă întemplările importante,
"de a lăsa în'umbră pe cele secundare. Descrie"rile, portretele, cuventările
din ele suntti scurte |

"şi mărețe,

constituindu

lucrări

aprope perfecte.

tocmai prin marea-le simplicitate, prin 'clarita“lea, precisiunea şi eleganța ce le: caracterisă.

De

aceia Cicerone

„Qicendiă
“tora.d'a

le aduce

laude .meritatet,

că sunt de natură a stăvili dorința almal espune aceleaşi fapte, cu tote că,.

“în realitate, pară scrise spre a servi ca mate-.
rialu. pentru alte tractate. istorice.
Caiu

SALUSTIU

CRISPU,

născuti

la

(cetată a “SaDinilor) în anulii 668 (S6.a

Amiterni

Cr.), fu

„„rescutii în asprele reguli ale patriei.-Venindti
de

tenări-

la

Roma,

studiă

retorica

sub

.

Ateius

” Protextatus, apoi se consecră afacerilor publice:

„fu cestoră, tribuni ali plebei şi senatori, der
vemase puţini în acâstă -demnitate; căci în a- -

nuli 70% censorii îl

escluserăi din senat, fiă -

“din câusa vieţii lui puțină corecte, fie (după
cum susțin alţii) prin intrigile -inimicilor poJitici. Plecândt in Galia lângă Cesare, la întâr-

„cere i-se deschiseră.
din noi uşile senatului Şi
dobândi administrarea: Numidiei. Acolo culese:
i, In Brutus sive De

I; Suetoniu, Vila

Ce

claris

ovatori

72-13:

Sg

atoribus,

(sm

Quintilianu.

X

Quintilianu, %,
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.

„mu numai documente istorice, der şi uă mare
"avere, cu care cumpără vila.de la Tibure. In
“ultimii ani, îşi scrise istoria
în bogata"! proprietate de pe muntele Quirinală, cu grădini pre- |
ți6se, unde muri în anulit 719 (35 a.Cr.). Ope- ...
„ rele Jul Salustiii suntă : Istoria poporului. romanii,

“în care se.narau faptele intemplate. de la mortea lui Sila_penă
la conjuraţiunea -lui Catilina
(676-688), scriere în ş6se cărţi, din care ni.s'aui

“ păstrati puţine: fragmente!. In. întregului lor
.
“posedămii..dou& monografii : De, bello catilinario——

“în care se nareză conspirațiuneă lui_Catilina,
şi De bello jugurthino, despre lupta Romanilor

.

“cu 'Jugurta,
usurpătorulă regatului numidică..
„Alte scrieri, care i-se atribuie, precum două e:
„pistole către. Cesare, —în privinţa nouei organi- .
“sări, ceplănuia să de statului (De ordinanda repu-.
blica),cum şi câte-va composiţiuni declamatore—
'suntit eserciţie literare ale unor retort poșteriori.
“Im cea d'ântâiti monografiă, caracteruli perso-.

„melor

şi. depingerea

corupţiunii. "moravurilor. :

suntii din: cele mai bine esecutate?, 6r naraţi“unea e plină
de vioiciune. Critica găsesce că
- începutuli e d'uă lungime escesivă, că 'autoruliu |..

“e parţial faţă de Cicerone, pe care 'lă.ura per„_“sonală. Cu tote acestea, desvoltă cu măiestriă ca-

.

- usele conspiraţiunii, voindii-a nimici atâtu reua

-opiniune,
ce se formase despre.scriitorii în urma
ruşinii

suferite, cât

-Cesare arii

şi bănuicla

fi susținutii tendinţele

.că partita lul

reformatore

„ale lui Catilina. In a doua monografiă,. compusă
“mal nainte, espunerea faptelor e viiă şi insufleţită.

- Autorulă esceleză prin deplina'cunoscerea lo“curilor.şi a 6menilor, printr'uă. minunată espe1. Preşedintele De Brosses se încerci

" înte?a

(Dijon.

lui. Iistoive

1111),

du.

VII

siccle:

în trei volume.

de

lu

să restabilâscă opera,
republique-

:

romaine

|

"9. «Statui res gestas populi romani, carptim ut quzeqe me- |,
„ moria digna. videbantur, pevscribere : co magis quod mihi a
“:spe, metu,-partibus reipublicze animus liber erat» Catil. Cap. V, /
d

-

i:

04:

„

TEODORESCU G!: DEM.

vienţă despre afacerile militare şi politice, prin:
„arta istorică. Introducerile, de şi bogate în cuue- |
tări filosofice. suntă pre generale, faţă cu epocele

restrinse şi subiectele ce îmbrăţişeză. Caracterulie

scrierilor lul Salustiu e pătrunderea evenimen-.
„telor ce nar6ză, explicarea causelor şi efectelor,
gruparea:
şi: concisiunea, în care se silia să ega-

sleze pe Tucidide. El scie să pună orl-ce lucru la

„loculă cuvenitii,'să represinte trecutul c'uă viiă
“intuiţiune, să transporte pe cititori.
prin gtavitate, prin căldură,
prin răpediciunea espunerii,

care'i dai unii aspectii de 6re:care maiestate. Lim-,

ba! e. curată

şi împodobită,
epsă întrebuinţeză

* pre cu afectaţiune formele archaice, imitate după

“Uatone.: Știlulii are uă iuţelă şi uă encrgiă deSe pâte dârgice că Salustiu esta unii i„„Storicu de prima categoriă,-căci ast-felu se arctă

»..“osebită;

„Prin .schiţarea 'carăcterelor, prin noţiunile'i ge„ografice
,.. prin concisiune,. prin

"morala

dedusă

„din fapte, 'de şi pe unii toni cam declamatoră!.

. “Cornelius .NEPos

se.născu, după tâte

probabi„. Tităţile, între “ariir.6şi58.
668 (6 şi. 86 a. Cr.) la
- Parma seu, după. alţi,la Ostilia, în vecinătate
» Veronel. Eli trăi cândiîn Galia cisalpină, cândita
„la Roma, undefu amicii cu Titu: Pomponiu
A„tăcu,

cu

Cicerone, cu 'Catulii (carei

relei:poetice),

şi: muri în anulu

dedică ope-

724 (30a. Cr.),

„otrăvită de uni libertiă. ală lur, Clistene.

„..„ marea! Chronică, care espunea în trei cărti Din
fap„tele. istoriei universale (după-impărţirea varoni-

„ană a epocelor, în mitice, fabul&seşi istorice),
ne-au rămasu-d

„„„DUu

E nate.. Biografiele

e

câtă fraamente neinsem-

lui Aticu

şi celor mai mari căpitani paru a fi uă prescurtare din
a” De
„viris îllustribus sive Vile îltustriums “oper
scrieri revedule şi
de mai. multe

ori: publicate

sub

nu-

„de-Qaintiliani
lib. X. T; Aulu Geliu, lib.'1I1, 4.—ePrimus ro-

pane Moti Aie Safta eter dânsul (E
y

+
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e

mele lui Emiliy

..:

MR

i

PROBU,

x.

“

65.
:

DCI

i

.

despre care s'a consta-

i

tată în: urmă
'că fusese. numai unu- culegători,
car& le copiase spre. a le dărui împăratului
Te-

„odosiă-celii inare, In "acestă carte, destinată ce"lor -nedrepinşi cu istoria, se celebraă persone
însemnate
de toti felulii, filosofi, 6meni de stată,
” r&sboinici, etc., ca să se inspire emulaţiune pen-

tru totit.
ce e mare, 'bunii-şi frumosi. Dintr'Ensa-

posed&mi, incomplete;

străluciți căpitani»,

,

numai « Vieţile celor. mai

dedicate lui:T. Pomponiu A-"

ticu, în care se coprindii dou&-qeci biografil, mai
tâte de comandanţi greci, şi: ună.capituli intitulatii: De.regibus, simplă enumerare a celor mai

rerumiți regi din Persia
biografia lui Amilcare

'şi din” Macedonia, -cu -;

şi Anibale. Pe lângă ace-

stea, i-se: atribuie uă Vicţă a lui Catone celui bă&trânu şi Vicța lui T. Pomponiu Aticu, espusă pe
largi şi lucrată cu îngrijire, întrună stilă forte

alesii. Corneliu Nepote se inspiră”
din. operele? - .
I
istoricilor greci Tucidide !,, Xenofonte *,"Etforu şi .
Teopompiă, der se arâtă destulii'
de consciinţiosu
“în alegerea şi natarea faptelor, citândiă diferitele
isvâre la care se adresase ; de aceiă cel vechi
ţinură tot-d6-una semă de afirmările-lui. Singura. - *
“imputare, ce i-sa adusi,-privesce.inesactitatea

indicărilor cronologiceşi geografice.

Limba'i e

curatăşi elegantă, stilulii luminosă şi linistitu, a-

- fară de câţi-va termeni de uă latinitate,suspectă
şi de construcţiuni conforme
ceia-ce se pâte'atribui nu atât

compilatorulul

sintasei grece,
autorului, câtii

Emiliu Probu..

TROGU POMPE,

.

născută în.Galia; înflori sub

Augustii şi, după esemplulii lui. Teopompi din
„sub titlului
Chios, scrise uă istoriă universală

„de. Historia philippica, adică ună tractatii specială despre

istoria regatului

măcedonici, în pa-

A.A se veds Istoric, filosofiei antice, pag. 107, 135, 187.
9. A se vede [storia filosofiei antice, paginele 155 şi 156.
LI
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” Sa

tru- deci. Şii-patra de: cărţi; de la fiipi: celti-mare.
“penă. la cucerirea acelei - “țări. de către Romani.” .
Elă adause, ca episâde, notițe geografice. şi isto-rice despre” tâte' regiunile, ccare pe rond apar- Ă
“tinuseră Macedoniel !. .
aaa
“Tibi POMPONIU. inicu:: născută la anulă Bo- o
mei 644 “(mortă la 799); fusese supranumită:
“ast (GTi pentru. luigă'i”şedere la studii. în? ca: .
"_pitâla Alicel, de. unde se întrse cu gustul formatii, cu: erudiţiune şi c'uă mulţime fe volume
- manuscrise. Eli esercită mare, influinţă asupra literaţilor: timpului. şi. scrise De anagistrati-

bus et familiis, c'uă monografiă De consulatu Ci: -

ceronis, unde lăuda meritele şi talentulii nestrămutatului său: amică, carei dedicase mai multe:
opere şi -atâtea epistole. Dintr'ensele nu ni..sa

păstrat

nimici

penă

astă-di...

.

”

„.
Asemenea; s'ait perduli ; producerile
- lor şi jurisconsulţilor
Eliu TuBERONE, L.
ORTENSIU, MM. BRUTU, Asiniu POLIONE,
cu semă autobiografiele lu AUGUSTU Şi

”

oratoriLUCEIU,
der. mai
AGRIPA.

-

“De la Mesala, CORVI NU: ne-a rămastă carte De
'progenie Augusti: Casaris, compendiu istoricii:
alii Romei de la sosirea lui Enea în Italia penă
la: impăratul Augustu. .
i

Puţine frâgmente

lu! FENESTELA, Care
mei 113 (20 p.- Ca).

posedemiă
înflorise

'şi: din “ Analele

pe la. anuli

Ro-

-

TI7U: LIVIU în primulii istorici, care: în pto- .
puse şi putu serie, uă istoriă romană completă
Elă se născu în anulu 695 (59 a. Cr.) la Padova
-

(Pataviun 2. Venind Ga'se'şi i Coilinue-studjelă.
a

i.

'Trogu' Pompeu

„eulă Justinii. în secululii II. p. Cr.
”

A

ROL

fu compilată | mai târdit de “către istori-

7

2. A se-vede Istoria. filosofiei citice,. paginele 325 „398,
400.
3. De unde i-se dete. supranumele - pe Patapinus, AI
sto

vic. î pună data „nascerit- la 502.

Cr., a morţii la 10 p. Cr.
2

ISTORIA LiTEnATULII LATINE, GT
la pomă,: îşi. arătă talent. prin câte: va Diaio=

gură. Gilosofice,. şi. se.ținu-'departe::de afacerile
publice, devotându-se! studiului, ceia-ce”i atrase.
iubirea,

stima

.

şi-: protecţiunea : cetățenilor :'de

:

frunte: Augustii x încredinţă educaţiunea tene.-.
rului Claudiu, viitorulă succesoră ală luk Nerone;

“După încoronarea. lui Tiberiu, plecă de lacur-.

tea imperială, se întorse - in patriă şi repausâ .
de 78 ani (la 772 'scu 19 p: Cr): Liviu-.iconsecră peste dou&-deci. de ani întreprinderii. de. a
scrie istoria romană, de la inceputii penă la bă- tăliă de la Acţiu, în urma căreia Augustii r&măssese

stăpânu

pe

întrega: lume

atunci cunoscută

“

(anulu:774). -Din acâstă: operă, :scrisă în: UR
cărți! şi. care îndată asicură autorului unii forte
ăre renume, până $şi în provinciele «cele mai de-.
părtate ale imperiali, abia ne aii r&masu 39, relative la evenimentele de la fundarea Romei penă

la -anulii 4600 'şi. de la 536-penă la: 586%. Deicei-

_

l-alţi istorică, Titu Liviu:se deosebesce prin 'nobilitate. prin 'entusiasmul, poeticii, prin elocinţă,
căci. transmise “posterităţii: imaginea - măriri romane'toemai cândi:ea: ajunsese la 'punctu'i:de
"culminaţiune. Urmând ordinea: cronologică, el.
consideră istoria nu ca seiință; cica: artă? Du.

"

serie-dâr în: moi

Erodotii,

eriticii: (ad probandum),ici ca

narativă (ad: narrandum); ca :.

în “modi

opera s&i fiă citită cu. plăcere.: : Acestui scopii
şi'lă realiseză- prin armonia părţilor,:: prin. dulc6ţa şi abundanţa espunerii: “(lactea ubertas), prin”:
strălucirea -oratoriei:; prin; imparţialitate.i' Mai
multi: dă câtiă:orl-care alti” istoricul; elit scie'să .
pună lucrurile în evidenţă, ca şi cum sară i afla
: MI

.: ii

a i

i

|

1 Impărțite în , decade (evupare de câte 10 cărți.

„ A-nume cărţile I-X, XXI-XLV! Şi: uă parte din a ACI. Ună
autorii necunoscutii a compusii unii "compendiu,: “cu ajutoruli: * .

căruia: Freinsheim. (1738)

s'a încercat :să completeze, opera
----

ni Titu. Livia, imitându'i stilulă.:

3.. «Supra quam enarrari - „potest elouenteras; gieca despre
:
dânsulii Quintiliană,.
Pa

.

.

_-

.

Ea

o

Fă

.

.

.. ;

IE

|

08

3

?. + TEODORESCU:G. DEM.:

'inaintea-cititorului,: s€ le. comunice miscare şi
'vi6ţă, să. .emoţioneze şi.s&-sculpteze cu: măie- :
Striă caracterulii: parsânelor principale, prin cu-

-ventările elocinte ce le: atribuie sei prin portretele
„lor... Limba” .e;vigurâsă şi variată, 6r. câtii despre aşia numita patavinitas,

Asiniu

Polione,

pe. care i-o imputa

ea constă:
din câţi-va termeni

şi 6re-care - construcţiuni,.:considerate. ca: pro-

vincialisme: Cu t6te astea, stilulii îl e periodic
şi grandiosii,.:făr'a căde în. declamaţiune:şi în
- esagerare : ; aci:impodobitiă, aci simplu, concisă,
sublimii, aci: colorati
uă. continuă şi: nouă

:şi; capabili d'a: produce
desmierdare. Cesare în-

semna din.memoriă.şi trarismitea fapte.săvârşite ! -

de densulii.:: Salustiu:-povestiă: evenimente. în"template .pe timpuli lui, despre care erea uşorit

- S&şI "procure
uă justă

: cunoscinţă. Corneliu.
Ne-

pos. îşi estrăgea: materia
din

scrierile grece. Titu:

Liviu, din contra. aveasă consulte isvore: de-

“părtate, felurite
:şi numerâse,

-ceia-ce

a pusi în

cât va la iînduoielă. veracitatea celor.-spuse de
densulii, considerându!lii
ca. pre. creduli şi: iubitori de. fabule, ca pe unii.poeti :epiciă, ca pe uni

dramaturgi. Adeverulii e că, de şi nu profită de

tote documentele menţionate de greculu Polibiu!,
totuşi are grijă să argte loculu:de unde'şi i€ in:
“formațiunileşi de: multe -orl pare nesicură de“ spre caracterul fabulosii alii primelor epoce ale

Romei. Câtii despre. istoricii anteriori, le citeză
aserţiunile.şi le compară:cu altele. sâii cu tradiţiunea.. orală. :Dâca'i: place
:să :repârie cu de-

„ame&nuntulu tote ar&tările supranaturale,
tâte pro-

digiele superstiţiâse,
. în “acesta se conformă a-

„tâu -deprinderii

epocei şi caracterului romană,

„4. Mar esistai,.
pe. timpulă: acela, analele pontificilor, fastele

* consulare,
„_

registrele .censuale,

monumente

cu inseripţiuni,

ta-

ble de bronzii cu decretele. senatului,. legile sancţionate prin
votulii poporului, ba chiarii şi unii vechiit- trăctată comercială

închiăiată.cu Cariaginesii.

Despre

Polibiu,'

să se

i storia filosofiei antice, 'paginele; 957, 292şi 402,

cunsulte

si

1-

:
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cât şi cronicelor -pontificule; în câre:se găsiaii

„consemnate

acele prodigie, strinsă legate

cu si-

4

N

"stema religi6să, cu interesele statului,cu mora:
„vurile vechilor Roman!. :Decă,în “fine,:.câte-va .
părți din opera lui Titu Liviu pară a'se depărta _

"de 'osactitate,. acesta se esplică, şi prin: mărimea
scrierii,

'şi prin dificultăţile:
de:totiă: felulă, ce.
3

întempina autorul.
Fasti

.

pa

prenestini

tii

e e

ie

IRI,

pa

IE

erea unii calendar.

E

ta

îi.

românii,

„ datorită gramaticului M.'vERIU FLACU, săpali în

marmoră şi rădicată,ca monumentă publică,
in oraşulă. Preneste, unde se păstrâ.penă în se-

„ cululă
1v după

-Cristi.

-

Pe. lângă arătarea:
fiă-

-

cărei sărbători, coprindea. în. prescurtare ; deScrierea evenimentelor. mai. însemnate, relative

la familia lui Augustă. Dintr'Ensulii -posedămii
„fragmente despre patru luni ale anului *..

Inainte de a muri la: Nola,în etate de 73-ani

(14 p. Cr.), Augustii îşi: scrisese faptele ma! însemnate (es gest. divi Augusti). Uă 'copiă după.

densele,. săpate. pe 2 table

de bronză,

i-se pu-

":sese in mausoleiider
, aii dispăr
cu,utii
timpului:
In schimbă, posed&miu Monumnentum ancyranum,
lespedile- care ornaă templulă de marmoră rării din. Ancira

lui. Augustă

de; către locuito- -

(Angora)*... Inscripţiunile

grece

şi!

“latine de pe păreţii templului: constituiescii. testamentulu.

politici

prescurtată

a acestui

ali .lui Aucusră,, în

i

«dicată în onorea

care

suntu espuse aciele'i de căpeteniă:- uă. istoriă
"GC.

mare

împărată*...:

ai

lulu 1GING; Dăscutii
în; Spania 'sâi, după

alţii, in Alesandria, fu'libertă''ală lui Augustă
“Şi amicii

infidelii alii [ul Ovidiu. Eli predete lec-.

țiuni de gramatică în Romaşi fu numită admi4. Quintiliană, VIII,
Jistoriarum.

4 şi S, L.— Lachmaân;

Titi Liviu. (Gottinga.. 1812).

De fontibus

...

2. Esplicate şi publicate “la 1179 de P.!F. Foggini (Roma). .
3. Descoperite la 1553 de A. G. Busbeck.
4. Suetoniu,

Vita Augusti,

28. 101;

Tacită,

,

,

Annales

-

1, II.
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"EODORESCU 6, DEM,

nistratoriă: ali bibliotecil: palatine. Lul i-se' atri_buie:-uni Comentariu criticu despre operele lui
= Vergiliu
; uă' culegere intitulată Liber fabularum,

„constândii. din 977 naraţiuni mitice, prescurtate
„din : gramaticii .şi: scoliastii' greci ; apoi uă Aslro“nomiă. poetică: în:. prosă “(cinci -cărţi),:in mare

-

parte; tradusă
. după .Kuzaarspiaaza. ale -lui . Era-.

tostenet, într'unu stili neglesă, dâr interesantă -pentiu Ta
noţiunile; astronomice. şi .pentru. cun6-.

„ scerea credințelor

unticităţii.

.

>

- $:80.— Elocinţa:romană, afară de Cesare, mar

avu- în acestă iepocă' şi:alți cultivatori,
ca L.
-* cOTrTA,.M.: Corneliu RUFU, C. Liciniu CALVU, ANTONIU,. CRASU, SCEVOLA' Şi: ORTENSIU, ale căror
opere n'aii .putută ajunge până astâdi. -- i

"Q. Orlali. ORTENSIU,. născutii dintr'uă familiă |

“plebeiă la anulă 640 (114 a.'Cr.),-se - rădică la.
cele mai: înalte demnități, prin talentu'i. orato-!
ici:

manifeștată,

la. etatea:de 19 ani, prin apă-

* „area provinciei Africa, în: contra

celor ce o gu-

vernaseră. După -ce, ea soldatii, servise în resbelulu marsici şi ca tribună: militară în celă:

purtati: de Sila in contra lul Mitridate,: Ortensiu

fu pe

a

rondu

alesii edil, prelori şi augurii. Cu-

-„ * Yentările Iul:şi încercările'i de. poesiă lirică:nu.ni s'ai”păstratii, dr toţi: autorii îli consideră.
= ca. mare

oratoriu, pe care-numai

Cicerone

putu

:

„„S6lu întrecă: Posedendii-uă, vastă'memoriă, ge-.

„>. „stută espresive, arta'd'a“argămenta şi d'a resuma.
cu metodă, der.ma!l cu s6mă:puterea improvi: 7 “sărik, Ortensiu repurtă succese numerâse.în totiă.. -

decursulii. resbelelor civile şi. celui

„lea. triumyi

rată, succese: care
+

-

„A.

-

_

Astronomii,

*

.
-

geometru,

Walui doui-

arii:fi rămaşii du-

=

*

o

-

etii, născută în Ciren
la anul
a

276 a. Cr. Pitagora descoperi

„ numerele cu soță (pare), Eratostene pe:cele' nesoţii (impare).
n”
A se vede Istoria filosofiei antice pag.-69, 333, 334, 337.
ziIo.
.

a

N

"A

.

gramaticii, oratorii, filosofitşi po- .

e

II

E.

-

i ISTORIA LITERATURII LATINE,

A

, arii fi avutăşi
pe lângă
deca,
, tulă
„„rabile
ci:
ră. elocinţă
de scriito
“talen

“Der, mal pre susi de toți, se distinse.Cice-. :

_rone,

principele

oratorilor romani.

.

„Marcu Tuliu CICERONE, dintr'uă familiă de călari
se născu
,
într'uă vechiă casă de ţeră lângă

municipiul. Arpinii,. la 3 Ianuariu 647

(107. a.

Cr.). Crescutit în acesti oiăşeli, fu dusii la Roma,

unde studiă: literatura grecă şi: poesia, sub con- ducereă poetului” grecii Aulu. Liciniu „Archia 1, *
p... dieptulă civilă cu augurulii Q.: Muciu 'Scevola, .

- Oratoria: cu retoruli: Apoloniu Molone

din Ro-

dos? şi cu M. Antoniu Gnifone, doctrinele filo-:

” sofiei epicur
cu:eie.
Fedru:,

pe ale celei acade-

„ Dice cu Filonet şi pe -ale celei stoice: cu Diodoti *

la

Roma.

Asemenea

se

esercilă

forte

multă în composiţiuni scrise şi în traduceri din .

limba grecă,

precum resultă din.fragmentele o-

". perel lui Aratu Ta wuvenzu, păstrate penă atădi, şi: din traducerea, la .etatea de 21 anl, a

„cărţii. lul Xenofonte, numită .0izoviprzos 6. Ceva
mal multă : scrisese uă poemă eroică Marius
-(despre. resbelele lui Mariu), precum mal târdiii
se incercase

a'şi celebra în

versuri. propriu'

"1. A se vede /stosia filosofiei antice, pâăgina 409,

:..-:

-

2. Pe.la anulu 666. Elă vebi din: noă li Roma în anulă 673,
sub Syila, ca delegati din partea Rodienilor.A se vede Îsto-

via filosofiei antice, prag. 409. - - -.

-

:

3 Fedru, discipulăalu lu! Epicurii şi pe care Cicerone îlă aşcultasela Roma şi: la Atena, scrisese ună tractată Despre
dei (Ulzzi dzâ) consultatii de Cicerone în compiinerea ope-

vel sele De natura:deorum.
” tice, pagina 398. |

A se vede Istoria filosofiei an-

„4. Filone”din- Larisa fugise la Roma pe la anulii 100 a. Cr,
„în timpul resbelului cu Mitridate. A se vede Istoria filosofiei
antice, paginele 324-395...
.
E
,
NE
_.5.-A se. vedâ Istoria [ilosoției antice, pagina 403...

.

-G. «Res faimiliares commodissime NXenophon socraticus. per-:

.

secutus est in eo libro, qui Gconomicus inscribitur, quem nos, -“ista fere ietate quum essemus, quu':es tu nunc, e grieco in la-. -

"- tinum

convertimus», Ciceronis, De o/ficiis lib. II, cap. NĂIV.

3
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conșulatii!. După
cipase

lu bătălia

ce servise in armaţăşi parti- - -.
de

la Nola, începu

se vorbescă : -

în fori la vârsta de 26 ani? (073), mal cu s6emă
întruni

“pândă pe

procesui

criminală, -apărândii

Sestu Rosciu din Amsria

şi

scă-

de acusă-

rile lui Crisogoni, favoritulii lui Sila. După aceia,

fiă din.causa

fiă. de tâmă să nu'şi atragă
plecă în

|

slabei lul sănățăţi (precum afirmă,

ura dictatorului,

Grecia şi în Asia..In timpu

de 2 ani,

frecuentă la Atena prelegerile retorilor. Gorgia
şi Demetriu, pe ale epicureilor Yedru.şi Zenone,

pe ale lui Antiochă academiculiit, la Rodos peale
fostului

săi. invă&ţători Molone.(677)şi pe ale fi-

“losofuluI stoicii Posidonii, scolarulă lui Paneţiui::

-

Intorcându-se la loma, ajunse răpede la tâte onorurile, 'fiindu alesu succesivi: la 618 cestori.
în Sicilia, unde descoperi mormentulu lui Archimede ; edili curulii la 683, cândi şi acusă pe Vere
pentru jafurile, comiseîn acea provinciă (Oratio-

„mes

în Verrem);

“propunereu

pretori”la 6856, cândii susţinu

lui Maniliu în favorea -lur. Pompeiii

(Pro lege manilia), consulă la 690. cândiă se ilustră

prin'descoperirea conspiraţiunil lui Catilina (Ord-

tiones în, Calilinam).

Primulu triumviratii
îl ţinu
e

„departe de afacerile publice şi apol îlui alungă .
în esiliit.(696) prin stăruințele lui Clodiu şi ale
facțiunii populare, supărată de pedepsele apli1. A se 'veds <Vitţa lui Cicerone» de Plutarehii. |
9. Prima”! cuvântare,

intitulată <Pro Quintio oratio>, fu pro-

. munțată în anulii Romei 072 (82 a. Cr.).- a
3. A se' vede cele ce declară în partea finală din Brutus
sive De claris 'oratoribus.
N
e
4. Despre Fedru, Zenone

via filosofiei antice,

"9.

Paneţiu

-

din Rodos, filosofă stoică, veni la Roma în anulu

.

lui, Leliu

260, 980,

315,

cf. Isto-

410;

320,/991.920, 402 40050-410.
150 a. Cr. recomândatii

..

şi Antiochi din Ascalonă,

pag. 398; 409;

398,

de .către Diogene'din

Babi-

officiis. Despre.Paneţiu şi Posidoniu,

cf. [-

lona. La 148 însoţi pe Scipione în espedițiunea'i din-Africa, apol se întârse în “patriă și 'muri li 650 de la fundarea Romei...
Opera lui Despre datoviă (legi s05 xaltzoiecs).a fostii imitată
de Cicerone

în De

storia filosofiei antice, pag. 281, 285, 290-294, 401-402, 410-411.

pi.

.

.

.

“ISTORA

i

Ei

LITERATURII

E

LATINE.,

”

Ă

N

73

cate complicilor.
lui. Catilina. . Atunci. Cicerone
-se îndreptă spre Grecia, cândi, ivindu-se. neinţelegerile dintre Cesare și. Pompeii, fu. rechiă-

„mată, după15
na;

Cu aplause

luni şi primită cu onoruri în Ro
în t6tă

Italia.

Mai. târdii, pe la

703 (51 a. Cr.), primi guvernarea Ciliciei..In resbelulu civilă imbrăţişă partita lui Pompeii, după -

„_

„învingerea şi mortea

căruia se împăcâ

cu Cesare

KOratio:bro Marcello 1), der se ţinu departe de a-

- facerile statului, ocupându-se 'cu. studiului. şi.cu
_, scrierea, în .vila'i de lângă Puteoli disă «Acade-.

“Tia» seu

num».

in cea de

După

la 'Tusculu, qisă «Tuscula-

omorirea

lui” Cesare,

se- opuse

cu:

- bărbăţiă
lui Antonii, în-contra căruia pronunţă
faimosele Filipice:
din acâstă causă, sub ală duoi-

lea triumviratu,. .Octavianii permise a i-se pune .
numelepe lista de proscripţiuni, şi: ăst-telu fo- .

stulă pater patrize fu decapitată, în anulă, 711-(43

a..Cr,), de sateliții lui Antoniă sub conducerea
„unui Popiliii. Lenate *. Din. lucrările lu Cicerone
n'a. ajunsti: penă la noi de.câti a. decea parte.
„Ele se potă împărţiîn patru categorii, coprin-

" Aendu

discursuri,

opere

retorice, scrieri. filoso-

a
-.
-.
..fice şi epistole.
Oraţiunile ce posedă&nhi de la densulă,în nu“mru de 39, sunti sectii judiciare (ad judices),

acusări ot apărări (ca Pro

scio. Amerino 3, In

Verrem

Q

-Quiulio, Pro Ro-.

orationes

1r),-s6ă po-

„litice oră delibe
(suasoriz
rat
, dissuasor
ive
iz), pro„1. A se vedE studiulă 'care precede testulă: latină ali ediţiuni! mele din Oratio -pro A[..C.: Marcello (Bucuresci. 1878).
2. Slăbiciunea sâă nehotărirea imputată deunii lui Cicerone
îi provenia mai

cu s6mă

onestitatea caracterului. In

din

întinderea: curioscinţelor şi din

epoce de

corupţiune, discordiă şi

" turburare, 6menil cu minte nu se decidii a. urma curentelor ca
„ intriganţii şi ambiţioșiI, care :năvălescu după averi şi putere,
făr'a se mai gândi la midloculă d'ale dobândi. Nenorocirea,
„dâr şi gloria lu! Cicerone a-resultatii din marea” desinteresare, :
„din iubirea'i ardinte de patriă, din devotare pentru binele publici. _
„
„8. În acestă. discursă, elocinţa „autorului 'este desăvârşită,
der gustulii literari lasă în cât-va de : dorită.
At
i

-

-

i

0

„=
.

nunțate

"TEODORESCU'G, DEM...
a

cândi

.

în “senati

(ad patres

conscriptos)

„_caa Iv catilinară, cându în foră (pro concione sive

“ad quirites),.ca Pro lege:manilia, Pro lege ăgraria .
orationes III, în contra tribunului
Publiu Serviliu .-

- Rulu, In Catilinam -orationes iv: şi In: Antonium:
orationes'1v sive Philippica!. Ca frumose discursur suntu şi apărările câtor-va bărbaţi cunoscuţi:

Pro. Ligario,

Pro Dejotaro rege, Pro ilarcello, Pro .

„Milone, Pro P. Sestio, in a căror peroraţiune pa.
teticulăşi miscarea : pasiunilor. ocupă cea mal -

-. mare-parte. (uuvenţărilei Pro Murena şi Pro lege
manilia suntă modele. de elocinţă civilă şi deli“berativă, după cum apărarea Pro Aulo- Licinio
Archia poeta e 'uni modeli de elocinţă judiciară

şi demonstrativă, unii. nobilă elogii,

adusi. lite=

raturii. poesiel şi: celor ce le cultivă 2.
IRI
„.. Operelor retorice aparţină cele următore: Rhe-.
lorica: sive De “inventione rhetorica libri 1,

o compuse

âncă de tenări, după

pe care

lecţiunile vre

unuia dintre preceptori.;
— De oratore libri ur.
ad Quintum fratrem, în formă de dialogii: (iu- .

bită de densulii: mai pre. susă. de orl-ce: alte
scrierl) espuindi, intr'uni stilă forte eleganti,..
vederile'i personale despre modulii d'a se: forma

oratoruli .şi făcendă elogiuli elocinţei ;— Brutus

sive De. claris oraloribus, : istoricii concisti - al. -

elocinţei geco-romane ; — Orator sive :De optimo “genere dicendi ad 'D. Brutum, scrisă în e„tatea'i matură şi pe basa esperiinţei, prin ur- :
“mare una din cele mai îngrijite. opere retorice
“ale lui Cicerone, în-care schiţeză imaginea ideală
-a oratorului perfecti, ast-feli cum, după De- .

mostene, autorul pare a se da ca modăâlii pe:
sine.Ensuşi ; — Topica ad Trebatium sei despre

sorginţile probelor (loci communes), comentarii |
asupra topicelor lui Aristotele ; — De parlitione .„lut

1. Numite âst-felii pentru asemtnarea
ce aă cu discursurile
Demostene,. rostite în contră lu! Filip, regele Macedoniel.-

„a 2. Quintiliană,
lib X, 1; Pliniu, Ifistoria natuvalis, lib. VII.- 90; Veleiă Peterculă,
lib. 11.34.
i
+
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oratoria,

Mârcu

dialogii

între Cicerone

_-
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şi fiiulă

săi

despre Învăţămintele de căpeteniă ale o-.

ratoriet,, espuse pe scurtă, -în modă didactică şi cu puţină claritate
;— De 'oplimo' genere oratoum S6i introducere la vulgarisarea celor. două
"cuvântări als lu Demostene şi Eschine, pentru
şi în. contra lui Ctesifonte.—Asemenea.i-se atri„ buie cele patru cărţi intitulate «Rheloricorum ad”
-C..Herennium libri 1v»,.: scrise întrună stilă|
simplu şi strinsti, cărora unii critici. le dau. ca
autori cândă pe Cornificiu, cândii pe ]M. Antoniu

.

“Gnifone.
Dintre operele'i i Alosofică Sai perduti: — De

“gloria libri 1, pe care Petrarca
o veduse între ma:
nuscrisele găsite de densuliit ; =— Cato,-in care
- apoteosa virtuțile . republicane, concentrate” în
"Catone celă-tânării, mortii-la Utica ; — Horten-

sius sive De philosophia,

apologiă

care esista. âncă pe timpulă

.
*

a : filosofiei,

lul St.. Augustină?

„pene în secululu-xIil 3, şi altele. Posedămii ensă

pe cele-următâre : — Academicoriim libri n, in” titulată şi Quzestiones sive Disputaliones. academice; dialogii între autoră-cu Lucullus,. Catulust
Şi Hortensius, care discută” despre induoiclă şi
certitudine, după: doctrinele filosofice ale ve-:
chiei şi nouel academii, c'uă espunere istorică
Şi dialectică în . -privinţa realităţii cunoscinţelor - 2.
umane, conchidendu. că simpla probabilitate.
“arii trebui-nu numai să ne satisfacă, der.să ne
„Şi linistâscă : operă: considerată ca basă şi întroducere la. scrierile filosofice ale lui Cicerone;
..
— De finibus bonorum. et malorum libri-v, în „care,. combătendi. principiele scolei: epicureie,
înclină spre stoicismu şi laudă spiritnalismulii
1 “eNune dicamus de glori ia, quamquam
duo

sunt nostri libri».

Ciceronis

ea quoque de re

De o/ficiis, lib. II, cap.. IĂ.

9. St. Augustini „Confessionum lib. II, cap. IV. Cf. Tusculanae.

disputationes.

lib. II cap.

3. După cum afirmă

II. şi De

firibus lib. L, De

Roger Bacon..

! :

”

:

„ De actia Cicerone ÎȘI întitulase. opera Catulus et Lucultus:

-
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academicii : aci se află fandamentuli şi 'teoria
. filosofiei practice a lui Gicerone (desvoltată:apol
* în; De of[iciis). Doctrinele epicureie suntii espuse
de. L. Torquati, cele 'stoice
de. M. Catone, .cele
peripatetice de M. Pisone. : Cartea, dedicată. lui

„Brutus, este în formă. de dialogă. Primele două
convorbiri se presupunii ţinute
.în vila lui Ci-

» --cerone de lângă Cume, a treia şi-a patra în |
biblioteca vilei lui Lucullus de la. Tusculum, a
cincea. la Atena în: Academiă ; — Dispultationum
tusculanarum libri. v, numite ast-felii: după vila

«<Tusculum», unde autorului imagineză
c'au fostii
ţinute între. densulă şi: amicu'i Aticu. Aci, după
preceptele filosofiei stoice, se raţioneză despre:

morte, despre durere, despre activitatea, :pasiunile 'şi turburările sufletului, despre modul d'a
le dispreţui :sâi învinge, în fine despre.virtute,
care este de -ajunsii ca să procure fericirea (res
ad bene beateque' vivendum. maxime necessari);
— De natura deorum libri. sir, uă espunere
a opiniunilor. epicureie, stoice şi. academice de-

spre fiinţa supremăşi despre providinţă, făcu- ”
tă de Veileius, :Balbus: şi Cotta ca întrevorbitori. Ac6stă scriere,_deşi cu lacune şi alterațiuni,.se

recomândă prin ingrijirea

stilului; —

„De: divinatione libri 11, completare: a operei pre-

- cedinte, in care practicele ghicitoriey,..pe atunci”
| usitate, suntii espuse în modii clară de Quintus

și combătute cu: multă vioiciune de Cicerone ;—

„

De. fato (cărticică diri care posedămii uni micii
tragmentă şi considerată ca făcendii parte din cea
” precedinte), în .care discută: principiele seâlei
“stoice, susţinendă că sârta (sinaputvr, fatum) re-

presintă însăşi providinţa divină; — De legibuslibri ur (din v câte

scrisese

Cicerone)

in dialogă, :despre legile' celor xi

tractândii,

table şi de-

spre. dreptii în genere, conformi principielor
filosofice, ca uă completare la De republica, pu-

blicată făra fi fosti revădută . şi după 'mortea
autorului ;— De officiis libri ur, operă didactică

.

=
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despre

datorii şi în.specială

17

despre, alegerea

şi.

deosebirea intre -ce este drepti, onesti şi folo-.. |
sitori, adresată fiiulur.s&ă Marcu, pe cândă stu- :
dia la Atena: carte-inspirată de opera lui Panețiu, cu-ună caracterii mai multii antropologică, ..
de. câtii curatii morali,. der toluşi pe-de uă..

parte: forte nemerită

pentru 'formarea viitorilor-

cetățeni şi magistrați, pe de alta înseninată prin!
împrejurarea că determină limita, la .care se opresce morala, inainte de crestinismii ;— Cato

major. sive De_seneclule dialogus: consideraţiuni

„despre bătrâneţe, pe care faimosulii Catone (represintată sub uni aspectă mal blândii de câtie
în realitate) le-espune :intr'uă convorbire. cu Scipione şi C. Leliu. Cartea e dedicată lui -T. Pom-

poniu Aticu. Autoruli
'se inspiră din :Xenofonte: ..:

Şi spre fine face alusiuni la nemurirea sufletului: Lehus_sive. De amicitia_ dialogus, în care, după

ce indică condiţiunile adevărat
amiciţi
i, 'adreei
:

“sându-se lui Aticu, ca şi:în cea precedinte, face
elogiuli virtuţii, ca basă a unei adevărate: ami-

.

„Giţii:;— Paradoza sloicorum libri: vI, adresată: lui
Brutu-mai multi ca eserciţii oratoric; de câti

ca operă în adevără (ilosofică, fiind că coprinde
” sentinţe şi opiniuni străine filosofiel. stoice; —..
De republica libri vr- ad: “Atticum: (descoperită:

” târdiă-de Angelo: Mai) :: frumâsă--lucrare liloso=
fică in dialogi, inspirată de Ilzpi. zo)ueias a lui Pla-tone,: der.potolindi . idealismulii âcademici cu
ideile lui Aristotele şi Xenofonte în ce privesce
cea mal bună formă de: guvernămenti,'
operă

“renumită”la Roma, ca şi în' Grecia', prin cercetările :ce coprinde, asupra originii :socistăţii,

asupra legilor şi altor cestiunI morale, dâr mai
cu semă prin Visul lui Scipone (Somnium Sci-

Dionis), care îi 'servă
uni. caracterii moralii

ca conclusiune;
“Ea are
şi politicii, prin înţelep-

1. Dintre scriitorii crestini, Lactanţiu şi St. Augustinii facă

alusiuni

şi citațiuni

numerâse

,

din acestă

operă,

,

îi

»

-
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tele consilil ce dă pentru guvernarea

statelor.

._

„Scrierea...De „petitione ..consulatus,: atribuită. de
“ordinari
lui Ciceronă,: fusese pole revădută de
densuli, der. scrisă de fratele. său Quintu.
„Epistolele lu Cicerone, în numâ&rii_
de peste

+.

1000”8i

datate

ari”

ulutiii

1U

ani aj_xieţii,
au

fostii” culgse” şi "publicate
de. libertulii iul, ÎTrone?. Ele; se împartă în următorele patru culegeri: «Ad diversos sive
ad familiares epistolarum
libri xvI», 410_epistole. preţi6se, atâtii ca docu-

mente

„istorice, câtii.

şi.pentru

eleganța stilului

Şi cunoscerea :contimpuranilor3;

ad-T. Pomponium. Allicum libri

stole,

«Epistolarum .

xvrw,:375_epi:

interesante. pentru: 'studiarea-vieţii”
intime”

a.lui Cicerone,
: der..slabe. în_privinţa stilulăi
-<Epistolarum ad Quintum fratrem libri mw, 29
- scrisori către. Quiritu, pe cândă. seafla. ca 'vicepretoru în Asia ; «Epistolarum ad
-10 scrisori, datate după mârtea
care 7 îi sunt recunoscute, €r
derate ca apocrife..
.....
„In -oraţiuni,__ Cicerone posede

Brutum liber»,
lui” Cesare, din
'restulă consi-A
II
tâte calităţile

unul Tnăs6rători : e aitificiosă. în 'esordiuri,

clarit şi: evidentii în naraţiunI; regulatii, impe- |
„tuosi, la. trebuinţă de spiritii.
în argumentare ; „în peroraţiuni mal" pateticit .de câtii -ori-ce :oratori.din anticitate, cându ast-felii îi este sub-

iectulă. Deca pe ici-colea.se aretă abundantii şi |
„minuţiosi, să nu se uite că aşia trebuia să fiă

"

pentru ună auditorii compusii din Romani, care
nu.pre cunosceaii ce este arta şi ce însemneză

«aticismulu».

Comparândiă

pe cel:duoi

mari o-

ratori ai vechimii, găsimii că Demostene întrece

"1. Despre opiniunile şi scrierile filosofice ale lur Cicerone,

s& se vedă studiulii.ce precede. edițiunea mea

din Lalius

sive

De amicitia (Bucuresci.. 1892),
. -..
2. :Tirone, fostă sclavii şi apoi libertă ală lui Cicerone, in- *

ventă (pentru

discursurile

marelui

oratorii)

semnele

tahigra-

fice numite (după dânsulă) nota tironiana,
--3. Acestă culegere e datorită lut. Petrarca, care în anulii
13% le copiă, după unii: codice manuscripții, la Vercelli.. :

-
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"pe Cicerone prin cunoscința- profundă a relaţiu“nilor "sociale, prin mărire: şiî Bimplicitate;:prin-—

vigărea şi.perfecta. potrivire a. „espresiunii.

Cice-

rone, din contra, este. „superiori + maiestrului“greci. prin arta'i. de „a escita_ pasiunile; de a :p&trunde. în .adânculă. inimii,
da varia. si înviora
'stilulă, dându'! frumuseţe şi căldură. : -Oratorulă
romanii. e: mal spirituali şi.i maLironici; posede
talentalii_de a colora_orr-ce_Jucru,.de a încânta
urechia prin_ peri6de_ armoni6se, mintea prin
sentinţe-folositâre: — In scrierile'i retorice, Ci„cerone. posedă uni criteriu alesi, adâncă eru:
“ “diţiune şi esperiinţă, claritate admirabilă.. Dâca
ele. nu-se mal poti aplica necesităţilor actuale,
„totuşi suntă preţi6se. ca norme generale de elo:cinţă, ca midlâce.pentru formarea. stilului, ca i:svore pentru

istoricultă oratoriei greco- romane. —

Mai. aceleaşi 'însuşiri se “întelnescii . şi în scrie-.
rile” filosofice.. In psicologiă,. Gicerone. îmbră- .
"ițişeză sistema platonică, i in: logică..pe..cea .ari-....
stotelică pentru_influinţa ei “asupra oratoriei, er

să morălă,
spre. a.deveni

practică, înclină către

“unii stoicismii moderați, combinăndu'lă cu te- ._.
-orieie academice şi: combătendă. epicurismulii,

ca omi de-statii .şi ca .filosofu convinsă, făr'a
-căde in escesulii scâlei stoice: Ast-felti'se formă .
„eclectismulă romani, după 'care marele-scrii- “tori propagă,

în limba patriei, doctrinele :ce pre-

ocupaseră : pe mai toţi filosofii. Greciei. —Epistolele lui. suntii adevărate modele :de simplicitate şi de: simţiminte naturale. Ele ne dai mul:.-

ţime-de informaţiuni! despre 6meni, moravurile

şi

întâmplările

epocel.

In. generalii: stilulă. lui

Cicerone e împodobită şi plini de graţiă; limba „curată. şi presărată de frumuseți retorice ; pe„xiodulă bogată, armoniosii şi d'uă varietate: e- |
:semplară: prin talentul. unul asemenea: scrii-!
toră, prosa: latină dobândi: loculii de onore ce
ocupă în, literatura clasică.
AA

se vede Istori ic filosofiei antice, paginele 409- 419,

,
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.

:* . reoponescu;

DEM.

- $.31,— Marcu virRivIv 'Polione,. născută la
Verona, servi în armata lui Cesare;' sub Au-"
gusti, i-se incredinţâă supraveghiarea armamen-,
„_“telor şi machinelor
- militare; apoi a edificielor

publice.

Din ordinile împăratului,
cu

operelor-grece şi prin propria!

ajutorulit”"

esperiinţă, scrise

„uni tractatii
De architectura,în dece cărţi, spre
a face pe Augustii.să cundscă - regulile acestei

arte şi.s& aprecieze valGrea construcţiunilor e- .
secutate în toma. --Numai primele şâpte cărți
se ocupă cu architectura: proprii disă: a opta
tracteză despre apeducte, a noua despre cadra- :

nele solare, a qecea

mecanică. Acâstă

“şi limba cam

lasă; multii de dorită.

.-$ 32.— Medicină fusese

-

i

mal tot-dâ-una. dis-

preţuită:
de Romani,

ca-ocupaţiune

grijirea ranelor,

dete

demnă

nu-

mal de sclavi,
de liberţi seu de străini. Pela
anulă 536 (218 a. Cr.). medic
grecii
ului
'ARCAGATU, venind din Corint, dobândi Areptulii
„de cetăţânii şi răspândi primele cunoscinţe me-:
„dicalela Roma. Ocupându:se mai ântâiii cu în-..
i-se

pore
de. cla
«vulnera-

rius», 6r în. urmă, cândă incepu a: întrebuința:
feruli arsii şi cuţitulii, i-se dise «carnifex».. Lu-

culu, Pompeiu şi alţi bărbaţi luminâţi,admiseră
pe. Greci să eserciteîn libertate acestă profesi= une. Augustă le acordâ -6re-care privilegie şi. . |
avu la curtea lul. pe: Antoniu MUSA;. care'lu vin- :
"decase de.uă bâlă de ficată, în urma resbelu“lul cu Cantabrii. Din scrierile ce făcuse Musa.
+

>

despre

operă este forte interesantă pentru istoria architecturii
la antici, dâr stilulii, ordinea, claritatea:.

* Sau păstratii câte-va fragmente. .
e
Ca autorii se mal distinse Aulu Corneliu CELSU, care, dotată cu forte variate cunoscinţe, com-:
puse,

sub

îitlulii De:artibus,: uă enciclopediă în. -

două deci de cărţi, tractândi despre medicină
"Şi chirurgiă din punctulii de vedere juridici, fi„ losoficii, militarii
şi economică, inspirându-se.
i
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din Ipocrate, Esculapii şi Themison.. Dintwensa
Saă.păstratii cărţile: xI-xIv, recomendabile
„prin importanţa materiei “şi puritatea 'stilulul,

Admiratorii i-ai dati poreclele de «Ipocrate. la-

tinti» şi «Ciceronele

medicinei», pe care

le

me-

„Tită atâtă pentru sciinţa Iul, câtă şi pentru eleganta precisiune a limbagiului. -Nu:se scie dâca
„Celsu a practicată sâă nu medicina, der îi cu-'

:

noscea secretele, din care causă scrierea ia
fostu totii aşia de. multii consultată,
ca şi Aforismele lui Ipocrate.
a.
.
$ 33.—Ca jurisconsulţi se citeză :
|
|
Aulu CASCELIU, erudit cunoscătorii alti drep-

tului civili;. ;
Aulu. OFILIU,

DI

autorulii.
mai multor

e

scrieri de

jurisprudinţă. (adi. perdute) şi invăţătorulă legistilor epocei;;

-

C. Trebaţiu TESTA

Topicele) scrise

E

e

(căruia Cicerone

despre

dreptul

civili

ficalii, în care-erea forte versati.

îi dedică

-.

|

şi. ponti-

IP. Alfenii VARU din Cremona, autorii alti ope-.
|
rei Digeslorum libri NL, din care câte-va frag- |
mente se conservăîn Digestele lui Justinian.
-M. Antistiu LABEONE compusese viil cărţi despre probabilităţişi ună tractatii despre funcţiunile pretorului «urbanus» şi celui «peregrinus»
C. Ateiii CAPITONE scrisese despre dreptulă .

pontificalii, despre

sacrificie şi despre

felurite

cestiuni juridice. Cei duoi din urmă stabiliră, în:
sciința dreptului, duoă scle deosebite, una pu-

„ nendu ca principiii rigorea; cea-l-altă ecitatea.

$ 34. — Dintre gramatică merită a fi citați
*. Rutiliu, LUPU, care traduse din grecesce De fi
guris: sententiarum
et elocultionis, după retoruli

ateniani Gorgia..

-

.

,

a

Gramaticulti.M. vERIU FLACU- trăia ca liberlii
|

”
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-!

însărcinatii cu :educaţiu-

nea lui. Caiu şi Luciu Agrippa, cei duoi nepoți.
ai împăratului. Pe lângă calendarulit istoricii, intitulatii /Fasti prenestini, elă scrise mai multe
tractate, între care De rebus memoria dignis. De:

obscuris Catonis (vocabulis
aut dictis), şi-mal cu

„semă

De verborum significatione (compilată în se- .

cululii 1v de. către gramaticuli Sestu Pompeiu
Festu), folositâre pentru cunâscerea limbil latine
- Şi anticităţilor romaue. .-:
E

Marcu TERENŢIU VARONE se născu la Reata (ţinutulii Sabinilor) în. anul. 638 (116G.a; Cr.)-şi,:

studiându cu Cicerone la Roma şi la Atena, îi
“r&mase amici în l6tă vicța. Varone ascultase

„prelegerile academicului Antiochii din Ascalonii.
In politică, aparţinea partitei lui Pompeiu şi ser"xise în armata lui cu multii devotamentii, .pe
uscati şi pe mare: Apoi,se. împăcâ.
cu Cesare

şi: fu însărcinatii s6 culegă cărţi pentru institui- *
„rea unei bibliotecă publice. După omorirea lui
Cesare, se uni cu Brutu, ceia-ce indemnâ pe
triumviri s&lit. proscriă. Părăsindu'şi averea şi

-prețiosa'i bibliotecă, scăpâ -prin fugă la:versta
de 70 ani. Mai ttârdiii, sub Augusti, se întorse.
la Roma, lucră, pen în etatea
de 89 ani şi muri .

âncă. setiindii, în. anuhi 797 (97a. Cr). După!

“Aulu

Geliu,

pe când. erea

de S4 ani, obicinuia

să se laude că compusese, 490. cărţi, pe lângă
care trebuie -să se “numere şi. cele produseÎn

ultimii ani ai vieţii. Eli fu uni adevărată enci- _.
clopedistii : poeti, retori, istoriografi, filosofii,
archeologii, matematicii, naturalistii, gramatici..
Cu multă erudiţiune' scrise Satire menipee (ast-

felu numite după grecul Menipii din secta filosofilor cinici, celebru prin spiritu1 muscătoriă:'
şi critică 1), întrebuinţândă alternativi prosu şi
1.- Despre Menipii,
„pagina 104...
E

să se

consulte
e

Istoria
:

filosofiei “antice,
e

-

,
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versului, limba grâcă şi limba'latină: Dintr'ensele.
posed&mii forte puţine resturi t. Ni s'au păstrau

ensă cărţile v-x, din cele 24 cărți ce compunea
scrierea'i «De lingua latina», dedicată parte lui. Septimiu,

parte

lui. Cicerone,

cu etimologia cuvintelor:date

în

care

se.ocupă

locurilor, divini-

tăţilor, -pers6nelor, animalelor, arborilor, unel-. :
telor, cu espresiunile împrumutate limbi! grece,
"cu termenii figuraţi, cu analogia şi cu anomalia. „Lucrarea nu are valdre sciinţifică, din causa lip-

sei de

spirită critici în cercetări şi

a conjec-

turilor temerare ale autorului. Limba şi stiluli
nu cor&spundă marei reputaţiuni de care Va- |
rone se bucura la cei vechi, spre esemplu la
Cicerone, care'lu consideră ca pe celit mai învăţată dintre Romani: - De re rustica,. trei - cărţi.
despre agricultură, în formă de dialogii, coprinde
ce scriseseră Grecii

totii

iasemnată

noţiunile

prin

scințele'i mitologice, prin

şi e

în acestă materiă

prin

practice,
reflesiunile'i

cuno-

morale şi

„prin eleganța stilului: . chiari Vergiliu o citise
şi profitasede dânsa la compunerea Georgicelor?.
IE
*

1. Reportate.de gramaticulă Nonius..
„9.

Despre

„„demica.

Varone.să

se consulte

-

Ciceronis

.

-

Quizesliones

I. 3; Quintiliani, X 1; Auliu Geliu, IL. 18.

aca-

.

EPOCA A PATRA.
(Ani 103: de: la_mârtea .lui. Augustit. penă la_mortea_lui

Traiani: 7671870 s6u de la 44—417pi Cr.)

$ 85. Resumată istoricii.
— Sub Augustii, libertatea republicană din ce în ce se împuţinase:
“sub despoţi ca, “Tiberiu, Caligula, Claudiu şi Nerone, statul şi tronului romanii ajunseră la ca- .
priciulii pretorianilor, a căror -lăcomiă trebuia
cumpărată cu daruri şi privilegie. După sgu-..
duină continue, pacea se ivi din noi pe la anulii

822 (69 p. Cr.)..Sub Vespasiani, senatulii. îşi re„dobândi stima. de altă dată, spiritulă r&sboi-

„Bic

fu. redesceptată,

nisată,

administraţiunea

meseria de spioni

aprâpe

reorga-

desființată, .

ca nefolositâre. Fiiulu lui, Tita (anulu 832 sei
79: p. Cr.), prin reformele ce introduse şi prin
blândeţea caracterului, fu supranumită «amor.
et delicies generis humani».
Domiţiană domni
„ „cu terore, proscrise pe poeţi, pe oratori, pe-fi-" |

losofi şi fu nefericiti în r&sbie: atunci -legiu„nile din Panonia, răpite de elocinţa lui Dion
Chrysostomus,

proclamă

ca impărată

pe

Nerva.

(849 seu 96.p. Cr:). Sub densulii, şi mai cu s6mă.

sub marele
Traiani (851 sâii 98 p. Cr.), apare
din' noi libertatea de a cugeta, de a vorbi, de
a scrie, şi imperiuli..dobândesce uă. solidă constituire in interioră, sicuranţă în afară.

$ 36. Cultura.
— Strălucirea, la care ajunsese. literatura latină, începu a se întuneca sub nisce „domnitori,: care considera: virtutea şi cGragiulii
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trădare.

Cândă

-

,

%

numai -lin-

guşirea deschidea calea onorurilor şi înaintării,
făclia artelor-şi sciinţelor: urma. să fiă stinsă,
împreună cu simţimintele mari şi generâse.:Literatura fu. dâr cultivată ca propagandă, ca refugiu şi:ca midlocii de consolaţiune pentru ta-

lentele prigonite. Ea. nu se rădică de câtiatunci,

„cândi

spiritele redobândiră

sicuranţă

prin. re-

nascerea. libertăţii 1..Sub dinastia Flavilor,

se.in-

stituiră scâle, societăţile literare fură încoragiate,
profesori! onoraţi şi retribuiți cu dărniciă..Nerva
"şi Traiani îşi vedură epoca ilustrată de câţi-va
scriitori, care,

deca

nu

-intrecu,

pe

antecesori.

-

prin simplicitate, prin iubirea frumosului, prin
puritatea, şi. eleganța stilului,. totuşi nu le suntu
inferiori nici prin forţa concepţiunilor,. nici.prin

simţiminte
: nobile
prese cu
niei pr&
teniă ale
tore::—

şi în

adevâri

romane, -es-

energiă,
ca protestare în contra tira-,
multi timpii suferite. Causele de căpedecadinţei literaturii suntă cele. urmăscăderea libertăţii, care, începută sub

Augustii, fu ; dusă până la limită de Tiberiu şi

de crudii imp&ra:cel urmară ; — degradarea
sufletelor.şi caracterelor, prin coruperea moravurilor, prin dorinţa :bunului traii, în timpului
dulcelui repausii. ce urmase după r&sbunările şi

furia resbelelor. civile ;— persecutarea talentelor

şi producerilor literare s6ii, artistice,: printr'uă
politică timidă, -care le bănuia, din causa opodin -partea scrierilor şi asițiunii ce întempina.
utorilor;— scâlele retorilor, care din elocinţa
viiă, activă şi eficâce de uă-dinioră, făcură unu
;— lecturile 'şi conferințele pusimplu eserciţiii

blice, în care se .citiait sâiui rostiau «declama- .
tiones»,. cuventărI..despre subiecte, inchipuite,;
fără utilitate practică șâu luate din operele predecesorilor, unde prin *urmare capriciulă mulţimil. înlocuia judecata despre frumosi a Ome1. A se citi întroducerea operei lui Tacit De vita Agricole.

.

s6..

E

“
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nilor cu buni gusti şi cu instrucţiune;— reputaţiunea dobândită de -6meni străini Tomei,
“cu deosebire de către Spanioli, care întroduseră
în literatură esagerarea şi superficialitatea meridională, tendinţa către "fostii şi deciamaţiune,.
plăcerea de totu ce erea noi şi silinţa d'a urma
căl şi sisteme cu. totuli deosebite: de ale scriitorilor trecuţi ;— în fine,. restringerea limitelor .
în

care

se

putea esercila

activitatea. . 6nmienilor

de talentii, de 6re ce elocinţei îi lipsia câimpuli.
firescu în care să se desvolte, er filosofia, sci-.:
inţele şi artele ereaii reduse la compilarea şi imi- .
E taţiunea: trecutului, poesiă. transformată: În. me-"

steşugii de versiticare.

|

|

$ 37. Limba —De şi, în acâstă epocă, limba se.
înâvuţi

cu. termeni

şi frase

noui, prin

scriitori

ca Suetoniu, Persiu, Juvenalu,: Marţiali şi alţii,
ca s& esprime
nouele idei ivite: cu progresul
timpului, totuşi ea nu mai oferă acum 'puritatatea,. formele. elegante şi viia' splendore din:
perioda. trecută. Prosatorii- incepi a'intrebuința”
„limbagiulu poeticu, &r poeţii, ca să nu rămână
mai pre josă, recurgi la figură cutezătore, la.
unii tonă şi mai inalti, lăsând: imaginaţiuniy
- câmpi liberi pentru "producer: fanțastice. De
aci abundanţa neologismelor, jocuiilor de: cuvinte,. antiteselor studiate, espresiunilor abstracte seu ingeniose. Afluinţa străinilor in Roma

introduse mulţime: de vorbe : nelatine. -şi lărgi
“ sfera vorbirii populare; în detrimentul limbii
culte. L.-Aneu

Seneca

contribui,

intre

alţii, la.

stricarea gustului, şi chiari Pliniu, Tacit, Quin-

tiliană.nu .putură :realisa energia şi. simplicita- .
"tea predecesorilor. aSi antiquum sermonem n0- :
stro comparemus, pene jam quidquid loquitur
figura est » dice acesti din urmă gramaticii.

|
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$ 38.— In epocă care dură de: la mârtea. Iul
Augustă - pen€ la suirea petronă alui Adriani,
ri
may mulţi poeţi, nu fără ore- care vaOre.
.
|
-. FEDRU,

născutiă. în: “Tracia

sei

în

Macedonia,

fiindă adusu ca sclavi: lă Roma, fu pusă în Jibertate de Augustă, dâr persecutatii de Seiani,
renumitul ministru “şi instrumentii alit lui Ti» .
beriu!. Fiindii că der, sub tiraniă, adevărul nuw :
se pote spune de câtă în parte şi sub forme ale-

„N

„gorice, de aceia Fedru se indeletnici cu scrie-rea de fabule, nu ca inventatoră şi: ca poelii
originali, ci ca imitatorii
“Esopus auctor quam materiam repperit,
Hanc ego polivi versibus senariis.
"Duplex libelli dos est: quod risum, movet
Et quod prudenti vitam consilio monet.:
Calumniari si quis autem voluerit
Quod arbores loquantur, non tantum feri,

E:
,

Fictis jocari nos meminerit fabulis.

De la densuli, ni -s'au -păstratu

patru

cărţi,

" “despre care-nu esistă nici uă induoi€lă şi cărora
„li se adaugă uă a cincia (considerată de mulţi

ca străină), coprindendi 90 traduceri şi imitări

"A

după fabulele lui Esopi:"/fabule zsopize]3, 6r
-câte-va originale, menţionândi despre întemplările vieţii autorului. In privinţa formei, Fe-.
dru are meritulă de a fi îmbunătățitii espunerea ....
grecă, făcendu' acţiunea. Mal naturală Și apli1. Precum resultă dia. proloşguri şi dia
face alusiune la retaţiunile“i. particulare.
2. Renumiti

fandarea Romei.

fabulisti

-

greci,

care înflori

versurile în care
pe

la 18

de la

3. Fabula asopie sii esopice, cunoscute şi sub titlulii de

apologuri stit fabule - morale (spre deosebire de pavabolz stă
fabule raţionale) saă numiti ast-felă. nu' pentru că Esopi
le-a inventată (căci înainte. de dânsulă esistaseră în India,
apol fuseseră întrebuințate de Omeri şi Esiodu), ci fiindi că,

poetul

grecă dedese preferinţă acestei specii de composiţiuni,

88

.

“carea

-

mai
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folositâre, ensă rămâne

inferiori, mo-

delului s&i, fiă prin' alegerea puţinii nemerită a
personelor, fiă printr'uă morală greşită scu esa-

gerată. Stilulă lul Fedru e simplu, eleganti şi
“naturali, îructi ali unei arte distinse, der' po-.
sedă uă concisiurie care adesea merge până la
obscuritate. Acâsti brevitate, care resultă din.
depărtarea. pleonasmelor şi întrebuinţarea nu-:
- mai

a espresiunilor

strictii necesare,

ii

dă

a-

- spectuli -unet frugalităţi elegante, cu totulii con-

formă! naturi! şi scopului didactică alii. fabulei.

Composiţiunile“i în dialog suntii superiore celor narative, pentru că ai mal multă vioiciune.

Limba'i. este curată,

„abstracţi:

prin

afară

de

câţi-va

îngrijirea stilului;

termen!

se apropiă de:

“Terenţiu. Versurilei suntă regulate, şi constaii
- în, mare parte din iambe!.:
e
$ 39. — In primii ani.ai domnier lui Nerone,
se

ivi Aulă

PERSIU

FLACU

născutii

dintruă

fa-

miliă :de călari la Voltera? (Etruria), în anului 787
- Gt p. Cr.). Venindă de copilii la Roma, studiâ:

mai ântâiă retorica şi poesia cu gramaticulii
Palemone şi cu retoruli Vergilii Rufu, apol.fi-

losofia cu stoiculii Luciu Aneu Cornutu3, care!
„ deveni amici și acordă uă îngrijire şi uă afec-- țiune părintescă. Cu tote acestea, Persiu' muri
forte tenării, la, vârsta
de 98 ani (62 p. Cr.): Din.

„ multele'i scrieri ni s'au păstratii numai şese Satire: cele-Palte,

după propria” dorinţă, ai fosti

arse de mamă-sa.

Natura şi neiinlădiarea Ca-

'racteruţui, unită cu aspriniea doctrinelor stoice, .
cu care se adăpase. din copilăriă, nu puteai
1. Seneca,

Consol. ad Polyb, 26;

Fedru, Fab., V; prolog

11.
2. Prescurtare din Volaterra.
Ma
3. L. Aneu Cornutu, născută la .Lepti (Africa), se stabili la
Roma și scrise ună manuală Despre. patura deilov
cţiuni, din care causă.fu esilată de Nerone, împreună în 30 secu stoi"culii G. Musoniu Rufu, sub cuvânti. că filosofia
e
magiă,
care 'se ocupă cu prevestirea viitorului. A se vedă uă
Istoria. fi"tosofiei antice, pagina 404.
:
A

|
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- permite lui Persiu facilitatea şi glumele uşore

„ale

lul Oraţiu,

de şi tractâză măi

iecte şi ilă are.continui

se argtă

coprinsii

aceleaşi

ca modeli.. De

sub-

aceia

de uă sacră ură în:contra vi-

ţiului, înferândo/lii cu esagerarea datorită tinere-

ţii şi deprinderii luate din scâlele declamatâre. E
demnăde respectă melancolia şi durerea ideală,

ce'i causeză înjosirile'.şi corupţiunea seculului,.

„la care elii nu participase: nick-uă-dată ; ast-feli
zimbetulii lui e amarii,: stilul pre concisă şi -

“adesea intunecos,

tezătore, elisiunilor,

din

pre

causa metaforelor.
cudeselor

alusiuni

la fi-:

inţe necunoscute şi vorbelor s6ii figurilor pre
abstracte ce întrebuinţeză. Limba în genere e
“bună,

fiindi

armoni6se.

şi versurile

dotată“ cu. puritate,

RE

|

|

Decimă. luniu JUVENALU, născuti la Acuin,
către anulu 791 65 p. Cr.)4,. studiâ sub Frontone şi Quintiliană, se distinse la Roma mai:

antâiu ca retoră şi.apol ca poetii; scriindii sa- .
tire, care vădură lumina. numa! cândii Traiani E
lăsă liberă. manifestarea cugetării. In etate de
30 ani, nu se scie bine din ce cuusă?, fu esilată pentru cât-va timpi” în Egiptă de către
Adriani, . luându-i-se titlului şi funcţiuhea, ce

avea, de comendantă ali cohortelor. Eli muri
„la Siena s6u, după alţii, la Pentapole. .Satirele
lui Juvenalii “suntu în numără de ş6se-spre- dece3,

“ci numai
Mal

dintre

cea din urmă nu e

care

şi indreptată

revădută

mai

abundantă,

feluriti,

scrisă,

de. densuliu.
eleganti

.mai

de.

"4, Alte cronologii îlii dai ca' născută în: anul 47 p. Cr.
-2. După «unii din causa celei de a șeptea satire, partea relativă la pantomimulă Paride, faptii contestată de. G. V. Franck
"în biografia poetului (Altonaşi Lipsia. 1820).
3. Cele mai însemnate suntă a:VI în contra

„VIII despre Nobilitate,

a X despre. Dorinţe şi a XII, despre

” Eemple, în care se citescii versurile:
Maxima

,
Femeielor,

|

-...-

debetur. puero reverentia: si quid

: Turpe paras, ne tu pueri contempseris annos.

-

E

a,
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TEODORESCU

câtă Persiu,.
condemnă cu
„dică ca unu:
cu sarcasmu
“ascuţime

G. DEM.

elu nu. ride 'de viţii, nici nului
severitatea” filosofului, ci se ră-.
retoră “în contrai şi biciuiesce,
amarii, şi implacabilii, adesea .cu .

epigramatică;.

profunda

corupţiune

a

„.seculului. La Persiu satira e generală, la Juvenalii personală: unulu imagin6ză. viţiulu, der
cun6sce şi” practică: virtutea ; . altul.

imagin6ză

virtutea, dâr cunosce viţiulă.. Deciamaţiunea .
"(care'lu stăpânesce, ca pe toţi satiriciil epoce)) îi
impedică realisarea .nu 'a frumosului artistică,
„ci numal a dulceţii şi graţiei ce admirămii în
poetulă dela: Venosa. De Oraţiu se mal deosebesce prin alegerea subiectelor, prin modulii de
a le desvolta,
prin omiterea veflesiunilor filosofice şi circumstanțelor generale : în locă.de .
' esortări şi de maxime abstracte,
elu oferă e
-semple şi probe reale. Mai multi de: câtii orlce, îlă recomendă' caracteru'! curati romani
- Şi particularitatea de a presinta moravuri fi'dele, caracteristice, c'uă vigore puţină comună.
Fiă-ce locuţiune e bropriă fie-ce frasă are îin-

ţelesu „completii.

Elu . spune

multi

în

puţine

cuvinte şi, deca une-ori pare neinţelesi,. causa
“du e limba, -ci mai multi concisiunea ideilor,

„ alusiunile

- obscure, faptele erudite.

Versurile ii

suntu pline, cadenţate, der nu tot-dâ-una fami-.
- liare. Stilulii îl e vioi şi energicu, . limbagiulă
bogatii şi alesu, pe alocurea pre, înfloritii Şi
chiarii Jicenţiosă.
i

JLUCILIU JUNIOR, epicureii şi. amicii. ali lui SeDeca: (căruia acesti filosofi îi adresâ epistolele ”
şi cercetările” fisice). fusese născutii în sără.

ciă, d6r, prin studiu şi moralitate, dobândi con-

“sideraţiune şi, chiar “sub Nerone,
î
ajunse guver=
natorii ală Siciliei. Eli scrise uă poemă de 640 esametre, intitulată Etna, în care ne descrie muntele cu acelaşr nume Şi causele, erupţiunilor vulcanice, Acâstă operă s'a alribuiti mai ântâiii lui
:
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Vergiliu, apoi-lui Corneliu sevenu
!,: (din anulă
750) şi în fine

„In

adev&ratului

malte ediţiuni

din

ei autorii:

operele

lui Perșiu

şi

Juvenală, figureză uă satiră de 10 versuri, despre -edictulu prin care Domiţiană goni.pe o0-

ratori, poeţi şi filosofi din Roma.
autoră

alii acestei

Adevă&ratulă

produceri 'vigurose este suL-

PICIA; Soţia lui” Calană (unulu dintre esilaţi),
care-nu trebuie confundată cu Sulpicia de pe
timpulă

lui Tibulu.

-

Uă altă satiră, relativă

-

ensă la Nerone,.s'a atri-

poemă mai lungă,

că

face

scrisă în con-

tra crimelor neroniane 3. AlţI critici
au atribuit'o"
unui scriitori fraricesă din secululă ală XVILt.
" Titu Arbitru
ocupă

(sub

PETRONIU,

Claudiu

născuti

şi Nerone)

la Marsilia,

mai

multe

în-.

sărcinări onorifice, între care pe cea de îngrijitoră (arbiter) alii voluptâselor orgii de la curtea imperială. Implicati
.îni conspiraţiunea luk
Pisone,.işi tăiă vinele, după ce trămisese lui Nerone,

sub

forma

de epistolă, uă satiră a vi-

ţielor şi crimelor lui. Elii.scrise uă poemă

de-

» spre resbeluli
civilii dintre Cesare'şi Pompeiu,
prin care biciuiesce coruperea moravurilor po-

litice ;. apoi, după

“puse

esemplulu

satire în contra

lui Varone,

moravurilor

com-

romane,

sub

„__tătlulii de «Satyricon libri», din care ni s'au pă„ strată prescurtări şi câte-va fragmente. Autoruli +
-se distinge

printr'uni

'spiritii viu

prin justeţea observaţiunii

şi originală,

şi pictura fidelă a

-4. Autorului unei poeme Belluin siculum, în care răsbună

omorirea lui Cicerone, aducându-" laude meritate,
2 Despre care orbesc scaliastii lui Juvenaliă:
_-3, A se vede Poeta
-

latini minores de Wernsdorf,

Vul.

III.

4. A-nume lui Gusz de Balzac, unulă din creatorii prosei
fraucese, care afirmă că o păsise, în anulă 1663, scrisă pe unit
pergamenta

rosii şi putredită.

-

-

Duită unul poetii TURNU, 'de-şi pote
parte dintwuă

-

E

.

92
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G. DEM,

|

carăcterelor, printruă limbă -frumâsă, dâr pre
multi colorată. :Amestecândi şi versuri, elii de:
serie vicţa din timpulău imperiului.. Cu tâtă silinţa'i de a păstra bunului -gustii alii epocei
de
“aurii, represintarea degradări! morale. a seculu- .
lui îlii conduce: la nisce licenţe, a căror citire
„e pericul6să pentru tinerime.. .

$ 40. — Lăsând la uă parte pe câţi-va scriitori
didactici de puţină însemnătate, merită să menționămii pe. epigramatici: Prin 'sziypâuua nu se
înțelege numai uă .inscripţiune în versuri, pusă
-“ pe uni monumentii, ciori-ce scuită poesiă, care
- esprimă vă ideiă originală, relativă la persâne
sei obiecte. la der e descriptivă, narativă şi

.

„instructivă. In Grecia, coprindea şi unii-elementii
liricii, care la Romanifu înlocuită cu celii sa-

tirică : ast-felu deveni uă. composițiune scurtă,.
complelă, espuindi
cugetări ascuţite, fantasil,
alusiuni critice, muscătore şi fine. -Mare numără

de asemenea poesidre se gâsescii în culegerile
numite Catalecia, Anthologize, Miscelanea, precum

şi în publicaţiunile archeologice sâuă epigrafice, în care primulii “loci -îlă ocupă
inscripţiunile
. sepulerale, interesante pentru transformările a-

“duse. limbii latine.

„Intre primii epigramatici: romani se.numără
“Neviu, Pacuviu
şi: Plaută,- care'şi compuseseră

inscripţiunile de pe „Morminte. Eniu cultivă ePigrama ca geniu literari şi, după densulti, Por
„CU LICINIUI, Q. LUTAȚIU Catuli, L. Valeriu EDI-

TUULU, saliriculii LUCILIU şi mai cu deosebire M. Terenţiu -vânoxE şi Domiţii mAnsuL. * Din
aceiaşi” categoriă

facă

parte

cele xrv. poesidre,

numite Catalecta, car sai atribuitii. Iul
li. Culegerea .«Priapeia sive In Priapum
are diferiți autori. Dintre toţi ens&. celt
semnată fu Marţială.
|
„1. A se vede Ciceronis De finibus, lib. L .

Vergilusus»:
mai îna

-
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MARŢIALU, născutii. pe la anul

p. Cr.) după unii, pe la 843 după

alţii:

în orăşelulă Bilbilis din Celtiberia (Spania), sub .
domnia lui Nerone fu trămisi ca s&şi termine
studiele -juridice lu Roma, unde deveni celebru,
ca vicii şi ascuţitii 'scriitoră de epigrame!. De

și săraci, Domiţianu ilii rădică la trâpta de că“lară şi'i incredinţă funcțiuni publice: După 35:

-de ani petrecuţi în Roma, Pliniu-celi-tenără”it
inlesni midl6cele necesare spre a se întârce în:

Spania, unde se. insurâ-cu bogata văduvă: Mar-

„cela..

Trăindi

retrasă

îin' patriă,

se ocupă

cu

poesia şi,pe la anulu:102 p. Cr., muri de b&trâneţe. De la d&nsulăni s'ai.păstrată-penă adr
uă culegere de 1200 Epigrame în xrw cărţi, dintre care cele două din urmă portă titlurile
de

Xenia şi Apophoreta.. In fruntea acestei culegeri
stă uă scriere de xxxIIr mari şi mici epigrame,

intitulată Liber spectaculorum sive De spectaculis;
relative la represintaţiunile

de Titu: şi Do-

date

. Diţiană în noului amfiteatru flaviu. Dintr'ensele
se pote .cun6sce pe de uă. parte talentul fecundi

şi ageri;

alti poetului,. pe

mai mici. amenunte
semă ale corupţiunii
represintă

viţa

de

alta cele.

ale: civilişării şi: mai cu
din acea epocă, căcă-elit

actuală,

trecută,

.6r nu pe cea

oferindu „portrete ” şi. caractere.

originale

din

tote clasele societăţii. Marţialiu esceleză prin
descrieri -firesci şi veridice, printr'ună stilă glu-

„meţă. și p&trundători, printr'uă limbă curatiă latină,

der

pre. familiară,

adesea

fără

nobilitate.

şi pornită spre degradare? Cele mal ingenidse
- epigrame suntii tocmai cele mai obscene: înţelegerea lor e aqi dificilă, din causa necunosce1. Singurii spune că tată-săi se numia Frontone şi mamă-sa
„Flaccilla..
.
Da
2. Marţială e tipulii. tânărului

IE
,
Ea
,
de talentii, der lipsită de in-

«Sint Macenates : non-deevunt,

Flacce,

strucţiune solidă şi mai cu sâmă de. educațiune literară. Se
cunsce de toţi imputarea . ce adresa lui .Oraţiu, prin versulă
Marones 13.

.

-

9

TEODORESCU G. DEM,

rii în care, ne. aflămii, despre; personele. la care
„facu alusiune:
şi. despre “ocasiunile: în care ai
fostu

„pe

scrise.

Da

o

$ 41. — Ca poeți lirici, Quintiliant amintesce
Cesiu BASU,

6r Pliniu-celii-tenări

|

numesce

pe Pompeiu sATURNINU, :pe-Sextiu AUGURINU, pe:

Vestriţiu SsPURINA,

der mai cu semă pe L. Pauli

PASIENU, care în ode. imitase pe Oraţiu, er în
„elegiă pe ruda şi compatriotulii
lui, Properţiu.-

Afară de acestia, se mal distinseră Q. şcr:voLa,

PISONE CALPURNIU Şi. Alfiti AVITU, de la care ne-a
r&masii uni fragmentii. din Libri exccellentium.. *

$ 49. — Poesia 'epică din acestă epocă se îndreptă, în mare parte, către subiecte cu totuli
variate.
e
a
„Marcu Aneu LUCANU, născutiila Cordova (Spa-

nia) în anulă 791 (38 după Cristi), erea nepotulă lui Seneca şi rudă cu L. Aneu Cornutu.

Adusi de' copilii la Roma, fu crescuti cu multă
„îngrijire
în principiele filosofiei. stoice şi în.gu-

stulu poesiei de

.

către retoril -RemniuF. Pale-

mone şi Virginiu,de filosofulii' Cornutu, apoi
pusi sub protecţiunea lui Nerone
,-li numi
care
cestori mal nainte de etatea prevă&dută prin lege.

„Acestă intimitate n'avu lungă durată. Intvunii
„Concursi literară, la teatrulii Pompeiu, Nerone
îşi citi poema 'despre Metamorfosa Niobei şi Lucanii Scoborirea
hui Orfeii în infernii : judecătorii
_ Proclamară ca învingătoră pe cel din urmă şii

acordară premiului. Ast-felii se ivi rivalitatea şi
invidia între densulii şi împărat, care nu per-

mitea ca altulă s&'i dispute gloria poesiei. Lu„Cani der fu nevoitii să ducă uă.vicță retrasă,
cândiă işi scrise poema intitulată. Pharsalia. Nu
multă după. aceia, fiind: acusatii ca complice
in conspiraţiunea lui Pisonet, primi - ordinulit

1. Pisone (descendinte din familiele Calpurniu
crea ună epicureii cu taleritii oratorică, bogată, şi Cn. Pison)
darnicii şi am-

-

-
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de aşi, rădica viţa,. ceia-ce şi făcu, lăsându'şi

„sânge într'uă, baiă cu apă caldă şi recitându din
„poema sa versurile prin care descriea sferşi„ tulă unui soldati, care more din.causa sângelui

ce 1 curge

din rană

(65p. Cr.).

—Din

-

nume-

rOselei composiţiuni ne-a r&mas
cea i
mal însemnată. epopeă în “dece cânturi,: dâr :neterminală. Subiectuli alesii de Lucanii, resbeluliu ci-. -

vilă dintre Cesare şi. Pompeiii
în câmpiele

lesandriei)

de la Yarsala,

erea mai

penă

(cu bătălia, dată
la asediulii A-

multi istorică de câtii e-

pici şi pre apropiati de amintirea tuturor, ca .
să potă fi. învestmentatiu.
cu ficţiunile poesiei.
" -ApoI 'scriitoruli, neputendă introduce miraculosuli, .espune evenimentele aprope în ordine
cronologică. Ast-felii poesia lui se află nu în'lu-. ..

„ rurl şi fapte, ci în colori şi forme, în care 'do"- vedesce multi talentiă şi puternică simţire. I-se
„impută i6răşi întrebuinţarea unor midlâce neverosimile,: precum întroducerea artei magice,
ca inovaţiunei, şi neobservarea unităţii estetice

„a concepţiunii,

.

a subiectului, atâtii de necesară.

. .

unei opere. de artă2. Dâca place: prin depingerea caracterelor, prin discursuiă,. descrieri şi a“semănări originale, comite &nsă erdrea de a lăsa

în umbră: pe erouli

principali Pompeiii,

..

ar&-

tându'lu lipsiti ae energiă şi activitate, pe cândii
Cesare (represintati sub unii puncti de vedere

“odiosi) apare pretutindeni,
tori; Versurile

%

suntă

activi şi prevădă.

imflate,. pline” de afec-

tără,. de--inversiuni,:de multe idei :abstracte şi
“chiari de curiosităţi, din. causa pre marei ten-dinţe de a căuta totii, ce e noi şi totii ce impre„Biţiosii. Conspiraţiunea ce urdise fu denunțată lui Epafrodită,
secretarul lui Nerone. Conjuraţii fură prinşi, torturați şi uciși,

1. Ast-felă represintă
pe vrăjitârea Erichtho. speriândă pe.
-Sextu, fiiulă lui Pompeiu, prin prevestiri sinistre, cr pe Pom-_peiu

visândă

că va dobândi_victoria.

.

2, Acestă 'lipsă de unitate provine:
mai cu semă

renţa

evenimentelor,

întâmplate

în locuri diferite.

din incoe-

.
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TEODORESCU G. DEM,

sioneză. Voindii să cânte. mărirea romană, nobilitatea -ideilor vrepublicane, simţimintele gene-

rose, care se repârtă

la drepti şi la umanitate,

““elă devine monotonii şi declamatoru, ceia:ce
'de altminterea provenia din subiectulă propusu
şi din dorinţa de-a: produce efect, €6r nu din
lipsa unui adevărati talent.
- Toti poetii istoricii -este şi C. SILIU ITALICUY,
spaniolă de origine, născutit la anulă95 p. Cr.
“In tinereţe se distinse ca oratorii. In anulu 67
ajunse consulii. Sub Vespasianu trăi în bogăţiă,
er la bătrâneţe părăsi afacerile “publice, cum- .

pără locuinţele
lui Cicerone
trase

şi Vergiliu,

la vilele'i. din Campania,

se-re-

unde trăi penă în

.primil.ani ai domniei lui Traiani, şi îşi scurtă.
“uă durerâsă b6lă, lăsându-se a muri de fome în
anului $53 (100 p.-Cr.),: după esemplulu tuturor
cugetătorilor. epocei, care

aparţineau. filosofiei

„stoice. Eli făcuse studii erudite despre
- şi poesiă,

imitând

'tr'alta pe Vergiliu.
câti

ca ppetu,

într'una

Mai

îşi alese

elocinţă.

:pe' Cicerone,

în-

multă ca. istorică, de

subiectulii

din

operele

“lu Titu Liviu şi scrise uă poemă epică în şep_te-spre-dece cânturi, intitulată: Punica ?, în care
nar6ză. ali 'duoilea resheli cu .Cartaginesii, de
la coprinderea

Saguntului

pen&la victoria de la

" Zama şi la triumiulă lui: Scipione Africanulu.
Caracterulii persânelor 'este schiţatii 'conformiu
adevărului istoricii:

de

aceia

poema

lui'ofer&

mai multă interesă istorici şi archeologici. Pe
cându Lucană e doctii în episode, posede talentulă invenţiunii: şi se esprimă în modi afectată,

Siliu.

dă poemei
.

Italică

întrebuințeză

unitate şi acţiune,
E

.

Pe

miraculosuli,.

are ună
,

stil fi-.

7.

:

„1. Numitii ast-felu după oraşulă Italica din Spania (provincia Belica, aq! ținutulă -Sevilei); patria împăratului Traiani.
2. Descoperită în anulă 1417, cu ocasiunea conciliului. din
Constanţa, de eruditulit Poggio,-la monastirea San Gallo. :
S

N
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resci, dei şi inegală, ensă nu strălucesce prin puterea creatâre -a imaginaţiunii. Afară de acestea, neologismele, ornamentele” retorice,: a-""
fectaţiunea, amănuntele “mitologice: Și geografice se -iv escii la. totu pasulii!..
C. VALERIU TLACU,

născutii la Padova,

înilori

sub Vespasianii şi Domiţianu, şi muri fârte t&nări în.oraşu'i natalii, la anul 88. p. Cr.'De la
densulă: posedămii vii cărți. din Argonautica?,
subiectii alesi din epoca eroică şi prin imitarea
poeţilor'greci, în specială după Apoloniu din lo-.
dos. Elă işi dă silinţa să ajungă pe Vergiliu, der
fără să isbutescă,. din causa asprimii şi imaginaţiunii lui neastempărate. In totalitatea 0pe- .
rei- urmeză pe poetului .alesandrinii. Călătoria şi
accidentele intreprinderii Argonauţilor constitujescii subiectului „principali, €r cucerirea. lânelde-aură uă part. accesoriă..Elii i6 torte de departe firul naraţiunii [orditur ab 0voj, încependii
cu'insărcinarea ce Peleu dedese lui Iasone (erou
pe care nu'lii putemiă admira) şi desvoltândă caracterulti Medeiei, care nu inspiră iubire s6u com- - “pătimire, ci orâre. Valeriu Flacu se deosebesce
de Apoloniu numa! prin strămutarea, înfrumuseţarea şi espunerea mai am&nunţită, a fabulelor, der îi este inferiori: prin lipsa de invenţiune; şi de originalitate. Apoloniu imitase din 0“ meră simplicitatea, gravitatea, naturaleţa : YValeriă imită pe Vergilii numaY amplificândă şi

colorândii peste măsură.
mea

in

din

Eli abundă

în mulţi-

episodelor, care distrugi. unitatea

locuţiuni

şi

construcţiuni:

căiele firescI ale frumosului

tăţil; întrebuinţeză
ȘI figuri, „studiate.
1 A se “consulta

ună

stil

Pliniii- celi-tenără,

poemei;

noul ; ese: chiarii

şi verosimili-

pre “ornamentatii
|
Epistolanurum

libr.

11.

2, Poemă dedicată împăratului Vespasianit și descoperită la
1416 de florentinulii

Poggio.

7.

.

8.

" TEODORESCU G. DEM.

Publiu. Papiniu STAŢIU

-

se născu

la. Neapole,

în anului 61 p. Cr., dintruni .părinte renumită. .
“pentru înţelepciunea şi cunoscinţele lui în ce-.
„ Stiuni de gramatică şi poesiă, fosti “învăţători
“ală lui -Domiţiani. Crescuti în homa, la curtea
imperială, Staţiu dobândi reputaţiune prin marea']. înlesnire .de a face composiţiuni improvi"sate, prin. multele premil'obţinute în concursuri
poetice, prin aplausele mulţimii “care alerga. la

conferințele şi lecturile publice, pe atunci forte
“ custate. Mai târdiui ensă, r&cindu-i-se -inspirațiunea poetică şi nevoindi s& apară în homa
„mai

pre josu

de

câtu

alţii, se întârse în patriă,

unde. muri.de 35 ani (9 p. Cr:). De la densuli
posedămii : cinci cărţi de Silva, nume dati u- :
nei culegeri din poesielei uşore,. mare: parte

„

" composiţiuni lirice, in versuri esametre şi logae"dice; apoi uă poemă epică in dou&-spre-dece

cântură, intitulată Tebaida,

şi două cânturi din-

„truă altă poemă Achilleida. — Subiectele din
Silva, de şi puţinii importante pentru noi, 'ne
ajută să cunoscemii societatea romană din acea
epocă. Autorulii se aretă fără multă inspirațiune,

„eu .t6lă silinţa ce'şi

dă

ca'-s&

ascundă

acestii

defecti prin. artă şi erudiţiune.

In schimbi,

deri psichologice:

valore. — In Te-

simi uă simţibilitate în -adevă&ră
de 6re-care

gă-.

poetică şi ve-

baida, care coprinde istoria primului resbeliă
civili alu Tebei şi-nareză rivalităţile fiilor'lui
„ Edipă, subiectului
nu oferă interesu, der e tractati cu profundă cunoscinţă despre fabulele şi:
„tradiţiunile anticităţii.. Autorului posedă arta dea veimprospăta * miturile,

înlesnire

şi

de imagini. Descrierile și asemănările

inovaţiune |

suntu lau-"

dabile, de .caracterii omericii. -Staţiu are în vedere, pentru fondiă, poemele ciclice, €r în fot„1. Poeme ale poeţilor greci Antimachiă (din Colofonii), Antagora şi Menelaii (din Egea), afară de tragediele lui Eschil
şi Sofocle. .
:
Si
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a
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imită pe.:Vergil
1. —. Achilleida
iă,

fiă uă poemă- biografică,

90

trebuia

-

să

prin: care poetulă îşi

propunea să cânte tote intreprinderile şi faptele
lui Achile,. dâr care a rămasă neterminată, cum
o posedămii astă-di. Espunerea şi naraţiunile
suntii, în. generală clare şi bine. întocmite. Ver-

sulă e. modelatii după ali lui Vergiliu, Ensă stilulă şi limba suntii pline de inversiuni. şi de a talentului
pre escesivă
şi difusiunil.
nu'şi alege
prepară epi-

suprabundanţă. Acestă fecunditate
conduse pe Staţiu la uă preferinţă
acordată ornamentelor, perifraselor
- Comparată cu Valeriu Flacu, elit
bine materialulă mitologicii, nu'şi

sodele,

ascundă imită-

s&şi

nu'şi dă ostenâla

rile, der îlă.întrece prin avântulii imaginaţiunii,
"prin. descrieri, prin claritate. Totuşi nu putu

scăpa de influinţa seculului, în ce privesce Lonului declamatorii şi grămădirea, erudiţiunii.:

CANIXIU Rufu din Coimo

întreprinsese

a ce-

lebra, în- versuri grece, resbelele lui Traiani cu
Dacil?. Acestă epopeă ensă a fostii perdută. De
1. Cu sinceră modestiă
2. C.

îşi termină

acestă,

epopeă

Vive, precor, nec tu divinam Eneida tenta,
Sed longe sequere et vestizia semper” adora,

Plinius

Caninio

suo:
— «Optime

facis

dacicum scribere paras ; nam que. tam recens,

ast-felă: .

quod

bellum

tam , copiosa,

tam alta, quz denique tam poetica &t, quanquam in verissimis rebus, tam fabulosa materia? Dices immissa terris nova

- lumina, noros pontes 'injectos,
rupta,

"tem,

pulsum

regia,

pulsum

-

castris montium - ab-

etiam vita regem nihil desperan-

Super hac, actos bis triumphos, qoorum.alter ex invicta

gente primus,

alter novissimus.
fait. Una,

cultas: quod hoc aquare dicendo

„

insessa

sl

arduum,

sed

maxima -diffi-

immensum

etiam

tuo ingenio, quanquam altissime assurgat et amplissimis operi” bus increscat..
Non nullus et in illo labor, ut: barbara et fera

nomina, in primis regis ipsius; gr:ecis versibus non resultent.
Sed nihil est quod non arte curaque, si non potest vinci, mitigetur, Praeterea, si datur Homero et mollia' vocabula et grzca

„ad levitatem versus contrahere, extendere, inflectere, cur tibi
similis audentia, prasertim non delicata, sed necessaria, non.
detur? Proinde, jure vatum, invocatis. dis et inter deos ipso

cujus res opera consilio dicturus es, immitte rudentes, pande
4

p

- -

100 .

„4%

“ TEODORESCU

G. DEM,

7.

la: densulii ni. sait păstratu numa! optu esametre mitologice, 'din operai intitulată Dellum parthicum Trajani. !
Acestei epoce aparţine şi cântuli numiti Per-

4

z

viligium . Veneris, uni imni întonatii la solem-: |
nitatea serbărilor Venerei, recomendabilă prin
vioiciunea şi frumuseţea imaginilor, dâr a că--

“rul
„

limbă denotă epoca târdiă in care. a fostir

compusii. Prin elă,autoruli celebreză, în versuri
trochaice, puterea Venerel ca mumă a universu-

“lui şi ca fundatore a imperiului romanu. Acesti
imn a fostii atribuitii mai ântâiu lui Catuli,

'apol unul Gre-cre Catulii URBICARIU, după aceia

“unul LUXORIU, de; alţii Vibiei CHELIDONA 1, soţia,
poetului Floru, şi în fine? vre unuia dintrepo-.

eții africani de la finele seculului

II. -

Arunţiu STELA (forte lăudatii: de Staţiu , care
„i-a dedicati -câte-va poesii) scrisese între altete
uă poemă' epică linguşitore , prin. care celebra

espediţiunea lui Domiţiană

în contra Dacilor şi

"a Sarmaţilor..

a

a

Aci e loculii să menţionămi şi cântul

inti-

tulatii Panegyricum Calpuvnii -Pisonis 3 în 901 e“sametre, atribuită cândă lui Vergiliu şi Ovidiu,
.

|

vela ac, 'siquando aliaş, toto ingenio- vehere. Cur enim non .
ego 'quoque poetice cum' poeta? Illud jam nuoe paciscor: “prima quieque, ut absolveris, mittito, immo etiam antequam
absolvas; sicut erunt recentia et rudia et adhuc similia: nascentibus. Respondebis non posse perinde carptim "ut contexta,

„ perinde inchoata placere ut eflecta. Scio, itaque et a me

zesti-

mabuntur ut cepta, spectabuntur ut menbra extremamque li„> mam tuam opperientur!
'in scrinio nostro. Patere hoc me su-

per cetera habere

'amoris

tui

pignus,

ut ca

quoque. norim,

“que nosse neminem velles: In summa potero iortasse scripta”
tua magis probare,' laudare, quanto. illa tardius cautiusque,
„sed ipsum te magis amabo magisque laudabo, quanto celerius
et incautius miseris. Vale». — Epistolarum lib. VIIL: 4.'A se

vede şi lib 1. 3, 11. 8, JI, 7, VI. 21, VI. 18, 1X. 33.
1. De

către Wernsdortf,

în Poet

latini minores.

2. De către Orelli ultimulă editorii ali acestui cânt.
3. A se vede nota 1 de la $ 49, pagina 94 de mai sus.
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cândiă poetului Lucanii; cândii lui Stăţiu,6r în
cele din urmă lui Saleiu pasu, amici cu Lucanil şi cu Pisone.
.
„:

$ 43. — Mimele şi pantomimele,

tau :poporaţiunea Romei,

care desfă-

perduseră

'ori-ce

ca- -

racteru artistici.şi ajunseseră să represinte lu-

i

„rul

obscene.

De

aceia

câţi-va

scriitori
se;

în-

cercară a compune drame “regulate, de şi nUmai ca eserciţiu
retoricii 7 şi scolasticii. Ast-feli .
ssuntii tragediele lui Seneca.

Luciu Aneu. SENECA; ali. duoilea fiii ali. re:

torului Marcu
*

Aneu

Senecai, -se născuse la Cor-

dova în anulă 755 (2 p..Cr.). Adus

de tânâiiă la ă

Roma, -se formă în scâlele retorilor, ;deveni cestoră şi aprofundă filosofia, din causa 'amiciţiei cu
stoiculă Atalui, cu. pitagoriculă Socion,. cu mo-

ralistulii Fabianui 'Papiniu

şi cu materialistulă. -

“ Demetrius. După ce căl&tori prin Egiptu şi. în India, unde dobândi cunoscinţe vaste despre mate-

amatică, astronomiă şi sciinţe naturale, se întorse

la Roma, spre a se'ilustra ca advocatii. Sub Cla-.
“udiă, Mesalina îlii.acusâ ca complice ali. desor-

dinilor. Iuliei

(fiica Iul. Germanicus)

iigele..ei fu esilatii în

şi prin in-.

Corsica. După 8 ani, fu

rechiămată de Agripina: şi însărcinată, împreună

cu Burrhus, a .instrui şi educa pe tenă&rulu Ne-

rone.

În

acestii

inter
fu.vală
încărcatii

"veri şi de onoruri. Der numai

fluinţa. filosofului

cinci ani

de

a-

durâ in-.

/guinguennium Neronis):

de

aci “inainte, Seneca nu mai putu s8 împedice”
crimele elevului, ba: avu slăbiciunea da justi-

fica omorirea Agripinei, print”uă
Sată

senatului.

Pe

cândii

voia

epistolă

.să

părăsindu'și tote bogăţiele, Nerone
în conspiraţiunea lui Pisone? şi IX

se

omore..

Consolându'şi

socia

şi

1. A se veds notele de la $ 46 de mal josă.
2. A se ved6 nota 1 de la $ 42 de mal susii:

adre- -

se retragă,

îli.-implică
impuse să.

amicii, Se-

|
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neca îşi tăiâ vinele de la mână,
-“ sângele nu”! curgea destulă

der,

fiindi-că

de răpede,

îşi tăiâ

şi pe cele de la picidre, le puse întruă baiă
caldă şi -ast-feli espiră, în etate: de 63-ank
(818 seu 63 p. Cr.). Elu fu dramaturgi, filosofi
şi naturalistu.
|

ta

'* De la Seneca posedămi dece tragedii, intitulate:: Ipolit (s6i Fedra], Troianele: (sei Ecuba),

Medea, 'Agamemnone, Edipi, Ercule furiosi, Ercule la muntele Cita, Tieste, Fenicianele (Tebaidaj
şi Octavia : imitaţiuni . din grecesce, prefăcute .

„prin = gustulii. d'a.renoui, 2 d'a esagera,
d'a întro2
duce: impresiuni' vesele. Numai 'cea din urmă,

inferi6ră celor-l-alte,
istoria romană,

şi stilulă nu mai

der

are uni subiecti

îl'esie

posed

|

luati din ..

contestată. Acţiunea

simplicitatea

operelor

grece, ci-.nesferşite descrieri, paradă de erudiiune; sentinţe filosofice, totului sub formă 'pre“tenţi6să şi declamatore. Ele n'aii apoi nici ordine,

nici unitate,
Scopulu

nică caractere

şi acţiuni. naturale.

autorului pare a fi fosti s&.atragă aten-

țiuneă numai prin formă, să uimeâscă pe spectatori, fără s&'i misce.. Viţiele, ca şi virtuțile eroilor,

suntii

esagerate:

- sei numai

adâncii

pretutindeni se întelnesce

întunerică,

sei

numai

lu-

mini sclipitâre. De şi s'ari păre scrise.nu
spre

a fi repvesintate, ci numai citite, totuşi pe ici
colo nu lipsescii
. cugetări înalte, sentințe mo-

rale, imaginişi descrieri particulare, imitate de
scriitorii moderni !, der care obosesci prin scur“timea lor

studiată,

prin

escesuli adevărurilor

ce coprindă. Corurile merită Gre-care atenţiune,
mai cu semă din causa puţinelor poesil- lirice
ajunse-penă

la noi

din

acele

timpuri.

Dialogu-

„rile.sunti scrise în iambe senaril forte curate,
sr corurile în diferite specii de versuri, unele
în dimetre

anapestice.

1. In limba francesă staă inspirată

|
dintr'ânsele. Racine /Phă-

dve), Robert Garnier (La Troade), Crebillon (Atree et Thytste],

-

.
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“Ca tragică se mal distinseră.: — Emiliu, SEAURU,
care

Atreu

ună

compusese

fu nevoiti a

şi care

„se omoți, fiind acusatui de Tiberiu pentru uă
alusiune 'ofensătore ; ; — POMPONIU SECUNDULV,
şi amiculu lui Pliniu,
contimpurani cu Seneca
care escela mai multă prin. splendore şi erudi-.
țiune,

de

câti

prin

geniu

tragicii ; —.CURIAŢIU

MATERNU, care scrisese uă Medcă, ună Tieste, precum şi tragedii cu subiecte romane. Acesti autoră fu ucisi din ordinile luY Domiţiană. De la
mai toţi nu ne-a r&masu aprope nimici !,
.

PROSA.

Ş 44. — Tirania trebuia să fiă, vătămătere i- storier, “impunându' să ascundă adevărulu şi să
întoneze linguşivea. De aci resultă caracterului. .

istoricilor de sub Tiberiu şi succesorii lui, care

le dedicară scrierile, ' ar&tându-se necumpătați
în sofisme, în ipocrisiă şi în laude servile, ca. :
unil ce:nu puteau escela prin virtute ȘI inde-

pendinţă de caracteri.

+

Cremuţiu CORDU compusese uă istoriă, în care:
numia pe Brutu «celui din urmă dintre Romanb:

de aceia. fu, arsă sub Tiberiu,: dup” uă-hotărire a
senatului,.

er

Aufidiu BAsU

Germania

şi

dâr compilată

M.

autoruli silită

rădice

viţa.

scrisese uă istoriă a luptelor cu .

a resbelelor civile,
de

perdută

adi, :

Pliniu-celă-bătrăni..

Serviliu -RUFU,

universală

să'şi

care se bucura

pentru demnele'i

d'uă stimă

simţiminte, pentru

marea'i elocinţă şi multele'i merite literare, com-.
-pusese 'diferite scrieri

istorice,

comparabile

cu

ale Iul. Salustiu şi Titu Liviu pentru ingrijirea
stilului. Tote ensă s'au perduti. împreună cu
ale lui Fabiu RUSTICU* (anul 105 p. Gr.) 1. Quintilianii, X. 1, 98; De causis corrupta cloquentie.
2, Taciti: Vita” Agricole. LT

| 104.

|
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Caiu Veleiu.PATERCULU se născuse la Neapole,

în anului. 19 a. Gr. Crescută in midloculă armâ- lor, călători în Tracia' şi în- Macedonia ;cu gradulu de tribun. militară, însoţi cât-va timpă
pe Tiberiu în espediţiunile'i din Germania și

Panonia,

mai

multe. functiuni pu-:

blice, între care pretura,
fu condemnati, ca amici

apoi, ocupă

€r în cele din: urmă
ali lui Seiani, în a-

„nulă 81 p. Cr. Cu puţină înainte d6 morte, scrise
două cărți de Historia romana,

care: pep'la noi

au ajunsi forte alterate. Cea d'ântâiu coprinde
ună resumatu din istoria universală, :mai cu
semă grecă, de la. căderea Troiei penă cândă
"Grecia deveni provinciă romană;
Într'a doua,.
„espune faptele romane-penă la anuli 30, adică

penă la mortea

Liviei, muma

guşindă pe acesti împărată

lui Tiberiu.

Lin-

şi pe ministrulii lui,

Seianu, Paterculi este puţini

esactii iri naraţi-

uni, declamatoră, înclinată spre pompa retorică
şi: poetică. Eli nu'şi propusesea. presinta eve-:

nimentele în modă

epică ca Titu

Liviu,

nici a

le prescurta ca Justinii, ci'a scrie unii compendiă, în care schiţarea persânelor să concurgălu depingerea: generală a moravurilor. ŞI
a spiritului din fiă-ce epocă. Faptele servă ca
legătură între diferitele peri6de:. Se arâtă &nsă

-

prevădetoriă în cercetarea causelor şi efectelor,

în espunerea evenimentelor sub adevărătulu lor
punctă de privire. şi5 escelâză prin acurateța

. limbiă, printr'uă precisiune. salustică.

După
Romani

esemplulă

.

gramaticilor greci,: câţi-va -

culeseră şi publicară

sentinţe „şi întemplări

diferite

curidse.

Uă

anecdote,

ast-feli de:

culegere datorimii lui Valeriu MASIMU, contimpuranii cu Veleiu Patevculii şi fostii consuli în
anulu morţii lui Augustă (14 p. Cr). Nucai-

storicu, ci mai multă ca archeologi şi antolo-

„gistu, ca ună clasificatorii de fapte Şi de maxime
morale; elă compuse «Factorum et 'dictorum 1hes

i
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morabilium libri 1x ad Tiberium Caesarem Au“ gustum», coprindendi consideraţiuni despre mo- . :
ravurile, credinţele, virtuțile şi viţiele atât ale. .
“poporului romani, câtii şi ale popârelor pe a:
tunci cunoscute, estrase. din feluriţi. scriitori

şi întocmite sub.titluri generale. Fără critică şi “fără bună gusti, cu unu stilă întortochiată, de-:
clamatoră,

emfatică,
elit se silesce

s& misce cu

or-ce preţi, intrebuinţândă. .midlâce nepotrivite.
„De şi se depărteză de naturaleţă, .d6 şi abundă
în cuvinte poetice
în aforisme, '.totuşi

şi neusitate, în sentinţe şi
are uni scopii nobili : sg

inspire iubire -pentru

virtute

viţiului , să. înlesnescă

şi ură în contra.

cun6scerea

anticiîn tâte ale ei amănunte.

-

: _.

vieţii celor

:. N

"Istoria adevărată, . puternică, morală, apăru
în timpului lui Nerva şi Traiani, găsindii unii
interpreti generosi şi înţeleptii în_C. Corneliu.

TacIră._ Eli se născu,

1ănteramna (Terni)

p. Cr.î,

Și.d6 lenăru

cinței şi alti “poesiel.

dintr'uă familii pIEDSăș”

în Umibriă,_intre anii 59-01,_..—

se ocupă cu studiulii. elo-

In cariera'i militară, fu ce-

storă, €r în cea civilă pretoră , quindecemvir sub
Vespasian, Titu şi Domiţiană, consuli sub
Nerva

ună

la anulu

cu Agricola,

97

p.

pe

Cr. V&du

a

cărui

Britania

fiică

împre-:

o luuse.de.

„sogiă, er sub-Nervaşi 'Traianii, cândă ori-cine
putea să&şi esprime -cugetările fără temă de pe-:
„ riculi?, începu a'şi publica operele'i istorice, şi
muri aprope octogenarii (după cum se crede în
genere) pe. la 'anji 134 s6ii 136. Lucrările ce po- .
sedămii de la densulii suntit, în ordine crono-..
“logică:— Vita Agricole, în care nar6ză vicţa so- -

crului său ŞI T&EDElele”purtate de Romani

sub..

densulă în contra poporelor
din Britania:
teresantă prin caracterele ce depinge, prin

inin-.

formațiunile ce dă despre

noua provinciă,

der .

1, După alţii între 54-55. p. Cr. _
DN
N
9. «Rara temporum ielicitate, ubi sentire qu:e velis et que,
sentias, dicere licet>. Vita Agricola,
!
,
.
:

Se

106

„TEODORESCU G. DEM.

mail cu semă prin consideraţiunile din primele
". capitule, unde vorbesceşi despre sine'şi.;—
Germania sive De

_moribus Germanarum-în

după ce arâtă situațiuneă țril,
moravurile

espune

care,

firea,

locuitorilor .şi caracterele distinctive

ale diferitelor triburi în care ereaăi împărţiţi,
comparativi cu corupţiunea :în care se aflat
Romanii. Scrierea, cu tâte defectele" geografi-

ce "şi statistice, este

uă

sorginte

neinduoiosă:

pentru
istâria primitivă a naţiunii germane,
prima operă scrisă de unii Romani despre unit
-poporii străinii "şi inimici, adevăratii . tesauriă

de noţiuni instructive şi preţiose ; — Historiz, în

„XX

cărţi,

coprindi

fapte

personală

cunoscute

autorului, de la mortea
lui _Nerone şi suirea pe
tronă a lui Galba. (68 p. Cr.), penă& lu mârtea
lui Domiţianu (96 p. Cr.): scriere quasi-dramatică

prin

intercalarea

de

cuventări

şi dialoguri,

dâr din care se mai conservă numual patru cărţi
şi începutulii celei de a cincia ;— Annalium li-

AI Suualn care suntu espuse întemplările de
la mortea lui Augustii penă la a lui Nerone (anii 14-08 p.Cr.),

ajunsă

penă

la noi

alterată în

partea privitore la Caligula, la primii anl ai
" împăratului Claudiiă şi la cei duoi an! din urmăai “lui Neronet. Acestui cap-d'operă? îl intitulase
Annales s6i pentru că narâză lucruri pe care
„nu le văduse personală, s6i pentru că dă uă narațiune prescurtată despre ele, ţinendă s6emă

numai de cele principale?.— Musa

care inspiră

1. Posedămii cărţileI, II, III, 1V, VI, XI, XII, XIII, XIV,
NV, cu puține fragmente din a V şi X. Eruditulu Brottier a

" întreprinsă

sk împlinâscă.

lacunele,

în acelaşi

modă

cum

a

făcuti Freinshemius pentru operele lui Titu Liviu.
2. Episâdele principale suntiă: funeraliele. lui Augustă, resvrătirea legiunilor din Germania,

mârtea lui Germanicus,

con-

spiraţiunea lui Pisone, surparea amfiteatrului din Fidena, căderea

lui Seiani,

cendiarea Rumci
tea lui Seneca,

3. Se crede

domnia

lui Claudiu,

de către Nerone,

Lucani,

mârtea

Soranu, Servilie!

că'și păstrase

Mesalinei,

in-

omorirea Agripinei, mâr-

a scrie

şi Trasea.

la bătrâneţe

istoria

lui
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pe Taciti, în scrierea operelor lui istorice, este
indignarea

pentru relele causate Romei-şi impe-

riului de tiraniă.- Pasionatu pentru antica virtute
romană, elii avea uă minte pătrundătore, ună spi- -

rită puternici şi fecunda imaginaţiune

a unui

mare: poetii. Causele evenimentelor le caută în
chiari inima Omenilor şi, ca judecători: neîndu-

plecati, împarte după merită laude si înferare.

Dramatică, plină d'uă nobilă violinţă, de sentinţe
grave, sufletu'i virtuosii se înalță mal pe susii de

-miseriele omeniril,.şi de aceia este-consideratiu
“ca principe alu istoricilor, care merită numele
de istorici moral.

La

densulă

filosofia

e.unită

cu dulceța

desinte-

.

cu deplina cunoscere a lumii- şi-a Omenilor,
profunditatea politică cu cea mai naltă moralitate, imaginaţiunea cu seriositatea vederilor, cu
maturitatea. cugetărilor. Tote acestea îl dai ună caracterii propriu, uă formă distinctivă, particulară. Marea corupţiune a epocei, comparată cu
vitejia, cu sacrificiulii generaţiunilor trecute, îi
inspiră plângeri: amare şi'lă împedică d'a scrie,
cum doria, asine înra et studio», adică cu imparţialitatea cerută

istoricului,

resată a-lul Erodoti: Totuşi, adevărurile
espuse

cu esactitate,

suntu

isvârele şi documentele ce

consultase : citate cu: îngrijire.

In privinţa

reli- .

giunii, -elă recunâsce acţiunea unei, puteri su“peridre, care conduce evenimentele şi tendinţele
umane. Se pâte numi apoi istoricu' practici,

fiindu că atribuie decadinţa imperiului romanu
efectelor despotismului, depravăril moravurilor :
: publice şi private. Limba .lui Tacitu este infe_ ridră limbii scriitorilor din epoca lui Augustii,
multii mai deprinsă cu abstracţiunea şi cu formele

„poetice, der pâte mai bună de câtii ork-ce limbă
Sari fi pututi întrebuința -în timpurile lul. E
si vita
Nerva şi Traiană, precum resultă din frasa : :<Quod
suppeditet, principatum divi Nerva et imperium Trajani, ubesenectuti seposul»>, Histor.
„riorem securioremque materiam,
N
.
lib. |. cap. 1.
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de observalii apoi că întelnimu la densulu mai
- multit vorbirea indirectă (oratio obliqua), de câtit
discursurile directii atribuite personelor istorice

de Tucidide

la Greci, de Salustiu şi Titu -Livii .

la Romani. Stilulă lui e concisă, formată dup'ali
istoricilor menţionaţi, cam obscură din causa
pre marei preferinţe ce dă. laconismului şi forței,: ensă elicace, de unu caracteră cu totulii propriu, potriviti! lucrurilor şi oglindindi sufletului

“scriitorului.
„_

|

AR

«De causis corruple eloguentie»e unii dialogi:
pe mai bună dreptate atribuitii lui 'Tacită, de
câti lui Quintiliană, Pliniu şi altor scriitori.
Es: celinte prin substanţă şi limbă, acestă lucrare;
după ce face istoricului elocinței romane, espune :

motivele

care

i-ai

adusii

decăderea

şi

cara-

cteruli oratorilor principali: compară pe cei vechi
cu cei-noul, şi .lasă a se'nţelege unii felii de do:
rinţă pentru unirea elocinţei cu politica, ceia-ce

:,sa realisati în timpurile
" IUSTINU,

moderne.

.

care inflori pe la 106 p. Cr. sub An-

tonini, făcu uă compilare (puţină fidelă
în privinţa ordinil şi a espresiunil), din operele ul „Trogu Pompeiu, scriitorii meritosi din epoca lui
Augusti 2. Alături cu povestirile minuţi6se, es- |

trase literari "din
forte

scurte,

Trogu,

menite

se

a servi

întelnesci

numai

ca

analise

legătură

şi transiţiune. Totuşi lucrarea lui Justin e unt
buni compendiu de istoriă universală, plăcută
pentru varietatea

subiectelor

şi prețiosă pentru

noţiunile ce coprinde despre Asia. Stilul este
inegalu, dâr curati, fivescii şi lesniciosă.
Tacitii depinge viâţa politică a poporului
ro„ Mani; C, SUETONIU TRANQUILU pe cea privată
"1. Taciti IJiston

nii-celă-tenării,

T. 1; Anna, XI, 11; Agricola, 45, — pli-

pistolar

'lib..1, 6, 20;

II, 1.11;

IV, 13;

VI, 16,20; VII, 20, 33; VIII. 7; X10, 14.
2. A se vede Trogu Pompeu la pagina 65 de mai sustii.
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-a imperatorilor, de la Caii Cesare -penă la Do-.
miţiani. Născutui pe la anulă 828 (75 p.Cr.),

fu amică intimă cu Pliniă-celă-tenării, şi înflori,
“ca gramaticii

şi retoru, pe

la anulii

Cât-va timpii ocupă demnitatea

110

p-.Cr.

-

de «magister e-

” pistolarum», secretară alti împăratului Adrianiă,
“şi petrecu ultimii ani al. vieţii înti”uă retragere

-

studiosă. Scrierea” intitulată De duodecim Casa-

vibus, care coprinde duo&-spre-dece biografi, după

-

documente publice şi scrieri private!, dă uă justă
ideiă despre caracterului acelor domnitori, -despre acţiunile lor publice şi private. Materialuli -.
nu e ordinatiă, dâr abundă

în ame&nunte

f6rte in-

teresante, în espunerea multor intemplărişi în
depingerea multor persâne, care întralt-felă ari .
"fi r&masu,.
p6te, necunoscute. Consultândi ar- |

* chivele publice şi multe documente, făcendii cer"cetări şi . dându'şi mare ostenslă, Suetonii se

ţiau departe de ură, de iubire,:
de t6te pasiu-'.:
'nile care i-âră fi pututu perverti judecata. Bio.“ grafiele lui ai meritii deosebiti pentru cunâsce* rea anticităţilor romane, mai.cu s6mă a legilor şi,

constituţiunilor de sub diferiţir împărați. Curatu,

alesii, firescii în limbagiu, cuni stilu demni,
simplu, concisă, eli se silesce a evita ornamen-

tele şi declamaţiunea, care constituiau defectului
“comunii alii epocel. Dinti'alte scrieri ale lui Suetoniu

ne-au

rămasă

câte-va

fragmente

-

intitu- .

late De illustribus grammaticis şi De claris rhetoribus : biografiele câtor-va erudiţi şi poeţi, care

se crede că au făcutii parte dintr'uă operă mai
„mare

a lui,De

viris în litteris şllustribus.

De la 1ULIU OBSEQUANTE ne a rămas unit
fragmentă' din mica'i scriere De .prodigiis *, co"1, A lut Iuliu Cesare, Augustiă, Tiberii, Caligula, Claudiă,
-Nerone, Galba, Otone, Viteliu,: Vespasianii, Titu şi Domiţianii.
2. În acestă fragmenti, naraţiunea începe cu anulă 249 a.
Cr. şi ajunge pânt'la Augustă. Conrad. Licostene (alias Wolt-

-

hart) implini lacunele şi le publică la Basilea în anulii 1592. Ş
=

|
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„prindendi povestiri miraculâse, culese din Titu
„Liviu şi din; alţi. istorici. anteriori, interesante
pentru eâte va formule

religise,

tatea limbilşi a stilului.

pentru

bună-

e

Q. CURŢIU RUFU, retoră pe la timpulii lui Tiberiu
şi. Claudiu, scrise -De: rebus. gestis: Alezan-.
dri Magni, povestirea întreprinderilor lui Alesandru

macedoniculiă,

în dece cărți t; c'ună stil

înfloriti,
mai multii oratorii, ca uniti.romanţi istorică. Necunoscendii arta militară, geografia
„Şi

alte

sciinţe,

eli

îşi culese

materialuli

din i-

„storicii şi poligrafii greci Clitarcă, Aristobulă, 0nesicritu,

Calistene,. Timagene,

Ptolemei,

Dio-

dori Sicilianulii, Egesia şi din scriitorul romană
Trogu' Pompei. De şi fără spiritu critică şi cuă

deosebită, preferință pentru lucruri miraculse, .
Curţiu escelâză printr'uă limbă elegantă şi energică, prin descrieri atrăgătâre, pe alocurea prin

- cuventări pline de viâţă şi de miscare, imitate
după Titu Liviu.
i
a
După afirmările lui Priscianii, care citâză unt
fragmenti,. împăratuli

'TRAIANU . scrisese

-uă

i-

storiă despre cele trei espediţiuni ale lu! în contra Dacilor, despre cucerirea şi colonisarea ţării lor. Din nefericire, s'a perdutiă şi acâstă ucrare, d'uă
mânii.

estremă importanţă
e
E

pentru

noi Roi

- $ 45.— Filosofia stoică fu preferită în acestă
epocă, nu numai fiindă că rădica sufletele mai
pre susii de corupţiunea

şi miseriele timpului,

întârindă consciinţa intimă despre demnitatea .
“ morală a omului, der şi fiind că oferia; retorilor unii nesecatii isvori de ornamente oratorice.
De aceia fu cu multii talentă şi cu multă iubire
4, Ne lipsescit cele d'ântâiii două cărți şi unele capitule din
„cele-l-alte, pe care Bruno, Freinshemius (1648) şi Cellarius
(1711) Sau silită a,le completa.
”
z
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“cultivată de tragicului Luciu Aneu SENECA1, continuatorulu scolei -stoice şi propagatorulii .celei
mai curate morale, :profesate vr'uă dată de către
unu păgânu. Din scrierile lui Seneca posedămi:

— duo&-spre-dece tractate. filosolice, intitulate :

De îra

(3 cărţi), în care_arstă:cum.omulă,
prin

rațiune şi esemjple, se pote vindeca de acâstă
pasiune, vecină cu nebunia; De_consolatione-a
di

LHelviam matrem,. cea mai bună din aceste com-

posiţiuni, adresată mamei sele; tristă de esilarea
lui în Corsica; De consolatione.ad Polybium, se-

cretarulii

împeratului

sola de mârtea

Claudiu, spre

unui

frate;

De

ăli con-

consolatione

ad

Marciam,
pe care o consolă d&perderea-fiiului

ei, amintindu'"

cum

Octavia

şi Livia

suferiseră

mortea fiilor lor Marcelă. şi Drusu; De provi-denlia, în care demonstră, esistinţa _providinţei:

divine prin_ raționamente și probe
De animi

„care ar6lă

tranquililate,

că

ontologice
;..

adrelui
Sereius,
sată

în

numai împlinirea datorielor. pu-

blice şi private pâte aduce linistea sufletului.
(numită de Greci s59wuic); De constantia
_sapi-

„entis, und
partea _I.aretă_că.înţeleptulu, _fe-......
ricitii cu virtutea, nu se turbură de vorbele sâii
„de acțiunile altora, er în a II
lomnia desonoreză pe cine le
cela, căruia suntu adresate; De
„care avea de scopă să desvolte

mentulu

blândeţii,

că insulta şi caproferă, nu pe aclementia (3 cărţi),
in Nerone simţi- - .:

manifestată

prin . cuvintele

«cum aşi vre să nu sciă scrie» atunci, cândi i-se
presinta

sentinţa

de morte a duoi telhari,; între al-

tele amintesce cum Augustiiertase pe Cinna,care
conspirase în contrat *; De: brevitate vite,.prin_.

care demonstră că din scurtimea vieţii decurge .
datoria. d'a. o întrebuința în fapte bune; De vita
beata, în-care demonstră.că fericirea constă în'
libertatea. şi constanţa sufletului, în senin&tatea
1. A i-se vede biografia la $ 43 pag. 101-102 de ma! susă. .2. Din acâstă scriere Pierre Corneille a luati: subiectulii
tragediei sc€le intitulată Cinna. - |
:
.
îi

..
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consciinţei, în depărtarea poftelor

şi pasiunilor,

după

olio sapiențis,

esemplulă

în care Seneca
. neze

activitatea

lui Socrate;

recomendă
cu .vicţa

De

înţeleptului să altercontemplativă;

De be-

neficiis, (7 cărţi), în care ar6tă câtu de ureciosu e
“viţiulă ingratitudinii şi cum bine-facerile' trebuie

-

'să fii spontanee, desinteresate şi tăinuite — £pistole către .Luciliu, guvernatorulii Siciliei, în
numără de.1194, care desvoltă cestiuni filosofice
în formă de mici tractate, scrise (p6te) cu speranţa de a fi publicate :: cele mai folositore de
„cititi pentru regularea conduitei umane ;— Natu-.

„Palium quzstionum libri vIl, dedicate lui Lucilius

„Junior

şi în care se coprinduă tâte

cunoscinţele

anticităţii relative la sciințele naturale.

Cartea r

tracteză despre foci, lumină, meteore, curcubeu
„“si'alte fenomene optice; a 11 despre tuneti şi
iulgeri;. a m despre apă, a 1v despre grindină,

„ ninsore,

ghiaţă şi plouiă (cu descrierea Nilului

Şi revărsările'i periodice); a v despre vânturi;
--a YVI.despre "cutremurele de pământi
(în spe"cială despre celui ce: dărimâ Pompei şi Hercu-

lanum la 5 Februariii 63, cu 15 ani înainte de :
erupțiunea. Vesuviulu), care le înghiţi în anul
“179 p. Cr.), 6r în cartea vu despre impresiunile
ce produci fenomenele

ceresci,

mai cu semă a-

pariţiunea cometelor.

In acestă operă,

emite

geniale

câte-va

cugetări

Seneca

despre miscarea.

astrelor, predice descoperirea une! lumi -necunoscute, dă uă ideiă clară şi: justă despre at-

mosfera
ce

înconjură

serţiunea că aerului

întruni

cuventi

interesante

pentru

pămentulu, - confirmă

a-

esle -vehicululii sunetelor,

desvoltă

numerâse

cestiuni

sciinţele fisice*..—: Ultima

scriere, ce i se mal atribuie, 'Azrxohozdvrosis, e uă

satiră în contra împăratului Claădiu, care'li esilase în. Corsica. — Ca filosofii, Seneca .profe-:
1. “A se ved€
2, A se vede
.

pagina 90 de mat susi.
.
/storia filosofiei antice, pag. 405-406.
7
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„seză eclectismulu,
cu tendinţe către stoicismiu,
care dă importanţă “moralei practice. Dumnedei, începutulii.şi sferşitulă
tuturor .lucrurilor, .
conduce .lumea. prin -divina'i providinţă şi p&- .
trunde

sufletele

nostre:

prin virtute,

omului

de

" bine se ascmănă şi se înrudesce cu densulii,. diferindă numai în durată. Spre a'lu face să me-:
" rite cerulu, divinitatea supune pe omulă virtuosi
la totu felului de încercănl, condiţiun€ a libertăţii

ce i-a acordati.

Pentru

ca sufletului nemuritoră

s& auste: fericirea,. morala

impune

omului

--

s& se

respecte pe siheşi, să. urască viţiulu. şi asuprirea, să practice: dreptatea. şi bine-facerea, să

uite injuriele, s& 'nuse t&mă de morte.
lui e der s& formeze

caracterului,

să

Scopulii

întărescă

“sufletul în contra pasiunilor s6i nenorocirilor
esteridre: de aceia: operele"1 suntii mai bogate

de câtii ale lui Cicerone în cugetări, . in cunoscinţa” inimei umane,.in esemple interesante, de

şi inferire prin.

modulii-espunerii- materii. Ca

scriitoră,--Seneca abundă in
buinţândi frase precise, der

repetiţiuni, între-.
revenindi asupra

aceluiaşi lucra sub alte forme. Limba'i este e-de. cuvinte; der . bogată în' idei
nergică, săracă

"şi în imâăgini. :Ca. spaniolii şi ca retorii, îl placi -antitesele, metaforele,” declamaţțiunea, efectele

de 'cuvinte, -mai cu
“prime abstracţiuni1:

semă cândii e vorba

să es-

de aceia 'uimi pe contimpu-

"rani prin. calităţile şi defectele, stilulul: tote -operele'i fură admirate şi puse în mâna tinerimii,
ceia-ce aruncă uitării: modelurile din „secululii
lui: Augustă, 'cui:tâtă

lui Quintilianu.

opunerea

singura scriere la-

„Cercetările”i" meteorologice,

tină despre fisică, într'ună stilii destulude lim-

pede,

intrecă

pe

ale

lui

Pliniu-celu-bătrâni

şi

„tindă a îndrepta mintea omului către divinitate ?.
1. “Ponderă reruin minutissimis sentenliis fregit» dice Quintilianu despre acesti defectit.
”
,
”

2. Taciti Annal. XIV.:00; Seneca. Epist. 21, 3-6.
4
, .

Pi

-

.
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_"$ 46;—— Dintre retorii timpului
se. citză Casiu
"-Severă, Domiţiu Afru, Iuliu :Africanu, Galeriu
““Tracalu, -Vibiu

Crispu, Iuliu Secunduli

şi alţiit,

-dâr mal cu s6mă M. ANEU SENECA din, Cordova

:

(tatălă

filosofului Luciu

-părăsindui Spania, venise

Anev.

.

Seneca 2), .carg, .

la Roma

pe

la i a. Cr.

“şi predase lecţiuni de elocinţă... De. la densuli :
ne-ai: r&masi: «Controversiz, id-est cause ju- .

- diciales», declamări

despre

cestiuni juridice

în-

..chipuite, inspirate din operele retorilor greci şi
latini. Precuvântările din fruntea fie-cărel cărţi .
coprindă

elocinței..

amănunte! despre

Ele

au fosti

"jumătate 2.— Suasoriz,
ămânduoă

literaturiişi

mai

multi de

cuventări complimentare. :

celor precedinte, ai fostii

“Luciu. In

istoria

perdute

atribuite

fiiului sei

se găsescii părți elocinte

.şi cugetări înalte, învăluite in subtilități şi ra“finări. care, cu. tâtă puritatea şi eleganța stilu- .
„.

“lui, denotă decăderea

ratel-elocinţe..

„De

unu

-.-::

bunulur-gustii.

folosii incontestabilă

şi adevă-

'sunti serierile

“lui M> Fabiu-QUINTILIANU, judecătorulii celii mai

renumiti . şi mai competinte; după: Cicerone, în
privinţa elocinţei, grumaticei şi criticei literare.

„El se născuse la Calahorra, sei -Calagurris (Spa-

„ „nia “Taragonesă)
| de tenăru

în anulu

la Boma,

42p. Cr.* şi, venindi

studiă sub tretoril Palemone

şi Pedianu, dobândi-renume ca declamatorii şi. te- “oreticiă, apoi ca advocatii
sub Galba, pe careilă „urmă în Spania. La întârcere, sub Vespasiani, deschise scolă de elocinţă, fu celă d'ântâii pro:

fesoru publică
1.. Quintilianii,

„2. Marcu 'Aneu
Novatus Aneu

de literătură salariati de stati

Institutiones

oratoriz,

Seneca 'avu, cu soţia“

(adoptată

de lunius

lib. N. I..

Gallio),

- Aneii Seneca, profesorulă lui Nerone,-şi
tatălă poetului Lucană. ..„8. Din dece cărţi, ce compuneau acea
„Păstratii cărţileI, 14, VII, IX, X, ens&
4. După alte cronologii, în anul 35

Ielvia,

trei

fii: pe

pe filosofulă Luciu .

pe Marcu Aneu Mela,
.
culegere întregă, sai
imperfecte.
,
p. Cr. 4
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şi onorată cu titluliă,:deca.nu.şi
cu funcțiunea
de consuli fornamenta cousularia/. Ocupaţiunile
catedrei le varia cu - cele “publice din .foră. Ca
scolari avu.

.

pe : Pliniu-celă-tenără, -pe viitorului

împerati Adriani,-pe Flavia Domiţila, nepâta
lui Domiţianu,:şi pe copiil ei.. După duo&-deci

“ani de -profesorată, .muri pe la 97-p. Cr..-Eli compuse manualulă:-de - retorică intitulată '/a- : :
sliluliones oratovim sive De: instilutione :oratoria
în duoă-spre-dece cărţi 1, fructul. multor ani

de esperiiriţăşi observaţiune,

în care viitoruli

oratoră e luati. din legănă, dela cunoscinţele cele mail.elementare, 'spte a fi condusi treptat .
penă la înv&țămentulă celor maiinalte doctrine
„literare; Quintilianii, propunendu'şi să arte me- .

10da educărir. şi-instruirii viitorului oratoră, îmbrăţişeză cestiuni. forte interesante.pentru invăţători, pedagogi

şi. ori-ce: persână 'cultă: Preţi6-

sele, insuşiil ale acestei scrieri, enciclopediă li:
terară şi morală; constau; întruni simţimentu
alesii despre filosofia artei, într'uă minuţi6ă ascuţime de critică, într'uă mare bogății de eru-

diţiuhe, în eficacitatea:
de a: forma gustul. . In cartea“1, autorulii se ocupă cu alegerea institu- .:
torului pentru uă bună educaţiune privată şi i-.
niţieză pe elevă în:gramatică, ortografiă, geo"metriă
'şi alte cunoscinţe ;-în a i, arctă datori-,

ele profesorului, care trebuie să fig condusi de

simţimintele unul

părinte;şi .divisiunile 'retori-

cel;-în cârţile rr1-1X, . tracteză : despre

genurile

elocinţey. (demonstrativii, - deliberativă şi: judi_ciari),; despre părţile discursului. (esordiu, na-

rațiune, peroraţiune), despre invenţiunea ora- .
torică, despre probe şi argumente, despre figuri . şi aşedarea cuvintelor.;.în cartea x, apreciezăîn mModu concisii şi :consciinţiosu pe cel mal în- -

„semnaţi

poeţi

şi

prosatori

greci

şi

latini,

înve-

„4, Descoperite de Poggio, la 1417, cu ocasiunea conciliului
de la Constanţa,la monastirea Șan-Gallo.
din Elveţia. Î

og

-.

7
-

16...
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- „derândă valorea. eserciţielor. scrise şi corigeril
lor; într'a-Xr, vorbesce despre conveninţele oratorice şi despre: cultivarea

memoriei;

în. a XII,

despre cunoscinţele necesare oratorului, care trebuie,să fiă, după cunoscuta'espresiunea lu! Catone, «vir bonus dicendi petitus», adică bărbatii
-. cu talentul frumâser vorbiri; der onesti, drepti;

“ virtuosii, de..bună-credinţă. Quintiliană, împre-

„ună. cu: severitatea criteriului criticii, v&desce uă

deosebită bunătate: de, caracteră, . căci: totă-d6:.

„una. apare

ca:omi practicii;: care'şI. deduce

” veţămintele, din 'esperiinţă.
In stil
„imită pe

Cicerone,

în-

şi:în limbă, .

silindu-se a fi elocinte,

co-.

„. xeetă-şi.armoniosiă, der-diferă. prin împrejurarea
_

„că” placă figurile: retorice

şi. inversiunile

gra-

maticale,:
din care causă e adesea greoiu şi pu-

ţină inteligibilă.

Se

„„.„ Sub numele “lui.

uă culegere. de 19 oraţiuni

tări, care nu'

a.

Quintilianii se mai: “publică

poti

şi. 145 scurte 'cuvân-

fi atribuite, din

causa" me-

diocrităţii ideilor, limbix-si stilului. --

1$ 41.— Sectele formate, spite finele epocel pre„cedinte, sub auspiciele jurisconsulţilor Capitone
: „şi Labeone; luară: uă:mai. mare întindere sub

dișcipulii lor” Masuriu SABINIt (20 p: Cr.) şi Sem-

_DTonu PROCULEIU. (69 p.: Cr.) .Sabiniu ; dobândi
sub: Tiberiu: jus respondendi; care. da: opiniuni- .
„lor luT puterea de legi înaintea tribunalelor, şi |
scrise juris civilis libri NU. Cu modulă acesta,

“deveni capulii uner scâle juridice, numită sabi„miană, care 'şi da silinţa să mâănţină sentinţele

*

lor ivite.în deprinderile sociale.: Ca. antagonistă
erea scola proculeiană, căre interpreta; legile după

--

„ vechilor 'jurisconsulţi, acomodându-le reforme ”
„ principiele generale ale dreptului şi :sprijinia
ju-!
&
visprudenţa
A

.

2

pe basele moralei

.

.

a

$ 48. — Gramatica.
fu
"comentatori N

RR

stoice..
,

.

NI

cultivată de “următorii

zpr -

Pe

.

-

Di
In

.

a

-.

.

. “ISTORIA, LITERATURII

LATINE,

- Q. ASCONIU PEDIANU, “năseutit

a

7

în Padova, a: a-

nului 2 p. Cr. (mortii pe la 88 p. Cr.), fu amică'cu Siliu Italicu, 'profeșorii lui Quintiliani, Şi se
„distinse ca: retoriă: şi gramaticii în Roma. De.la .
densulii ne-au: rămasii “Enarrationes : comentarie

şi scholie despre. cuventările lui Cicerone, -în--

trună stilit claru şi. concisii,. Cună. fonâii! prețiosti pentru cun6scerea morayurilor. romane şi Ii
a limbii latine.
M. VALERIU GROBU

din Berită (Siria), care în: *

flori de sub Nerone până sub Nerva (anulii 849;

sâii 9% p. Ur.) 'scrișe 'Grammaticarum înstitutionum libri 1, ună tractatiă “De înterpretandis: nolis
- Romanorum, „apoi scurte &splicări la. biografiele
"dul Suetoniu,. în fine «Scholia in Vergilii Buco-.
“ca et Georgica», contestate: şi atribuite unuii gra-

.

matici. posteriori.
Sub Claudiu şi. Nârons; se distinse a. REMNIU.

Faniu PALEMONE din Vicenza, cars se ocupâ cu:
gramatica proprii .disă.: De la. densuliă: mai posedămii. câte-va fragmente. din scrierea/i intitu-..--

lată. De sumna grammalices..

a

$ 49. — Dintr6 sciinţe. 'ecânonia rurală. găsi
an buni .maiestru în L. Tuniu Moderatu. COLUMELA din Cadix, care. trăi la Roma şi înflori pe

la anulă' 44 p..Cr..sub Tiberiu şi 'Claudiu.

De”

la acestii.scriitoră, eruditiă, facil, curată: şi plă“Cutii (care căl&torise prin. Galia, Grecia şi Asia .
Mică),

ne:a rămasă

- spre-dece ' De re

uă carte De arboribus- ŞI 4 dou&-

rustica, “dintre care..cea

de

a -

decea, în vetsuri, e uă poemă didactică despre ..:
- cultivarea. grădinilor [cultus hortorum/; destinată .
a completa” „Georgicele luY Vergiliu! . şi “a cărei

«

Valore,

se :ahă “mai: multi. în

îngrijirea “stilului

"şi în bogăţia coprinsului, : de. câtii în: versul,
care sunt: slabe. Și fără. căldură. , a
7

1. Ut posticis numeris s

po

oxplerem: “Georgiei

to

carminis omis-

|

„8

+
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$50. — Romanii,. de şi cuceriseră mai tâte ţă-

-rile,

nu deteră

geografiei uă formă

sciinţifică.

„Numai sub. impe&raţi se. începu'm&surarea Şi de-.
„scrierea ținuturilor_-cu
ma! mullă egăctitate.. Gi-.
„nerele lui Augustă, M. Vipsaniu AGRIPPA, adu'sese mari. servicie sciinţei, punendii. să se m&sore_ provinciele. imperiului, să se. întocmâscă
„
«charte” geogrăfice conforme resultatelor dobân„„„dite şi s6 se construie uă a-nume galeriă, în

„care să fiă puse la disposiţiunea publicului. Eli

. sensuşi

-

scrisese

ună Comentariu,

in cinci

cărţi,

depîn:
usi
archive; şi de.care mai. în urmă s'a
„servitu Pliniu.
,
E
|

„.. Ca specialiă.cultivatorii, geografia avu pe POM„PONIU MELA, născuti la Tingentera, (ad Algesi-

- ras) .din Betica (Spania), Scriitori sub Tiberiu
„„.. penă sub 'Nerone,. De la elă ne-a r&masi De situ.
=
orbis, compendiu de geografiă în trei cărţi,
es„trasi din greceşce, der cu acurateţă, cu judecată
şi spiritit critică, întruni, stil scuriu; substa
n„.ţială şi împodobită:
cu frumbse descrieri. :

S.91»— Medicina acestei epoce; în'care scola
.metodistilo

r dobândi succese mai însemnate, se
pote. cun6șce - din: lucrarea lui Scriboniu Largu.

„ DESIGNAȚIANU (care

„ca medici

trăi sub

Tiberiu şi Claudiu, ..

empirică), 'intitulâtă De. composilione

medicâmentorum : uă. farmaceutică informă,
despre care se crede a

fi fostii scrisă mat ântâite

"în grecesceşi apoiîn traducere: latină.

$ 52. — Matematica aplicată, ingineria,
a.
„Militară. fură cultivate de către Sestu Iuliu sciinţ
FRON-.
|
„.

:

sas partes,. quas tamen et ipse Vergilius! sighificaverat
„postevis post'se' memorandas relinquere». Columela,
lib. X.
„1: Pomponiu Mela (şi după densulă cronice
evului mediu)
„ înregistreză și lucruri estraordinare, vorbindă ledespre
Troglo=
diță,.care nu vorbescă,'ci urlă ;,despre furnicile din
India, mari:
câtă unit 'câne; despre men! cu picidre de cală
sei cu urechi
carei învelescii ca uă: haină, etc. Cf, Cronica "lin,
Niirnberg.! :

:

=
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născutii- pe la 793 (40 p. Cr.), guvernatori

ală Britaniel şi .mortu la 106 p. Cr. Eli scrise. De aquseductis uvbis Roma libri si în care. c'uă limbă bună şi întruni stilii laudabili, vorbesce: :

despre istoricul, :construirea şi întreţinerea a-:
peductelor. romane, . şi: Stratagemalicon :sive De

stratagematibus libri 1v, de mal puţină val6re, re-:
lativăîn parte. la tactica militară. compilată după
scriitori greci. şi-romani. Stiluli: îi. este inegaliu.
şi d'uă latinitate mediocră.
N
II
$ 53. — Spiritulă
puțină apți pentru

resbelnicii făcea

pe Romani '

studiulii naturii.: de.aceia sci-:

ințele fisice realisară descoperiri neinsemnate,: :
cu totă întinderea puterii şi midlâcelor ce po- .
“sedaii. Scriitoril 'latini nu intreprinseră lucrări .
sistematice în âcestă răateriă, ci se -mărginiră-a
com pila .observările: predecesorilor.

Caiu PLINIU. SECUNDULU,

Da

supranumilii Maior

s6u „acelii bătrâni», 'se născu la Verona pela anulă 93 p. Cr., servi în armata din Germania
sub Claudiu:
şi .scrișe istoria resbelelor purtate . -:

de "Romani. în. acea ţeră apoi ocupă diferite în- sărcinări publice,sub împărații următori, precum.

fu guvernarea „Spaniei sub Vespasiană ; în fine, - Titu îi incredinţă conducerea :marinel romane
la promontoriuli Misenii. Aci seafla în anulu 79.
p. Cr., cândă muri ca victimă a-iubirii lul de
care -.
sciinţă, cu ocasiunea erupţiunii Vesuviului,înghiţi oraşele. Ereulanuli, -Stabia, Resina și Pom-.

peii. Eli scrisese De jaculatione liber 1, De vita.

Quinti Pomponii Secundi libri ri, Bellorum Germnanice libri xx 5, Sludiosi libri 115, Dubii sermonis libri VUL, A fine Aufidii libri xxI. Din tote. ense ni:
1. Despre 'tragiculu

sferşită

ali lui Pliniu, să secitescă Îru- ;

istoepistolă a nepotului stii Pliniu-celii-tentrii, adresată
" mâsa
e
aa
ricului C. Corneliu Taciti. , .
"9, «Quibus 'omnia, quz cum Germanis gessimus, bella collegit>. Taciti Annalium, lib. L 09. e
"3. «Quibus oratorem .ab incunabulis instituit ac perficit>.s

,

:

120

”

.
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.

-
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:

s'au păstiatii Naturalium hăstoriavrum libri XXVII,

nec minus

“ «opus diffusum, eruditum,

varium

quăh -ipsa pătura». Cu «ună stilă viguros şi
concisii, c'uă limbă în generalii bună, der căreia
îi lipsescii simplicitatea, corecţiunea şi căldura,
acestit monumentii este impunătorii nu -atâti prin

„cercetările proprii ale autorului,

câtii.prin sci="

ința” intinsă şi pasională, căci compilase peste.
9000 autori,-mai: cu semă greci, care sqriseseră
despre cosmografiă, meteorologiă- şi geografiă,.
despre istoria naturii, sciinţelor şi artelor. Ami

_"“putâ-o numi: uă vastă. enciclopediă,
'celă. mai mare interes,

prin

bogăţia

care oferă

materialu-- .

lui, .prin cunoscinţele instructive ce. conţine,.
prin varietatea 'şi frumuseţea. subiectelor, prin

citaţiunile.
din scriitori ale căror opere aufosti

cu totuli perdute.. Este-da observatii că, în. cărțile 1r-v, tractâză despre geografia rnatematică, „ fisică”şi politică, în specialu despre Europa sep- .
tentrională şi despre Indii, scriindu după cercetările'i proprii. Autorulii. se arâtă coprinsi'de
mare entusiasmiu in. faţa sublimei activiţăţi.a na-

turii, pe.care

o compară

neputinciosele silinţe ale
ou

2

cu.neintreruptele, der
omului *.: -

-

+.— Mai puţină erudiţiune,:
der mai multe
4

1

1. Cartea 1 coprinde tabla materie! şi numele autorilor consultați ; cărţile 11-vr despre” cosmografiă şi geografiă ; a vI-:.despre: istoria animalelor; a xI-xIX despre istoria'plantelor;
a -XX-SxXI, despre
substanţele întrebuințate în. medicină;
cărțile XxXIII-XAXVII despre. istoria mineralelor și.a artelor ce
le întrebuințeză, precum 'ceramica, . pictura şi sculptura. .

2. A se vedea Plinii Epistolarum liber-IlT, 5; VI. 16; Taciti
Annalium liber IL. 69. — Etâ apreciările ce: face despre dânsa
- cunoscutulă critică francesă Villemain:
«Cam spre apusulă înaltei poesil şi alii elocinţei ; după:căderea libertăţii — care le târa pe amânduoă cu dânsa — se
-.

-rădică Pliniu, culegătorii curiosi, precum Aristotele fusese ob-",
" servatorii inventivă. Neavendiă.
ună Alesandru, care să&T tră-

"mită

mostre din întrega natură şi săi dicii «fă catalogulii tu-

turor ființelor vieţuităre,

ce 'se coprindii

în “cuceririle

mele», |

avea ca priveliste Roma,-cu bogății răpite de la tâte poprele,
cu luxu'i rafinată, cu sângerosu'i amfiteatru, Cu circuri de a-

*

*
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" însuşiri literare se găsesci
şi fiiuY adoptivi,
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în nepotu'I de soră

C:-PLINIU

CECIL
. Secundulii,:
IU .

numiti: şi «celii tenării»: (4finor),. născută. pe la
anulii $2% p. Cr. lângă. Como. Crescută şi: în-

v&țată de unchiului

s6u,..de

Vergiliu. Rufu,. de

Quintiliană, eli cultivă poesia şi elocinţa. După . "ce, ca-soldati, participă la: uă espediţiune
în. Siria, deveni pretorit şi apol trăi retrasii în tim-:

„pulă lut Domițian,

dobârdinaw'şi uă mârere- ...

putaţiune ca advocatiă.

Traiani îlă făcu consulii

(101 p. Cr.), augură şi în cele din urimă“procon:.
sulu,

incredinţându'i

administrarea

lor Bitinia şi Pontulă. : Eli

|.

provincie».

îşi întrebuinţase ave-

rea ajutându pe Quintiliani, pe Suetoniu,pe Mar-

ţialu, făcendu scâle, biblioteci şi temple,
îşi cultivase

mintea, îşi. întărise 'caracteruliu: vieţa lui,

de toţi: stimată . şi plină.de fapte - laudabile,. se...
stinse pe la 115 p, Cr. Din numerssele discursuri, . :
ce compusese pentru eserciţiulii elocinţer:şi .declamaţiuniy, sei pentru studiarea vechilor oratori,

- ne-a mal rămasu Flogiuli su Panegiriculă imp&-

ratului Traiani, pe care'lă rosti de duog-ori în senatu, spre a1 mulţămi pentru conferirea. demnită-

ți de consulă!: Acâstă cuvântare (justificată prin -. .

împrejurarea că domnia teroristicăa lui” Domi:
țiână erea âncă .presinte în memoriă). este plină

„de măiăstriă în plană şi în desvoltare,în trannimale' fier6se, cu 'anticități şi biblioteci, Cândă Pliniu își com- |,
puse cartea, -ce.le

publică şi trecuţi

mai

rămânea

de' cea

Romanilor,

lipsiţi de esistenţa

mai fericită vârstă a geniului? Le

"mai rămânea să -privescă lumea-esternă,
pe care o învinseseră. - - Alături de acâstă „sete pentru sciință, de acestă neobosită curiosi-

” tate, care la Pliniu pare, a înlocui

pasiunile

vieţii publice,se

mat observă! unii simţimântă noă, "necunoscută în, frumosele :
“timpuri ale-libertăţii greceşi romane: ună felii de iubire-şi-de înteresă. pentru umanitate; numele de ont substituită nu-

melui de barbari; mustrarea adresată. lui Cesare pentru

sân-

gele ce vărsase.şi pentru . marea”. injuriă- făcută - genului umană: lauda adusă chiară lui Tiberiu pentru grija ce avusese

de a desființa, în Germania şi:în Africa, nisce superstițiuni
omucide; uni spiritde “filosofiă cosmopolită şi. tolerantă, cu :

unii scepticismii amarii şi melancolică».
care totuși se amesteca
ruin
1. Plinii Epistola

7

lib. IL. 13, 18,

E
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-

la -uă parte la cea de a doua, în arta.

lăuda fără

linguşiri

injositore.. Deca in-

tr'6nsa întelnimii puţină naturalitate, afectaţiune,

uă limbă şi

unii stili nu +-pretutindeni.;curate,.

;

ci mai multi sentenţiâse, -înflorite, cu multe fi“guri şi podâbe retorice, în schimbi. denotă ima-” ginaţiune, oferă. cugetări alese, bogăţiă de ter-.
- “men Şi de imagini, descrieri puternice; nume„rose maxime morale. Ea este cu atâtii mai pre-

ţiosă, cu

„_

câtii coprinde

documente

!
*

folositâre

pentru istoria acestui seculii, despre care sau .
perduti mail tote actele. şi scrierile: relative: — .

„_Pliniu-celă-tenări -e 'ensă' mai renumiti ca epi-

stolografi,
de câtii ca panegiristii. Epistolele lui,
culegereîn dece cărţi (dintre care ultima e cea. .

mai interesantă, fiindii că coprinde corespon-.
„_“dinţa lui Pliniu cu. Traiani
şi rescriptele acestui
împă&ratu):ai fosti ' scrise cu intenţiunea de a
fi date publicităţii, ceia-ce influinţă multi asupra.
fondului şi forniei lor. Cu tâtă'silinţa autorului,
ele nu aii proporţiunea,
simplicitatea . epistolelor

le luase. ca: modelii.

„“artificiose' şi afectate,

sinceritatea, graţia şi:
lui Cicerone,
pe care .

Şi limba şi stilulă le -suntă.
în multe

locuri

obscure:

prin--căutarea de. sentinţe şi forme ne-mai-obici-

“nuite. Jocurile de cuvinte,

antitesele

şi cugetă-

!

„rile spirituale, unite'cu varietatea-studiată .a sub- . iectelor ne artă că autoruli se. gândia- nu-!
.
mai

s€

„eleganța.
pistole,

placă.

Totuşi

fraselor

prin

care

vioiciunea -espresiunil

recomendă citirii

aceste

putemi cun6sce Omenii,

şi. ..

e-:
obi-

..

ceiurile, superstiţiunile şi întemplările epocel,
„ firea “lui Traiană, starea: administraţiuni), Jite- - raturii, filosofiei, der mal cu 'semă inalta moralitate, nepărtinirea, inima nobilă şi iubitore a
scriitorului. E însemnată epistola în care vorbesce despre primii crestini, din care vedemă

cum Romanii considerau religiunea numai din.
"punctulii de vedere politicii. -.

*

îi

“EPOCA
_*

.

-

,

f

3

1

A CINCIA..

(Ani 3592 de: la mârtea lui. Traiani penă la căderea im-.
periulut romană din apusă sub regele barbară Odoacru: 810"4999'de Ia fundarea-Rometz-147-476
după Cristi)

„__$55. Resumati istoricii. — Pacea şi fericirea; : _de care imperiulit se bucură sub.,Adriani şi cel
de scurtă durată. Pe troni
duoi- Antonini, fură
ajunseră din noă nisce -tirani sângeroşi, care .

_

sleiră provineiele pentru indestularea
- „lor, ca să le apere persâna, sâii pentru

- păra numal

soldaţia:cum-

liniste a popo- .

cu aurii starea în

relor vecine. 'La capriciulă militărescui se adău- "
gat.şi mai: mari: flăgăle : nestabilitatea guver-.
nelor, răpedea succesiune a împăraţilor, imposibilitatea unor.-reforme:durabile, intrigile preten-

denţilor la tronă, sărăcirea popbrelor prin luxi,
răsipă şi depravare. Barbaril. nu numai că nă- văliaă continui şi! în -mare numeri, dâr mai

ereaii deprinşi chiără de generali romani in arta

resbelului. Despărțirea imperiului, întrodusă sub .
Diocleţianiă . (anulu: 1045 sâu 29 p.. Cr.), stră- .

": mutarea reşedinţei imperiale la Bisanţiu de către

„Constantină.(anuli 1083 sei 330 p. Cr.), modi-. .
- ficarea constituţiunii civile ş: militare a statului, rena-credinţă,

rivalităţile şi moliciunea. în- -.:

lesniră căderea şi desmembrarea vechie! puteri ..

__

xomane; care, începândă cu fosta. capitală, ajunse preda Erulilor, conduşi de „căpetenia lor

Odoacru.

. :

a

ae

a

.
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$ 50. Cultura. — Artele şi: sciinţele nu puteai

întlori într'uă.situaţiune
atât de tristă: Adrian
se incercasea

le da impulsiune;

der nu

pentru

“ desvoltarea bunului-gustă şi geniului naţională, *
ci pentru încoragiarea veneticilor şi. străinilor :
“de ore-care talentii. Urniaşii lui, necunoscendii . “de câtii meseria armelor, ori că nesocotiră geniele născende, ori că le stinseră,. printr'uă răpede înavuţire. Scâlele publice ale filosofilor. so- :

fistilor şi jurisconsulţilor se mănţinură

în Con-

stantinopole, în Alesandria, în Berită, în Milani,
în Bordeaux, în Marsilia,
în Tulusa, :der coruperea moravurilor şi. scăderea gustului împedicai ivirea Gmenilor de .geniii şi a profesorilor:
capabili. - Ast-felii . acestă epocă se raracterisă

printr'uă manifestă tendinţă care fanatismă, către - .
noul ceremonii religiose, către mistere şi' către
alte asemenea deprinderi.
Pe cândi în răsăriti
:

se arăta şi progreşa crestinismului, condiţiunile..
imperiului de apusii nu permiseră. vre-uă- re-.-

formă în

moravuri .şi în literatură,
din

causa

invasiunilor, resbelelor necontenite şi avilirii poporelor sub spada cuceritorilor, ceia-ce aruncă

„in întuneric ork-ce ramură de cultură, penă.
"cându totulii cădu întruă completă barbariă.

> S'57. Limba.— Coruperea vorbirii latine, în--

. cepută: din „perioda: trecută, se-agravă. şi mai
“multi prin împrejurări diferite. Adrian, poeti

fără valore-şi corupători alu limbii,
faţă favoruri

„preferinţă

celor:ce,

producerilor

multi limba: grâcă
in societatea

acorda pe

silindu-se ali imita,

lui Eniu

şi Luciliă.

se.introdusese

la

daă.

-

De

curte şi

cultă. Acum, prin mulțimea .șclavi-,

lor şi a liberţilor de ambe-sexe,

care furnica

„prin tote familiele avute, ca.să facă educaţiu- nea copiilor, ea deveni limbă maternă a tine-..
„rimii romane, caie dispreţuişi părăsi vorbirea

idiomel naţionale. Din studiarea literaturii grece,

cu traducerile ce' se făceai dintv'ensa,

resullă

*
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adoptarea multor cuvinte. grece şi străine; ceia. ce strică puritatea 'limbii latine, mai cu semă
cândi, de la Alesandru Sever, tronului fu. ocu- .
pată de 6meni.născuţi'din familii obscure, care
de la marginile provincielor atraseră în capitală
toti felulă de persone, străine latinităţii prin
». origine şi prin. caractere. R&uluse agravă şi.mai:
“malti, cându. Roma
fu părăsită de Constantină-celii-mare şi adevărata reşedinţă a împăraţilor:
-fu strămutată fa Bisanţiu : atunci teritoriulu
fu
inundatii de. barbari, limba de termeni şi locu-

ţiună străine 1. Chiarii împeraţii orientali grecisau
- latinesca: ordonanţele lui Constantină ereai aşia

. de neinţelese şi ecivoce, în câtă se-“puteai
in- “terpreta in sens cutotul contrară.. Introdu-! -.

cerea unor noui şi numerse titluri nobilitare şi - „ onorifice, .unor “numiri de magistraturi necu- noscute .pen'atuncă ; aplicarea -vechilor -termeni

“la lucruri străine; schimbarea

înţelesului cuvin-

- telor de: către “scriitorii africani, care întrebuin“țară ori-cându şi ori-unde construcţiunile poetice,
'tropii şi figurile, 'emfasa şi enigma*; interpolarea: vechielor manuscripte, făcută de copiatori.
.
şi librari ; inscripţiunile barbare, săpate pe-mo-. .
numente publice, -pe'tabie de.metală,
de petră .
şi de lemnii ; zelulii jurisconsulţilorşi setea.scriide a es“torilor, crestini, pote chiarii necesitatea

şi idei noui
prima lucru, abstracţiuni

meni asemenea

noui:

cu ter-.

tote aceste împrejurări”

*... 4. Animadvertere est' pleraque verborum latinorum ex. ea
significatione, in qua. nata sunt, decessisse vel în alium longe,

vel in proximam, eamque decesșionem factam esse consuetu- :
_ dine'et inscitia temere dicentium quze cuiusmodi sint non difdicerint>. Aulus Gellius in Noctes attica, liber XIII, cap. 23.
„2. <Injecit postera :etas manum, et veluti disciplinam. pri:sermonem fastidire .cepit et nova veluti -parita uli,.
“stirii -scec

turire verbu. - Quid quod, nihil iam proprium

placet, dum pa-..

run, creditur disertum quod alius dixerit? A. corruptissimo
- quoque poetarum figuras seu t ranslationes „nutuamur : * tum,

demum, ingeniasi, si ad intelligendos” nos "opus sit ingenio>.,
a
DI
E
RR
ii |
Diomede.
Gramaticul
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_

grăbiră. decadinţa limbii şi a literaturii. Cându
poporele' germanice pătrunseră şi se imptăstiară
„prin tote provinciele, limba clasică erea părăsităşi ure&tă de crestini, ca păgână, pe cândii
“cea populată întinsă şi vorbită de mai t6tă lumea. Din modificările acestei idiome vulgare
. locuitorii fostulur imperii: romanii (din Spania

.

- penă în Dacia) începură a'şi forma -limbi pro-.
“prii, naţionale, *dise romanice s&it neo-latine, pe”
alte base şi c'ună caracteri prânunţati de individualitate distinctă,
o
„:
A

„

POESIA.*

" $ 58.— Claudiu CLAUDIANUse născu în Ale-. -

sandria (Egiptu) la anulii 365 p. Cr., fu soldatii
valorosi sub Onoriu.şi Arcadiu, îşi apropriă
„ cultura grâcă,cu deplina cunâscere a literaturii

latine, şi înflori pe la anul 8393 p. Cr. Fiindă
că'ncepuse a scrie grecesce, consulii Probinus

şi Olybrius, care'lii primiseră la Roma, îli în- .
„demnară: a, scrie în limba latină. Peste. cât-va:

“timpi €nsă fu disgraţiatu, împreună cu amicu'i
Stilicone,şi muri în “anulu 408-p. Cr., după ce

„escitase

admiraţiunea

contimpuranilor,

* rădicaseră statue. Intw'uă altă epocă,

- ce avea

care'i

talentulii

Lari fi făcută :mare poeti epicii,

der

"“secululă în care trăi nu! permise să reproducă
-arta clasică, de câtii prin. opere enifatice şi de-:
clamatore, prin poeme panegirice, lăudândiă pe
cel de la putere în versuri şi în prosă. Ast-feli
suntii : — panegirice versificate spre lauda lu! 0- 1. Anticarulă Pomponius L:etus din secululă alu XVI,
«forum Trajani> din Roma,
găsi:uă statuă
rădicată pe la anulă 400 p. Cr. lui «Claudiu Claudianii, tribunu,

-cândii săpături în

notarii şi pr glorios poetii» din ordinile împăraţilor Areadiu
şi Onoriu, arendă: pe dânsa ună distichi 'grecesci, în .care
se spune că <loma şi alei suverani ai voită să aducă omagiu!
poetului, care în elii singuri

Şi musa'lui Omeră».

întrunesce

Ă

A

simţirea

a

lui Vergiliu

e

A

z
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noria, și Stilicone, „în care cu multi talevti şi
întrunu stilit bogati .rădică la:ceri. pe bărbaţii
de merită, critică pe cel viţioşi şi inseră docu“mente interesante despre istoria şi moravurile
„timpului; —.duo& poeme epice; De raptu' Pro- .
serpineîn trel cărţi, şi uă Gigantomachiă (din -

care ne-ai

r&masii

numa! 118 -versuri) ; — ducă

poeme' istorice despre resbeluli în contra lui
'Gildone, regele .Africel, învinsu de 'Onoriu, şi
„despre resbelulă
cu Geţii (în care esceleză.
de-

scrierile Alpilor,. Rinului şi Dunării);
— învective
în contra luY: Rufină şi Eutropiu.(ministrulii lui
- Onoriu), pline de accentulii indignării .şi de în-,
nalte. consideraţiuni morale ; —.dou&

epitalame,

intitulate unul De nuptiis Honorii et Maria (cu
patru ode'fescenine, “care aparţin celor. mai -

bune produceri ale lui) şi altulăDe nuptiis Palladii et Celerinmw i — în fine, poemede

circum-

““stanţă, precum epigrame, idile şi epistole. Intr'uă
composiţiune, intitulată Maghes, -descrie uă sta-

„_

..

tuă de feri a. lui 'Marte şi alta de magnetiia.

Yenerei, aflate într'ună mici

voindă să represinte

templude

auri,..

simpatia mitologică a ce-

lor duoă ditinităţi prin puterea magnetului da
atrage feruli!.. -Elii posedă entusiasmu sŞI. SpI-.:

riti de invenţiune, scie s&şi

varieze stilulă Şi .

să imprime la. ori-ce uni aeră de:mărire. Pă'strândii bunulă-gustii. literari . din. seculil:ante-

” viori, Claudianii e uă adevărată minune, în.e“poca de cădere

în care trăi, pentru. corecţiunea

deca
şi frumuseţea limbagiulul.şi a versificării,:
nu prin interesulii subiectelor cântate. Intr'ensulă se observă trecerea de la poesia vechiă
la cea modernă.

”

$ 59, —— Decimii, Magnu

dici, născutit la: Buraâigala

A

AUSONIU, fiiu de me-

-(Bordeaux) în anul,

1. Ioeter Ferd., Iistoive de la. plujsique et de' lu chimie.

„Paris, 1879, pag, 249, .

de

.

-

n
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“309 p. Gr., înflori pe.la 380 ca, gramaticii, re-

„torii şi poeti crestinii, “apol

'ca: profesorii „ali

“lui. Graţian
şi Vulentiniană. După ce urmă pe
celă din urmă în espediţiunile'i resbelnice, o---cupâ mal multe-funcţiuni,
intre care cestura, pre-

:

„ fectura Italiei şi consulatulii în anulă 379.p. Cr).

„După mârtea, lui Graţiană, se. retrase în. patriă,
se consecră literaturii şi trăi penă la.394 p. Cr...

Elu ne-a lăsată: —uă culeg
de ere
diferite com-. |
posiţiuni -uşore.(epitafe, cuadrine despre. împăraţi, etc.);—Parentalia, cântul dui6se pentru la-

uda familiei sele; —uă odă Ephemeris, scrisă în.
„versuri cu ritmuri felurite, despre modulti: cun»

se pote întrebuința
mai bine timpdilei
ulii
;—mici

„Poeme

în onorea. profesorilor săi din - Bordeaux;

—90 Idile, în care stilulii şi versilicarea sunt
bune, der limba puţini curată - (dintre care cea ÎN

„Mai renumită portă -titlulde
ă -Mosella?); — în :
“fine, epigrame, unele slabe, altele egale cu ale
lui Catulii şi Marţialii, precum e diștichulu adresati

Didonei;

--

Infelix Dido, -nulli bene nupta. marito::

„ hoc pereunte, fugis; hoc fugiente,.
peris

Se mai

citâză ca

Magnu ARBORIU,

.

NE

..

poeţi

elegiaci : —

.

A

! - 2

Emiliu. :

tetoră din: Tulusa, rudă cu Au-

„> Soniu şi care scrise uă elegiă ad Nimpham nimis..
cultam;:— ENODIU, poeti crestini, care compuse

„

-

epitalamulă De nuptiis Mazimi ;— Venanţiu Onoriu.

“ FORTUNATU,

de la care ne-a

r&masiă

epitalamuli

"De nupliis Sigisberti et Brunilde. *
a
Poesia lirică şi didactică mai e represintată
„prin

liu

Cânturileşi Imnurile crestine

PRUDENŢIU (lemente,

1. <Ausonii carmina -a poetica

ale lui Aure-

“spaniolii. de origine,

vi, ingenii „aliqua . felicitate,,.

" sententiarum notitate .multum absunt. Versificătoris
concesseris, nom pete». Heyne, Censura Ausonii.

nomen ei
- |

„2. In care descrie.riulă cu acestit nume, pesc
ce ii.
produce,
"orașele de pe ambele" maluiă, etc.
e
a
p.

.

N
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născutii la anul
348; p.
uCr. şi: morti.
după

4 4.

p. Cr. Eli compuse imnuri sacre pentru dilele.
„de sărbători şi, în. ondrea martirilor de căpete-

niă ai-credinței crestine, Liber - de. martyribus, .
apol De origine peccatorum, Exameron
tate, etc.

De

la densulii

ne-ai

de trină-

mai r&masti

trei.

poeme ::una Je deo, în care combate doctrina
Sabelianilor!;

care

descrie

alta

luptele

intitulată “Psychomachia,
interne

ale

sufletului,

in.
so-

licitată cândi de plăcere, cândiă de datoriă; a
treia Adversus Symmachum,în contra celui mai '
declarati adversari -ală crestinismului?. Cea

din urmă .v&desce puterea
care 'erea dotatii.
”

talentului poeticii de:
i
Da

din Acitania

SF. PROSPERU

403 şi morti. la :463-p.

(născutii la anul

Cr.), admiratorii

alu lui!

Sf. Augustin, -compuse despre graţiă uă poemă ..
în contra Pelagianilor3, versificată cu. talentă, -

:

întruni stil plinii-de invective, c'uă limbă a--..
spră, der energică. Titlul In îngratos, dată ad-"
„Versarilor graţiei divine, pare mai multă uni

jocă de cuvinte.

o

e

Aparţinu elegiei şi liricel religi6se entusiastele
poesii ale lui Celiu sepuLI, preoti şi poetii din-

tralu v secului, mortii în anuli 429 p. Cr. De la
densulii

ne-ai

r&masi

imnuri: sacre despre săr- .

bătârea Crăciunului, der may. cu' semă Paschale.
„1, Numită după fundatorulă el Subellius, care susținea că
„Cristosă nu e fiiulii lui dumnedei; că,spiritulă sântă nu se
pote înţelege de omeni; că tatălu, fiului şi „sântulii spirită
suntă. una şi aceiaşi persnă, cr nu uă trinitate. Acâstă doctrină eretică provocă multe" neînțelegeri, atâtă în: biserica-oc-,
cidentală, câtă
şi în cea orientală.
Ia
IE

2, Despre Simachti, să se vedă $ 66, pag. 141de mai la vale.

3. Numiţi ast-felă după Pelagius, călughări din Ielanda, care
susținea (în contra sf. Augustinii Şi altora din părinţii biscericiă |
„ occidentale) că omulă are puterea liberă
de a face binele şi că |
acâsta nu este unii efectii ali graţiel “divine, "Doctrina lui se
„numi pelagianismii, cr. aderenţii ei Pelagiani.-A se vede Isto-

' “via filosofiei antice, pag. 382 și 442-447,
pa
a

E
9...

»
|
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. carmen sive de Christi miraculis libri v, trariscrisă
___apol de

autorii

şi în prosă.

.-

C. Soliu Sidoniu APOLINARIU,

născutii la Lyon

în anulu 430 p. Cr., ginerele împăratului Avitus,

fu prefectă alu Roinei

şi mai târdiu

deveni e- .

piscopu in Clermont. .Poemele lui, între care trel

panegirice de imperatori, reflecteză limbagiuli po- :
eticii din epocele anteridre. De la densuli ne
„ai
r&masu ducă epitalame, De nuptiis Ruricii
„et Hiberie şi De nuptiis: Polemii et. Araneol.

„> $ 60. — Cer-l-alţi poeţi, 'ţinendu-se
de corupţiunea

generală,

mai feriţi

se 'nevoiră a imita ne-"-

îincetată pe vechii scriitori, şi ast-felă îşi ereară

Ore-care reputaţiune.
|
E
TF. huiu CALPURNIU sicilianulă, care trăi sub
Diocleţiană (pe la anulă 980 p. Cr.), compuse xi

Heloge, imitândii pe Vergiliu şi dedicându-le pro„tectorului s&u Nemesiani, căruia pe nedreptii

„au fostă atribuite cele din urmă. patru. Intr'ensele vedemii mai multă înlesnire de versificare, |
de câtii adâvăratii talentii poeticii. E de notatii .

casă frumuseţea

limbii
în' care

suntii scrise. -

$ 01.— Luciu ApuLeiu!, născută pe la 114 p.
Cr. la Madaura (Africa) spre marginea Numidiei,

studiă la Cartaginea, călători în Egiptă şi'n Asia,
se opri multi timpi la Atena şi la Roma, apoi

“înflori

în

secululi

11. sub Antonini,

ca

retorii şi

filosofii neo-platonici la Cartaginea, pe la anul
„459 p. Gr. Aci .muri pe la anulti 184 p. Cr. Ca.
scriitori fertili şi talentati în versuri şi în prosă,

el îşi formă unii stilă proprii, 6re-cum archaicii,
pe care

alţii

se siliră să "li imiteze. Apuleiu pu-

blicâ; în x, cărţi. şi sub titlul de Metamorfose,
faimosa, povestea

asinului

de aurui?,

întruni

1. A se ved6 mai la vale $ 67, pag. 142 şi Istoria filosofiei

antice,

pag. 360-302,

|

|

CE

.

2. Intemplările unui tânării, care, voindă st se transforme
N.

.

ISTORIA

LITERATURII

LATINE.

.

:_

431

stilă inegalii, aci infloriti, aci obscură, imitându
naraţi- uni
miracule
l6se. scrise de Luciu din Patras sub titlulă de Meranopzosso» dig şi parodiate

de Lucian1. Intr'ensele. espune

schimbarea

6-

menilor în animale şi3 în alte fiinţe, prin puterea
mag:iei
pictură alegorică despre deprinderile
„corupte ale timpului şi satiră energicăîn con-"
„tra misticismului. Aci. găsimă spirită, fantasiă |
"Şi cunoscinţă aprofundată despre înclinările 6menilor. Unele -epis6de (ca mituli despre A-

„mori şi Psiche)

suntu

fârte ingeni6se.

Citirea -

cărţii, cu noţiunile ce coprinde despre înjosi„rile, farmecele, descântecele, “misterele şi: re- stulu elementelor din vechiele religiuni, produce

uă

ciudată impresiune. Floridorum. libri -1v este

uă culegere bogată in cugetări, în frumuseți stilislice, în cunoscinţe istorice. Apologia sive Oralio

„de magia e unii discursiă rostitii în anulă 173 p.
Cr.
în faţa proconsulului romani din Africa, spre
a, se

apăra

de. acusarea

“vitregi Pontianus'
întrunii

că.ari

ce "i aducea

fiiuli săi.

fi fărmecătoriă.

stilă corecti, dă noţiuni despre

stiţiunile anticităţii şi cu multi

Aci,

super-

spiritii întrebu-

inţâză cândii satira; cândi ironia, întruă limbă
Carecterisată prin tumor.africanus, detectii inevitabilu alui mai tuturor conaţionalilor lui.
„Sub forme lirice,
der cu fondii filosofică,
scriseră următorii poeţi, mai puţinii cunoscuţi:

— Celiu Firmianii siMPOSIU, de la care posedămii

versurile De fortuna şi De livore ;——RUFINU, care
trăi în epoca lui Teodosiu şi scrise Pasiphaes
fabula ex omnibus metris horalianis ; — gramati- .
cul PALADIU, cunoscutii ca retori şi ca autori
ali operei Orpheus
; — PENTADIU, care compuse
„în pasăre prin băuturi

vrăjite,

confundă

vasul,

be alte bolbo-

tine şi este metamortosatii în măgari, După ce pasce nisce trandafiri, îşi redobândesce forma umană şi povestesce suferinţele,

ciudățeniele,

secretele

ce aurlise

câtii timpi

fusese - dobitoc.

1. A se vede Istoria filosofiei antice, pag. 426-498.

.
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De adventu
"-De vita beata şi; în: metre elegiace;:

-veris (ambele atribuite lui Petroniu) ;— Sulpiciu
Lupercu SERVASTU. celă tenără, care ne a lăsatu
şi De cupidine ;—Prosperi,

De. vetustate
cânturile:

_"TIRONE,

autorulii unei Exhortatio ad, conjugem;—

LINDINU 'din

secululii v cu operele.De tate, De

. Arzugitano poela

şi In Alexandrum

Magnum.

-

Ş 62. — Lui Flaviu AVIANU, care- trăi sub An-

“tonini şi se distinse sub Marcu Aureliu şi Comodii (anulu 914 sei 161 p. Cr.), i-se atribuie
uă culegere de xuir Fabule

în versuri elegiace,

inferidre fabulelor lui Fedru. Versificarea e me-

Ss

diocră,. autorul

fără vre unu spirit

inventivă,

stilului fără; eleganţă. Cu tote aceste: defecte,
au

fostii multi

căutate

în

evulu

ele

medii.:

$ 63. — Producerile didactice ale epocei se
“caracterisă

prin

varietatea

subiectelor.

- TERENŢIANU. Mauruli, din Cartaginea, care în" flori sub Alesandru Severi pe la 975 (922 p. Cr.)!,
„compuse,

în versuri

de multe

feluri,

uni tra-

ctatu de metrică, intitulată De litteris, syllabis, pe-

dibus et metris?, în cure desvoltă adevăraţă erudiţiune,: espunendă regulile versificării greco-

latine cu

pricepere,

cu digresiuni şi esemplein-:

teresante.
.
,
n
Ia
o
„A. Septimiu SERENU,; contimpurani cu Terențţianu Maurulii, - scrise. duo8.opere de căpete-

niă: Opuscula ruralia s6i .Opuscula ruris, în trei
cărți şi. subimpărţită în mal multe poeme .distincte, descriindu lucrările agrare şi plăcerile:
-. „vieţii rustice; apoi poema Falisca, în care celebra frumusâțea unei vile cu acesti nume, pe
""

'4. Unele cronologii îl dai ca contimpurană
îl aşcdă în epoca precedinte,
9. Multă

timpă

perdută,

manuscrisulii

cu Traiani şi.

fu găsită în secului

XY, la monastirea Bobbio, de erudituli italiană Georgiu Me„rula şi publicată la Milană în 1497,
+
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care o.poseda
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în ţinutulii Faliscilor, întrebuin-.

țândă unui versă propriu, compusii din trei mă&-.
suri dactilice şi uni pirichiu.
.
Q. Serenu SAMONICU, erudit contimpurani ali

„lui Terenţianiă,
Caracala, care

trăi sub Septimiu Severii şi sub

îi. impuse

să

se omore

la unt

ospăţi (anulă 965 seu 212 p. Cr.). In 1115 esa.
metre, scrise opera'i De medicina, despre! bâle

şi vindecarea

lor, compilândi pe bătrânul Pli-

niu şi pe Dioscoride. Acestă lucrare intereseză
mai multă istoria medicinei, der nu are valâre

ca sciinţăşi poesiă.
M.

..

_

-

E

Aureliu Olympiu NEMESIANU din Cartaginea -

se distinse pe la 288 p. Cr., bucurându-se

de fa-.

vorea imp&ratului Numerianii. Este însemnatii
prin stilulă, der nu şi prin gustul cu care seri-!
sese trei poeme didactice: Halieutica (despre pes-

căriă), Nautica (despre navigaţiune) şi Cynegetica . (despre 'venătoriă). Ele au fostii -perdute;: alară
de 325 esametre din Cynegelica (relative la cai. la

"“câni şi la unelte de venătâre), impreună cu puţine fragmente

din

unicu'”!

cântă

Festu Rufu AvIENU,

despre

născuti

păssrăriă. :

la Volsinium (E-

truria), care trăi sub Teodosiu (anului. 379 p. Cr.),
parafrasâ

Fenomenele

şi

Prognosticele

lui

Aratu

compuse în esametre după. Dionisiu Periege- tulii Descrierea pămentului, în care se espunii cu-

noscinţe de geografiă fisică, şi în 703 iambe uni

itinerariu,

care

coprinde

Descrierea

costelor nia-

'rilime de:la Gibraltar şi Cadix penă la Marsilia,

x

din

care

a r&masi

numai

uni. fragmentă.

PRISCIANU, originară din Roma şi crescutii la
'Cesarea (Mauretania), înflori pe la 450 şi pro-:
fesâ gramatica în Noua-Romă (Constantinopole) .
sub împăratului. Justinianiii. Pe lângă operele!

_1. Intre
anii 532-559 p. Cr.

i

NE

;

.:

7
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filologice,
- poeme

“TEODORESCU G. DEM,

i-se atribuie : fragmentuli unei mică

De ponderidus et mensuris? ; uă Periegesis,

traducere in 1087 versuri esametre după Dionisiu Periegetulă, şi poema panegirică De laude Anastasii împeratoris în 312 esametre c'uă înlroducere de 22 iumbe senarie.
>

“ Claudiu Rutiliu NAMAŢIANU 3, păgână zelosii, de
origine gală,

din Tulusa s6âu din Poitiers, fu pre-

în distichuri

elegiace,

fectă alu Romei sub Onoriu (413 p. Cr.) şi scrise,
duoă

cărţi. intitulate IHi-

nerarium (forte alterate astă-AI),

„ călăloria

ce

intreprinsese-pe

în care deserie:

mare,

din

Roma

pen6 în ambele Galii (intre anii 417 şi 490 p. Cr).
„„Elă-se distinge atâti prin puritatea espresiunil . .
“şi prin varietatea imaginilor, câtii şi prin frumu„seţea câtor-va descrieri, spre esemplu a oraşului
Roma. lat6 ce cugetare melancolică
privirea unei întăriri ruinate ::
Non

|

indignemur

mortalia

corpora

îi inspiră
”
solvi :

Cernimus: exemplis oppida posse mori.

„ Uă imagine frumâsă
“se deduce

"rul
„

distichă,

prin

care

descrie

din

următo-

Corsica:

„ Incipit obscuros ostendere' Corsica montes
Nubiferumque' caput

concolor

umbra

levat.

Totă din acâstă epocă a rămasii uă forte utilă

culegere de sentințe morale
TONE,

moralisti

stoică,

a'lui DIONISIU

intitulată

CA-

«Disticha de

“ moribus ad filium», care în evulii medii
„mită forte multe interpolaţiuni.

a pri_

» . PROSA.

$ 64. — In decursulii acestei peri6de, istoria - |
scădu continui, în fondă ca şi în formă,cu re1. A se vede $ 69 de mai. josă.
a
|
„2. Multă timpă acestă lucrarea fostă atribuită lui Remniu,
Faniu_ Palemone. Ea pârtă şi titlulă De figuris numerorum.
3. După

unii Numanţianii

sâu Numaţiană.

ISTORIA

stringerea

din

cugetării,

a

ce în ce.mal mare

studiului
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,

LATINE,

„LITERATURII

a

clasicităţii -şi

E

libertăţii
adevăratei

filosofi. Subiectulu obicinuitu ali istoriel erea .
vița unuia sii mal multor împărați, şi fiă-care
scriitorii se limita la compilarea celui ce! pre-cedase. Culegerea unor asemenea composiţiuni

sa numitii Historia augusta,

şi autorii ek, care

trăică în seculil un şi iv, -sunti acestia: “Eliu:
SPARŢIANU*, Volcaţiu GALICANU *, Trebeliu POLIOXE3, Flaviu VOPISCU?, FEliu LAMPRIDIU * Şi Iu-

liu CAPITOLINUS. La denşii se observă, ca ceva
caracteristici, linguşirea domnitorilor âflați âncă
in vi6ţă, critica
artă, uă

aspră

limbă grecisată,

a celor

morţi,

lipsă

.

de

amestecului fraseologiel

străine, uni .stilii poeticii fără vigore şi fără îngrijire. Tractarea evenimentelor de la Adriani
penă la Valevianii este feluiită, fără cercetări proprii şi oferindit 'interesii numai ca materiali iLi. ANEU FLORU,
cu familia Seneca

driani,

i

Ea

5

storici.

scrise

uă

spanioli de origine, înruditit
şi amici alui împăratului A- .

prescurtare din- istoria

ro-

mană: Epilome rerum romanarum, în patru cărţi,
de la fundarea Romei penă la Augustu, lucrare
poetică, declamatore, nu fără părţi elocinte, cu
folositâre consideraţiuni politice şi cu sclipiri
fantastice. In 'acestii panegirică găsimu 6nsă unitate în cugetare şi -în. esposiţiune, uă. pictură

animată despre

1. “Care scrise
liani, Septimiu
9, Care scrise
3. Care scrise
- cel trel-deci

copilăria,

noţiuni”
Severi,
despre
despre

tiran.

linereţea şi maturita-

despre Adriană, Eliu Veru, Didiu lu- .:
Caracala și Geta.
a
Avidiu Cassiu.
cet duoi Valeriani, cel duoi Galieni şi
|

P

,

de acte oficiale,
4. Originară din Siracusa ŞI care, servindu-se ă,
Probu, 'Fir- . . --"
iele lui Aureliană, Tacită, Florian

“

scrise biogralt
şi Numeriani. |
mu, Saturninii, Proculu, Bonosu, Caru, Carinii
li şi i- .
5. Care scrise despre Comodă, Diadumeni, Elagaba
,
aie
„a:
|
lesandru Severii.
. Luciu
6. Care scrise despre Antoninii Piulă, Marcu Aureliu,
,

Veru, Pertinace, Clodiu Albină,-etc.

.

pr
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a

TEODORESCU G. DEM,

tea poporului. romani. . Concisiunea
stilului,

deilor

strălucirea

compenseză

imaginilor,

afectaţiunea

tonului declamatorii,

,
şi energia

profunditatea

limbagiului

i-

şi

care-ne aretă pe-Fioru mai

multii ca retoră elocinte, de 'câtit ca istorici li» - nistită. Unii critici! au opinatiă că lucrarea a-

_parţine epocei lui Augusti şi că ne-a r&masă
plină de adause
adause
şi
prefaceri,. că adevăratu'i
plină
şi prefaceri,.
adevăratu'ia au-.

. tori ară

fi IULIU: FLORU,

căruiă

îi: suntii

sate duoă:din epistolele lui, Oraţiu?.

adre-

"*- SEXTU IULIU Africanulă, originară din Siria,
“care înflori sub Alesandru Severă,

scrise prima

„cronică
- de la începutulii lumii penă la anul
291 p. Gr., pe care'episcopulu lusebiu Pam:

filiu din Cesarea o traduse: grecesce şi '0 continuă penăla 395, .6r Sf. Ieronimu, traducend'o
„ latinesce,- o continuâ :penă la' 378 p. Cu:

AMIANU MARCELINU, Grecii originară din Anti-

ochia; născulu pe la anuliă 330 p. Cr., servi sub
” Constanțiu in Galia şi Persia,
se luptăîn Mesopo" tamia, la Dunăre, la coprindereu cetăţiI: Argentovatum (Strasburg) şi făcea parte din ofiţerii lui luliană, cândă acesti împă&ratii fu- ucisi în Frigia ;
„apol se intorse la Roma, unde muri pe la 400 p.

Cr. El. scrise Rerum gestarum libri <xxI: istoria
"evenimentelor mal insemnate de la. Nerva până

- la

mortea

. lui: Valente

(96-378),

din

care. sai

-“perdutu primele Xiir.. În acâstă istoriă,
mită fără. destulă: ordine, într'uă limbă

întocaspră, .

„. plină de străinisme, der energică: şi înflorită,
* găsimu esacta cunoscere a persânelor Şi faptelor, imparţialitate, iubire.de adevării, uă judecată
„ dr&ptă şi depingeri nemerite de- cara
ctere. Descrierea. Egiptulul,: a Sarasinilor, Galilor, Traci„1or; Alanilorşi Hunilor, apoi istoria familier
ur
Constantină, desastrulii din Adrianopoie şi por1, Ca Franciscus Nic. Titze.în opera'i din 1804 (Lipsia).
2, Cea de a treia din cartea 1 şi a doua din cartea II.
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:

tretulii lui Iulianii sunti părţile. cele mar
mose din acestă interesantă scriere.

Paulu OROSIU,

spaniolă de origină;

la anulii 415 p. Cr.

trăi în Africa, pe

fru-.

care de.
lângă

Sf.

Augustiniă, şi la Betleem cu Sf. leronimi, scrise,
după

îndemnuliu. celui -d'ântâiu, uă îstortă uni-

versală 1 în vu cărţi, de la crearea lumii şi pen

în anului. 417 p. Cr., cu intenţiunea de a apăra.
crestinismului în contra celor celii acusaii
că oca-

sionase coprinderea Romei
tote neajunsurile

de

care

de către Alariciişi

suferia imperiulii

ro-

manti?. Autorulă se artă de uă credulitate escesivă şi cade în multe erori cronologice.
Mai cu:
deosebire se.silesce a demonstra că. nenaro-:
cirile de totii felulii, ce suferi pop6rele, nu suntit
nică ceva noi, nică ceva escepţionalii. .
Sestu AURELIU
la: Roma,

unde

VICTOR,

născutii

protectorulii

în Africa,

trăi

lui, împ&ratulu lu-

lianii, îi. încredinţă mal multe funcțiuni însemEli
nate, ca prefectura Romei şi consulatului.
înflori -pe la anulii 358şi scrise Vile imperăto.. rum sive: De Csesaribus historix, de. la Adrianil

penă la Constanţiă, întruni stilă facilă şi consultândii bune isvâre istorice. Lui i-se mal atribuie De origine populi romani, uă carte preţisă .
“prin estrasele şi prescurtările “ce coprinde din
opere -perdute astă-di, precum şi scrierea de-

spre bărbaţii

străluciți

De viris illustribus

ai Romei,

urbis Romă,

sub titiulă

compilată după

„opera perdută

a lui. Corneliu Nepos. -:

Sestu nUFU,
"compuse unii

care trăi pe la anulu 310 p. Cr,
«Breviarium de victoriis ac pro-

“vinciis populi

gustum»

romani

ad Valentinianum

şi De regionibus urbis Roma.

11 Au-

1. Sub ună titlu care pare desfigurat: De hormesta (maa
,
„
Ri
sta seii miseria] mundi.
9 Bossuet s'a folositi multi de acâstă scriere ca să'şi com“pună pe a sa, intitulată Discours su» Phistoire universelle.
.
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TEODORESCU

G. DEM.

„Flaviu EUTROPIU fu.secretară ulii lui Constan-tină-celă-mare, apoi însoţi pe împăratulii luliani în espediţiunea întreprinsă în contra Per-

silor (anul 303 p. Gr.). Eli înflori
pe la 365 p.
Cr. şi fu proconsulu în Asia la anulă 371. Tre-

„ buise să îi studiati forte multii pe vechii seriitori, ca s& compună, în dece cărți, după ordinile şi pentru citirea împ&ratului Valente, isto- :
"ria Romei de la" începutii până la Joviană, sub
- titulu de Breviarium historia romana scii Com:
pendium reruri romanarum. Stilulii e facilă, der
fără elocinţă. Autorulă-n'are spiritiă criticii, ensă
observă esactitatea in espunerea faptelor.

Magnu

Aureliu

ciu (Abruţiu)
“ miliă nobilă,

CASiODORU,

născutiiîn Scila-

pe la anulă 470 p. Ce., dintruă fatrăi sub Odoacru şi Teodorici, fu

alesii consuli în anuli 512 şi, după ce fusese
ministrulu regilor ostrogoți 'Teodorică, Teodati
şi Vitiges,

muri

la 560 în monastirea

Vivari de.

lângă satu'i natală !. Elă fu retoră, -gramatici şi
filosofi. Pe lângă alte opere enciclopedice?, scrise

uă

Hisloria Gothorum;,

din

care

ne

a r&masii

uă

prescurtare dutorită istoricului Iornande şi considerală ca preţios documentii despre subiectulă ce tracteză.
-.!
i
|
Sulpiciu SEVERU, gali de origine, care trăi pe
la anului 401 p. Cr., scrise ună stil alesi Vita

sancti Martini,

diferite alte'opuscule şi uă Ii-

storia sacra -în n cărţi:

resumatui

niversală , de 'la creaţiuhe

templului
din Ierusalimă

penă

la 'anulii

410, sub

penă

din istoria u- -

la

sub Sedecia,

-

dărimarea

6r de aci

consulatul

lui

Stili-

|

cone. Din causa purității stilului, lucru de mi- : „tare la începutulii seculului v, a fosti supranumită şi considerati ca unii «Salustiu crestină».
,

|

.

|

|

p

”

-

|

Ă

-

:.

”

„1. După alte cronologii s'arii fi născută pe la 480 şi arii fi murită la 975. Cf. Tenneman Istoria filosofiei 1. 1
p. 327..
ro
2. A se vede $ 68 la pagina 144 de mai josii.
.
.

.
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Luciu AMPELIU,

LATINE.

-

a cărui! vicță e: necunoscută,

„compuse Liber memorabilis,' culegere
pitule despre

139:

totă

der

ca-

ce e mal înseinnatii în astro--

nomiă, geografiă şi istoriă.:-

$ 65. — Elocinţa, devenindă linguşitore şi ti-

midă, recurge la declamaţiuni

Panegiristii

din seculii

recă şi interesate..

ri şi Iv ne

oglindescu

decăderea, artei frumâsel vorbiri. Ei nu păsiau
subiecte mai nemerite, de-câtii să totă aducă

urări de fericire împăraţilor s6i mulţămiri pen-

tru bine-facerile

primite, avendă ca. model “pe

Pliniu-celă-tenără,

acesti oratori

făra pute să&lă

se citeză

Claudiu, MAMERTINU
mertus,

născutii

1046 (293.p.

Major.s6i

în .Galia;

care

serbătii

Romei, pronunţă

(Tr&ves) elogiulii împăratului

Intre:

Claudianus Ma-.!

retori

Cr.), cu ocasiunea

“aniversarea fundărir

imite.

următorii:

în anulă -

pentru.

la Treviri

Maximian Ercule.

” şi panegiriculă aceluiaşi principe la nascerea fiiului seu Maxenţiu. Eli mai-compuse imnulă.
sacru Pange lingua, despre patimile lui Isusit

Uristosii. . .-

_

RE

a

EUMENIU, contimpuranit.cu Mamertinii Major,
ale'cărui discursuri pari a fi cele mai bune, cu

deosebire cel. pentru _reintemeiarea sclelor,
rostită în anulii 295, ca şi panegiriculă lui Constanţiă din anulu 297 p. Cr.
*„

NAZARIU

din Burdigala (Bordeaux), care înflori

"pe la 1063 (310);

rennmiti

— Publiu

ca: oratorii

Cr),— Claudiu

Octaţianti PORFIRIU,

pe la anulu 1075

(322 p.

MAMERTINU Minor, distinsu prin

panegiriculi luj Iulian (362 p. Cr.);—Deciu Magnu
AUSONIU, renţionati
“tândă cuventarea
lui

ca poeti ! şi care, imiPliniu celă-tenără, com-

1. A se vede $ 59 la pagina 127'de mai susă.
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TEODORESCU

G. DEM.

- puse Panegiriculi lui. Graţianii, în care se oglin-

desce acelui gusti stricată, căruia se pâte atribui :

„decăderea elocinţei ; — Latinu PACATU Drepaniu,: originară din Galia (380 p...Cr.),:compatriotiă şi
amică cu Ausoniu, care în presinţa lui Teodo-

“siu pronunţă unii frumosi discursu panegiricii
repurtase a„. xlespre victoria ce acesti împărat
supra lui Maximi.
”

Ca retori se mal distinseră: — Aquila ROMANU,

care compilă opera grecă a lui Alesandru Numeniu, scriind'o sub titluli De figuris sententi-

- arum et, elocutioni
— Iuliu
s; RUFINIANU de sub
"Constantini-celt-mare, care continuă opera pre„ decesorulu
— Fabiu
i; :Mariu VICTORINU, născutii
în secululă 1v la Cartaginea,. profesorii publici
de elocinţă la Roma /rhetor urbis/ şi care înflori
pe la anulu 429 p. Cr. Eli compuse Fzpositio in li-.
bros 1 Ciceronis De inventione, în fine LATS gram“alica,

-

de orthographia 'et ratione metrorum».

$ 006.— Sub

găsi

ună

domnia Antoninilor,

cultivatori

de talentii

elocința mai

în M.. Corneliu

FRONTONE 1, "născulii la Cirta (în Numida), pe la
343 (90 p..Cr.), care dobândi renume Şi averi însemnate ca advocati şi ca retorii sub Adriană.
Impăratuli Antonini

Piuli

îlă însărcină

cu e-

„ducaţiunea celor duoi fii adoptivi ai săi, Marcu
Aureliu

şi Luciu

Veru, acordândui'i

titlurile

de

„senatoră, de consulii şi de proconsul în Asia.. Cândi muri (pe la 169 p. Cr.), împăratului Marcu
Aureliu, care 'lă menţionezăîn «cugetările» lui,
> ÎL arătă recunoscinţa rădicându'i uă statuă. Fron- . .
tone-e autorulii câtor-va cuventări şi alu unei.
interesante corespondinţe de peste 100 Epistola,
“în care: predomină varietatea.şi graţia, alături
“cu afectaţiunea. caracteristică a seculului. .
Q. Aureliu

SIMACU

din

Roma

se distinse ca

4. A se vede Istoria filosofiei antice, pagina 407. |

N
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„adversarii convinsă 'ală crestinismului, fu pe |
rOndi cestori, pretoră, proconsul în Africa sub
Graţiană , apol «preefectus urbis» sub' Valenti- nianii 11, Teodosiu şi fil lui,. în fine. preşedinte
alu senatului şi mare pontifice. Singura'i preo-

cupare fu să se.reaşede în senatii uni monumentu păgână, statua Victoriei, adusă din Ta„Tentii şi aşedată de Augustii (29a. Cr.) cu uni
altaru împodobitii
de spoliele Egiptului, statuă
* şi altară înlăturate,

după cererea crestinilor,

de

Graţianu : el o ceru în mai multe rânduri şi:
obosi pe impăratii cu necontenita'i stăruinţă.

Toti în acestă privire şi.în numele senatului,
pe cându erea prefectă alu Romei, adresă 'lui
Valentinianiă:11 discursulii ce i s'a păstrată prin--

tre epistole şi căruia Sf. Ambrosiu îl făcu ună
r6spunsi. elocinte. De la densulu ne-a r&mast

şi uă culegere de Epistola în x cărţi, imitate în
modiu servilă după Pliniu, der importantă pentru istoria epocei, ca şi pentru stilu, mai.cu
semă cartea x în care se găsesciu inserate do-

cumente

oficiale şi proprielei

acte ca admini-

stratoră alii capitalei imperiului. Lu! i-se mar
atribuie vIrrOrat iones, găsite în timpii modernist,

prin care păgânismulu e apăratii în contra reli=
giunii crestine. Simaci, cuă ardore estraordi- . nară, reclamă toleranţă şi protecţiune. pentru:

vechiului culti , aflată în decădere,
-tarea

credinţă,

care'lii susţinuse

de .6re-ce

uă-dinioră,

a-

moderaţiunea

i-

cum. nu mai înflăcăra inimile: r&măsese din- .
tr'ensa abia uă simplă amintire, unii dori, care ţinea loculii credinţii. Cu tote astea, operele a-

-.

utorului

inspiră

" deilorşi pentru

stimă,

pentru

onestitatea simţimintelor.

"G. Soliu APOLINARIU

430-488 p. Cr. şi

Sidoniulii ? trăi între anii

fu episcopă

la Clermont

în

1. La 1815,de către cardinalul Angelo Maio, în biblioteca
ambrosină

din Milani. 7

-

,

-

2. A se vede pagina 130 de mai susă.
N

'

9

„4

TEODORESCU-G.

DEM.

-,

provincia .Alvernia (Auvergne) din Galia. Eli
“scrise, amestecândii, une-ori şi versuri, 147. Epi-:
stole, împărţite în 1x cărţi,. care merită aten- .
ţiune mal multi pentru val6rea lor istorică, de
„câtu pentru.moduli composiţiunii.
“Totu eli mai. scrise xxIv Cânturi, in mare parte panegirice şi
epitalame.
A
„
a

“ $ 07. — In acâstă epocă,

cercetările filosofice:

se îndreptaseră spre misticismiişi spre doctrine
sincretice, al 'căror propagatori se făcuseră fi-

losofii neo-platonici,

speculândii

asupra

celor

mai ciudate superstiţiuni, privitâre la puterea
spiritelor şi la eficacitatea magiei. Ast-felii resultă din operele lui APULEIU,
care, ca unulit

„din ultimil filosofl neo-platonici,

scrise: despre

doctrinele superstiţiose ale seculului şi, cu cea
mal curată doctrină platonică, interpretă religiunea populară; miturile anticităţii şi aprecia- .
rea filosolică a misterelor, pe care 'le opuse
crestinismului. De la dânsul ne-ati r&mast seri-

erile intitulate : De deo Socratis (relativă la spirite şi genii), De dogmate Platonis libri 1 (care

esplică . învăţămintele
în părţile relative la
etc.), De mundo liber
xistotelică Ilspi xdsuou)

. fundatorului Academiei, :
ideă, abstracţiuni, sufleti,
(parafrasare a tractatului aşi traducerea: Introduceri

aritmetice a lui Nicomacidin
i (erassa!. |
Filosofului platonică caLcerpru i-se aţribuie uă
rea traducere şi uni “comentariu din . prima

* parle

a operei

lui Platone

intitulată

Timeu.

-

„_$ 68.
— Fiă crestinismulii:”pe care îlii adoptase, fiă

"cură din

bunătatea propriului

Aniciu

1, Nicomacii

„ali 1,

Manliu

din Gerassa,

săi” talenti, fă-

Torqualu
filosofii

Severini

pitagorică

BOE-

din. secululă

scrise uă Introducere avitmetică în dout cărți,

apli-

cândă numerelor doctrina pitagorică, apot Bzoioyoduzva dptdun=d despre relaţiunile mistice dintre numere, şi unii Manuală

de armoniă. A se ved6 Istoria

filosofiei antice, pag. 417-418. .
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_IU bărbatulă cel mai ilustru din secululă ali

vI. Născutii la Roma sei Milană, în anulă 470
p. Cr.; fu elevii ali neo-platonicului Proclu,
a cărui filosofiă şi-o apropriase, împreună cu

-

studiulu profundă

alii scrierilor lul Aristotele.

El îşi ocupă t6tă etatea tinereţii înv&ţândă ma- .
-tematicele şi filosofia, construindii clepsidre şi .
gnomuri. Regele-gotii Teodoricii, de.a cărui favore se bucura, îli numi consuli în anul 510; |
“der, pentru cutezarea”ide a mustra pe rege pen"tru violinţa lui in contra catolicilor, cădu peste
puţină în disgraţiă, fu condemnatii fără judecată, ca înţelesi cu împă&ratulă grecă Justinii
pentru scăparea Romei
de: sub jugulă Ostrogo-

ilor şi decapitatii: în anulu 595£. In timpului
îndelungatei lui intemniţări la Pavia şi înaintea
“supliciului, compuse, sub formă de dialogă, celebra'i operă De consolătione philosophiz,: în v
“Cărţi, îintrebuinţându versulii şi prosa, de şi silinţele'i poetice nu strălucescu ca justele cugetări ce'i -inspira filosofia. Acâstă scriere se pote
considera ca uă teodiceă, prin care se probeză

„cum

bunătatea lui dumnedei se împacă cu esi-

“stinţa r&ului,

mană.

cu

filosofia,

solă cu ideia

câți suntit

-

6r presciința

Autorulă

care'i

de

lui cu

libertatea

u-.

imagineză uă convorbire ţinută

unei

apare

în închisâre,

providinţe

neîntemeiate

divine,

plângerile

ilii con-

îl arâtă
tuturor

-omenilor. despre inconstanţa fericirii şi'lă intăresce:
în convingerea că numai virtutea pote da
omului adevărata pace, dulcâţa vieţii şi a morţil. Acesti tractată, cea mai bună din. producerile epocer, he artă unu talent formatii prin

studiarea modelelor anticităţil. Prosa îl este cu-

rată şi dulce, versurile variate şi armoniose,? 6r
1. A se vede Istoria filosofiei antice, pag. 388-391. :
2." După unele cronologii, nascerea lui Boeţiu' se pune

anati 400 p.-Cr, €r mârtea' în anul 526.
3. Et8 ună esemplu din versurilei adonie:
Gaudia pelle,'
Pelle timorem

Spemque fugato
Nec dolor adsit.

în

14.

“TEODORESCU

totalitatea

composiţiunii

cință, ceia-ce esplică

G.'DEM.

respiră uă demnă

faima de

care

sa

elo-

bucu-

'ratu autorulii şi influinţa ce opera lui esercită
asupra contimpuranilor, urmaşilor şi progresu- |
lui studielor clasice. De la Boeţiu ne-ai mai.
rEmasi numei6se. scrieri şi a-nume.: traducerea şi comentarea Categorielor, Analiticelor, To-

picelor lui Aristotele şi altor opere. de

logică;

comentarea traduceri! făcute de retorulii Victorinus din Eicaţoyi a lui Porfiriu 1 ; -De institutione
„ arithmetica libri 1, considerată ca traducere li“beră şi prescurtată după Nicomacii din Gerassa >
apoi De înslitulione. musica libri v; în fine,:tra- ctatulă De geometria, prescurtare tradusă după
opera lui Euclide?.
o
Di
Si

Magnu Aureliu CASIODORU, „menţionată

storică3, a mai scristi

ca i-

cartea De septem discipli-

nis sive De înstitulione divinarum

litterarum, 0-

peră care coprinde diferite cunoscinţe, culese din:

tractate

grece,

ca, logica,

impărțitii

retorica.)

şi

în trivium (gramati- *

quadrivium

(aritmetica,

geometria, astronomia, musica), apoi Epistolarum:
variarum libri XI,- care coprindi edicte de ale:
lui Teodoriciişi succesorilor lu. Ş
a
“ Grestinismuli produse uă mare.reformă în li-

teratură, în filosofiă, în arte,. în moravuri, prin
„operele aşia numiţilor «sfinți părinți» seu apă-

rinţi ai. biserici! crestine»,

nă&tăţescă

şi-mai

formele

multi,

„ necunoscute

făra

pute să imbu-

corupte,. ci 'corumpendu-le-

fiindă că se silia să esprime idei

celor

ce intemeiaseră. şi întrebuin-

.-

1. Prin Eisagwyy se: înţelege «Introducerea la categoviele lui

Aristotele», scrisă de filosofulii. neo-platonicti
“Portiriă,.
i
9, Euclide, fisicu,. geometru. și filosofă neo-platonicit,|
trăi:
în Alesandria sub Ptolemeiă 1 (323-283 a. Cr.) şi
scrise : tractate de geometrii, de optică, de astronorhiă. A se-vedă
Isto—
via filosofiei antice, pag. 330-832.
*
a
E
3. A se vede pagina 138 de mal susă!
S

4. A se vâdă Istoria filosofiei antice, pag. 454-455,
.

4
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țaseră pen "atunci limba .latină.' Cer may însern-

naţi scriitori eclesiastici

"Q. Septimiu

Florente

suntii:

TERTULIANU

din

Cart ta=

ginea (ani! 160-245 p. Cr.), mai ântâiu păgânii,
apoi crestinii şi preoti la 185, în cele din urmă
adeptii ali sectei montanilor. adversară datolicilor, fu unulii dintre cei mai însemnați fundatori: ai bisericii, respectatii pentru cunoscinţele! intinse despre dreptu, anticităţi şi sciinţe.
Pe lângă uni talentii vioiii, mai erea dotată cu
imaginăţiune

cu

puternică,

puiere

minunată

de

siniţire, c'unii zeli..căldurosii şi cu uă estraordinară tăriă de opiniuni. Elii scrise peste xx de
tractate, între care Apologeticum, De idololatria,

De spectaculis, Ad nationes, Adversus Iudaeos, De

palientia,

Ad

marlyres,: De 'Vaptisino, De poenilen-

ția, De monogamia, De pudicitia, De anima, De're- |

" surreclione

carnis,

De

De superstitione sculi,

jejunio

adversus ps sychicos ;

De trinitale, De puradiso

„Şi altele, întmuă limbă cam aspră și puţini cu“rată, der în -care admirămi ardorea pasiunii,
“ vehemenţa limbagiului, adâncimea şi originali-.
p
tatea cugetărilor.

ARNOBIU

din oraşulă Sica (Africa) se distinse

ca profesori de elocinţă

pe la anulă 301 p. Ur.?.

Spre a proba că merită să fiă prenumăratu prin-.
tre. crestini şi spre a' şi arăta sinceritatea credinţei, eli compuse vir cărţi în contra gentililor$,
intitulate Aduersus gentes, operă plină “de sciinţă,
cu idei filosofice, c'ună stilii ironică, der intr'uă

limbă aspră,
M.

MINUCIU

care aparţiue decadinţel.
FELICE,

africani

şi păgânu

con-

vertită, trăi. pe la anul 230 şi scrise. întru susţinerea

crestinilor, sub

idei ingeniose,

formă de dialogi

şi

cu.

traetatulii apologetic- intitulată

Ocla vid.
a. şi muri la 326 p. Cr.
2. Prin gentiles se înţelegeai
religiunit crestine.

toţi aceia, care

nu aparțineati

146 -
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L.. Celiu LACTANŢIU
"frica,

Firmiani,

pe la anul 930,

născut

fu mărturiila

în. A-

persecu-

țiunile crestinilor sub Diocleţianiă, apoi la trium-

„falii nouer'religiuni

sub Constantini-celiă-mare,

şi muri la Treviri (Ir&ves)

pe

la anulu

330 p.

|.

_Cr. Pe cândă profesa retorica în Galia, la curtea
imperială, Diocleţianu îlii chiămâ la Nicodemia

ca să prede elocinţa, în anulii 396, er ma! în
urmă Constantinii îlă alese-ca preceptori pentru.
fiiulu s6i Crispu. De şi fusese păgâni, Lactanţii
îmbrăţişă erestinismulii (300 p. .Cr.), fu scolarul lui Arnobiu şi celă mai strălucitii dintre
apologistii latini. Elu nu compuse discursuri, ci-

-—cu

multi

talentu şi vastă erudiţiune, întruni.

„stilă imitată

după

anticitatea

„ tractate de: morală dogmatică
“ divinarum

libri -vII; în care

„ anile şi apără

clasică
— scrise

şi Institutionum.

combate

religiunea crestină

persecuţi-

în contra de-

- făimării adversarilor el. Sf. leronimui l'a numiti

„«Ciceronele

crestinătăţib.

:

-

Tasciu Ceciliu CIPRIAN, fostii episcopii la Car-

“taginea, oraşiulă săii natală, fu admiratoruliă lui *
Tertuliană şi. inuri ca martiră în anulu 935 p.
Ur. Elă scrise LyxxI Epistole, întruni stilă.
clară, der ăspru şi declamatorii, cu bogate consideraţiuni politice, de uă val6re specială pentru

istoriă şi, archeologiă. .

e

In Secululi 1v, străluciră următgrele talente,

care eclipsară pe toți predecesorii,

prin

vasti-

tatea doctrinelor şi forţa de a le espune;:
SF. IERONIMU 1 se născu la Stridone (Dalmația)

în anulit 330 şi muri la 4920 p. Cr. Dotatiă c'uă
puternică. imaginaţiune, eruditii în literatura sa-

-cră şi profană,

elă fu celui mal originali

dintre

părinţii. bisericil occidentale. Certurile religi6se,
„la care luă parte; pribegirile depărtat
ce in-.
e
1. A se vede Istoria filosofiei antice, pa.

441-449, .
=

.

r
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treprinse ; vicţa'i austeră şi retrasă, pentru care fu numită «părintele pustiei» ; în fine contrastulu dintre sgomotulu oraşelor şi linisteâ singu:
„_r&tăţii contribuiră a! nutri spiritul, a'i escita

- imaginaţiunea,.a da uă nouă forţă entusiasmu-:
lui ce poseda de la natură. Ast-feli escelă nu.
numai

ca

autorii -ală

Bibliei, cunoscută sub
_doptată

pentru

traduceril-iîn

numele

latinesce a

de Vulgata şi a-

serviciulii bisericii

:
-

occidentale,

der şi ca doctii comentatori ali sfintelor scriptură. Eli ne-a mal lăsatii cxvI Epistole, scrise

- înt”uă

limbă

corectă
şi. cu

stilă
- îngrijită, îm-

-preună cu Cronica episcopului Eusebiu Pamfilii,
tradusă in latinesce şi continuată de densuli'
.
”
penă la anulu 878 p. Cr..
SF. ILARIU, episcopii în Poitiers, născutii cam
11 şi morti pe la anulii
pe la finele seculului.

370, fu pentru biserica
“Atanasiu fusese pentru

Si.
occidentală ceia-ce.
cea orientală în contra

arianismului 2. Inălţimea cugetărilor şi forţa cu
care suutii esprimate au făcutu pe Sf. Ieronimii
s&lă numeâscă «Rodanuli? elocințel latine». D'uă --

estremă violinţă 'suntii invectivele

păratului

Constanțiu

şi

adresate

polemicele susţinute

im-

cu.

Ausenţiu , episcopi arian din -Milană, căruia
îi urmă sf. Ambrosiu. Traetatu'i De lrinitate
a precisatii înţelesulă. credinţei catolice despre
acestii misteru.

- =.

SF. AMBROSIU, fiiuli prefectului romanu din
Galia meridională, se născu la treviri în anulit

310şi muri, ca 'episcopi la Milani, în anulu
398 p. Cr. Formată în secolele .din Lyon, elă se
1. A se vedâ

$ 64, la pagina

136 de mal

susă.

:

373 p. Cr.),
2. Sf, Atanasiu, episcopii în Alesandria (mortiila
mai cu
deveni celebru prin pietatea şi zelu'i evangelică, derea
că fiiulă

susțin
scmă prin combaterea eresiei lui Arius, care
adică
lui dumnedeă nu € de aceiaşi natură: cu tatălă,

431.
dogma buswsiz, Cf. Istoria filosofiei antice, pag.
:
.
Francia
din
Ronulă
3. Riulă

nega

,

448.
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_

distinse ca advocati, apoi ca procuratori ală Liguriei. La mortea lui Ausenţiu, pe cândiă episcopii se udunaserăca se desemne succesoulii, esclamaţiunea unui copil, care numi pe.
Ambrosiu,fu de toţi considerată ca vocea lui

dumnedei. Ambrosiu, primindi uă aşia degrea

"misiune, şi-o îndeplini,cu zelu şi -stăruinţă: astfelu luâ parte activă, mai cu s6emă ca impăciui-

tori, la desbinările care turburaă imperiului de
apusiiî.-Ca omi, se distinse prin virtuţi înalte;
ca oratorii religiosu, prin graţiaşi dulceţa stilului;

ca. scriitori,

sante tractate

sub

compuse

mici,

dâr

titiurile De fide,: De

intere-

spiritu

sancio,. De ponitentia, De mysteriis, De virgini„tale, De bono mortis, De paradiso şi alte opus- .
cule dogmatice, practice şi esegetice (precum De.
Officiis tninisteriorum/], la care trebuie să se ada-

uge frumosul imnă

corali

Te

Deum

laudamus.

“Sf. Aureliu AUGUSTINU se născu în oraşiuli +
Tagastă din Numidia (Africa) la anulu 35%p.
Cr. După ce'şi termină studiele filosofice în
„sc6lele din Madaura şi Cartaginea, deveni uni .
„ manicheani infocati*.. Simacu îli trămise la
Milan. ca s& proteseze elocinţa. Aci fu con"vertiti
la crestinismu de către sf... Ambrosiu în

anulii 387, apol se intârse în patriă, deveni episcopiu la Ipona

în 405,

conduse

cândii Vandalii

impresuraii

biserica cre-.

stină din' Africa şi muri în anulii 430 p. Cr.,pe

Cartaginea.: Agitări-

le vieţii ' luă, talentw! oratoricii, sciinţa'i teolo-

gică se -v&descii la totii pasulii în variatele'i opere,în care discută cestiuni de metafisică, dei-.

storiă, de archeologiă, de arte şi moravuri. Astfelu scrise despre musică, despre memoriă şi |

despre

causele

decadinţar

imperiului

romană,

|

1, Se scie că elă nu voi si primâscă pe împăratulii Teo- “
dosiu în catedrala: din Mediolanum (Milană), penă nu'şi va.
recunosce
şi, 6spia păcatul măcelăririi din Tesalonica.
!
2. Despre manicheismuă, cl. Istoria filosofiei antice, pag. 331.
i

ISTORIA. LITERATURII

LATINE.

149

apol tractate în contra eresielor, predici și lucrări filosofice, intitulate De guantităte 'animi,
De vera veliyione , .De nuptiis et concupiscentia ;
“Da natura et gratia, De gestis* Pelăgii , -De 'corruptione el gratia (contra lulianum), De praedestinalione sanctorum , De ordine, Qusestiones' oc-

“toginta, De veritațe,
Faustum,

ete.

De libero drbiirio,

Doctrina

lui despre

grația

Contra

divină

“şi liberul arbitriu a dată nascere unor! desba-

--

teri furtunâse. Din acestă mulţime
- de 'opere,
mai însemnate sunti Confessiones1, istoria vie- |

ţii lu! trecute.şi presinte,
”-.

şi De civitate

dei,

a-

pologiă a providinţel divine. Dintre părinţii bisericii catolice, unii îlii întrecii prin erudițiune,prin puritatea stilului şi a gustului, der nimeni
ca

densulu

nu

cunâsce

secretului

inima:şi de a întări.în

de a pătrunde

omi. credinţa

religiosă?.

"SALVIANU, născulă Ja Colonia sâă la Treviri,.
fu preotă la Marsilia şi în anulii 450 p. Cr., câudi
corupţiunea clerului ajunsese la culme, între-:
prinse a scrie De gubernatione dei libri vin, în

„_

care depinge cu sciinţă starea administraţiunil,
organismului şi moravurile epoeel. Asemenea i se
apreci6ză scrierile De providentia şi De spectacu„- is, Elă trăi penă

după anulu

471

p. Cr.

$ 69. — Laudabili, pentru mulţimea cunoscințelor filologice şi archeologice, suntii comentatorit şi gramaticii propriu dişi, care, de sub Antonini până la căderea: imperiului romani din

apusii, feriră în cât-va limba .latină de,uă complelă stricare.

i

o

““AULU'GELIU se născu

în Roma,

pe la 1%

p.

Cr., studiâ sub T.- Castriciu şi Sulpiciu' Apollinaris3,
1. După

apoi

plecă

la Atena, unde deveni amicu

esemplulii cărora

Jean Jacques

Rousseau

îşi scrise

0443 E
.faimâsele'i Confessions.
„9. A se vede storia filosofiei antice, pag. 449-441.
3. A se vede nota. la pag. 96 şi pag. 130, 141 de mai sustii.
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cu academiculi Taurus şi ciniculu Peregrinust,
cu retorii Ilerodes Alticus? şi Cornelius. Fron-

ton'*. Intorcendu-se. la ltoma, fu numiti centumvir, trăi în strinse relaţiuni
cu filosofului Fa-:
vorină. din Arlest, înflori ca retorii şi: ca com-...
pilatoră. pe la anul 1600 p. Cr., sub -Antonină
Piulu, şi muri pe la 175p. Cr., sub regnulii
lui :
Marcu Aureliu. Elu scrise Noctes atlicae în XX
cărţi,

culegere

forte

valorâsă

de observări

isto-

„ rice, gramaticale, sciinţifice şi archeologice, adunate pe timpulă aflării lui în Atena din opere
grece şi latine,. cu a căror citire își petrecuse
nopţile de iârnă. Intwensele se găsescii notițe
preţivse, cu t6te că lipsesce inceputul cărții vI

Şi totă cartea vii,

din care s'a păstrată

indicele celor 15 capitule.-Stilulii
dâr destulă.
de curată.

este

numai

inegală,
i.
:

CENSORINU, gramatică de pe la anulă 938 p.
Cr., este autorului unei opere erudite şi intere-:

sante -pentru filologiă, intitulată De die natali, adică despre diua nascerii omului. şi: despre in. Nuinţa
ce geniil şi astrele esercită asupra destine-

lor umane. Stilulii e amestecatii
cu vorbe
sice şi construcțiuni

noui,:dâr

sularis'et. illustris»,

născutiiîn

necla-

scrierea-e

forte

|

“preţiosă prin amănuntele ce dă despre cronolo-=.
giăşi despre istoria calendarului.
+
„. Aureliu MACROBIU Ambrosiu Teodosiu; «vit conGrecia,

înflori

_„pe la anulu 395 p. Cr., ca grâmatică şi filosofă

-neo-platonicii. .Elu trăi sub Onoriu şi Teodosiu 1

-

penă pe la 435 p. Cr. şi, pentru: instruirea fiiu- :
lui s6ă Eustatiu, scrise: 10.două cărţi de Coman:

larie despre Somnium, Scipionis, cu care Cicerone

işi termină opera'i De republica : encielopediă în

care autorului. resumă
D=

y

tote cunoscinţele

epocei

„A se vede Istoria filosofiei 'antice, pag. 408 și 497,
„A se vede. Istoria filosofiei antice,

„„A se vede

$.66

de mai

pagina 407...

susii, la pagina

140.

„A se vede (storia filosofică antice, pag. 363. .
5

-

u
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despre astronomiă, fisică cerescă,. cosmologiă
şi
-metafisică. Macrobiu se'arstă discipulii convinsian.

alti scâlei neo-platonice, adoptândi trinitatea.lui

Platonet, nedistrugerea materiei şi esplicarea mitologiei păgâne prin deilicarea fenomenelor
fisice ;—I10) uă culegere de observări despre felurite subiecte -sciinţifice, intitulată Saturnalium conviviorum libri vi, sub forma unui dialogii ţinută în sărbătorile saturnale: operă: prețiosă
pentru cunscerea moravurilor şi anticităţilor?.
Macrobiu estrage din autorii greci, compileză pe
Aulu' Geliu, pe Seneca şi pe Plutarci. Lui i-se
mail atribuie uă scriere despre deosebirea şi analogia dintre.vorbele greceşi latine, căreia unil “critică îi dau ca autori.pe irlandesulii ERIGENA

din secululii.1X.

a

. Marciani, Felix cavELA din Madaura (Nimidia), _

care îrflori-între anii 450-474 p. Cr., serise, înw'ună stilii afectati şi c'uă limbă neglesă, unu
felii de.enciclopediă în 1X cărți, dintre care cele

duoă d'ântâii

portă titlulir ciudată:

De nuptiis

philologizeet Mercuri, lucrare filosofico-alegorică,
căreia i-se presupune.-unii înţelesi mistici. Ea
„servă ca întroducere la cele-l-alte vii cărţi, care
tracteză De septem arlibus liberalibus- (gramatica,

logica s6ii . dialectica, . retorica. şi poeticu,

geo-

metria, aritmetica, astronomia, musica). In cartea viii, ună 'capitulă se ocupă 'cu astronomia

- şi este întitulatii guod

tellus: non

sit centrum om-

„materia modelată, şi
1. Tatălă, divinitate creatâre; muma
i
pe
fiiuli, produsulii creaţiunii, universul.
-9, Cartea 1 se ocupă cu sărbătorile greco-roinane, cu calen-

darulii şi modificările lui;

a 11 e uă culegere

de -anecdote,

glume şi amănunte despre moravurile: domestice ale Romaniopiniunile
lor; cărţile ur-iv 'suntă unii comentariii despre
intre.
religidse şi filosofice ale lui Vergilii;. a v vă paralelă
a
Omeriişi Vergiliii, cu imprumuturile ce poetulii romani
datoresce
Verpiliă
ceia-ce
arctă
vi
a
grecii;
epiculul
făcută

poeţilor. Eniu, Neviu, Luciliu, Lucrețiu, etc.;a viI e imitată
după scrierea lui Plutarchii Probleme symposiace, cu cestiuni
ai
a
de fisică şi logică.
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G. DEM,

nibus planelis, ceia-ce a sugerati lui Copernic
„ ideia despre sistema lui, asupra lumii. Acâstă
scriere, în care prosa alternă cu versurile, merită să fiă citată pentru vasta”Y erudiţiune. Elu |
mai compuse

și uă

lucrare

intitulată Satyricon,

tipărită de: mai multe oră în evulii medii.
"* NONIU MARCELU din. Tibure scrise uă insemnată lucrare gramaticală, De proprietate sermonis,
cu

multe

pere nu

estrase

ni sau

din

autorii. vechi,

ale căror 0-

păstrată.

o

ELIU. DONATU trăi pe la ânulii 354 p. Cr., fu
invețători lui Sf. Ieronimii şi scrise: mal ân-

-tâiu «De

litteris syllabisque,

pedibus

et lonis ars -

sive editio prima» şi «De oclo partibus oralionis ars!

sive editio secunda», formândă amenduoă prima
gramatică sciinţifică (ars grammatica); compusă

- în limba
lui

latină

medii,

şi întrebuiîn
nțat
scâlele
ă

apoi. De

barbarismo,

evu-

solwcismo

iropis; în fine, «Scholia in 'Terentii opera»,
forte „alterate.

-:

E

el

adi

pi

TIBERIU CLAUDIU DONATU întreprinse a co_menta operele lui. Vergiliu, completândi pe Marcu Valeriu Probu. .
Sestu POMPEIU FESTU, gramaticii de pe la finele. :

„seculului 1v, înflori pe la. anuli 39

p. Cr., şi

compilă unii Comentariu artis Donati în SXXI
secțiuni, intercalândi fragmente interesante din

„Vechii scriitori şi diferite noţiuni despre limba

latinăt. Elu mal compilă, în xxI cărți, scrierea
lui Marcu' Veriu Flacu De verborum signi/icati-

one,

formândii

uă

prescurtare considerată

ca -

primul dicţionarii latinii, forte valorosi pentru
cunoscerea limbii şi anticităţilor romane.
Flaviu

Sosipatru

CARISIU

din

Campania

trăi

1. Prima ediţiune a scrierilor. lui.S. Pompeii Festu apăru
,
» în Lipsca, la 1820, publicată de Fr. Lindemann.
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-sub imp&ratulii Onoriu, se distinse pe la anul |
411 p. Cr. şi scrise Institutiones grammalica ad
filium, în 'v. cărţi,! din care nu. posedămii pe deplină -începutulu -şi sferşitulu.
a
N

DIOMEDE compuse

De oralione, partibus orati-

onis e! vario rhelorum genere libri 1.
PRISCIANU, pe lângă .poemele'i menţionatei,

scrise pentru scâle xvIrr cărți de Comentarie asupra graimaticei, cea mal întinsă scriere din anticitate despre principiele limbii latine.. Primele 10 cărţi se ocupă cu părţile cuventului, ultime„le 2 cu sintasa?. Elă: scrise şi -alte mici tractate filologice, făcu diferite traduceri din grecesce?

şi ună comentarii gramatical pentru primele
12 versuri din fie-ce carte a Eneidei lul Vergiliu.
la

Mauru sERvIU Onoratu comentă pe Vergiliu pe
anului 400 p. Cr., scrise uă Grammatica, şi

compuse, ca operă mai însemnată pentru citire,
Centimetruim sive ars de centum -metris.
Flaviu MALIU Teodoru, consuli în anulii 399.

p. Cr.,

ne-a lăsatit unu

tractatii

De metris,

€ră

„YICTORIUS: de pe la jumătatea seculului v uni
micii tractatii de aritmetică, intitulată Calculus.
Publiu CONSENŢIU, de pe la jumetatea seculu- „lui v, scrise De duabus orationis partibus,. nomine
el verbo şi Ars sive de barbarismis el melaplasmis, plină de noţiuni. interesante despre starea cunoscinţelor gramaticale în acâstă epocă.

$ 70. —

Sciinţele matematice fură şi densele

cultivate. . »

:

Iuliu FIRMICU:.

EI

MATERNU,

născuti

advocată.
sub Constantinu-celii-mare,
1. A se vede

pagina 133 de mai susă.

O +

în

Sicilia,

scrise, în
EI

2. In evulă medii, teologulă. saxonii Rabană Maurulă făcu
vă prescurtare; care servi.pentru studiulă limbil latine. PR
3? Fditiunilei principale suntă: a lui J. Lindemann (Lipsia,
an, 1818) și a lui A. Kreh! (Leipzig: 1819-1820,.2 vol.).
iu)
N
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anulă 34 10 p. Cr., Matheseos libri vi !, lucrare ali cărei coprinsti nu coră&spunde titlului, căci
vorbesce despre influinţa stelelor.asupra vieţii
şi destinelor umane, ocupându-se esclusivi cu.
astrologia (mai cu s&mă judiciară) după doctri"nele Egiptului. şi. Babilonianilor, cum fuseseră
espuse de Petosiris, Necepso, Abrabam şi Orfeu,
pe care'i cit6ză. Ast: felă, vorbindii despre infuinţa siderală “asupra disposiţiunilor intelectuale ale omului, dice: adâca s'a născulii sub influinţa lul Mercuriii, se va aplica la astronomiă;
sub a lui Marte, va îmbrăţişa meseria armelor : sub a lui Saturnă, se va da la sciinţa alchimie
(lib. ni, 15). „Acesti operă depre astrologiă s6- .
m&nă cu Astronomica lui Maniliu, pe'care Firmici se pare că n'o cunoscea.
MODESTU, pela anulii 270 p. Cr. compuse serierea De vocabulis rei militaris ad Tacitum Ausustum.
„Esistă

-

.
asemenea

de prescurtări;

"de Auctores

căror autori

diterite

cunoscute

'tractate

sub

și culegeri

numele generici

gromalici. sive:rei agrimensoria,
suntii

SICULU

FLACU,

TINU, Aggenii UBRICU, FAUSTU, DOLĂBELA,
„ gromaticuli,.
FLAVIU

ai

Juliu FRON-

IGINU

VEGEŢIU. Renalu, născutii la Roma, în-

flori pe la anulii 380 p. Cr. şi scrise «Jiăstitutiomam

vei militaris

linianum

1,

libri v ad: imperatorem Valen-'

prescurtare

riele lui Catone,

estrasă

Celsu,- Paternu,

din

comenta-

Frontinii şi al-

„tora.. Autorului tractâză despre recrutarea ŞI in__struirea soldaţilor romani,

despre intocmirea le-

“giunii, despre arme şi machine de resbelu,

de-:

spre atacului şi. apărarea cetăților, etc., citându .
părți din constituţiunile imperatorilor Augustii,
Traiană şi Adrianii, relative la milităriă. Fa e
cea mai. bună din 'lucră rile sciinţifice greco-la- .
1. Tipărită pentru prima: oră în Venezia la 1497.
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tine despre tactică, :fiindu recomendabilă
Simplicitatea stilului.

Ș. 71
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Caiu

Iuliu

SOLINU,
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: prin

căre înfloriîn se-

cululii rr, pe la 211 p. Cr., estrase după Pliniu
Rerum “memorăbilium collectanea,. într'uă limbă
presărată de barbarisme. Scrierea.a fosti revă-dută şi publicată chiară de autori, sub titlulă de .
„ Polyhistor: intr'ensa se găsescii şi câte-va docu.:
„mente etnografice destulă de interesante.

„_Ș 12..— Celiu AURELIANdin
U Lida (Numidia),

născutil

la 180 şi mortii

opere. medicale,
„Carum passionum

la 240

p..Cr., compuse

numite: Tardarum sive chroni- libri vu şi. Celerum sive acu-

ctavum passionum libri um, care n'aă .val6re 46
câtu ca ptescurtări. după Pliniă-celă-bătrână şi

din opere perdute ale. medicilor greci. Stiluli e

aspru şi emfaticii, der lucrarea se consideră ca
sorginte de căpeteniă pentru cun6scerea- scâlei

:

Şi sistemei

-

metodistet.

Pliniu VALERIANU din Como scrise v cărţi De:

" ve-medica,

în

mare

parte

estrase din Istoria

na

turală a lui Pliniu.
-. :
Aaa
|
De la reononrcu Priscianii din secululi'1v po-

sed&mi.1v

cărţi De

morbis,

despre

medicina do-

mestică, despre. bâlele feminine şi despre câteva esperimente de fisică : compilare întruni stil
mediocru,. plină de superstiţiuni şi de! preserie-

rea

unor. vindecări

ridicule..

.-...,

o

Cu. Marcelu EmPIRICU din Burdigala, mediculii
împăratului Teodosiu I, ne-a lăsatii Medicamen-

torum liber:' culegere de recepte,
- mal

ian.

mare

-

parte

după Scriboniu

Di

Lui PUBLIU VEGEŢIU

confundată

buie: 6pera
7
[i

&strase în cea

Largu

Renatii (care

Designa-

nu trebuie

cu Flaviu -Vegeţiu 'Nenatu) i-se atri-

despre sciinţa veterinară,

"1 A se vede Istoria filosofiei antice, pag. 303.

intitulată
--:

-
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_ Mulomedicina sive De arle. velerinaria libri IV,
despre care se crede că ari fi uă traducere după.

Ipiatria grecă,
între. seculii

$ 73. —Ia
“vale,

De

precepte
la a XII,

de ună

monachi

italiană

şi XII.

ramura economiei domestice ŞI ru-

se.distinseră

*PALADIU

perei

făcută

XII

cel următori :

RUTILIU

re

Tauru Emilianu, autorulii 0-..

rustica libri XIwv. In

cartea 1, dă

generale despre - agricultură şi, penă
enumără ocupaţiunile şi lucrările de

preste ani (consecrândi fiă-cărei luni câte, uă
carte), 6r în cărţile Nur şi XIV (ultima scrisă În versuri elegiăce) tracteză despre cestiuni agri_cole şi meteorologice. Materia e compilată după.
Columela, Vitruviu şi scrierile perdute ale lu! Marțiali, GARGILIU. Stilul e simplu, dâr incorecti.
De la Celiu APIcIU,

care

înflori

pe la anulă

e

994 p. Cr., ne-au r&masu x cărți: De re culinaria
(coquinaria) sive De opsoniis et condimentis, atribuite

unui scriitorii

CELIU

din secululii 1ir,

care

„îşi intitulase opera «Apiciui» după numele celui mai renumiti mâncăciosu alu timpuluit. Stilulii
- este

incorecti

şi inţesatii

de barbarisme.

$ 74. —Dreptulii romanii primi
totuli nou -sub Adrianu. Mai

uni aspeotii ecu
mulţi juriscon-

sulți dobândiră reputaţiune şi participară la conducerea afacerilor, ajungendiu penă la cele mai
înalte demnități ale curţii şi ale statului. ' Sentinţele lor primiră sancţiunea imperială şi fură

considerate

ca esplicaţiuni

şi completări legis-

lative. Statue, tabăle, inscripțiuni perpetuară me-moria servicielor aduse de ei legislaţiunii şi sci-

inţei dreptului. Ast-felă, în. anul 131 p. Cr. Adrianii insărcină pe SALYIU. JULIANU s& culegă
tote ediciele pretorilor, care se mai puteai âncă
Al Juvenalis” Satirarum

liber XI. 3.

i

-

.

.
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altele noui şi s& formeze
ca normă

stabilă

uă

pentru ju-

decători în distribuirea justiţiel. Iulian termină

lucrarea . şi o intitulă Edictum perpetuum : Îm-"
păratuli. o sancţionâ şi '1.dete puterea de lege,

in virtutea unui

'senatus-consultiă.

“Tibi GALIU, pe la jumătatea seculului 11, deveni

celebru prin escelenta”y lucrare despre dreptulit
civilă, intitulată /astitutionum libri 1v. .
Seslii POMPONIU, care înflori totii pe la anului

150 p. Cr., scrise «De origine juris et omnium
„magistratuum et successione prudentium», din
care ne-a remasi uni fragmentu.
Emiliu PAPINIANU, născutii la - Beneventii în

anulu 143, studiă filosofia stoică, înflori câ ju-.
risconsultii sub Comodi, fu prefectii ali preto-,
riului sub Septimiu Sever, în fine decapitati

la anulit.212 p. Cr. din ordini
lui Caracala
le ,

fi- :

indii că nu voise ali lăuda pentru omarirea fratelui săi Geta. Din numerosele lui opere. peste :.. -

000 fragmente se găsesci în Institute, în Corpus
juris şi în alte culegeri. Teodosiu-celă-tenării prescrisese ca opiniunea lui Papiniană s&aibă preponderanţă
'în t6te. cestiunile. controversate.
"? Domiţiu ULPIANU, originară din Tiri şi: elevuli

lui Papiniană,

se distinse

de

tenără

prin

scrieride jurisprudinţă, fu: prefectii ali pretoriului sub Elagabalii şi prafectus aunona la-222

p. Cr., sub amicu'i Alesandru

Severii, dâr _u-.

cisu de soldaţi pe la 298, Digestele coprindi 2500
estracte din operele lu! Ulpiani, folositâre prin
soluţiunile practice date cestiunilor contenţi6se,
prin claritatea şi concisiunea 'stiluluy.

Juliu PAULU, născutii la Padova, celui mai fecundi dintre jurisconsulţil romani Şi care, ca şi

Ulpiană, fu omoritii în anul 930 p. Cr., scrise!

1. Pe.la-anulă 976 (923 p. Cr)
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despre elementele dreptului, sub titlulă de Sen. tentia recepla. ad filium.
e
A
„ Ereniu MODESTINU, elevulă lui Ulpianii şi pro- fesorulu lui Maximinu-celă-tenără, dete uă nouă
“strălucire jurisprudinţei clasice pe ia anul 231..

Constilutiones imperatorum ţinură locă de sen-

tințe juridice, indreptândă

şi completândă

-. gerile numite Edictum perpetuum,

cule-

Codex: grego-

rianust, Codex hermogenianus?, Codez theodosianus3, Novell -(constitutiones), Codex justinia„ meus*, care împreună formară ună mare Corpus
" Juris.
”
& 75. — Jlineraria ereai de două feluri:
"IL. Desemnuri topografice ale provincielor, pen“tru împărați şi armate, -cum este Tabula. peutingeriana, ast-feli numită după primu'i posesorii
Peutinger, anticară din Augsburg (1540) şi adi proptietate a biblioteci! imperiale din Viena. Acâstă
cartă, descoperită la Spira pe la 1500, într'uă ve-

-

chiă bibliotecă, de către Conrad Celtes, coprinde

tâte căiele militare ale imperiului şi este uni mo-

numentu din “cele mal interesante ale anticităţii..

- Ea este considerată ca uă copiă din secululă ali
XIII, după uă cartă geografică a imperiului.
ro-

manu făcută sub Septimiu Severă (999.935) şi
decopiată la începutului seculului v (406) p. Cr.).
II. 1tineraria scripta, destinate pentru orientarea comandanților, călătorilor şi magistraţilor,

„indicând locurile mal însemnate, căiele şi. distanțele, calculate după staţiuni s&ă conace (mansiones),

însoţite

de uă descriere

figurată a situ-

aţiunii 'şi de notițe: topografice. Asi-felii este [i1, Numită ast-felă după numele culegătorului. Intr'ensuliă
se coprindii 70 legi dintre anii 196-295 p. Cr.
.
.
,
2. intitulată după numele culegătorului și coprindândi 38
legi dintre unii 290-365,
:
EI

3. Publicată în anulu 1188 de la fundarea Romei
Cristi) din ordinile împăratului Teodosiu 11.
|

(435 după |

„4. Întitulată după numele împăratului Justiniană,” . -
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Iuliu

„Cesare şi continuată penăla anulii 1113 (860 p."

Cr.)1. In părtea I (itinerariuluă provincielor) se
aretă căiele de la Tignis (Mauretania) penă.la Alesandria, cele din Sardinia, Corsica şi Sicilia,
de la Milanit până la Rhegiuin, apoi din Roma -

pene în Egipti şi în Libia, 6r de aci în Asia prin |
-Ponti, Capadocia, Siria, penă la Dunăre'şi îna-

inte prin Panonia; Galia cisalpină penă la Roma
prin altă direcţiune, în fine de la Milană spre
- Galia şi Germania, spre Galia şi Spania. In par-

tea 1 (itinerariulii maritimii) se arâtă costele Si-

ciliei, Sardiniel, Spaniei şi Galiei, staţiunile şi
porturile, cu insulele din Mediterana.
a

De mai mică importanţă suntu:
E
Compendiulii de cosmografiă ali lui Iuliu ONO-

RIU s6u Onoratu,

făcutit pe

la anulii 300 p. Cr.

de ETICU ISTRU, care înflori penă după anulu 360.
Unu tractatii corograficii De regionibus urbis
Roma din seculii Iv şi v.

„Uă descriere de riură, mără, munţi, -etc., menţionată de poeţi şi atribuită lux Vâbiu SEQUESTRU.

In fine, Notitia. dignitatum utriusque imperii :

almanaci de stati, intocmit puţină în urma 'lui
Teodosiu-celii-mare, interesantii din punctă de

vedere archeologicii:
az.

i

7

v

,

„1. Publicată pentru prima Gră la 1512 de II, Estienhe.

»
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* POESIA.
-$ 5. Primele produceri poetice: P aramentad (carma sa: +
liare), indigitamenta, carmen areale; carmina,
oracula /vaticinia/, cântece triumfule şi de mesă,
nani (bocete), înscripțiuni funebre. s .
6

7.

,

:

9

e, 'atellanze

9

1,

|
$ 6.
/

Î10, resturi din producerile didactice . . . .s II10. primele opere dramatice: “lescennin:o;- satu- .
(fabulze)» *, ae

eee

resturi din: legende epice demo

e

ema

10

„BROSA.

Istoric. — Documente publice şi private: commenlilavii regum [descriptio classium], leges regiz,
- dri sibyllini, imagines majorum, steminala, table

- tviumfale şi scuturi votive, columna 'rostrata, an„ năles pontificum,. libri magistralei, libri lintei, fodera
eee
pe
$ 7 * Juvisprudinţa. — Leges centurialee, plehiseita,, se-

10

„ natusconsulta, ieges decemoivales (sive xi tabularam), jus claudiaivim et Ravianuin, code papi- PIORUS
e
e
e
.
EPOCA

Resumatii istorici .
„

II...

ce.

14%.

44

Gradul culturii romane ...
. Starea limbii latine: ....
7:

15

POESIA..

. Livica, epopea şi drama pe...
Liviu _Andronicu (dramatici, lirica) .

Cneiu Neviu (dramatică, epică) .
Quintu

Eniu

(epicii,

îi

dramatică, didactică)

Marcu Pacuviu (poeti tragicii

a...

Luciu . Attiu (dramatică, didactică)...
'Liciniu Imbrex, Atiliu, “Turpiliu, Tr abea, . „Lusciă

—M.

Acciu Plautie (poetii comicii)

” Ceciliu

Staţii

(poetii comică).

î_
Ed în

“PUP

XP. Terenţiu Afer (poetă comică)

Pa...

Dă

T. "Dorsenu, L: “Afraniu,- Tiţiniu, Quintiu Atta; o.
-Noviu, L. *Pomponiu (comedia togată) : ..
..
„ Sahura. — Caiu Luciliu (Satirici) ,
..
„ Poesia didactică. — T. Lucrețiu Caru .

„

n

BROSA,

|

-

“8 14 Istoria.— Primele documente: annales (elronic:e),
"acta (senatus, diurna, urbana, publica, civilia, „bel.

lica), laitdationes, ete. i...
-Q. Fabiu Pictor (istorici)...

.
i.

L. Q. Alimentu, C. Aciliu Glabrio, Claudiu Postumiu Albinu, Serviu Fabiu (Pictor).
.

L. Calp. Pisone Fruşi, Aulu Postumiu, Abinu,. |
Casiu Emina, Semproniu Aseliu, Caiu Faniu,
.
L. Scriboniu” Libo,+L. Celiu Antipater, L, Corn. Sisena, C, Sempr. Tuditanu, QC. Quadrig ariu, Q.

Val, Antias, "Liciniu

Macer ;

:

E

5

1

Autobiograti : M

Emiliu

Scauru,

P.-Ratiliu

Q. Lutaţiu Catulu, Corneliu Sşla.
$1ă.

Elocinţa. —Apiu

Claudiu

Bulu,

.......

30

Cecu, M, Corneliu Cetegu,

M. Porciu Catone, Scipione Atricanulă, Caiu . Le
„iu, Tib. Sempr. Grachu, cu fiii lui Caiu şi Tibe- riu Grachu, L. Papiriu Fregelanu, L. Emiliu Mace-

„doniculiă, Q. Ceciliu Metelii, Serviu Sulpiciu Galba,
C. Scriboniu Curione; M. "Emiliu Scauru, Q. Luta-țiu Catulu, Q. Ceciliu Numidiculă,. Marcu Silanu,
Caiu Memiu, -Luciu Liciniu Crasu, Marcu Anto-

„ niu, C. Iuliu "Cesare Strabone. ,
$ 16. Filosofia. — Carneade, Diogene, Critolau. ,.,.
„$ 17. Jurisprudinţa. —Sestu Eliu Petu, M. Porciu Catone,
-

Publiu Mucia Scevola,. Quintu Muciu Scevola,
Quintu Publiu Muciu Scevola, M. luniu Brutu,
M. Maniliu, Sulpiciu Rufu ..
cc...

>

$ 118. Gramatica. "— Crates din Mallos, Spuriu Carviliu' .
$ 19. Economia, vurală.— Marcu Porciu Catone

$ 20. Transiţiunea la epoca de aură.

Si

$ 21, Resumată istorică £
$ 93. Starea limhit latine .

$ 24X

33,

d:

|

e

Ă
te

Îi...

cs...

ae

87
37
98

POESIA.

Poesia lirico-elegiacă. — C. Valeriu, Catulii ..
Valgiu Rufu, C. Corneliu Galu (Pomponiii Gauriculii,
„

„

92
33 e

EPOCA III.

$ 92./Gradulă culturii ToMAne

Ă

0,

30
3

Masimianiă Galu Etrusculă) ., ne
Albia Tibulă (elegiacii). or.
. ea.
Sestu Aureliu Properțiu:'cvoida .., .
i, ..

Publiu Ovidiu Nasone (elegiacii, didacticii) d...
Albu Ovidiu Joventinu (elegiaci).:. .,. ...
Iuliu Montanu, Proculu, Capela, Fontanu
"Calvu, Fabulu, Ceciliu, „Cornificiu (lirici)

(eleg.) .

E
4
44
5

pi
9

Leviu, Cina; Ostiu, Meniiu, Tiţiu Septimiu, Valeriu
Catone, Basu (elegiac) . . .... da.
“XQuintu

Oraţiu

Flacu (liricii, didactică) |.

- L. Pedone' Albinovanu

(elegiacii, epică)...

49

53

164.
ş 95. Epoped. — Cn. Matiu, p. Terenţiu Varone, “Ataciriulăi

- Q. -Asiniu Polione, Liciu Variu; Valgiu, G. .Rabiriu, Furiu

8
.

Bibaculu (epică) Î

o

.

[cd

i.

“37 Publiu Vergiliu Marone (epicii, didactică) .
"26 * Poesia didactică. —Emiliu Macer,A. Maniliu, Cesare:
“Germaniculă, Graţiu Faliscu' Curat,
$ 974 Satisa; —

Valeriu Catonă .

Ti

$"28. Drama, — G. Melissusy Vaalgius, L.Pomponiu, O.
" Neviu.
„Decimu'
„Pulbiu,
Polione,

Mime și pantomime ; oa
ee ae ai.
luniu. Laberiu eee
ci
Siru, Cn.. Matiu, Iuliu Cesare, C. Asiniu - Octaviană Augustii, -Mecenate,
Luciu

„A Variu, Ovidiu

Pe

_

“PROSA.

_s 00Ă'storia. —Caiu

-

Iuliu: Cesare .

,

AR

-

Caiu Salustiu Crispu,. ........ - aa

î

Cornelius' Nepos (Emiliu Piohu) +
E
_Trogu Pompeu, .
i...
d...
Titu Pomponiu. Aticu, Eliu Taberâne; L.- Luceiu,
* Ortensiu, Marcu Brutu, C. Asiniu Polione, Octavianii :

" Augusti,

Vipsaniu Agreipă

Mesala Corvină, Fenestela

Pe.

.-...

Titu Liviu Patavinulă
M.

Veriu Flacu:

ea

sa
i,

Fasti „Prenestini, Augustă : . MJo-

numentun ancyranuin
Caiu Iuliu Iginu. .

....

.

.. .

[.

1...

.

.

.

e

$ 30. Elocinţa şşi filosofia.— Luciu Cota, M. Coracli Rutu,.
"“ Caiu Lăciniu Calvu, „ Antoniu, Ceasu,. Muciu Scetola

N

” (oratori)
n
Q, Ortală Ortensiu (oratoră) .
..
..
Marcu Tuliu' Cicerone (oratorii, filosofă), $ 31. Matematica. N. Vitruviu Polione.
„8 32. Medicina. —Arcagatii; Ant, Musa, A. Corn. Coisi,
$.33, Jurisprudinţa, 2 Aulu Casceliu, Aulu .Ofiliu, C.:
“Trebaţiu Testa,

P. Alfenii Varu, M. Antistiu Labe-

one, G. Ateiu Capitone ...,
.
3 34. Gramatica. — Rutiliu Lupu, M. Veriu- Flacu.
_ Marcu Terenţiu, „Varonee (poligrafii)
ro.

SI.
SI
.

82.

165
"EPOCA

IV.

ş 35. Resumatii istoricii a...
$ 36. Gradulii culturi romane
$ 37. Starea limbii latine

DI

a

i

POESIA.

$ 38.

Poesia didactică. — Bainulu:

Fed

cc.

$ 39. Satira.
— Aulu Persiu Flacu ., .
Decimii Iuniu Juvenală
a...
* Luciliu Junior (didactică).
i.
„Sulpicia,

Turnu,

T.

Arhiter

Petroniu

89

......

$ 40. Epigrama. — Porciu Liciniu, Q. Lutaţiu Catulii, L.
Valeriu Edituulă, Caiu Luciliu, M. Terenţiu Va'rone, Domiţiu' Marsulă
..,..
. . ..
“Marcu Valeriu Marţială
pe...
.
$ 41,. Poesia liriec,-—Cesiu Basu, Pomp. Saturnihu , Sestu
Augurinii, Vestriţiu Spurina, L. Paulu Pasienu, Q..

|

Scevola, Pisone Calpurniu,

Alu

Avitu

$ 49. Epopea.
— Marcu Aneu Lucanii
=

Cain Silia Italicu

C.
„.

..,....

Valeriu Flacu >

sc

Publiu Papiniu Staţiu'.

ee

.....

..
î.

.

. ..

î..

eat

e.

...

“- Caniniu Rufa . „pi

i:

ee

Pervigilium Veneris : Catalu Urbicariu , Luxorius
„şi Vibia Chelidona. . ....
... Pa...
* Arunţiu Stela. Panegyricum -Pisonis, Saleiu Basu.

$ 43. Drama. — Luciu Aneu Seneca (tragedia)
Ă

"100
100
101”

Emiliu Scauru, Pomponiu Secunduli, Curiaţiu Maternit

mea...

103

e.

PROSA.

4. Istoria, — Cremuţiu Cordu,. Aufidiu Bas, AL. Saviliu Rutu, Fabiu Rusticu : ..
i
|

Caiu Veleiu Paterculu, Valeriu Masimii
- C. Corneliu Tacit .

.

Pee

î.

103
107.
105

....
...

De causis, corruptie eloquentize. Justină, C. Sueto|
niu Tranquilu (biograli). . . m...

-

198 -

166
Iuliu Obsequans,

.

piu

Q. Curţiu Rufu. Imptratulă Traiani

„8 45. Filosofia. — Luciu Aneu Seneca
$ 46. Elocinţa.

— Casiu

Severă,

Marcu

A

Afer, Iuliu. A-

Crispu, uliu

Ancu Seneca. .....,

AM. Fabiu Quintilianu (gramatică)

cp

109

...

Domiţiu

fricanu, Galeriu 'Tracalu, Vibiu
cundulă,

a

.

Se-

ee

Îl

. . ..

, 114

4i. Jurisprudința. — Masuriu Sabiniu, Semproniu

Pro-

PB

48. Gramatica. —Q. Asconiu Pedianu, Al. Yaleriu Probu,

MR

culeiu şi scâlele lor... cc...

30.

.

416,
|

CI. Remniu Fanii Palemone ......,, a
17
49. Economia rurală. — L. lun. Mod. Columela, „ . 117
Geografia.

— Marcu

Vipsaniu

Mea
51. Medicina.

Agvipa,' Pomponiu.,

eee
— Ser. Largu

Designaţianii

ROM

52. Matematica
— Sestu Iuliu Frontini

118

PR

"118

...:...
.

.

118.

+ 419
„121

,

53. Istoria natura
— Pliniu-ce
lă-bătrână .
lă.
54. Epistolo
— graf
Pliniu-celă-tânără
ia:
. ,.

V.

59. Resumată istorică, :
a
36: Gradulă culturii romane.
.
a
57, Starea limbii latine ....... RR

193.
19%
49%

-

RAPA

EPOCA

POESIA.

8 58. Epopea. — Claudia Elaudiani.

..

„490

Ş 59, Poesia lirico--elegiacii. — Dec. Magn. Ausoniu . .
"
Emiliu Magnu Arboriu, Enodiu, Venanţiu Onoriu

“Fortunatu,

ne

197

198

„Aureliu Prudenţiu Clemente ; ..,...:,..
,
SI, Prosperi, Celiu Seduliu. ...,, e.
-G. Soliu Sidoniu Apolinariu ....... 2
$ 60. Pocsia pastorală. — Titu Iuliu Calpurniu eee

498
1199
430
190

$ 61. Poesia didactică. Satira. — Luciu Apuleiu . . -. "190-,
Celiu Firm. Simposiu, Hutinu, Paladiu, Pentadiu , 132
Sulpiciu Lupercu Servastu, Prosperiă Tirone, Lina

NU

$ 62. Fabule.

— Flaviu Avianu

|...

a.

|

139

132

33. Metvica, geog»-., agric., ete. „— Terenţianii Mauruli,
A. Septimiu Ssrenu .. . cc... ..

.
132

Q. Serenu Samoniculă, M. Aureliu Olimfdu Nemesianu, 'Festu Rufu Avienu, Priscianu. . . , ...

133

CI. Rutiliu Namaţianu,

184

Dionisiu Catone . 1...

G&
h

"PROSA.
. Istoria. — «Ilistoria augusta» : Eliu Sparţianu, Vol-

caţiu Galicanu, Trebeliu Polione, FL Vopiscu,,. Eliu.
Lampridiu,

Tali

Capitolinii îm

L. AncăFloru .:.
Sestu Iuliu Aficanulă
„-

re

e...

.. „135

e eee ec
ii...

195
136

“Amianit Marceliniă..
i
cca.
136
Paulă Orosiu, S$. Aureliu Victor, Sestu Rufu , . 137
Flaviu Eutropiu, Casiodoru M. Aur,.; Sulpiciu SeNCP
e
ea... ea
ce 188
Luciu Ampeliu .
ee... .. 139 |
5, Elocinţa. — Cl. Mamertină Major, Eumeniu, Naza-

viu, P. Octaţianii Porfiriu, Cl. Mamertinii Minor,
Decii Magnu Ausoniu
... .. . . ct. . e. s..139

VPYA

Latinu Pacatu Drepaniu, Aquila Romanu, Iuliu Rufinianu, Fabiu Mariu Victorină , .
. . . .
. Epistolografia — M. Corneliu Frontone, Q. Aurelu Simacă .
eee
eee
ee

140

Caiu Soliu Apolinariu Sidoniulă. . ..
141
7. Filosofia.
— Luciu Apuleiu, Calcidiu. . . . .
142
„ Religiunea.
— Aniciu Man. Sev. Bocţiu
_Magnu Aureliu Casiodoru ......

. . . +. 1424
ot

Q. S.F. Tertuliană, Arnobiu, M. Minuciu “Felice.
L: Celiu Lactanţiu Firmiană, Tasciu Celiu Ciprianu,

; ......

Sf. leronimi

SE. Iariu, Sf. Ambrosiu
SE

YA.

|
1140

Aur.

ae

e

„148

...

see
Salviană . . . . . aa. . e
. . ... ..
. Gramatica, — Aulu Geliu. . .

„Censoriniă,. Air. Ambr. Teod. Macrobiu (lonă Erie oo...
eee
gena). . .

Marcianii Capela.
Noniu

Marcelă,

“S. Pompeiu

. ci...

Eliu

Donatu,

Tiberiu

146

e e 147

. înce
cc...

Augustină

145

1
1149
1150

151

Cl. Donată,

Festu, Flaviu Sosipatru Carisiu”.

. » 152

168.
N

Diomede, Priscianu, Mauru” Serviu Onoratu,

> 153
133

Modestu. Auctores gromatici (Siculu Flacu, |.
FronAggenă

Urbicu,

Faustu,

Gromaticulii). Flaviu Vegeţiu

. Istoria naturală.

— Caiu

Dolabela

Renatu

Iuliu Solinu

Iginu

d...
Î

a.

+ Medicina. —Celiu Aurelianu, Pliniu Valeriană,
Teo:
„. doricii Prisciană,

Cn.

Publiu Vegețiu Renati.
„ Economia

Marcelă JEmpiriculă .

.,.

vurală, — Paladiu

.

154.
1 5:
m

tinu,

..

|

Cr

$

Fla-

. Yiu. Maliu “Teodoru, Publiu Consenţiu
. .
10. Matematica, — Iuliu Firmicu Mater
nă- £

155

|

Rut. Erili, Marţialu

Gargiliu, Celiu Apiciu ,..,,.,
. 156
- Juisprudința — Salviu lulianu, T, Gaia, s. Pomponiu,
Em. Papiniană,. Domiţiu Ulpiană, Iuliu Paulă.
157

Ereniu Modestinu.. Constituţiuni şi codice
,,
« Statistica “şi geografia. : — <Tabula peutingeriana»

158
.

Itineraria scripta: Antoninii, Iuliu Onoriu (Onoratu),

Eticu Istru, Vibiu Seqhestru, «Notitia dignitatum
»

Tabla materioi, DIE

.

158
159 _
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Foia «Societății Românismulii» (în colaborare), 1870-1872 — -—
Vieţa și operele lui Andre Chânier (în Transacţiuni literareşi sciințifice). 1S72
o...
— —

Originea

și progresele

luxului

la Roma

(ibid.). 1873.

—

Credințe, datine și moravuri ale poporului română.
(Prefaţa de d. Al. Odobescu). 116 pagine. 1874...
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196 pagine. 1879...
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1 80
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ÎI 133 pagine ÎN
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50
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130
Viiţa şi activitatea lui Antoni Pann (part.
D. 76 p. 4893
Istoria filosofiei antice : 520 pagine, 1893,
.

9
8 —

Istoria literaturii latine (ediţ. 11) 180 pag. 1894.
e

?

i

j

—

VE Pra

a
a

SRIFIGAȚ

xx,

-.19az7

-

