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Tublele cerate descoperite în
logie. .
”

Poesia populară la Romani,

G.

POPA-LISSEANU:

Transilvania,
"

studiu

de

archco-

|

Aevaii, Insula Șerpilor,-cu o
hartă, studiu de archeolopie,
Flora şi Floriile, studiu de mitol
ogie populară.
,
-=Urme de sărbători piigâneşti,.
-(Brumariu, Aşi, Jeusaliile

“studiu de mitologie populară.
|
* Mitologia Greco-Nomană în lectură
îlu strată, cu
traţiuni şi 29 planșii.

Incercare

de monografie

asupra

celă fi

două hărţi şi ilistraţiuni,

„Cetăți și orașe "greco-romane în
„20 aul.
cu o hartă şi 22 ilustraţiuni.
Cultura

Romană

lectură

Verssficaţiunea

latină
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:

Isvorul. de căpetenie din care 'sau alimentat pOpoa„rele din- “occidentul eiopean spre a-şi desuollă, în
-dceursul. vremurilor, cultura lor națională, a
fost
clasicitatea grecc-romană. ' Un popor, când” apare în
pragul istoriei sale, "poale să aibă oarecari elemente
de cultură, poate să aibă oarecari aptitudini Deniru..
a-și apropriă o! 'cullură, dar el este, în acel moment
,
an -pupor incult. Cultura și-o dobândește cu timpul,

- -

numai dup trecerea de ani îndelungați; iar dacă el .
nu ştie să se folosească deîîmprejurarea de a-şi adăpli
o cultură “streind, cultura unui popor convețu
itor,
sau cultura una popor ce şi-a îndeplinii misiunea
sa islor îcă, va fi întrecut dealte popoare,ta rămânea
*:

îndărăt, întocmai cum rămân îndărăt şi unii indivizi

în

marea luptă peniru exislență.:
Cultura noastră națională, din nenorocire, Ruși
are rădăcinele ei înfiple -adâne în cultura clasică
greco-romană, Fa este, în mare e parte, mai anulata

6

o

„= PREFAŢĂ

apendice al culturei franceze sau al culturei germane.
0

tradiție c'asică,

la moi: nu există.
Ea

trebuie însă

întemeiată pe orice cale şi în orice chip. E adevărat
că, acuin

vu jumătale

de

plini de. îudțătură
încercal

«dă

mului;

creiexe

şi

czajerările

desvoltar ea lui.

secol,

şi mai

o- seamă

ales plini de

la noi

un

curent

lor 'de limbă însă

lar

dacă popoare

au

de

bărbați,

inimă, au
al clasicis-

xădărnieit

ne-latine au un aşă

.

de mare cult pentru cultura clasică, dacă existența
şi progie:ul statelor acestor popoare îl datoresc înh”o
aşă de largă măsură tocmai: acestei culturi,! cu atât .
» mai vărlos noi, popor latin prin excelinţă, ar trebui
să ne intenieiăm cultura noastră națională pe cultura

clasică grecc-romană.

-

2

Dar

se va zice, nu toată lumea poate să aprofundexe «iltura clasică, Ri Or icine poate să înveţe latineşte şi grecește. Evident că un stat democratic, cum

este statul nostru, ae nexoie mai mult de şcoale
speciale, de şcoale cu învătământ real, decât de licee
clasice, Cultura clasică însă şi-o poale cineva însuşi
ales. prin

ţraduceri;

clasice sau moderne
vcieşte

să

autorilor,

puste

în.

irebuie să-i

în traduceri.

chiar

şi

elevul

secțiunii-

a liceului nostru de astăzi, daci
adevăr
frumusețea - clasică: n.
cotească, îîn.cea nai mare parte,

Intr'o clasă poate cetă elevul cu profe-!
ti

ÎN
atena

? Pedapogul german Dr, Mihaelis susţine, în Rhein, Deutsche
clor în 180 pag. 357, că victoria Germanilor asupra
Francezilor, în 180, se datoreşte organizaţiei liceului clasic german,
s

s

| E)
a.

mai

PREFAŢĂ
sorul 0 car te sau
«

„unui

doud,

sau

cel mult

trei,. din

opera

autor. Priceperea ainui scriitor însă presupune

leciura perii

întregi,

Nu

numai

a

„acea operă,

-

Spre a se puleă

osle necesar

cr eiă și la noi o “zradiție

să se așeze,

în

primul

clasică,

rând,

'temelia

acestei tradiții. Temelia ei. stă, credem, între
în formarea unei biblioteci de traduceri. 'De
socotim ca un mare eveniment întreprinderea.
M. Popescu, . administrătorul
Casei” Școalelor,
formă o Bibliotecă de traduceri din autorii.

Greci

și Romani,

bibligtecă

ce sperăm

altele,
aceea
d-lui
de a
clasici

să. fie un ..

mijloc de r-generare ă învățământului nostru clasic,
în special, și al culturii noastre, în genere.
Creiând această bibliotecă, pe de o parte, profesorii,
cari, în mod firesc, supt chemaţi să desivârșească
această operă, zor găsi, pe lângă avantagii materiale,
a nijloe sigur de a. se perfecționă înlro lucrare
necesară profesiunii lor, dar, pe de aliă parte, elevii

şi publicul cel mare

vor găsi o leclură sănătoasă şi .

- folositoare.

_să

=

Sprie ea se puteă apr ofundă cultura latină este nezoie

se

Istoria

-

unei i părți din

cunoască,
Romanilor,

cel

putin

în

şi mică un

linimnente
ali

scriitor

generale,
nu

ne

dă

un mai

bun. schelet al istoriei romane ca Lut'opius.

Aceasta

Pa îndemnat

- “În Primul Pând,

săs

traduc

8

|

E
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.

>

Breșiarium ab urbe condita, adecă P eşeurtarea

istorici |

romane.
In

.

al doilea

vând,

Bulropius

este un seriilor care

“ave pentru 'noi o importanță deosebită = el esto unul

din isvoarele de căpetenie ale istoriei noastre națiouale.

In afară. de împrejurarea că Iutropius. ne dă o
mulțime: de fapte pe cari nu le-am cunoaşte de aiurea, .

apoi el, împreună cu cronicarii perioadei împeriale,
are pentr au 220, Românii, aproape acceaș împor lanță,
pe

care

'o au,

pentu:

popoarele

şi Tacit,

.

din apus,. Caesar

In al. „treilea rând, --utropius trebuie cetit. penir
u
simplitatea cu care expunesevenimentele. El vorbeş
te
foarle' rar despre magistraluri şi “despre
desvoliarea
nstituţiunilor: interne romane, “Acestea ar
fi de sigur
„mai greu de înțeles şi ar reclamă pentru.
elev îreler-

venția. necontenită a profesosului şi pentru
publicul
celitor - cunoştirițe. îstorice mai aprofundat
e. !
Eutropius expune

lucrurile cele mai

simple

Şi cu

„atâta claritate că a fost - socotit de pedag
ogi -vrednic .
să fie tratat ca lectură în clasă. Dacă
în gimnaziile
şi liceele . noastre Hulropius nu cste cetil,
decât ca
lectură particulară, aceasta se datorește
în mare parte

alcătuitorilor. de pr ograme,
> siderațiunea de a se cel
autorii

cari

prezintă

_Ziterar.

Pentru
„pius

mar

un

cari Sau condus de conîn. şcoala noastră numai
mai

mare

interes

estelic

Da

şi

cunoştinţele sale istoni ice și geog:grafie,
Izutrotrebui

să rămână

mecelit ude mici

un

elev

|

o

N

RELaAă

-

o
e.

|
“din “scoala noastră secundară. Imagihaţia copiilor
căt
,
sentințe
şi
i
principi
cu
alât
nu
lrebuie hrănită

mai mull cu exemple. de cari ese plină cartea scrisloșului ce traducem.
__G POPA-LISSEANU.

INPRODUCERE
1. DATE

BIOGRAFICE

ASUPRA

LUI EUTROPIUS.

»

„De oarece studiul oriciirei
o
opere literare trebuie
să ne conducă, în iltimă

analiză, la cunoaşterea .

“cât mai temeinică a personalităţii autorului acelei

opere și de oarece orice “ lucrare literară este
produsul a .doi factori puternici, a înrâriurii
mediului în care s'a, desvoltat şi a valorii geniului
creator, vom

căută,, mai întâiu de toate, să fixăm

locul. ce ocupă în literatura latină autorul nostru

şi apoi, strângând laolaltă toate datele ce le avem
asupra vieţii sale, să stabilim valoarea personalității scriitorului şi a operei sale, arătând; îîn
- acelaş timp, influenţa sa asupra, contimporarilor
”
și asupra „urmașilor săi.:

Viaţa lui Eutropius ne. va „procură oarecari
„elemente de: apreciere asupra 'operii sale, după
_cum,-pe de altă parte, studiul cperii însăș va

"19

„INTRODUCERE

“autorului.
“Dar, din

se

personalităţii

asupra

oarecare. luminii

aruncă:

. .

nenorocire, - cunoștințele

|
ce le avem

„din antichitate asupra lui Eutropius

sunt foarte

_-reduse. “Autorul
frasă,

nu

ne

însuş,

aminteşte

în

afară

de

niinica despre

o singură
sine.

Cu

cât însă. datele din lumea veche sunt, mai puţine,
"cu atâta studiile ce s'au făcut de învățații de mai
târziu şi de cei din zilele noastre sunt mai bogate.

"Am

puteă zice că, precum gloria. de -a fi dat

“naştere. lui Homer - şi-o reclamau mai multe
cetăţi "din lumea veche, tot astfel cinstea de a

"fi patria de naştere a lui: Eutropius şi-o reclamau

"pe

rând

“el

gar

şi Grecia

fi născut

și Italia și Gallia. După unii

la. Constantinopol, după alții

că ar fi văzut lumina zilei-în Italia şi că ar fi
scris lu Roma; mau lipsit nici acei cari să crează
că Eutropius ar fi. fost -de. naștere gal şi că ar
fi avut chiar proprietăţi în Gasconia,
Importanţa operii acestui scriitor. este ași
de
mare, că ela meritat să aibă astăzi 0 "întreagă

literatură asupra vieţii sale, a meritat, ca, filologii
să

caute

să

studieze

şi mai „ales să ilustreze,

„Piin argumente scoase „din “opera sa sau din
operile . contimporanilor, via ţa puţin cunoscut
ă a
lui Eutropius.

INPRODUGERE

43

“Eutropius a fost de -sigur grec din naștere,
unul dintre acei. Graeculi, cari în epoca imperială
au pus mâna. pe toată puterea de stat dela Roma
“şi mai'târziu din Constantinopol. și cari, întocmai
ca şi “Grecii din Țările românești, din secolele
trecute,

romanizându-se

au

condus

destinele im-

periului roman şi ale romanităţii până
evul mediu.
:
Numele de: Batropins (Eirodmioc;

târziu
+
în:
|
înn greceşie

” însemnează cel cu bune moravuri) ajunge frequent - prin secolul al IV-lea după Christos. Critica
literară de azi pare a- fi stabilit că Eutropius al
nostru este identice cu proconsulul diri Asia din
anul 370; eu comes rerum privatarum 'din anul
379; cu praefectus praetorio Orientis din anul 380 —381, apoi din 385, pentru a doua Gară,
- Şi cu consulul. din 387. In acelaş: timp, pare |
sigur. că nu trebuie. confundat nici cu. Eutropius
_presbyter, preot din Africa, şcolar al Sfântului
Augustin şi care a scris două consolaţiuni către
surorile sale, nici. cu Eutropius, atotputernicul

„eunuc! dela, curtea, împăratului Arcadius, nici cu. medicul Eutropius, vestit seriitor, despre care ne

vorbeşte Marcellus Eimpiricus, nici cu alţii Eu-

„topi, cu cari a fost adeseori identificat istoricul
„nostru.

14.
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„După toate probabilitățile, Eutropius sa, născut
pe la anul. 316 după Christos,în timpul împăratului

Constantin, că ar fi asistat la fundarea

Constantinopolului a. 329, în vârstă de 183 ani—
unii au crezut, fără să fi putut aduce dovezi, că
ar fi scris mai- târziu și o carte asupra, fundiării
acestui oraș —că în vârstă de 57 ani se găsi
guvernator

în Asia,

și că în

ni

vârstă

de 64— 65

Theodosius îl numi prefect al pretoriului.
Se mai crede că Eutropius ar fi fost un nepot .
de 'soră și școlar al retorului Acacius din Cae-

sarea și. despre care ne. vorbeşte de mai multe ori în scrisorile sale filosoful Libanius. Dacă
* hipoteza aceasta: este adevărată, atunci este sigur,
după: cum rezultă din “scrisorile lui Libanius, că

Eutropius a venit în anul 355 la Antiochia, Şi

a rămas

aci

până

la anul

363. Iar când, în

anul 362, a venit împăratul Iulian în această
metropolă a Orientului, a făcut, şi cunoștința,
lui.
Eutropius care ajunsese la oarecare vază și
re- .

putaţie

prin talentul

său

oratoric. La

recoman-

întreprindeă în

Persia 1

daţiunea filosofului Libanius, Eutropius intră
în _
prietenia, împilratului care îl luă cu sine în
ex-

pediţiunea
i Otto

ce tocmai

Secck,

Monumente

Q.

Aurelii

Sumunzehă,

qitae

supersunt,

in
Germaniae historiea,. Auctores, 6, pag.
OXXXKII.

Pa

E puţin

|

_ISTRODVORRS

probabil să fi avut

15

un comandament

“miltar, cum se. crede în genere.
Fapt

pozitiv . este numai acestă că a luat pârte

în nenorotita expediţiune” a lui Julian Apostatul
în contra .Perșilor (a. 363).- E însuş. ne spune:
cui ezpeditioni ego guogue interfui. Acelaș lucru ni-l confirmă istoricul grec Georg. Codinus, !
Edro6muos 6 GOGLoTi)s 6 16 xagufdia Tovhuavă

-&v îi Ilegotă. 6 Emtorohoyodpos Kovoravrivov,
unde epistologr aphos Constantini
o eroare .a istoricului grec.
|

De asemenea

de sigur este

este iartiş fapt pozitiv că Eu-

tropius a avut la curtea îinpăratului Valens, în.
“anul 369, titlul de magister memoriae: În co-

dicile numit Bambergensis, din veacul al X-lea
sau al IX-lea, întro epistolă, ce precede Breviaviu al lui Festus se zice: Halenti perpebuo
| Augusto v. c. magister memoriue.
Magister

memoriae

nQoeoTos

uwiiuns eră, un

titlu de înaltă dregiitorie la curtea împărătească.
EA eră însărcinat să atragă atenţiunea asupra
celor ce trebuiau. să se facă în administrarea.
imperiului.
sacra

Notele lor se

numiau memoria

EMOTIA,
/

t Georg. Godinus, Da origin. Constanlinop. 18,

Bau

16
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Abreviaţiunea V. 0, din epistola amintită
mai sus, pentru 2îr clarissimus, însemnează, că
Eutropius a ajuns la, onoarea, clarissumatului.
„Cei : ce, în această epotă imperială, aveau titlul
-de 'clarissumat,. rămâneau pentru “ totdeauna în
ordinul senatorial: cîndepti, semel clarissumatus
dignitatem perpeluo
torum>Î

„: Lexicograful

grec

manebant

îm. “ordine sena|

Suidas. ne: spune

că Eu-

tropius a fost un 'Iru)ds coqptoriis. Sophist pe

vremea,
- sophist

aceasta, nu aveă, accepţiune peiorativă, și
italian. nu ' însemnă altceva: decât că a

„fost un “retor care a scris în limba latină, Ceeace
în special .ne face să 'credem -ca Eutropius nu
eră,

Roman

este împrejurarea că

nicăierea

în .

opera sa el nu ne spune <armata noastră»,
«consulii. - noștri», cum se exprimă . de altfel
ceilalți seriitori din - aceaată epocă, ca d, ex; contimporanul său Rufus2:
Impăratul . Valens (864—378), despre care
scriitorii ne spun. că eră, un ignorant omnium

ditorarum
Didi

.

îmmarus,
_

cum

îl Pumeşte istoricul

.

Zhesaurus linguae latinae, vorba clar
issumatus,
Despre ”
clarissumatul lui Eutropius vezi şi
„Mommsen, la Droysen,
ZLutropi. Breziarium, pag. II.
*2 Excepţie face un Singur pasagiu, „unde
textul este „alterat,

>

ag

INTRODUCERE.

Ammianus
după

Marcellinus. —

împărarul : Vetranio,

cum ne spune Eutropius, eră aşă de “ignorant

că nici nu ştiă măcar să cetească— ginecunios-”
"când nici limba grecească, cu toate că ui lare
număr dintre supuşii săi vorbiau numai grecește;""
puse pe Eutropius să-i scrie. un rezumat al
istoriei romane. Eutropius se execută şi compuse

|

atunci opera sa, precedând-o de o dedicație şi
sfârzind-o cu făgăduiala, că va trată domnia
Imi Valens și. Valentinianus, întro lucrare mai
îngrijită, cu un stil mai frumos, lucrare pe care”
-sau sa pierdut.: Tată vorbele
sau ma compus-o
A eu care încheie Eutropius Breviariul său: Quia
NS cute

ad inclytos principes venerandosque per.

ventum esi, interim,. opori modum- dabimus; i
LG nam reliqua stilo maiore dicenda suni; quae
)

une

non

tam

praeiermăltimars,

iun

ad? maio-”

„7em scribendi. diligentiam veservanius.
La. această „din urmă frasă pare că face alusiune şi prefectul Romei, Symmachus, când zoriă
pe Eutropius: să serie istoria, împăraţilor “Valens
și Valentinianus; căci dintre scrisorile lui Sym-machus opt sunt . dedicate lui Eutropius, iar a

în “vorbele
ante alios,

«sed hace stilo exequenda tibi
cui pollet Minerva, concedimus>

-

_ 18

.

,

.

_

se vedeo aluzie
viarium £
"Dacă

„căruia

Eutropius

„INTRODUCERE

_

la ultimele vorbe din
a
|
al nostru

Bre-

este în adevăr acela

îi se adresează. Symmachus' în scrisorile

sale *, și lucrul pare

neîndoioa pentru cei mai

mulţi. critici literari, atunci" el aveă în Asia. nişte:

proprietăţi,

după. cum rezultă acgasta: din geri-

soarea în câre vorbește că un oarecare Ausonianus

v (ir) e (larissimus) a fost încălcat de Eutropius.
Symmachus intervine prieteneşte pe lângă Eu“tropius în favoarea lui -Ausonianus &
|

Intwun: manuscris

al lui Eutropius, într'unul

singur, Valens poartă titlul de Gothicus. Dacă,
această titulatură a împăratului există, în timpul

când

Eutropius

și-a

compus

opera, sa, atunci

rezultă, că Breviarium a fost scris în 369,
după
„victoria lui Valens asupra Goţilor, deci cartea
apăruse înainte de a fi fost chemat ca guver
nator
în Asia, a. 370.

Pe
* Asia,

a

E

când Eutropius se găsiă ca proconsul
în
prin intrigile “lui Festus, succesorul său,

și el magister memoriae, a, fost impli
cat în procesul de înaltă trădare al lui. Theodorus,
secre-

PI
II
|
* Symmackus, Epistolae, LII 47,
" Symmachus, Epistolae, III, 46—
53,

* Symmachus, 'Epistolae, III, 53,

:

>

|

„7

-
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tarul

lui Valens,

şi

ma putut ! scăpa de. con-.

damnqre decât graţie filosofului Pasiphilus, căruia

tortura .nu i-a putut smulge nici .0 declaraţiune

« Futropius - Astam în contra, lui. Eutropius:
nis
proconsulari bune obtinens potestate, ui factio

conseius. arcessitus. in, crimen, abscessit innocuus;.
.
Pasiphalo eximente philosopho, cui ut eum mende
dacio îniusto perverterei, crudeliter tortus,
statu robustae. mentis non potuil deturbari 1.
trăit
- Deşi Eutropius a fost achitat, cât timp a

împăratul Valens, a mai ayut nici unul dintre
anul,
„onoruri; după, moartea lui "Valens însă, la
de comes
379, primește titlul=şi înstircinarea
iar
rerum privatarum al lui Flavius Gratianus,
practorio
în anul următor este numit prăefeclus

fost.
Orientis. (380—381). Pentru a doua oară a

însărcinat

cu

aceeaș

“funeţiune * în 385, iar în

atul”
887 fu ales consul împreună cu impăr
_ Xalentinian. Din serisonile lui Gregorius. din
Nazianz rezultă că Eutropius . dela 381 până . la
g
387 a trtit ca om particular*.
S'a pus de multeori întrebarea dacă Eutropius,
„care : a trăit pe timpul introducerii creştinismului
o
PI

* Ammianus

Mareellinus,

Ies gestae, XXIX

nz, Epist. 157, 188.
i
2 Greg. Nazia

1. 36.

-

2%.
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ca religiune
„Rezultatul

)

-ziunea

de stat, a fost creștin sau

păgân?

discuţiunilor pare a „duce. la conelu-

că "Eutropius

n'a

fost nici -cregtin, nici

păgân. Ca cei mai mulţi filozofi din acele vremuri, Eutropius a.fost un simplu sofist.
|
Dacă Eutropius ar fi fost creștin ar fi vorbit
altfel de cum vorbeşte despre domnia, împăratului
Constantin şi desigur un fapt aşa, de extraordinar

"ea introducerea creştinismului mar. fi putut să-l
„lase indiferent. - Ar fi motivat, fără îndoială,
răsboiul lui Constantin cu- Licinius, persecută-

„toral creştinilor şi, altfel ar fi vorbit despre
„domnia lui Julian Apostatul, căruia -numai
laude
„nu iar fi adus
a
„Ce.e

drept,

„câteva, cuvinte

sub regimul

despre

lui Julian,

ne spune

persecuţiunea, . creştinilor

și af fi avut prilej să desvolte mai
pe larg teza.
creştinismului. Nu ne spune însă decât
că a perse-

cutat pe creştini, dar n'u-vărsat
sânge

creştinesc,

nimius religionis Christianae inse
ctator, perinde
tamen ut cruore adstinerel, în care
trasă, vorba

nimius se crede că este: inte
rpolată de
creștin de mai târziu,.
i

vr'un

i
„Spre a se butea susține,
ereştinismul - lui
_ Eutropius, unii copisti au introdus
chiar în textul -original probă pe care voiau
să o aibă; astfel,

INTRODUCERII

i

întranul din manuscrise găsim
Christum

deum

adausul

«esum

et dominuri, nostrum».

|

In Orice caz, Eutropius chiar dacă va fi fost
creştin, n'a fost creștin în . sensul lui Ambrosius,
Augustinus,

Orosius,. ete. care să-şi 'susţie

cu

tărie credinţele sale, ci va fi susținut ca, cei mai mulţi filosofi din această epocă, legea împăratului.

Supt împăratul Constantin” va fi admis închiderea,
templelor păgâne,

supt; împăratul

Julian - va fi

aprobat redeschiderea lor, supt împăratul
Valens va fi. persecutat pe

drept

arian

credincioși

şi,

în sfârşit, supt- Theodosius, se va fi acomodat.
credinei acestui împărat, a cărui favoare o. căută,
.

ÎL: OPEBA, LUI RUTROPLUS.

Broviărium ab urbe condita,

cum este

inti-

_tulată lucrarea, lui „Eutropius, nu este: de o 'prea
mare întindere. In zece cărți, nu prea lungi, găsim

condensate evenimentele mai importante ale istoriei romane,

dela. fundarea

cetăţii (754

înainte

de Christos) până la urearea, pe tronul împărătesc
a

lui. Valens

(364 după

nașterea, lui

Christos),

deci un interval de timp de 1117 ani.
Lucrarea lui Eutropius. ge poate - împărți: "în
"trei părți: a) epoca republicană

_

PE osaaai
£ dă

.

BWIUR:

b) epocâ;; simţi

g
i

Eee
i

g
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viului

până

împăraţilor

la “domnia,
până

lui “Nerva

la Valens.

e

și

ce) epoca

Fiecare. din aceste

trei epoce sunt trâtate deosebit. Prima

parte este .

caracterizată printwo înşirare succintă a evenimen-

7

telor externe, fără să se trateze de loc cvenimentele interne. Scriitorul se mărginește la răsboaie
și lupte, citându-ne foarte adesea ori numărul —morților şi prizonierilor! şi arătând. locul unde
sau petrecut faptele.-În partea II-a, Eutropius

începe să ng dea câraeterizări, indicându-ne
scurte cuvinte -rolul împăraţilor,
câte odată nici anecdotele ! şi în
„cu

cât

ne

aprăpiem

de

epoca

în

nedispreţuind
partea III-a,

în care

atrăit

autorul, caracterizările câștigă. în pătrundere. În
această din urmă parte, scriitorul nostru, întocmai

ca, și pedagogul al -cărui rol
compunerea, . cărţii

sale,

şi-l însuşeşte prin

compară

trecutul . cu

prezentul, dând adesea -ori indicaţii asupra vre3
murilor sale,
ie
Rezumatul istoric al lui Eutropius este făcut
_cu

exactitate

și

inteligenţă,

este

însă cam

sec

“în primele cănţi, din ce în ce mai bogateu

cât

se apropie

de domnia

lui Valens

şi ne dă por

tretele împăraţilor cu jusieţă, în special portretele
hui

Caesar,

! Breviariunm

Constantin
VII. 18,

şi Julian.

-
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Toţi

criticii

literari

sunt

“unanimi

“tatru

recunoaște că Eutropius a scris întrun stil simplu,
clar .şi vioiu. Cu obiectivitatea, sa merge așă, do”
departe că nici odată nu-şi spune părerile sale;
el n'are idei proprii, nu. apreciază, Ca o dovadă
despre nepărtinirea, sa, ne poate servi aprecierea
ce tace împăraţilor Constantin și

Julian. Eutro-"

_pius este . lipsit de adulaţiune,. dovadă epistola dedicatorie adresată lui Valens. Cât de nobil şi
de demn -est& Eutropius, rezultă de sigur și din
faptul: că despre împăratul Valens, care. i-a
comandat „Breviarium, nu” vorbeşte decât
- Scrisoarea de dedicație. şi în ultimul capitol
cărții sale.
7

în.
al

Limba lui Eutropius nu mai puteă, să fie
limba clasică; ea se apropie de limba evului.
mediu. . Limba vechilor învingători ai lumii încetase

să

mai fie regina

limbilor,

fiindcă nici

Romanii nu mai erau poporul-rege, cum se ex-.
primă un critic literar. Cu toate acestea, Eutropius serie aşa, de simplu

ne-am

fi aşteptat

şi de clar, cum

dela un scriitor din această

1 O singură dată ([. 12) caracterizând dictatura,
cu

puterea

Quam

imperială

dictatura

tranquilitas

:

nu

neque

antiqua

zestra habet.

huie

quicquam

similius

imperii

polestari

o aseaminii
poiest
qua

dici
nuna

_

:
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epocă și de sigur el face excepţie între scriitorii
contimporani. Aceasta, dovedeşte că, [Eutropius
aveă “calităţi

de .mare' scriitor. De altfel, nu e

UŞor

caracterizezi

lucru să

în câteva

frase viaţa

întreagă. a unui mare general sau a, unui mare
împărat.

:

|

Dacă,. pe lângă metoda sa, Eutropius ar. fi
- adăugat şi” eleganța. stilului lui: August, am aveă
"în adevăr un cap “de operă. Cu toate” acestea,
„- deşi influenţat de limba epocii sale, Breviarium
se abate totuș păţin dela linba, clasică. - aa
In -general. se poate spune că un anumit spirit

filosofie

transpiră - din

întreaga

lucrare

a lui

Eutropius şi de sigur autorub nostru a avut . vederi largi de mare istorie; Perioadele lungi,

caracteristice stilului contimporanilor săiși caracteristice lucrărilor cu tendințe retorice, cum
sunt în deosebi lucrările istorice, lipsese din

"opera, lui Eutropius. Repetiţiunile cari se găsesc
din când în. când la autorul nostru, nu trebueze

“considerate ca negligențe de stil. Ele sunt întrebuințare în scopul de a imprimă mai bine
în mintea celitorului
1 "Tranziţia
tempore,
„zice per

dela „un

post cum,
1dem

tempus,
=

iar

anumite numiri

capitol
când

la altul
Eutropius

o face

și fapte i
prin - codem

precizează timpul Ă
+
nu
a

Ss

Şi eleganțe de stil găsim din când

Aemilianus

Obseurissime

natus

Or.
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în când:

obseurius

imperat ; Traianus orbem terrarun aedificans;
Commodus

hostis - humani

generis;

Numa.

infinita. Romae sacra ac templa constituit1;
ete, Există, două feluri -de. împărțiri de capitole;

în traducerea

noastră

am

admis:

numai

una:

singură, pe aceea alui H. Droysen.:
Breviariul lui. Eutropius este așă de bine:
făcut; că el a putut servi drept 'călăuză analiștilor de mai târziu.
Îi
Mi

a, ISVOAREIE Lur
| EUTROPIUS.
-

Soidas în Lexiconul său ne spune: Kozizov
Aitos 0dTog, Eygonpe'Loovorză Bia m peraPodow.riis tauropije Edrooziov Gopuiori AiBtov
m P opaiov, adecă «Capito din Lycia istoricul
Acesta, a scris răshoaiele

Isaurice în VIII cărți

şi a tradus în limba grecească epitoma lui Eutropius,
roman

care

în

rezumat

pe scriitorul

Din: acest

pasagiu

ar rezultă că

a redat

Livius»,

în Breviarium avem un rezumat al lui Livius,
a cărui operă: desigur .pe : vremea aceea va fi :
+ Xezi

Eutropius,

cdiţin: Biichling,

9Q :

.
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fost completă,
rilor.
„Din

cele

|

neatinsă: de vicisitudinile vremue
|
trei

părți

în

cari

am

spus

că

se

poate împărți și caracteriză mai bine opera lui
Eutropius, în partea întâia, care tratează :epoca
republicană, deși găsim

Jivius,

totuș

nu credem

pasagii. aşemănătoare cu

că textul -e luat după

marele istorie roman. El este“ luat mai mult
după vro epitomă sau după vro eronică, com-

_

-

pusă în mare parte după istoricul patavin. Ar.fi fost și greu pentru Eutropius ca să rezureze
fatreagaoperă. a lui: Livius; existau
pe acea
9
Vreme

mai

multe

epilomae

Livianae,

din. cari

ar fi putnt extrage Eutropius lucrarea, ga.
Partea „II-a, domriia împăraţilor până la moartea lui JDomitianus, este extrasă, în mare parte,
după istoricul

Suetonius,

Comentatorii

moderni

si lui Eutopius, între cari învățatul Droysen, au'
dovedit filiațiunea celor două texte.
:
ma

Partea II-a, epoca celorlalţi împărați, a avut .
ca isvor principal Cronica împăraţilov, al cărui
autor este necunoscut, :Jatoria familiei lui. Constantin şi scriitorii pe cari i-au avut în vedere
şi autorii /Bstoviei Auguste. Pe Julian şi Jovian

puteă: Eutropius Bă-i - caracterizeze după
tinţele sale porsonale.
,

.

cunoş.

nr

d

-

=
>

.

,
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IV. COXTISUATORII LUI BUTROPIUS.
Importanţa

_

|

“7

operii

lui. Eutropius rezultă din .
ce a

avut. De abiă, apără

chia, ca, celebri sofişti şi

retori greci. Libanius

_numeroşii

îmitatori

Este
opera, sa şi numai decât găsi untraducător.
Acacius,
Pacanius, şcolar al filosofilor Liibanius și
în Antio- ?
„cari (în 345—355) profesau împreună
ră dată
în .scrisorile gale aminteşte nu o singu
.
despre, Pacanius..
de aceea Paeanius însă -nu-știă bine latineşte,
de. vorbă,
ma, tradus textul lui Eutropius vorbă
a lui, o metaci. a dat mai mult o parafrazare
lăsându-se la
'phrasis. Testul latina fost redus,
păreau de prisos.
o: parte pasagiile cari ți se
text care ni sa
Astfel în textul lui Paeanius,
a-ori prepăstrat complect, lipsesc foarte adese

c
nomâna, lipseze indicaţiile de demnități, lipses

“unele

localităţi

şi regiuni

din

Occident; anii

apărută
însă, îi redă exact. Lucrarea lui Pacanius,

loenitorii din
în anul 380, este o dovadă că
limba: latină
Asia, supuşi romani, nu cunoșteau
obligat să
şi "deci el, un Asiatice, sa: simţit
“
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|

|

traducă pentru Asiatici resumațul istoriei. romane

"a lui Eutropius !.
- Yo

|

sută de ani în urmă, s'a făcuto

a doua

traducere a lui Eutropius; de data asta probabil de
Capito din Iycia, autorul mai multor alte lucrări.

Opera lui Capito,

diferitii de a 'lui Paeanius,

nu ni Sa păstrat decât în fragmente, mai ales
la Ioan “Antiochianul. Acest Capito, despre „care
“ne vorbeşte Suidas, în pasagiul

citat mai sus,

a

trăit înainte!de Stephanusdin Byzanz, înainte
de 580, poate între anii 491—527.
Se înţelege că şi versiunea lui Capito diferă
do versiunea lui Eutropius, “căse găsesc şi în
- această“ versiune oarecari- modificări, introduse

fie direct de Capito,. fie de Ioan Antiochianul.
“Traducerea, aceasta a lui Capito este și ea mai
mult o “parafrazareşi cuprinde -cu mult “mai
multe adausuri decât cuprinde paxatrazarea lui
Paeanius,

|

|

a

Escerpte. din traducerea grocească a iai "Paenius şi a lui Capito
găsim şi la Maximus
Planudes ?.
o.
a
E
—

"1 Prima ediţie a lui Pacavius s'a publicat în anul'1590 de
învățatul Sylburg, după un manuscris al lui Pithocus.
.
2 Vezi Eutropi, - Breziariun de Droysen, pag. CXVIII în
“Aonum, Germ. hist. II
.
+

-

_
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„Aprecierea favorabilăco s'a. făcut operii lui:
Fntropius “rezultă. și din

împrejurarea că, atât

pentru contimporani, cât si pentru urmaşi,6a a
tervit ca, isvor principal de informaţiune.
Chiar Festus, contimporanul şi urmașul său,
ca magister memoriae în aula oriental, în:
scrierea ce a compus asupra evenimentelor din
Orient dela, Traian: până la Diocletian, a avut".

ca isvor principal și ca, model

Breviaiiul lui

Eutropius. De. asemenea, critica a dovedit că și
pitome a lui Aurelius Xictor este influențată detEutropius, De aşişderea şi analiştii. eclesiastici

au avut drept călănză tot pe
au fost SE, “Augustin

în De

Eutropius. Astfel .
civilale

Dai,

SE

Ieronim, St. Prosper, Orosius, - care îl “citează
de două ori, Isidorus, - Cassiodorus, în: Ohroniica
sa, Jordanes, în De summa. lemporum, și. alţii.

Popularitatea cea, mai mare î-0 câştigă lui Eutropius un călugăr din ovul. mediu "Paulus:
Varnefiridus; care -trăiă- în epoca ui Carol cel
„ Mate,

ca diacon în Aquileia,

și numtt

în- genere

Paulus Diaconus, ”
o“
- Acest Paulus. cunoscut “ periitor al istoriei»

Si Longobarzilor,
pius,

a voit

luând 'de bază serierea lui Entrosă

facă

o

istorie

universală, ani:

_ 30
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plificând

textul

suri,

ales

a.

„.

mai

şi

continuându-l

din

Orosius,

553.

primo

spune
paulo

de

până la Justinian

extendens

-

altfel întwo

superius : ab

historiae narratiorem
merito

adau- .

-

Paulus ne
Ac

prin

scrisoare:

eiusdem

tezlu

capiens eamgue pro loci

guaedam

etiam

temporibus

eius congruentia ex divina lege interserens
eamdem sacratissimae hastoriae consonam red

didi. Bi

guia

Eutropius usgue

ad

Valentis

tantummodo imperium. navralionis suae în ea
seriem deduzii, ego deinceps meo ex maiorum
dictis stilo subseculus sex in libellis superioridus în quantum poti. haud dissimilibus- usque
ad Justiniani Augusti

tempora

perveni.

“Paulus a modificat deci-şi a mărit cu şase”
cărţi noi textul quasi clasic al lui Eutropius.și
l-a făcut mai plăcut;şi mai uşor de cetit pentru .
Adelperga; căci în. condicele Monacensis găsim
la sfârşitul cărții a X-a o scrisoare către Adel-

perga: Hucusgue historiam Bulropius Composutt, |

cui

tamen

aligua

Paulus

Diaconus

addidut,

iubente domna. Adelperga. Christiamissima Bene„"venti

ductrice,

coniuge domni, Arichidis

(între

_766—782), deinceps quae sequuntur (X—XVI)

-
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idem Paulus ex diversis aucloribus proprio
stilo contezuit1.
Lucrarea lui Paulus Diaconiis a servit mai
târziu ca bază la o nouă compilațiune; la așă

numita
Zlistoria Miscella ? a lui Landolfus
Sagax, compusă pe la anul 1000 după” Christos
Ca și Paulus,

deasemeneași

prin adausuri

textul

lui

Sagax,

a

mărit

Eutropius” şi. a dus

povestirea până în: timpul împăratului. Leon din
Armenia (815—820).
|
Landolfus Sagax adause pe lângă cele 16.
cărți ale lui -Paulus încă. 8 cărţi noi. Cele” 16
cărți au fost des+oltate prin adausuri şi desvoltări

iar cărțile a Vil-a şi a SVI
în

câte două

au fost împărţite -

cărţi, astfel că s'a âjuns

ca această

Flistovia Iiscella- să aibă 26 cărţi.
" Dela Eutropius. avem azi opt codice, dela
Paulus cinci, dela Pueanius două și dela Landoltus- Sagax unul. Cel mai vechiu . codice al
lui Eutropius. este asa numitul Gothanus, din

secolul al X sau al LX.
Invăţa itul Antonius Schoonhoven

a. restabilit

p
Pi
EN
i

,

1 W,

Hartel, Ftitropius

2 Sa

numit

lucrări.

astfel

und

Paulus

fiindcă a fost
SE

.

Diaconus.

alcătuită
.

din. mai
du

multe

. .

pp

în

e

1546

textul

urnopiciinii

lui

Eutropius,

purificându-l de .

adausurile lui Paulus şi a le lui Sagax.
Ediţia, cea mare a lui Eutropius a dat-o învă- |

țatul german Droysen ?.

|

-

* Monumenla Germaniae histori iea, " Auetoves 1 şi 2 Biblio-:
grafia lui. Eutropius în Pauly-VVissow a, Real- nea velopădie derclassisehen „ter fumsar issensehafi.
4

Prea

puternicului
„

șșii deapururi ausustulul

„Inipiirat Valens:

!
„-

| Din: porupea prea
„am

graţioasă a

strâns într”o' scurtă

Maiestăţii

Voastre

și sumară expunere, făcută în

"ordine. cronologică, evenimentele: mai de scamă ale
istoriei romane, din timp de pace și din timp de răsboiu,. dela' fundarea Romei până -în; zilele noastre. Am
adăoggat 'totdeodatii
şi faptele nai însemnate din viaţa .
împăr aţilor, pentruca mintea divinăa Serenităţii Voastre
să poată să se bucure văzând că în conducerea imperiului a urmat pilda celor mai Intri bărbaţi, îna-..
inte de a "fi cunoscut, aenasta 'din cetire.
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ISTORIA ROMANĂ PRESCURTATĂ

CARTEA I-a;
_ Cuprinsul,— 1, Fundarea Romei. —2—8.. Cei şapte, regi, "caracterizarea, lor; instituţiunile şi faptele lor. — 9. Consulatul. . :
Cei dintâi consuli. — 10. Răsboiul - lui Tarquinius Superbus
_ Împotriva Romanilor. — 11. Porzena, . regele Etruscilor, Răa-

„boiul cu Babinii. — 12.

Institvirea

.

dictaturii,
— 13. Răscoala

poporului ; originea puterii tribuniciare.— 14. Victoria asupra
YWolscilor, —15.. Coriolanus, în fruntea Volscilor, atacă Roma.
Retragerea lui Coriolanus
. după intervenția mamei sale șia
soţiei sale. — 16. Familia Fabiilor în luptă împotriva Vejen-

„ ilor, Recensământul

cetăţenilor. — 17, Dictatorul

|

Quintius

Cincinnatus." Felul. de viață al acestuia, — 19. Oreiarea decem-.
" viratului. — 19. Răsboiul împotriva”, Fidenaţilor, - Vejenţilor şi
Volscilor. — 20. Răsboiul împotriva | Gallilor. Victoria lui Camillus..
x
pu

ră rapăriiţia română,
mică din
rile sale,

la

inceput, - poate - cea

-

mai -

toate împărăţiile,. îiar în. urmă, prin 'cureri- |
cea. mai mare, pe cât își poate
închipui

„mintea omeneasci,,. dintre

toate Ampărăţiile câte au
s

-
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existat vre-6 dată în lume, își. trage obârfia dela Romuulus, fiul unei fecioare „Vestale şi, "cum “se crede,
al“lui Marte, EI sa' născut gemen cu fratele său Remus. Până la 1S-ani a hoinărit printre ciobani; ] a
această vârstă însă a fundat pe muntele - Palatin o
mică. cetate. Eră la 11 ale calendelor lui Maiu, în al

treilea art al Olimpiadei: a şeasen şi, după tradiţiunea,

„mai mult sau mai

puţin, acurată,: în. anul. 394. dela.

dărâmarea Troiei (a. 754. în. de Chr). *
2.

După

ce a

făcut această

cetate, „pe

care

a nu-

mit-o după numele său, a săvârşit. cam . următoarele
fapte:

a primit. ca cetăţeni

o "mulţime

|

de străini

din

ţinuturile de prin prejur; a ales o:sută de bărbaţi
” mai: în vârstă, după sfatul cărora avea să se călăuzească în toate treburile şi pe” cari din. pricina bă“trâneții lor, i-a numit senatori 1, Apoi, fiindcă nici el
nici poporul
său n! aveau . neveste, a boftit la o pri-velişte. de jocuri: neamurile învecinate cu orașul Roma
„și le-a răpit femeile. Din pricina acestei hoţii, Sau
„- pornit zăsboaie, din. toate părțile. A înfrânt însă și pe

„Caeninensi și pe Anteninaţi și

pe

Crustumini

și pe

Sabini şi pe Fidenaţi și pe Vejenţi, ale. căror state. '
se găsiau. împrejurul Romăi. Mai târziu, ridicându-se
odată o furtună pe neașteptate, s'a făcut nevăzut,
în

al 37 an al domniei sale. Sa

crezut că s'a înălțat la:

„cer și a fost trecut în :numărul zeilor, După el,
con- „duser ă treburile, din Roma senatorii fiecare
câte cinci

_ zile, şi dăinuirea acestei stări de lucruri a fost de
un an.
E a Senez, bătrân,

senato
s
r,

-
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3. După aceea

a fost ales ca rege

Numa

Acesta,'cu toate că ma purtat nici

Pompilius.

un răisboiu,

ma

adus statului” roman mai - puţin folos decât Romulus:
EI nu numai că a adus legi și a îmbunătăţit InCYa„vurile” Romanilor. cari, din pricina atâtor răsboaie, pă-

reau o ceată de tâlhari și de
a mai făcut

și o împărțire

jumătate

a anului,

sălbatici, dar

care

mai înainte -

de âceasta, din lipsa unor” socoteli. hotărite, 'eră împărtit numai în zece luni; apoi a statornicit la Roma
-ua' mare număr -de ceremonii religioase şi“ 'un mare
„număr de temple. A murit de'o. *moarte firească, în
„anul al 32-lea al
4, “După el:a

domniei sale.|
urmat “ Tullus Hostilius.

,

a
Acesta. a

început - din. nou: răsboaiele ; a biruit pe Albani cari
“locuiau la '12 mile departe. de. Roma, - a înfrânt pe
Vojenţi: şi pe Fidenaţi cari erau - departe de Roma, „7
cei dinti la șease mile, 'cei. de-al .doilea la optspre-

"zece “mile,

A. mărit

- Coelius. * După

o.

"Roma,

domnie

adăogând la ea

de treizeci

şi

colina-:

doi de

ani,

fiind lovit de un trăsnet, a ars impreuna cu palatul său.
5. In urma sa. luă domnia nepotulsău: Ancus Bar:
“cius, fiul . unei "fiice a lui Numa. Acesta a avut de
„purtat: răsboaie cu Latinii; a mărit cetatea “adăogân-

du-i
colinele Aventină şi: Ianiculul şi-a". fondat la
"gura Tibrului, :pe ţărmul mării, la şaisprezece mile
„depărtare de Roma, o nouă cețate 1: In anul al 25-lea
" “al domniei sal6 a murit: de boală. .
E
6. „Apoi a „venit Ja tronul regesc Piiseus Tare quinit,
e

iii iu

Apud ostium, misti Ja gura ribrului.
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-Acesta. a

îndoit

numărul

senatorilor,. a zidit

circul

din Roma și a intocmit jocurile romane, cari dăinuese
până -în ziua de astăzi !. Tot ela supus şi pe Sa-

.

.

.

.

*

bini şi le-a luat mai multe ţinuturi pe cari le-u adaus
la ţara Romanilor şi: a fost cel dintâi care a .intrat
„în Roma în triumf. A pus.să se facă ziduri și cloace. |
zidirea Capitoliului, In anul al 3S-lea al

domniei sale a fos ucis de fiii lui Ancus, ai regelui
pe care el 'tnsuş îl urmaşe în domnie.
7: După aceasta pune mâna pe putere Bervius Tul“lius, fiul unei femei, ce e drept, ca obârşie, de neam,

dar prinsă în răsboiu şi servitoare, Şi acesta a biruit
pe Sabini şi a 'adausla oraşul Romă încă trei coline

” și anume Quiriualul,. Viminalul şi Esquilinul şi atras
un şanţ de: jur împrejurul zidurilor cetăţii. EL. a fost

cel dintâiu carea pus să se facă numărătoarea po-!

porului, numărătoare despre care până atunci în lume

nimeni nu iuzise. Fiind băgaţi toţi cetăţîn
enii
listele
de recensământ, - Sa găsit că suptel Roma aveă
83.000

de

cetăţeni,

impreună

cu, cei

dela ţară. In

anul al 45-lea -al domniei sale, a fost răpus de mâna

ucigașă a lui Tarquinius, ginerele său, fiul acelui
Yege, căruia el insuș îi urmase în domnie și a chiar

fiicei sale, “soţia lui Tarquinius.
„8. Ducius Tarquinius Superbus al şaptelea şi cel

din -urmă rege, a biruit pe Vrolsci, un neam de oameni
cari nu trăiau departe de Roma, pe. drumul spre
Campania. A supus cetăţile Gabii și Suessa Pomei Iadi Romani erau sărbători naţionale romane...
.

|

|
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si,a început

!

3
.

“

ia, a făcut pace cu “Turcii şi a înălțat temblul lui
Jupiter

de

pe Capitoliu.

ocupat

cu

împresurarea

In urmă, pe când se găsiă
Ardeei,

o- cetate

.„aşezată

la

optsprezece. mile departe de Roma, şi-a pierdut. coroana de rege. Căci fiul” șău, care purtă de aşişderea

numele

de “Tarquinius, | siluind pe Lucreția, soţia lui

Collatinus, o: doarină cu vază şiide: ocinste fără pată, .
aceasta, după ce s'a plâns. de necinstirea sa bărbatului,
tatălui, și prietenilor!. săi, şi-a pus! capăt zilelor în
faţa tuturora. Din această pricină Bruţus, deși rubedenie și el cu “Tarquinius. a "răsculat poporul şi a

răsturnat pe rege. .Curând . după aceea și armata a
părăsit pe 'Torquiniusy iîn timpul împresurării Ardeei,
iar când

regele

a' venit

înaintea Romei, -porţile

i se

închiseră și după o domnie. de douăzeci şi cinci de.
ani a trebuit să- fugă împreună cu soția și fii săi.
Astfel a dăinuit puterea: regească la Roma două sute:
patru zeci și trei de ani, sub șapte regi, timp în care”
“când ţara a: fost mai
la a cinsprezecea milă.

mare, de: abid s'a întins! până
-i.
..
aa

9.. De aci înainte,- în loc de un singur rege. începură să se aleagă doi consuli.” Dacă unul ar Îi. voit să
_ facă. rău, celălalt, având o putere deopotrivă de: -mare,
e

e

.

N

puteă “să-l împiedice. Totdeodată s'a găsit.cu cale ca
ei: să nu aibi domnia mai mult de un an, ca nu
cumva după o: domnie prea “lungă să ajungă preâ
“înfumurați. Știind că. “după un an puterea lor înc6tează, aveau să fie oameni de treabă. Deci, în întiu au, după isponirea regilor au fost. aleşi” consuli
“Lucius. Junius Brutus, care luase; parte mai mare la
4
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răsturnarea lui Targuinius şi “Tarquzinăus Collatinus,:
bărbatul Lucreţici. Lui. Tarquinius 'Collatinus. însă i.
"se luă repede dregtitoria, căci sa găsit de cuviinţă
să nu mai rămână
nimeni în Roma care ar purtă.
numele! de “'Tarquinius. . De accea, luându-și: cu
€
sine

averea, .“plecă din Roma şi în: locul :lui a fost ales
“consul Valerius Publicola.
.
,
a
-10.*.Deşi gonit, regele 'Parquinius porni totuş cu
răsbbiu

împotriva: Romei,

şi unindu-se

cu mai multe.

“popoare a dat, lupte, pentruca . să-și capete din: nou.
domnia. In cea dintâi luptă consulul. Brutus și Aruns, |
fiul lui 'Tarquinius, căzură ucizându-se.. unul pe altul. :
Cu toate acestea, Romanii ieșirii. biruitori. Pe Bratus
a
jeliră matroanele romane. un, an întreg, ca pe un
apărător, al cinstei lor, ca pe un tată. al lor, al tuturora. Valerius - Publicola. îşi ia în urmă de: tovarăș
„pe “Spurius, Lmeretius - 'Tricipitinus, tatăl Lucreţiei.
„Acesta „murind de-o. boală, consulul își. alege pentru
N

“a doua

Palvillus.

oară

de: tovarăș . în consulat pe: Horatius,.

Astfel, în. anul înţâi, au. fost cinei consuli,

dintre cari Tarquinius Collatinus a, trebuit.
să plece
din Roma din vina numelui său, Brutus a căzut
în

- răsboiu
boli. |

și! Spurius , Luoretius
Sa
'

UI, Și, în

anul al. doilea,

a murit: în urma unei.
Trquiniue,s, pentruca. să

câștige: din. nou domnia, a pornit

cu răsboiu

împotriva

Roraanilor, cu. ajutorul lui Porsea, vegele
Tuscilor,
şi oră cât puci să cucerească Roma. A fost
însă şi.
"acum biruit, In anul al-treilea. după alung
area regi-,
"lor, Tarauinius, fiindcă

nu = mai

avea - nădejde,

că o

+

:
“să ajunță
"cu

|

CARTEAL.

la domnie

Romanii,

E

şi fiindcă Porsena,

uu- i mai” putea

veni

făcând

pace

în ajutor, se. duse

la “'Tusculum, 0 cetate. nu departe de: Roma. Aa
trăi el, ca om de rând, încă patrusprezece ani,
până
la bătrâneţe, împreună cu. soţia ssa. In” al patrulea an
după alungarea . regilor, Sabinii cari “porniseră cu

răsboiu împotriva Romanilor nu . fost biruiţi ŞI asupra “lor sta. sărbătorit un triumt: Iu anul a cincilea,
marele Valerius „colegul lui Brutus,

patru
întro

și care. fusese

de

ori? consul, Sa stins de o moarte bună, însă
așă

de mare

sărăcie că. a trebuitsă

se strângă,

printwo colectă publică, „cheltuiala --de. înmormântare.-"
Matroanele,

întocmai, ca

și

pe Brutus, Pau

an întreg.

elit un

ia

12,
Ta anul al noulea up alungarea regilor,
ginerele lui Tarquinius, adunându-și o armată strajnică,

cu: care

sii pedepsească nedreptatea. făcută. socru-

lui său, sa “ înfiinţat la Roma
mită

dictatură,

mai

o nouă, dregătorie, nu-

mare "decât consulatul.

In: acela

ân (a. R. 254):sa ales şi un magister: equitum, care .
eră supt. ordinile dictatorului. Și rimie nu se. poate
asomănă
| deţine

mai

astăzi

imperială,

pe care o

screnitatea “voastră, ca vechea

mult

cu

puterea

dictatură;

şi aceasta cu „atât. mai mult cu cât chiar Augustus,
„ Octavianus, despre care vom vorbi mai târziu, și

înainte de el Caius
"de dictatori! .. Cel
„A

Caesar, au domnit supt numele
dintii dictator roman: însă .a

De. “părerea lui. Eutropius cate

numai

Florus

Uv,

12),

Suetonius (Aug. 52), Cicero (Philip, I, 1) si Appianus ne spun
că Augustus n'a voit să primeascii numele de” dictator, *
pn

„

y

* EUIROPITS

fost Larcius,
Cassius.
!

cel „dintâiu
*
a

magister
N

equitum,

Spurius.

„18. In anul al'șenisprezecelea dela Întemeierea repu-

blicei, poporul roman, din pricinăcă ar fi fost năpăstuit
de

senat

și de consuli, Sa răsculat. Cu prilejul acesta

au luat naștere
“apărători

ai

.

zribunii poporului, ca judecători şi

săi deosebiți,

prin

mijlocirea

cărora 'po-

- „porul: să poată să fie pus la adăpost împotriva se„natului și a consulilor, . * a.
14. In auul următor -VolsGii puseră din. nou mâna
pe arme, dar fiind sdrobiţi în luptă, perduriă şi ce-

tatea

Corioli, cea mai-de

15. Iu anul

neralul
"orașul

al 18-laa

seamă -ceiate a lor.

după

romanQ. Marcius
Volseilor,

din

alungarea

care

pricina

regilor, ge=

cuprinsese

unei

supărări

Corioli,
trecă

la

Volsci și primind. ajutoare împotriva Romanilor
biruit pe aceștiade mai multe ori. Sa apropiat
chiar
de Roma până la mila a “cincea și, respingând
soliile

cari veniseră să

ceară

pace,

eră cât pe aci să împre=

soare chiar patria” sa, dacă nu Par fi: hotărît
ca să
plece cu armata, lacrimile mamei. sale
.. Veturia şi
ale soţiei sale Volumnia. Ela fost deci, după 'Tarquinius, al doilea care prinse armele: împotriva
. pa=

trici

sale...

--

N

*

16. Sub consulatul lui -Caeso “Fabius și “fitus Vir..
ginius (a.

Fabiilor,

R. 275) trei sute. de

fruntași,

din

familia

îşi luară singuri asuprătle răsboiul
împotriva

Vejenţilor, făpăduind senatului: şi popo
rului că vor
duce la capăt, numai ci, întreg răsbo
iul. Porniră deci .

țoţi aceşti oameni de neam
— ficeare dintre ei. ar fi
7

,

>

,
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fost 'vrednie

să comande

e_nrmată întreagă
—şi au

"căzut cu toții în luptă. Din.această. familie, atât de
mare, numai unul a mai rămas în viaţă, neputână fi
dus la luptă din

pricina

“aceasta s'a făcut la Roma

+ vârstei

gale fragede.— După

un recensământ și. Sa gă-

„sit o populaţiune de 119.000 cetăţeni. .

|

„17. Ia anul următor (a. R. 296), fiind împresurată
oştirea romană pe muntele Algidus, cam la 12 mile
departe

de

Roma,

5Sa “ales! dictator Lucius

„Quintius

Cincinnatus. Acesta, își Iura „toomai: cu mfinile
moșia sa de patru iugere!. A fost găsit la munca .
câmpului,

la. coarnele plugului. | Iși

“şi îmbrăcă toga pretextă,
> beră

armata.

-

.

şterse „sudoarea,

bătă pe dupmani

»

și-și

li-

-

18. In anul 302 dela fundarea Romei, a încetat pu .
terea consulară şi, în loc de 'doi consuli, stau ales zece
bărbaţi, numiţi

decemriri,

cari -să” aibă

puterea

cea

mai înaltă în stat. In anul dintfiu cârmuirea lor a fost.
| bună; -în anul

" Claatlius,
care

al doilea, însă, unul

dintre ei,

voind, să necinstească pe: fiica “unui

Virginius,

care

ca ofiţer

se

luptă

contra

Appius

oare:
Lati-.

"nilor .pe] muntele Algidus, tatăl:o omori,: ca să nu
decemvirului și, întorcându-se "din
sufere batjocura
nou

la ostașii

săi, fi împinse! la răsvrătire., Puterea

a

- “fost. luată din mâna decemvirilor şi cei înșiși fură,
osândiţi In moarte, -.
-19. In anul 315 dela fundarea Romei | să ridicară

“eu răsboiu împotriva Romanilor Fidenaţii, ajutaţi.de
1 Un juger

=

2510.m.

p..

4
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Vejenti şi de regele acestora 'Tolumnius. Amândouă
“aceste cetăți sunt foarte”aproâpe. de - Roma, Fidenae
numai la şase . mile depiirtare, Veji . la 'optsprezece..

Cu ei se uniră şi Volseii!.
- dictatorul “Mamercus

Au fost însă biruiţi de

Aemilius

Lucius Quintius Cinciunatus

și de şeful călărimii

Şi- şi picrdurii chiar și pe.

regele lor. Fidenae e: luată și dărâmată.
20. "Douăzeci de” ani în urmă, -Vejentanii se ridi_
cară din nou cu răsboin.: In contra. lor a fost trimis
dictatorul. Parias. Camilla, Acesta: îi înfrânge mai
întiiu într'o bătălie şi curând după aceasta, împresu- N
rând

întrun

asediu

îndelungat

veche și cca mai bogată

cetatea

cetate din

lor,- cea mai

Italia, 0, cuce-..

_ reşte. În. urmă. pune
mâna
pe Falisci, o "cetate nu=
mai puţin” vestită, Impotriva lui Camillus însă se'ri- --

dicară: învinuiri, fiind supt bănuiala : că mar fi împărțit cinstit prada. Din pricina aceasta a fost o-.
„săndit şi gonit: din

Roma.
— Curând

- Senoni ajung până la
armatele

romane la

Roma., (a. R.

fluviul “Allia,

în

364)

urmă

Gallii

ȘI, bătând

le urmăresc

şi pun

mânii po' Roma. Romanii” nu putură apără altceva .
decât. Capitoliul. Acesta fiind împresurat vreme îndelungată și Romanii suferind “de foamete, Camillus,
Gare

trăiă

surghiunit într'o

cetate

vecină,

căzi

„peste:

dușmani: și-i. zdrobi. într'o groaznică” bătălie. “'Totuș
nu ridicară împresurarea” Capitolului ' decât după . -ce.
li se-dăda o sumă de bani. Camillus însă se puse,

"pe urma lor şi-i biită așa de

cumplit că le. luă nu;

' Toţi ceilalți istorci numese pe Falisci în loc:de Volsei,

CARTEA-It i

numai aurul ce li se dăduse,

..
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dar şi toate insigniile

militare pe care le cuceriseră. Astfel intră în triumf
'în- Roma, pentru a treia oară, şi fu „numit al doilea

| Romulus,
IER

ea şi când ar fi fost el fondatorul
N

CARTEA

a
„”

sulătă în locul 'celor

RI

at

1,

"Cupr insul.—]. Instituirea' tribunilor militari

doi

Romei. -

Aa

a

-

pa

cu putere con= -

consuli, Victoria - lui

Camillus asu-

pra Volscilor, Aequilor şi Sutrinilor. —'2. "Victoria lui Quintius Cincinnatus asupra Praenestinilor. — 3 Inlocuirea 'tribuiilor militari cu putere consulară prin cei 'doi consuli, —.

4, Moartea

și elogiul lui. Camillus, — 5. Fuga

Gallilor din |.

„Italia. — 6. Noul recensămfint. "Marcus Valerius Corvus ucide
un'Gal într'o luptă: în doi. — “e: Războiul în contra Latinilor.
8-9. Diferitele înfrângeri ale Samniţilor ei încetarea lungului
răsboiu. — 10. Victoria asupra Gallilor și aliaţilor lor Tuecii „si - Samniţii — 19. Ptolemnacus, regele” Peyptului: trimite la

Roma o solie. — 16. Iafrângerea Picentinilor. —'17. Infrângercă Saltentinilor. — "18- 28; Recensământul populaţiunii. Pri-:

|

N

mul răsboiu punic,

„Ta anul 465 dela fundarea

Romei, “un an

însă

cucerirea ei de Galli, sau schimbat magistra
dă
turile Şi. în loc de doi consuli sau ales. tribună 20
moment în
itari cu paatere "consulară, Din acest
cepe să crească . puterea, romană. In, adevăr, în acest

-,

an Camillus a..supus cetatea Volscilor- care purtase
“răsboiu timp de” 170 ani. Subjugă de: aşişderea gi
« le
„capitala Fanilor și pe cea a Sutrinilor,. după ce
"N
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nimici mai intâiu armata - şi dobândeşte trei. triumfuri deodată. -*.
N
a
"2. De asemenea Titus Quintius' “Cincinnatus respinge

pe

Praenestini

care veniseră

cu

.răsboiu

până

la porţile orașului /Roira și-i înfrânge lângă fluviul
Allia. Intrupează la statul roman: opt cetăţi cari;
” fuseseră

supuse aeclora;

“fost lovită, se supune

chiar

Puaeneste,

Romanilor.

înfăptuiel în timp de
hotărît un triumf. .

după

“loat6

ce a

acestea

le

20 de zile, după. care i va
e
Do
|

3, Dregătoria tribunilor "militari - însă n'a
ţinut
muliă vreme. Câtva timp în urmă, ca.a. fost - înlătu-

rată și se scurscră patru ani fără să mai fi fost magistraturi înalte. Totuș tribunii militari cu putere
consulară își, luară” din mou titlul și “așezământul
dăinul. încă trei

avi,

"consuli
moare

cari

se

'alescră din nou.

Da

__4. Supt consulatul
Servilius

după

lui Lucius. Genucius

Camillus.

al doilea Romulus.

I sau

o.

dat

şi Quintus

onoruri

po

ca

unui

i

5. Titus Quintius e trimis .ca dictator împotriva
» Gallilor, cari pătrunseră în Italia şi-şi aşezară tabăra
dincolo de

fluviul: Anio, la patru

mile depărtare

de

Roma.
Aci tânărul
Titus Alanlius,
unul: . din cei
mai
de scamă dintre “senatori, se ia „la luptă
cu un

Gal, care îl îmbiase la un duel şi-l! omoară. Luând
u-i
salba! de aur ce-o purtă la gât și atârnânduşi-o de

gâtul
„

său, capătă,

Turgues, de-unde

pentru

totdeauna, atât

numirea

de

Torquatus, e

pentru
i |

sine

D CARTEA IL

N

a

Ta

cât și. pentru urmâşii săi, porecla de Ti orqualus. Gallii
sunt puși pe fugă și curând după aceasta sunt în.

frânţi chiar de dictatorul
urmă

Caius Marcius

C.

Sulpicius.

Nu mult în

birue pe 'Tusci și ia “opt miii de

robi, pe care'îi duce în triumful său.

6. Sa. făcut apoi .un'nou' recensământ; şi fiindcă „
Latinii, sudiții Romanilor, nu voiră să fie luaţi în
oştire, sa făcut recrutarea numai printre Romani

Sau alcătuit zece. legiuni cari făceau
mai mult, de - |
60.009 de soldaţi; atâta de mare eră puterea militară
a Romanilor, cu toate că statul lor eră încă destul
de mic. Plecând aceste trupe împotriva” Galilor, supt
comanda lui Lucius . Furius, unul dintre Galli îm-

bie

la

un

duel

pe unul din. Romani, pe cel

ar fi mai viteaz.

care

Atunci. se înfăţişă tribunul' militar

Marcus Valerius şi, pâşind îvainte înarmat, “un” .corbi se așează pe braţul drept. Lupta începe numai
decât, și acelaş corb loveste cu “aripile, şi cu unghiile
pe

Gal

peste

ochi,

aşa

că

acesta

numai

pută

să

vază nimic.
:
" Gallul este astfel omerit de Valerius care câştigă: nu
- numai biruința, dar și. un nume, căci. -de aci înainte
sa numit Coruinus 1. Pentru această faptă ne mai
„pornenită a ajuns consul la vârsta de 23 ani.
7. Latinii cari nu primiseră să fie recrutaţi în oștire, 'încâpură acura să ceară dela Romani ca unul dintre” -

_cei doi consuli să fie ales dintre ei și numai unul
"dintre Romani. Refuzându-li-se aceasta, pornesc răs.

1

E

:

UL

n

.

Pa

Corvus de unde numirea de Corvinus,

ip

2
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'boiu împotriva Romanilor,
. Subjugarea

|

sunt însă

lor s'a sărbătorit printrun

- meritul “ce 'şi-l câștigară

,

„

bătuţi
triumf.

cumplit.
Pentra

prin această biruinţă, con-

" sulilor li Sau: așezat stătuele pe Rostre în for. [Tot

„în acest'an

Alexandru

“xandrial. (a. R. 417).
8. De. aci inainte

din

Macedonia

fundă: Ale-.

Romanilor

începe să

e
puterea

înflorească, Cici pornesc acum răsboiu la o depărt
are -

de 130 mile de Roma, en Samniţii, a cărora
țară se găsiă

„între Picenum, Campania şi Apulia. Zacius
Papirius
Cursor porni la acest răsboiu, îmbrăcat
cu. titlul de

dictator. Intorcându-se odată la: Roma,
cu toate că
“dase ordin șefului cavaleriei, “lui Q, Habius
Mazi-“mus, pe care îl lăsase cu ariata;să_nu'
dea lupta în

lipsa sa, totuş acesta, fiindcă i se îvi un
bun: prilej

+ dase lupta,o luptă plină de isbândă,
şi 'a zdrobit eu
totul pe Samniţi. Din această pricină,
fiindcă sa luptat,

în contra ordinului, a fost osândit la moarte
, de dictator.

Dragostea nemărginită însă a ostașilo
și r a poporului
“L-a scăpat dela moarte; ba încă,
atâta răsvătire sa
iscat împotrivlui
a Papirius că mai ai cra
sa fie el
însuş ui,
E
Ia
„9. Câtva timp în urmă, supt
consulatul lui Titus
„Veturius

şi Spurius Postumius,. (a, R. 433)
Samniţii

trecură pe Romani

prin cea mai mare ruşine, în:
de- fileul Purcilor
Caudine . unde i-au biruit şi
i-au
"trecut pe sub jug. 'Totuş senata
l și poporul rupse
tratatul de pace pe care
nevoia i-a făcut să-l încheie!
“cu ci. In urmă consulul "Lucius
Papirius înfrânge pe
Samniţi (a, R.
434);

șapte

"mii. dințre

aceștia

sunţ

-

trecuţi pe ză SS
triumf.
“În vremea aceasta 'eensorul . Appius Claudius pnse..
sii. se clădească apeductul numit Claudian
și să
se puveze - Calea “Appia, Samniţii, începând din nou
răsboiul, biruiră: pe Q. Fabius Maximus și uciseră,
2000 de vameni. În urmă dându-i i-se. ca locotnent-ge: neral Fabius Maximus, tatăl său, înfrânge pe. Samniţi ..

şi lo in' mai, multe cetăţi. In sfârşit amândoi consulii,
„Publius

Cornelius Rufinus și Manius Curius Dentatus,

fură trimiși împotriva “Samnitilor Și-l zdrobiră pe..
aceştia în urma unor crâncene bătălii. Astfel se, sfârșe=:
şte. răsboiul cu. Samniţii, care ţinuse 49 ani. Dintre câţi
“inimici s'au: bătut cu Romanii în Italia” nici unul n'a
“pus

mai

mult la încercare vitejia, romană.

10.: După „câţivă ani Gallii se. unese : din nou cu
Tuscii şi cu Samniţii împotriva Romanilor. Pe când
însă se îndreptau .spre “Roma, sunt zărobiţi de consulul Cnaeus Cornelius Dolabella.
IL. Cam - în acelaş,

timp,

s'a

deslănțuit răsboiu

şi

impotriva Tarentinilor, câri trăiau la marginea Italiei,
și cari aduseră o mare batjocură unei solii” romane, |
Tarentinii cer. ajutor împotriva Romanilor dela Pyrhus, regele Epirului, care. își tr iigeă - obârşia dela
„Achille. Acesta vine numai decât în Italia: și acum
“pentru intâiaș - dată Romanii au să se lupte cu un
| duşman venit de peste mare; In contra lui a fosttri-:
„mis Publius "Valerius Laevinus care, prinzând: pe îs| coadole lui Pyrrlus,. porunci să fie duși prin toată:

tabăra şi să li sc! arate toată armata şi apoi să le dea
drumul, pentru! ca să „poată povesti lui. Pyrrhuş toţ
!

50.
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ceeace au văzut la Romani. Lupta
şi Pyrrhus deși o luase li fugă,
-gător din pricina ajutorului dat
ncinai fiind văzuţi până atuncia

,

se dete numai decât
totuş a rămas învinde elefanții săi cari,
de Romani, băgură

groază în” aceștia, Noaptea puse capăt bătăliei; -Lacvinus fugi totuș în timpul nopţii. Pyrrhus făcă 1800

de. robi, faţă "de cari de altfel su purtat cu “multă
"bunăvoinţă..
Pe: cei "morţi puse. să-i îngroape. Văzând

Pyrrhus că toţi-aceștia erau răniţi în faţă și că nici

„moartea nu le-a luat “înfățișarea lor

grozavă, se zice

„că şi-ar fi ridicat mâinile spre cer şi-ar fi zis: că el
„ar

fi fost în-stave

să se

facă stipâu

pe

lumea, în

treagă, dacă ar fi avut astfel de ostași. ”
12.

După

accea

.Lucanii şi cu
spre

Roma,

Pyrrhus,

populaţiunile

'unit

Ni

cu Samniţii,.

din: Bruttium,

prăpădind “totul cu

sabi

cu

pornește

si foc.

A

pus

tit. Campania
şi a
ajuns la Praeneste, optsprezece mile, departe de Roma.. Curând în urmă,
de
" groaza “armatei care se upropiă .supt conducerea.
consulului,:“a adăpostit în Campania.

părarea prizonierilor
care

a fost. primită

sau

Pentru

răscum-

trimis lui Pyrrhus

o solie

de “acesta

cu

multă

cinste.

Pe

Brizonieri i-a trimis la Roma fără nici o plată. Faţă
de unul din
rămas întro
sărac

solii Romanilor, faţă: de. abricius, a
mare uimire. : Cunoscându-l pe acesta

și voind să-l

“cu toate

ispitească să

treacă

ci i-a .făpăduit a patra parte

său, a fost respins.

TDeaaeea

Pyrrhus,

de

partea

sa,

din regatul

fiindcă

a fost

cuprins de o ncobicinuită admiraţiune pentru
Romani,
a trimis.un sol, unyl dințre cei mai de seamă
bărbaţi,
4

„DARTIA

Î7

N

-

.

şi.

in

pe

i

Cineas,

ca să

ceară

pice în condițiuni destul

de

favorabile şi anume ca Pyrihus's să rămâe cu partea
„din Italia pe care o cucerise cu armele.
13. Romanil nau primit această condiţiune și . gematul trimise ştatetă lui "Pyrrhus că nu va putea avea
„pace cu Romanii, câtă vreme nu va părăsi, Italia. In

— acelaş timp; Romanii hotărâră ca, toţi” robii, care fu-.
seseră trimiși de Pyrrhus înapoi. la Roma, să fie declaraţi ca dezonoraţi 1 „

„deşi aveau armele

fiindcă sau lăsat să fie prinşi, :

în mâini,

și să “nu-și mai poată

redobândi: drepturile cetăţeneşti înainte de a fi jupuit
fiecare pe câte-doi. Gușmâni uciși, Cu astfel de im-:

|

- presii întorcându-se- delepatul lui »; rrhus, când acesta...
l-a întrebat cum a găsit Roma, Cineas răspunse, că
a văzut. acolo o patrie
de vegi; că acolo mai toți.
„cetăţenii sunt astfel de oameni, după cum Pyrrhus
singur e socolit în Epir şi în restul Greciei. În”

| contra lui Pyrrhus fură trimiși consulii Publius Sulpăcius și Decius Mus. In ciocnirea ce avi lot, Pyrrhus.

"fu rănit, elefanții omoriţi, 20.000 de dușmani măcelăriţi, iar dintre Romani. numai „5000. Pyrrhus trebui
să caute loc de! scăpare la” Tarent.
,

"14. Un au în urmă este trimea împotriva lui Pyr-"
hus acelaș Fabricius. pe care, pe când se găsia între |

„soli,

nu putuse să-l atragă de partea

N „găduisera

patra :parte

din

regat.

Pe

sa,
când

deşi îi
acesta

făşi.

“regele Pyrrhus" își: aveau taberile în: vecinătate, veni
“ într”o noapte la Fabricius' medicul lui Pyrrhus şi-i fă. Infamis,

pecetluit

cu ştampila

necinstei. şi n rişinei.
.
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gădui că va otriivi pe. Pyrrhus, dacă îi va da

plată. Fabricius puse să-l

o! res-:

lege şi astfel să

fie dus

-

înapoi la stăpânul său, arătând ce făgăduială. a făcut
“înipotriva sa-/Atunci 'regele, plin de admiraţie pentru
Tabricius, se, zice' că ar fi spus: Da, acesta
este Fa
bricius, care: mai anevoie poale fi abătut dela calea

ciustei decât soarele din drumul
atunci

spre

Sicilia.

Fabricius

său.

Pyrrhus. plecă

însă, „după

ce

bătă

pe

„ Samniţi și pe Lucani, dobândi un: mare triumf. În
urmă furăvtrimişi din nou în. contra. lui Pyrrhus consulii Curius Dentatus şi Cornelius: Lentulus. Curius
dete

peste

al; îi măcblări

Tarent și puse mâna

pe

armata,

tabăra

îl sili să fugă

lui.

In

ziua

spre

aceea

duşmanul perdă -23. 000 de oameni. Curius căpătă un
„trium în anul consulatului său și aduse la Roma, el
„dintâiu, patru elefanţi. Curând . după aceasta
Sta părăseşte şi “Farentul şi la „Argos,
.
o: cetate
„din

Grecia, este

asasinat.

,

„15. Snpt consulatul lui Caius” Fabitis “Licinus și
Cuius Claudius Canina, în anul 461 dela: fundarea
Romii, trimise

Ptolen,aeus

din Alexandria

delegaţi la

"Roma. ca să: ceară alianţa Romanilor și 0 dobândiră.
16. Supt consulatul

lui Quintus. Ogulnius

Fabius. Pictor, . locuitorii

răsboiu,
" Publius
serbară
cetățile
Riu.

din - Picenum

şi Caius

porniră

cu:

dar fură bătuţi. de. consulii anului următor
Sempronius și Appius ' Claudius. "Aceştia își
și un triumf. Tot atunci Romanii fundară şi |
Atiminiun în. Gallia și Beneventum în Saa!

19, “Supt consulatiil lui Îfarcus
«

, _

Atilius Regaus
!
,

și

a

CARTEA

a

Lucius Julius Libo, sa desltințuit răsboiul impottiva |
'Sallentinilor, din Apulia. Brunidisinii au. fost cuceMă cu cetaţe cu tot şi un nou triumf Sa. “sărbătorit
Ja Roma.
.
IE
|
„18. In. anul 41î, deşi. numele de :roman ajunsese
un nume vestit, totu Roma ni purtase răsboaie afară
din Italia. Spre a se puteă vedea cât de mare eră
"puterea

armată

a "Romanilor s'a: făcut

numărătoarea

și sa găsit, 0. populaţiune de: 292 „334, de * cetăţeni,”
“cu toate niecontenitele răsbonie ce sau purtat neîncetat dela fundarea . Romei. — * Atunci .pentru întâiaș
dată

s'a întreprins

un

răsboi

și

" mălor, sub consulatul din Appius
Quintus

Fulvius.

Lupta

Sa

în: potria

. Africa-

Claudius

şi

dat în 'ieilia

al lui

și Appius

: Claudius a dobândit un triumf, asupra lor și asupra, |
lui Hero, regele Siciliei... 19. In anul următor, supt consulatul lui Valerius. “Marcus

și a lui Manius

Otaeilius,

Romanii

în

Si-

-

“cilia au tăcut isprăvi mari, căci Tanromenitanii,. Catinensii

şi pe lângă

aceștia,

peste

cinzeci de - cetăţi

e făcură jarămâut de credință. In anul al “treilea: se
sfârşi “ şi răsboial din Sieilia. împotriva lui Hiero.
Acesta,

împreună

“lor, .primi

cu

întreaga

pacea, “plătind

nobilime

a Sy racuzani-

Romanilor '200. talanţi de.

"argint. Africanii fură înfrânți. în Sicilia şi la „Roma s0
sărbiitori al doilea triumf asupra;lor. ”
a
* 20. In anul al cincilea al răsboiului punie ce se,
purtă împotriva Africanilor, Romanii, subt consulatul
Asina, se:
lui Caius Decius și . Cnaeus - „Cornelius
-și niște
făcâridu-ș
“luptară pentru: întâiaș dată pe mare,
,

+

|

4

Eu
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corăbii cu cioc; numite” Liburne.

Consulul

Cornelius

a fost: biruit prin viclenie ; Duilius însă,” dând :
lupta, învinse pe amiralul Carthaginenilor, îi Ină 21.

» de corăbii: și-i

scufundă

14;

prinse

7000. de duş-

“mani şi ucise 3000. Nici o altă biruință n/a fost mai
“plăcută pentru Romani decât biruinţa aceasta, fiindcă
"ci care până acum erau de nebiruit. pe uscat, acum
aveau o mare putere pe apă. Ă
a]
Supt consulatul lui Caius Agqnilius și Lucius Scipio,
acesta din urmă pustii Corsica şi Sardinia,” aduse: de

aci multe mii de prizonieri: şi dobândi

un triumf,

„21. Supt consulii Lucius. Manlius Vulso şi „Alarcus

“Atilius Regulus, răsboiul

a fost transportatîn . Africa

(a. R. 496). Lupta înipotriva lui Hamilear, comandan
tul.
Carthaginenilor, sa" dit pe: mare și a fost biruit:
per-

„Zână 64 de coribii,'s'a retras, Romanii perd
ură

22. Ace-

„ştia tree în Africa și primese supunerea Clype
ei, cea
nai însemnată cetate „din acea regiune, Consu
lii înaîntară până la. Carthaginea și dupăce jefui
mai multe
orașe, Manlius-se întoarse la Roma bitui
tor, aducând

en sine 27.000de

robi. Atilinş

Regulus

rămase

în

"Africa, spre a merge înainte cu răsboiul
: EI, cu toate
că avea să lupte împotriva a trei.
generali carthagi-

-neni, îi băta' pe toţi trei, omorând
18.000 de duşmani,
prinzând alţi 5000, împreună cu
18. elefanţi. Şapte--

zeci și patru. cetăţi i se supun.

Carthaginenii

văzân- |

du-se înfrânți cer Romanilor pace și fiind
că Regulus
nu. voiă să le o dea decât în condițiu
ni foarte grele
Africanii cerură âtunei ajutorul ”Lac
edaemonienilor,
Generatul -Xanthippus,
fiind trimis de > L.acedaemoni.

1

a

r

|

z
i

A

>
„CARTEA

.
I]

” eni, înfrânge pe vcomanăantul

Pa
„i

-:

roman

.
|

Regulus

59

tnta?o.

luptă „cure a fost un: adevărat dezastru. Din întreaga
" armată romană nau mai putut scăpa decât 2000 de
inși.. Cinci sute au fost făcuţi prizonieri, împreună cu
Repnlas cu tot; 30.000 Tămaseră morţi. pe "câmpul de.

luptă, Regulis
22; Supt

însuș fu aruncat în lanţori.

consulatul

lai

Marcus

i

Aemilius

- Paulus

şi al lui Sercius Pulvius. „Nobilior (a.R. 497) porniră
amândoi consuli romani spre Africa cu o flotă de
"300 “corăbil.. Mai întâi ei biruese._ pe Africani .întro
luptă pe apă. Consulul Aemilius scufundă 104 corăbii
dușmane, prinse 30 cu. echipaj cu tot, iar 15. 000. de. -.
inimici

fură

parte

„omoriţi

„parte

tăcuți

prizonieri.

Pe 'soldaţii săi: Aemilius îi. îmbogăţi ca o -pradă neobișnuită. Africa! chiar ar fi fost atunci. supusă
dacă o foamete cumplită n'ar fi silit armata . romană
'săse retragă. Pe când consulii se întorceau :cu flota
lor biruitoare au suferit -un naufragiu lângă Sicilia.

Furtuna a fost âșă de mare că din, 450. de corăbii
deabia au putut să- scape 80. De.un aşă de mare
dezastru maritim

nici nu

s'a

mai

pomenit.

Cu

toate

acestea, Romanii nu gătit numai decâi 200 de corăbii, ,
şi perderea

na

putut

să le zdrobească

tot curajul.

23. Cnaeus Servilias Caepio și Caius Sempronius
-"Blaesus fiind numiţi consuli pornesc spre Africa cu
260 de corăbii şi cuprind câteva cetăţi. Pe când însă .
- se întorceau încărcați de prăzi suferiră un naufragiu,
Aceste nenorociri neconţenite neveninda-le: la soco.

-
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teală Romanilor, senatul

luă „hotărârea. să ocolească

„laptele: pe apă şi să păstreze | numai „60
“pentru paza Italiei.
a

de corăbii,

"24. Supt consulatul lui Jatcius Caccilius. “AMetellus
"și al-lui Caius Farius Pacilus, birui Metellus
în Si-

cilia pe. comandantul

Africanilor,

cari veniseră

„130 de elefanţi și cu multe: trupe; omori 20.000
- duşmani, luă 26 elefanţi şi cu ajutorul
care

îi ave

ca

trupe” de

ajutoriu;

cu!

de:

Numizilor, pe

strânse pe toți

câţi

rătăciau în dreapta şi în stânga și-i aduse la Roma”

„Cu mare alaiu, „Cei
m, străzile,
După

130 de. elefanţi, umplură- toate

atâtea , nenorociri

Cartaginienii

rugară pe

zeneralul Regulus, pe care îl ţineau la
închisoare, să
se ducă la Roma să mijlocească dela Roma
ni, o pace
şi un:schimb de! prizonieri,
|
:
„25. Sosind acesta . la Roma | şi fiind adus;
în- senat,
„nu mai voi să lucreze ca și când ar.fi
â
fost un Roman
şi spuse că din: ziua în care a căzut
în mâna Afri"canilor "a încetat de a mai fi un Roma
n 1. -De aceea,
„Nu numai că nu ; primi: îmbrăţiș şările
soţiei sâle, dar
” sfătui chiar pe: "Romani să nu facă
pace cu Cartha-:
ginenii: că aceia sunt slăbiți din cauza
atâtor nenoro" Giri şi sunt într20 stare desnădăj
duită, că: nu e în
folosul Românilor /ca pentru sine
singur, 'care e încărcat de ani, și pentru câţiva. Roma
ni, să dea înapci .
atâtea mii -de prizonieri. - Sfatul
său a fost primit,
căci Africanilor cari
e
„Yeniseră să ceară pace ni li 's'a
ÎN
”

* Toţi

prizonierii din

.

*

i

răsboiu devepiau sclavii cuceritori
lor,
|.

N

în

Mea

CARTEA
A
v

'

dat. ascultate. Regulus însuş se înapoi la Cartiiagena - |
şi cu toate că Romanii îi propuseră să rămână în
Roma, el nu primi să rămâie întrun oraș, unde nu
mai putea aveă demnitatea de cetăţean! onorabil, după
ce odată a fost în sclavie la: Africani. Se întoarse

“ deci în Africa, unde fu ucis în: cele mai ari chinuri. Se
26, „Supt: consulatul

și al lui Caius Junius,

lui Publius

Claudius “Palcher,'

Claudius a-avut îndrăzneala:

"să dea lupte în contra. prevestirilor 'auspiciilor ȘI a
„ fost. biruit de Carthagineni: din 220 de: corăbii, câte
aveă, na. putut scăpă decât cu 30; nouăzeci fură
prinse cu echipaj cu tot, celelalte fură scufundate.
“ȘI colegul . său îşi pierdă flota, întrun: nafrugiu ;
” echipagiul şi-l scăpă totuș, fiindoă” se găsiă aproape

de țărm...

-

,

a

27..Supt consulatul lui Caius. Lutatius şi al luj.
Aulus' Postumius Albinus, în auul al 23- lea' al răsboiului punic, „luă. comanda
împotriva * Africanilor

_ Catulus. "A plecat spre Sicilia cu 300 de corăbii. Afri-!
canii “pregătiră

împotriva “lor 400: de

corăbii. Nicio-

dată nu sa dat o luptă pe apă cu 'aşă de mari trupe
„militare. Lutatius
Catulus, ' deşi bolnav, căci fusese:
“Tănit mai înainte într/o luptă, totuş so urcă pe cora=
pie. :Lângă Lilybaeum, un oraş din. Sicilia, Romanii

făcură, minuni de vitejie, căci cuceriră 73 corăbii
- oarthaginenc,. scufundară 125, făcură. prizonieri 32.000 .

de oameni, uciseră 13.000 şi o nenumărată:sumă de .
“aur și de'argint a căzut pradă în: mâinile. biruitorilor;

din.

flota

romană

nu

fură scufunda ate decât

12" corăbii. Lupta, sa dat la. 10 martie, Curând: după .

)
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aceasta, Carthaginenii cerură pace și “paceali-s Sa acordat, Prizonierii romani, pe cari Carthaginenii i ţineau la
|

pi,

au fost înapoiaţi. - Carthaginenii

cerură şi ei voie

“ea” să-și răscumpere pe prizonierii. lor! ce-i aveau la
Romani, Senatul dete. ordin:să fie înapoiaţi fără preţ |
de rescumpărare toţi câţi se găsinu, în închisorile
„publice; acei cari sar'fi găsit la persoane particulare |
să se întoarcă în “Africa numai după 'ce vor-fi, fost
_Tescumpăraţi dela stăpânii lor.
- 28. Quintus Lutatius şi Aulus Manlius fiind nu-:
miţi:. consuli porniră . din nou cu răsboiu în contra
Jtaliseilor, a "căror capitală a fost odinioară una dintre cele mai bogate cetăţi din Italia. Acest răsboiu
" I:au terminat ambii consuli în șease zile. După ce au
„ucis 15.000_ oameni, au acordat celorlalţi. pacea,
- Inându- le însă jumătate din țara. lor.
E
”
.
N

*

.

PI
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II-a.

Cuprinsul, —1. Ptolemaeus, rozete: Fayptalui refuză”
aju-.
torul Romanilor în contra lui Antiochus, regele
Syrici, Hiero, .
' regele Siciliei, vine la Roma să asiste la jocurile
publice.=.
2, Succesul răsboiului' purtat cu Ligurii. Teama unui
nou „. Tăsboia punie e înlăturată. — Romanii în pace
cu toate po— poarele, — 4. Răsboiul Iiyrie. — 5—6. Dezastrul:
Gallilor în
Italia. — 1—23.. Răsboiul cu: Istrienii și răsboiul
al doilea
punic, în diferite regiuni şi cu diferite peripeții.

1,

Astfel

să -- sfârşit

întâiul ziisboiu

punic,

care

a

dăinuit: 23 de ani. Romanii cunoscuţi acum
prin stră-

59
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lucirea gloriei lor, trimiseră 'o solie la Ptolemaeus, . .
regele Epyptului, figăduindu-i trupe impotriva lui
Antiochus, -regele Syriei care îl atacase. Ptolemaeus
mulţumi Romanilor, dar - ajutorul nu-l primi, fiindcă.
răsboiul se sfârgise.. În acelaș timp 'vine la Roma
”

.

-

3

._.

-

.

|

%

.

”

.

”

prea puternicul rege -al Siciliei Hiero, ca să privească

spectacolele publice și. face poporului un! „dar de
200.000 de baniţe de grâu .
2.-Supt. consulatul lui Lucius Cornelius Lentulus
şi al lui Fulvius Flaccus, chiar în anul când Hiero
a venit la Roma, s'a purtat un răsboiu împotriva Ligurilor, în Italia; și asupra lor s'a sărbătorit un triumf.
In vremea aceasta, Carthaginenii” încercară din nou:
'să “pornească cu răsboiu, îipingând la răsvrătire pe
Sardinieni, cari, pe temeiul condiţiunilor de pace, tre-

buiau''să fie snpuşi Romanilor.

Cu toate acestea, s0-

-

sește la Roma "o solie „dela Carthagineni și. dobân,
deşte pacea.
.
.
"3. Supt consulatul lui Titus Manlius Porgiuatus și.
Caius Atilius Balbus, sa serbat. un triumf asupra
Sardinienilor. și o pace generală puse capăt tntulor
AS
„Tăsboaelor, ceea ce dela fundarea Romei, nu sa ..
mai întâmplat

“Numa

-decât o singură -dată,

Pompilius.

4. Lucius

.

-

Postumius

sub

domnia ni.

Albinus şi “Onaeus Tulviiis |

Centumalus, după ce .au fost aleși. consuli, purtară'răsboiu “în contra Illyriilor. Cuprinzând dela aceştia mai

multe

cetăţi, primiră

Cu

acest

prilej

Tuyriilor..

s'a

chiar

celebrat

supunerea

primul
-

unor

regi.

triumf asupra

80
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5, Supt consulatul . lui Lucius" Aemilius o armată
strajnică de Galli. trece peste Alpi.De partea. Roma-

nilor însă

erd,

Italia

întreagă şi istoricul Fabius, !

care a luat part
la acest
e răsboiu ne spune că 500.000
de oameni sau. ridicat împotriva dușmanului. Dar

consulul

a avut

singur

o isbândă

desăvârşită! a

nimicit 40.000 de. oameni și un triumf i s'a. hotărât
lui Aemilius,
6. Câţivă

potriva

i
ani în

Gallilor,'

- consulii ' A/arcus"Cornelius

mică „ceată

urmă, “Bau

în Italia,

dat iarăş

şi răsboiul

Claudius. .Aarcellus

Scipio
. .Cu

acest: prilej

Ai
lupte

iîm-

l-au sfârşit

şi - Cnacus

Marcellus

cu o

de călăreţi dete lupta şi omori chiar cu

mâna 'sa pe regele Gallilor, Viridomarus.
După aceea

-_ el, împreună

cu: tovarășul

său,

a zdrobit

nenumărate

-

cete de Gali, a cuprins Mediolanum
? și a adus la
Roma. o: mare pradă. In triumful'său
Marcellus ducei,.
pe umeri,, în. câpul unei prăjini, spoli
ile unui Gal.

„1. Sapt consulii. Marcus Minucius
Rufus_și Pu.:
SEE
1.
blius
N
CorneliuPa
oa
s sa făcu
t o exped
iție
răsb
oini
că în

„contra Istrienilor, fiindeă aceștia jefuiseriă
navele Romanilor
cari

erau

„cu desăvârșire,
„În acelaș an,. sa

încărcate

cu grâu..Au
.

început al doilea răsboiu punci

: - de generalul “Carthaginean Hann
ibal
Acesta,

în: vârstă numai

presurarea

în legătură
-***

fost supuși

de

20 de

(a. 218 în. Chr.)

ani,a început îm-

Saguntului,o cetate din Spania,
care eră

de prietenie cu Romanii; Pentru:
aceasta

Cunoscut supt numele
Afilanul de astăzi, .

de Fabius

Pictor,

AIE

CARTEA ME
Şi-a

strâns

o armată

de. 150. 000

de

1
oameni.

GI.

Romanii

îi făcură, cunoscut, printr”o soli, să înceteze cu vrăş- .
mășia.. El însă nici n'a vrut să primească solia. Atunci
- “Romanii trimiseră și la “Carthagena să se dea ordin .
ui. Hannibal să nu se răsboiască cu aliaţii poporului
român. Carthaginenii le-au dat un răspuns. obraznic.

In vremea aceasta Saguntinii sunt biruiţi prin foame.
- Cei . prinşi sunt omoriţi . în cele mai strașnice chinuri.
„8. Atunci: Publius Cornelius. Scipio pleacă cu o
armată! în: Spania, 'Tiberius: Sempronius . în Sicilia:
Astfel, răsboiul împotriva. Carthagihenilor se deslănţu-

_“ieşte; Hannibal lasă: în Spania

pe ' fratele său -Has-

- drubal, trece peste Pyrenaei și-și. deschide o cale: prin :
Alpi, printrun loc până atunci neumblat. . Se: spune
că a adus cu sine. în;. Italia” $0.000 de infanteriști,
20.000 călăreţi şi 37 elefanţi. RR
.

* In timpul
„unesc
, despre

acesta

cete de

Liguri. şi de. Galli se

cu Hannibal.
Sempronius
Gracchus , auzind
sosirea Di Haunibal își trece armata din Sicilia
4

la Ariminum 1,
.9. Publius Cornelius Scipio puiraeşte cel dintai întri întâmpinărea Ini Hannibal, și-l atacă. Trupele sale
însă sunt puse pe fugă și el însuș riănit-se retrage

“în tabăra sa, Și Sempronius Gracchus se cioenește
:cu Hannibal lângă fluviul Trebia; dar e de asemenea
bătut, Multe. popoare din Italia se dau acum de îi

partea lui Hannibal. De aci, Hannibal

se îndreaptă
”

e

_+ Rimini de astăzi, oraș în Umbria.

-
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spre 'Tuscia |, unde întâlneşte pe. consulul Flaminius
pe care îl omoară, făcând 25.090 de prizonieri. Ceilalţi o luară

la fugă.

In urmă

în potriva lui Hannibal

Romanii trimit pe Quintus Fabius” Mazismus. Acesta
prin tătăgănări micșoră atacurile lui Hannibal; apui
găsind un prilej priincios îl: înfrânge.
10. In anul 538 de fundarea Romei, “Latcius Aemilius Paulus şi Publius Terentius Varro sunt trimiși “împotriva

-“lui

Hannibal,

în

locul

lui. Fabius.

Acesta prevestise pe “cei doi consuli, că nu vor putea
să birue pe Hannibal, un general așă” de priceput: și
aşă de. năpraznic,. decât ocolind lupii cu el. Dar

Varro, plin de nerăbdare şi: neţinând seamă: de sfatul

celuilalt consul, dete lupta lângă un sat din - Apulia,
numit Cannae şi amândoi. consulii sunt înfrânți
de
Hannibal. Africanii pierd în această bătălie 3.000
de
oameni şi o:mare parte din armata lui Hannibal
este”?

scoasă

din luptă;

cu_toate zicestea; în dicio

altă

luptă”

„cu Carthaginenii, Romanii mau, suferit o mai
mare
pierdere. Căci au pierit atunci consulul Aemilius
Paulus, douăzeci
zeci: de

de

senatori

foşti

consuli

au fost,

sau

foşti

pretori,

trei-

parte prinşi, parte: omoriți ;

„dintre ceilalţi bărbaţi din familiile boerești căzură
300
dintre soldaţii de râna 40.000, dintre călăre
ți 3.500,

"Cu tot acest prăpăd, niminea la. Roma
ma găsit de
cuviință. să pomenească de pace. Sclavii
— lueru ne-

Tuscia

sau Etruria. .

..

-

Careia
„ji

„nai auzit până

|

atunci — au fost liberaţi şi. conți

în: oştire 1, |

11. După lupta acăasta multe cetăţi din Italia cari

ţineau de. Romani, trecură ' de „parteă. lui Hannibal.
Acesta își arătă dorința sa. Romanilor să răscumpere:
pe prizonieri. Senatul îi răspunse, că se poate lipsi

de: astfel de: “cetăţeni, care” deși

să fie prinşi.

Pe

Pi

înarmaţi, sau lăsat

toţi aceștia Hannibal i-a omorit prin

fel de fel de torturi și trimise JE „Carthagena - trei,
* “baniţe de intle de aur pe care le scosese din mîinile
călăretilor,, senatorilor și ostașilor 'romani. — În
timpul acesta în Spania, Hasdrubal, fratele lui Han- nibal,

care 'răm! ăsese acolo

cu o armată numeroasă ca

-

să aducă. supt supunerea Africanilor toată țara, a fost
„bătut de cei doi Seipioni, generali romani, și perdi

„în laptă- 35.000 de: oameni. “Dintre aceştia, 10.000
au .
fost făcuţi prizonieri, iar, 25.000 uciși. Spre a
repară.
aceste pierderi, Carthaginenii îi trimiseră 12.000
sol-

daţi de infanterie, 4.000 de cavalerie şi - 20 elefanţi.

12. In anul al patrulea dela” sosirea lui Hannibal
în” Italia,, consulul Claudius Marcellus câştigă | o. pi-

:

ruință în potriva Punilor la Nola, o cetate din Campania.. Cu

toate

acestea;

Hannibal

pune

mâna

pe mai

“multe cetăţi romane. din Apulia, Calabria și Bruttiurm
,
În acelaș timp Philippus, regele Macedoniei, trimite”

şi el soli la Hannibal, făgăduindu-i trupe, de ajutor
împotriva Romanilor, cu: »condiţiunea că şi Hannibal
a

4.

i

1 La Roma numai
viciul - militar.

a

E

cetăţenilor le eră imgzanit

B

+ -să

=

facă, „Ser-

Ii

8.

i
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„după zdrobirea acestora să-i trimeată ajutor în. oiltra Grecilor. Solia lui Philippus fiind. prinsă gi aflându-se de însărcinarea! ei,

Romanii

trimiseră

cedonia pe Marcus, Valerius Laevinus

și

în

în Mla-:

Sardi-

nia pe proconsulul Titus! Manlius “Porquatus, căci și
această țară, | a. unoltirile, jui Hannibal, _părăsise pe

Romani, A

n

o

A

13. Astfel răsboiul' se “puriă, . în. acolaş timp, .pe
patiu' fronturi: 'în Italia în potriva lui Hannibal, în
Spania în potriva fratelui acestuia, Hasdrubal, în
Macedonia împoiriva lui Philippus, în Sardinia Smpotriva Sardinienilor şi în contra celui de al doilea Hasdrubal din Carthaginea. Acesta din urmă fu. prins de

„viu de proconsulul Titus Manlius,' care fusese. trimis!
- în Sardinia. Din. oamenii : lui Hasdrubal
fură, uciși

12.000; au fost; făcuţi

prizonieri .1.500.

şi Sârăinia

intră: din nou în puterea” Romanilor.” “Maulius : se întoarce învingător la, Roma, împreună cu Hasdrubal și

Ă cu. prizonierii.

Intre

timp

e "învins. și Philippus în

Macedonia "de Laevinus și în “Spania Hasdrubal: și
* Mago, al treilea frate al lui Hannibal, . e Pătut
de
| Scipioni, e
"14. Yece ani dela venirea sa în Italia, supt;
consulatul: lui Publius Sulpicius - şi al lui Cnacus
Kul„Vius, Hannibal se apropiă de Roma la o depărtare de .
patru mile, iar cavaleria sa chiar până la porţile
ce
- tăţii. Totug de frica consulilor cari se: apropiau
cu
“armatele: lor se retrage numai decât în: Campa
nia. In
. Spania. fratele. său Hasdrubal omoară
pe ambii Scipioni cari, timp

de

mai

mulţi

ani,

fuseseră

neconu-

:

'

,

„ CARTEA ui
tenit biruitori.

Armata

04/)

jiu

!
A

|

>

l

lor rămase, cu toate:

o

Pr

p.m

/,

acestea,

teafără, căci generalii căzură mai mult prin. „viclenie
decât prin vitejia dușmanului.: "Tot în acest timp, consulul Marcellus cuprinde din nou o mare parte . din
„Sioilia pe care puseseră mâna Carthaginehii și făcând o strașnică pradă de răsboiu la Syracusa,! cea
- mai

faimoasă

cetate

din

această. regiune,

o

strămută

la Roma. In Macedonia, Laevinus încheiă un tratat
„de alianță cu Philippus şi cu mai multe popoare din
". Grecia și cu Attalus,
în* Sicilia pune mâna,

un rege.din Asia. Trecând apoi
lângă Agrizentum și împreună

cu acest oraş, pe un Oare care Hanno,
" thaginean,

pe care

îl

trimite

la Roma

general

Car-

împreună

cu

cei mai de seamă prizonieri. și primește închinarea a.
„40 cetăţi, după ce cucdrește încă 26. Astfel punând
stăpânire

pe întreagă

Sicilia

şi

supuind

Macedonia,

S'a întors la Roma încărcat de slavă. — In Italia
“Mannibal atacând pe neașteptate pe consulul Cnaeus
Fulvius îl omori împreună cu opt.mii de oameni.

"15. Intraceea' Romanii trimit în Spania, unde de
“la moartea celor! doi Scipioni, armata romană eră fără
* comandant,

blius

pe Publius

Scipio

ţară. Erâ

care,

în vârstă

Cornelius

Scipio, fiul lui Pu-

și. el, purtase răsboiu
de'24

de - ani,

un

în: acceaș :

bărbat

poate

«cel mai de seamă, atât din vremea sa cât și din veacurile

următoare.

Acesta „cuprinde

Carthagena

din

* Spania, unde Africanii, își aveau tot aurul, tot argintul |
şi toate munițiunile de răsboiu și unde păstrau pe

«cei mai de frunte. obstatici pe
„ Spania.

Priuse aci pe Mago,

care îi luaseră din.

fratele lui Hannibal, . pe

ă 3 îm ă

|

:

|

i

tuznoeriis

care îltrimite la Roma

|

împreună

cu

»

ceilalţi prizonieri.

„ Vestea acestei isbânzi pricinueşte la Roma o neîn- .
chipuită bucurie. Scipio dă - înapoi. părinţilor lor pe
" obstaticii spanioli, fapt care face să treacă de partea
sa mai toâtă

Spania. Nu

şi pe Hasdrubal,

niult

după

aceea

înfrânge

fratele lui Hannibal, îl.pune pe fugă

şi-i în o foarte “mare: pradă

de

răsboiu.

16. In timpul acesta consulul Quintus Fabius. Maximus ocupă 'Tarentum, în care Hannibal îngrămădise multe merinde de răsboiu. Aci omoară. chian .
„pe: Carthalo, unul din generalii lui Hannibal, vinde
25.000

»

de prizonieri.

împarte

prada

soldaţilor

săi și

varsă în tezaurul publie venitul vânzării prizonierilăr.
Cu

acest.

prilej,

un

mare număr

de state

cari

atâr-

naseră de Romani şilse deteră în urmă pe partea lui

Hannibal, se supun. din 'nou lui! Fabius Maximus. In
anul următor, Scipio-are isbânzi frumoase în Spania,
unde,

ajutat "de : fratele

său

Lucius

Scipio,

cucereşte

din nou 70 de cetăţi. In Italia însă au fost mai puţin

norocoşi, căci consulul Claudius Marcellus este omorit .
de Hannibal.
17. In al treilea an. dela sosirea sa în Spania, Sci„„ Pio avi din nou succese strălucite. După ce înfrânse
întro cruntă bătălie pe regele acestei țări, îl cinsti
cu prietenia sa şi dintre toți, Romanii el a fost
cel
„dintâiu învingător care na cerut de loc obst
atiei

unui dușman biruit.

„18

.:

pu

.

Hannibal pierzând: orice nădejde de a mai
putea

păstră mai departe Spania. împotriva lui Scipio,
chiamă în Italia pe fratelessău Tasdrubal împreu
nă
N
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cu toate “trupele. Dar. acesta, venind. pe acelaș drum,
pe care îl făcuse și Hannibal, cade în cursa cei întind [lângă fluviul Metaurus] la Sena,. cetate în Pi-

„cenum, consulii” Appius Claudius Nero şi Marcus
Livius Salinator. A căzut, totuş luptând vitejeşte, ijar
>nenumăratele sale trupe au fost. sau măcelărite sau
"prinse și o mare-sumedenie de aur şi de argint este.
cărată la Roma.
Acest dezastru făcii pe
- “să-și piarză. nădejdea în reuşita răsboiului.
din potrivă, căpătară mare curaj şi chemară
poi pe Publius Cornelius Scipio, Acesta intră

“încărcat de slavă.
Da
19. Supt, consulatul lui Quihtus Caecilius
Lucius

Vâlerius

| toate.

cetăţile. din

E
și al lui.

Bruttium,

cari

âtârnau de Hannibal, trec. pe partea Romanilor, 20. In anul al patrusprezecilea - dela. sosirea ui
Ilannibal

.

Hannibal, Romanii,
şi ei.îna- .. .
în Roma

|

în Italia, Scipio, făptuitorul atâtor isprăvi

- strălucite în. Spania, este ales consul şi e trimis în
Africa. Acest mare bărbat se credea că are în sine o'
oarecare putere dumnezeiască și lumea, bănuia că el
are întrevorbiri chiar cu zeii. La sosirea sa în Africa,
se ciocnește într'o luptă cu: Hanno, | "comandantul

Africanilor, şi-i nimici armata. Intr'o a doua luptă îi.

cucerește tabăra, îi omoară 11.000 de oameni şi face.
prizonieri 4500. * Prinde și pe Syphax, regele“Numizilor,
“tabăra,

care

se unise 'cu. Carthaginenii - şi-i cuprinde
apoi trimite la Roma pe acest” rege împreună

cu cei mai de seamă Numizi şi cu prăzi nenumărate.
La vestea acestei izbânzi, mai toată Italia părăseşte | pe “Hannibal. "Acesta, primind şi d ordin dela Car-

.
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o

thagineni,

se

întoarce

mari jafuri.
„21. Astfel,
“pă

de

Hannibal
Scipio

în.

:

Africa, unde

Scipio făcea

A
E
aa
după un răsboiu de 17 “ani, Italia sea-

Carthaginenii
pace.

EUTROPLUS

[care

o părăsi,

trimit o
însă

zice-se

solie la Scipio

o. trimete la Roma

plângând].

ca să-i ceară

să intre în vorbă

cu senatul. EI. din 'parte-i le-a învoit
un armistițiu de 45 zile, pentru ca să Doată să. mear
gă la Roma și
„să se
întoarcă și primi dela ei 30.000
de punți de
argint. Senatul însă .dete lui
Scipio însărcinarea, de
a încheiă pace cu Carthaginenii.
Scipio li-o hătări în
următoarele condițiuni: Carthagi
nenii să nu păstreze
“mai mult de trâizeci de coră
bii, să dea 500.000 de |
pfunţi de arpint şi să. îna
poieze pe prizonieri și pe
.
dezertori,
Mi
;
|
IE
29, Intr'aceea Hannibal
întorcându-se
în: Africa,
pacea "începe să fie turb
urată şi Carthaginenii fac
mai multe fapte dușmănoas
e. Cu toate acestea, Scipio
dă.

drumul

"sa

pe când aceștia

Hannibal,
.

“șește

solilor. lor,

prin

biruit
.

a

e

făcuţi

prizonieri de

se întorceau din

Roma. Chiar

de Scipio în mai multe lupte,

cere

i

..

pace.

!

Scipio

-

le

-

armata

dărueşte

sfârA

pace

a
"în aceleași. condițiuni ca şi
mai înainte, adăugând
însă, din „Cauza nouei vielenii
încă, 100.000 pfunţi de E
„argint pe lângă cei 500.000.
Carthaginenii Tespinseră
aceste

condițiuni și. deteră
„înceapă lupta. Răsboiul este
Scipio: şi Masinissa, un “alt
făcuse alianţă cu: generalul

ordin lui Hannibal să
declarat Carthapinei de..
Tege al. Numidei, care
roman. Hannibal. trimi-

sese trei spioni în tabăra
romană. “Aceşti spioni îns
ă

N
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fiind prinşi, Scipio dă ordin să-i ducă în tabăra sa
şi să li-se arate toată ar mata: In urmă porunci să-i
ospăteze

şi să. le dea drumul,

pentru

ca să spună lui

Hannibal ceeace au văzut.
|
:
23. In vremea aceasta, amândoi generalii se pregătesc de luptă, cea mai vrednică de amintit din. câte
su dat vr 'odață, armatele având în fruntea lor pe
.cei mai mari generali din lume, Scipio ieși biruitor
“şi puţin lipsi ca_să' nu puie, mâna și pe Hannibal, :
care scapă la început cu un mare număr de călăreți,
apoi

cu

20

și, în sfârșit,

de abiă cu: 4. In

tabăra lui.

Hannibal s "au găsit, 20.000 pfunţi de argint, 800 pfunti

de aur și o mare cantitate de obiecte preţioase. După

această bătălie, S'a- făcut pace cu Carthaginenii. Scipio
se întoarse la Roma . și a fost cinstit cu un triumf
“strălucit; şi din acel moment ,primi și numele de |
| Africanus. Astfel. se sfârşi al doilea, răsboiu punic,.
care a ținut. 19 ani.

a

CARTEA IV-A,

Cuprinsul, — 1

2. Răsboiul

mmacedoneaii. în contra regelui

Philippus. —3, 4, “Răsboiul syriac în contra regelui Antiochus. — 5. Triumtul lui Fulvius! asupra Aetoliilor şi moartea

“lui

Hannibal, €— 6, 7, 8.

contra

lui

- Triumfurile

Al doilea

Perseus;

răsboiul. illyric

celebrate

la

răsboiu
în

macedonean, în

contra lui

Gentius. .

Roma. — 9. Succesele lui Mummius

în Spania. — 10, 11, 12. Răsboiulal treilea punic; dărâmarea
Carthaginei,— 13. Al

treilea

răsboiu

macedonean _in

contra

70
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lui Pscudophilippus.

—

14. Răsboiul

achaic “sau:

corinthian,

“dărâmarea Corinthului.— 15, Răsboiul macedonie
al patrulea
in contra lui Pseugoperseus. — 16. Succesele
Romanilor în
Spania în contra lui Viriathus, — 17. Răsboi
ul numantin. —
18, Attalus lasă poporul roman de moșten
itor al regatului

său. — 19. Triumful lui Junius

Brutus

asupra Gallaecilor şi

2

Lusitanilor şi_al lui “Scipio Africanus
„asupra Numantinilor. — 20. Dezastrul lui Crassus în Asia
în răisboiul în contra,
lui Aristonicuş ; Perperna : repară pierder
ea, — 21, Beeon-

struirea Carthaginei şi prefacerea ci în
colonie romană. —
22. Răsboiul în contra Gallilor transalpini
şi în contra lui
Bituitus, : şeful „Arvernilor, Dezastrul său.
— 23. - Trimiterea

unei colonii la Narbo. — 24. Riăsboiul nenoro
cit al lui Cato
în 'Thracia,

în contra

Scordiscilor. — 25. Triumfurile

ccle"brate asupra Sardiniei și 'Thraciei.— 26,
27. Răsboiul iugurthin. |
1. După terminarea

răsboiului punic urmă

7dsboiul
în contra lui Philippus, regele Bacedori
iei, 7
2. In ânul 551 dela fundarea. Romei a
fost trimis

împotriva regelui Philippus, Titus
Quinetius Flâminius
“care îl bate şi-l sileşte să facă
pace în următoarele.
condițiuni:să nu se maj le
ge
. de cetăţile grecești

a căror apărare

Romanii

o: luaseră

să dea înapoi “pe “prizoni
eri
„păstreze . numai :50 de corăbii,

“Romanilor ;

4000 ptunţi

să

plătească,

de 'argint

timp

și

să

împotriva

lui;

şi pe
dezertori; să
iar celelalte să le dea

de

zece

ani,

dea ca obstatie

câte

pe.
"fiul său “Demetrius, Titus Quin
ctius declară răsboiu şi Spartanilor; pe căpeteni
a acestora, Nabis, îl învinge :
şi

îl sileşte să i se supuie în: condiţiu
nile în care el:

voi. “Mare

slavă

triumfal, duse

pe.

câștigă, când,

înaintea carului. său

cei. mai. străluciți : obstatiei, pe

,

-
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„Demetrius, fiul lui” Philippus și. pe Armenes, fiul
lui
Nabis.
3, După răsboiul cu Macedonia urmă
râsboiul cu
Syria, împotriva regelui Antiochus, - supt consulatul
lui Publius Cornelius Scipio şi al lui Marcus Aci“lius Gilabrio.: (a.- 190 în. de Chr.). Hannibal de frică

“să

nu

fie dat

pe mâna

Romanilor.

îşi "părăseşte

pa-

tria sa Carthagena şi : se unește cu acest Antiochus. -

Mareus
„Într”o

Acilius Glabrio

năvală,

se luptă cu. folos în Achaia.

în vreme -de noapte,

puse mâna

pe ta-

"băra regelui Antiochus și-l făca să-fugă. Lui! Philippus însă, fiindcă dăduse ajutor : Romanilor împotriva
lui Antiochus, i-a înapoiat pe fiul său.
DE
4. Supt consulatul lui Lucius Cornelius Scipio și
al. lui Caius Laelius, porni Scipio : Africanul
înnipotriva lui Antiochus, ca locotenent al fratelui său,
Lu-

cius Cornelius Scipio, pe atunci: consul. “Hannibal,
„care eră: împreună cu Antiochus, este biruit într'o
luptă pe apă. Dar chiar. Antiochus: însuş este în-i
vins în urmă de consulul Cornelius Scipio în: marea
bătălie dela . muntele Sipylus de: lângă Magnesia, '0
cetate din' Asia. In această bătălie au luat parte fiind
întrajutorul Romanilor şi Eumenes,' fratele lui Atta„us, fondatorul Fumenici din
Phrygia: Antiochus
„pierzând 50.000 soldaţi din arma infanteriei și 3.000

“ din cavalerie a cerut pace. Senatul i-a încuviințat-o în

“aceleași condițiuni” în cari i-o propuseseră şi înainte
“de a fi fost învins şi anume să. insă din uropa şi
din

Asia

Romanilor

și să se retragă

dincolo. de Taurus;

10, 000 talanţi și,i. 20 de obstatiei

să dea

şi - săX le

|

75.

|

n
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pună în palmă pe Hannibal,
răsboiu. Lui Eumenes îi dărui!

din

Asia, pe

cari

pricinuitorul acestui
senatul toate orașele

le perduse Antiochus

campanie;
nilor cari

de asemenea.
ajutaseră
pe

Antiochus.

Scipio

în această

dădă multe cetăţi RhodieRomani în. contra regelui:

se întoarse la „Roma încărcat de

mărire și odată cu cinstea triumfului. primi numele
de Asiaticus, fiindcă subjugase Asia, după cum fratele 'său s'a numit Atricanus, fiindcă subjupase Africa

.

„5. Supt consulatul lui Spurius Postumius . Albinus și al lui Quintus Marc
us
- Philippus,
Marcus
Fulvius își sărbători: triumful asupra Actolienilor. —
Hannibal, după supunerea lui "Antiochus, se aciolă
la Prusias, regele Bithyniei, de frică să nu fie dat
pe
mâna Romanilor: dar, fiind cerut și lui Prusias de
Titus Quintius Flamiaius şi, fiindcă eră pe “cale
de

a fi predat,a băut venin şi-a fost . îngropat

byssa, la

frontiera Nicomediei.

6. După moartea 'lui Philippus
care pe de o parte sa luptat
- pe

de altă parte

în

la Li-

a

regele. Macedoniei,
contra

|

Romanilor,

le-a dat în urmă ajutor împotriva lui

Antiochus, se ridică în Macedonia fiul acestuia,
PerSeus, cu o armată uriaşe. De partea sa
aveape Cotys,
-regele 'Thraciei, și pe un rege din
Iilyric, numit
Gentius. De. partea ' Romanilor erau
"Eumenes, în
Asia, Ariarathes în. Cappadoeia, Ptolema
eusîn Egypt
şi Masinisea în Numidia. Prusias,
regale Bithyniei .
însă, neţinând seamă că soţia sa
eră o soră a lui
Perseur,

rămase

nentru.

lui Perseus cu răsboiu

Romanii

pe consulul

trimit

Publius

în

contra

Licinius, .

„CARTEA IV

78

.

care

este însă bătut

într'o luptă hotăritoare. Cu toate

“acestea, Romanii, deși bătuţi, nau încuviințat regelui
pacea pe care ei o cereau,- -decât în următoarele conditiuni:. să se -predea atât pe. sine câtiși pe ai săi

senatului și poporului roman. -Curând după aceea, a
fost trimis în contra Îni Perseus consulul Lucius
„ Aemilius Paulus și în Illyric, în contra lui Gentius,
praetorul

| Caius

Anicius. Gentius

a fost înfrânt ușor,

” într”o singură luptă,: şi: curând după

De

așișderea căzură,

manilor,

mama

sa, soţia sa, doi fii ai săi;. împreună

„cu un frate.. Răsboiul se sfârși„de zile şi, mai înainte ca să se
expediţiunii, sosi vestea despre
7. Cu Perseus Ansă lupta o
lius

Paulus,

In 3

Septemvrie,

astfel în timp de 30.
fi auzit de începerea
văpunerea lui Gentiue.
dădă "consulul Aemişi-l

20.000 de oameni. diu infanterie.
împreună

cu

aceea se predă.

în acelaș timp, în mâinile-Ro-.

ea,

au

scăpat

perdut decât: 100 de soldaţi.

birui

omorându-i

Cavaleria, și regele

neatinși.

Romanii:

nau

“Loate cetăţile din Ma-

cedonia cari: atârnau de Tege, se, supuseră Romanilor. Regele însuș, fiind părăsit de ai. săi, căză în mâi-.
nele. lui Paulus. Cu toate acestea,
mai multă cinste decât se arătă de
vins.' Acesta voind să se arunce
: Paulus -nu l-a lăsat, ci l-a aşezat;

Aemilius . îi arătă |
obiceiu unui înla picioarele Mui,
lângă sine pe uri

"scaun. Pe Macedoneni şi pe Illyri Romanii i-au silit
"la următoarele îndatoriri : să fie liberi și să le dea
jumătate din dările pe care -ei le pliiteau până atunci regilor. lor, ca dovadă că popor rul roman purlă răs“botul mai mulț din ţubire pentr u dreplate: decăt din

-

Ta,
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interese cgoisticel. “Paulus rosti aceasta într'o adunare
de mai multe popoare şi pe trimișii acestor popoare,
îi. ospătă cu un -ospăţ strălucit, spunând că tocmai
acela care ştie:
să învingă în răsboaie trebuie că ştie

şi cum se pregătește un ospăț.
„8. Curând după aceasta, cuprinse eL70 de cetăţi, din
Epir, cari se resvrătiseră. Prada o împărţi între soldaţi. Se întoarse apoi: la Roma în mare alaiu,'pe
corabia lui Perseus care se spune că ar fi fost de
o mărime neobicinuită; se zice că ar fi avut 16 rânduri de lopeţi. I sa făcut un triumf strălucit, fiind
purtat

pe

un

car

aurit,

împreună

cu

cei

doi

fii

ai

săi la dreapta și la stânga. Inaintea .carului “mer.
geau cei doi fii ai regelui Perscus şi însuș. Perseus,
în vârstă de 45 de ani. După el primi și Anicius -

un triumf

asupra. Iliyriilor. Inaintea

carului _mergeă,

Gentius cu fratele său şi cu fii săi. Ca să vază această
privelişte, veniră la Roma regii mai multor popoare,

între cari Attalus și Eumenes, regi din Asia, și Pru-

sias, regele Bithynici. Aceştia sunt primiţi cu mare
cinste şi cu învoirea senatului depun în: Capitoliu

darurile

pe

cari le-au adus. Prusias prezentă senatului

şi pe fiul său Nicomedes.
9. In anul. “următor,

Lucius

.
Mummius

avă

isbânzi

„de răsboiu îi Lusitania. Și consulul Marcellu
sa fost

2

norocos după aceea în încercările sale
de aci.
10. După aceea 'sa început. al
lreilea răsboiu

punie în anul 602 „dela

fundarea

Romei, supt

con=

1 Uz apparerei populum Romanttn
ro aenuitaţ € 72agîsy guam
atarilia dimicare,
.
P
4
sa

_
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sulatul lui Lucius Manlius Censorinus
cus Manilius, cincizeci şi unu de ani

şi al lui: Mardupă răsboiul -

al doilea punie.. Acești consuli deschiseră: vrașmăşiile
cu împresurarea Carthagriniei. In contra lor aveau pe generalul carthaginean Hasdrubal ; un al doilea general, .
Phamea, comandă, cavaleria Carthaginenilor. In acest
_Tăsboiu își făcea armata ca tribun militar: Sepio, un
„nepot al lui Scipio Africanus. Eră temut şi cinstit de
toată lumea, căci eră cunoscut ca un ostaș plin de
curâj şi cu o nare pricepere. Făcuse de altfel multe
“servicii consulilor -și 'câi doi generali Carthagineni,,
atât Hasdrubal

în

acea parte,

cât și: Phamea,

unde

11. În vremea aceasta,
„Numidiei,

ecare

se fereau

”

moare și Masinissa, regele

timp 'de aproape

alianţă cu Romanii,

! să se lupte

er Seipio..
60

de ani fusese

în vârstă 'de 97 de

în

âni, lăsând |

după sine 44 de copii. După „dorinţa sa, Scipio
“să împartă regatul între fiii legitimi ai lui£,

avea

12, Scipio, al cărui nume ajunsese acum vestit, deşi

tânăr, este ales consul și trimis în contra Carthaginei.
El o. cuprinde

și-o dărâmă. Aci găsește prada pe care

Carthagena o adunase;

dărâmând diferitele cetăţi, și

dădă înapoi monumentele de artă ale Siciliei, Italiei
„și Africei acelor cetăţi cari le recunoșteau ca fiind
“ale

lor,

Astfel a fost distrusă

Carthaginea

după 700

de ani dela întemeierea sa. Scipio își câştigă numele
pe' care îl avuse bunicul său, 'adecă să se numească
și el; pentru vitejia sa, dfricanus tunior.
i, Erau trei fii legitimi Micipsa, Gulussa şi Manastabalus,
Lă
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13. Intacea în' Macedonia,
philippust.pune

mâna

un oartcare

Pseudo-

pe arme și zdrobește

cu totul

armata romană a praetorului Publius Juventius care”
fusese trimis împotriva sa. Romanii, în urma

aceştuia,

trimit împotriva. falsului Philippus pe Quintus Caecilius Metellus. Acesta după ce îi ncise 25,000 de
oameni, ocupă din nou Macedonia şi pune mâna și
pe Pseudophilippus.

+

|

14. Sa pornit apoi răsboiu şi împotriva Corinthienilor, unul dintre cele mai' vestite popoare din Grecia.
Pricina a fost o. ocară adusă unei solii romane. Con-sulul Mummius le cuprinde cetatea și le-o dărâmă.
In chipul acesta se „sărbătoresc la Roma trei triumfuri
strălucite: al lui Africanus asupra Afrieei, înaintea.
carului căruia eră dus Hasarabal, al lui Metellus
asupra Macedoniei, înaintea carului căruia eră dus.

- Andriscus
asupra

sau

falsul Philippus

şi al lui Mummius

Corinthului, înaintea carului căruia erau purtate

statuele de aramă, tablourile. şi alte podoabe .ale
acestei cetăţi aşa de vestite.
NN
15. Ia Macedonia incepă din nou răsboiul, Străngându-şi

o armată

de

sclavi, un

alt şarlatan,care

se.

dedeă drept fiu al lui Perseus. Cu toată armata sa N
_de 15,000 de. oameni, a fost biruit de - “qmuaestoral .
Tremellius.,

_.

:

E

:

16. In acelaș timp, isbuti să facă iisprăvi strălucite
Metellus în Celtiberia în contra Spantolilor. Lui îi
-urmă Quintus Pompeius şi nu mult după aceca a fost
. 1 Philippus cel fala. 1pevânic, îns, “presupus, EL
' Andriscus,

se

numiă
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trimis şi Quintus Caepio, tot pentru acest răsboiu pe.
care îl purtă în contra ' Romanilor! în Lusitania un.
“oarecare Viriathus. Fiind îngroziţi. de . venirea lui
Caepio,

soldaţii își omorîră pe generalul lor Viriathus,

„după ce 14 ani! ținuse Spania în răsvrătire în contra
"Romanilor.

La

„cap “de bandă,

început,

acesta

în -cele din

fusese

un cioban,

apoi

urmă atâtea popoare şti

el să aţâţe, că trecea drept apărătorul” Spaniei -împo=
tiva Romanilor. Când asasinii. lui -îşi cerură dela *
consulul Caepio răsplată, primiră răspunsul, că Romanii
"nici odaiă 7vau încuviânțat ca
« un. comandant să fie
ucis de proprii săi soldaţi |. .
o.

117. In urmă; consulul Quintus Pompeius, fiind îni
vins de N umantini, al căror stat eră cel mai puternic
din Spania, încheiă o pace rușinoasă. După el consulul Caius Hostilius Mancinus făcă din -nou cu
Numantinii un tratat scandalos, pe care însă senatul
"și poporul roman nu-l întări. Ba încă, chiar pe Man-..

cinus îl deteră. pe mână
se răzbune de ruperea

dușmanilor, pentru ca ci să
păcii chiar

pe

făuritorul tra-

tatului. După rușinea de a fi fost de dovă ori biruiți
de Numantini, Romanii aleg pentru a doua oară de :
consul pe Pablius Scipio - Atricanul' şi-l. trimit în

„ Numantia, “Soldaţii se” obicinuiseră cu destrâul şi cu
trândăvia.- Scipio

începă prin

a-i. îndreptă, dar fără

asprime şi mai mult prin muștrulueli decât prin pedepse. Apoi „ocupă mai multe cetăţi din “Spania, pe
unele cu putere înarmată, pe altele; predându-i-se de
————

.

i

Lă

+ Nunqguam Romanis placuisse “imperatorem a Sas milititna
înterfiei.

-

7
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bunăvoie. In cele din urmă, după o împresurare înde-

lungată, cucerește
face

una

cu

prin

foame chiar, Numantia

și o :

pământul. Restul provinciei îi se supune.”
,-

18. In acelaşan Attalus, rege din: Asia, fratele
lui
„Eumenes, moare lăsând ca moștenitor al regatului
său

“pe poporul roman. Astfel, printiun
testament, Asia!
intră în stăpânirea imperiului roman,
|
i
19. Curând după aceasta, Decimus
Junius Brutus

își siirbători
Gallaccilor

cu mare

strălucire triumful său asupra

și Lusitanilor

și Publius

al doilea triumf al. său, asupra

ce, eu

patruzeci “de

întâiul triumf asupra

ani

mai „înainte,

Atricei, . a

20. In timpul acesta

Scipio Africanus

Numantinilor,

Aristonicus,

după

își sărbătorise

:

un fiu natural.

-al lui Eumenes, care. fusese frate
al lui Attalus, face,

să isbuenească un. răsboiu

în Asia:

Impotriva,

lui e
"trimis Publius Licinius „Crassus,
având nenumărate
„trupe din partea unor. regi: căci
sărifă într'ajutorul
Romanilor și Nicomedes, regele Bithyniei:
și Mithridates

regele Pontului, cu care Sa purtat;
în urmă un:
răsboiu așa de crâncen, și Ariarathes,
regele Cap|
padociei și Pylnemenes, regele
Paphlagoniei. Cu toate

„acestea, Crassus a fost biruit
și omorît în luptă, »
Capul lui a fost dăruit luj
Aristonicus, iar trupul
îngropat

la Smyrna. După ce consulul
roman Per_Penna, care veniă să înlocuiască
pe Crassus, a aflat
despre dezastrul acestei expediţii,
Sa 'prăbit să între
în Asia şi sil. prin foame
pe Aristonicus să se.
A Supt. Asa se înțelege numa
i provincia” Asia, a cărei
tal eră Pergamos.
capia
N
.

N

>

ze
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„19

+

predea

în cetatea

Stratonice,

unde se adăpostise după

„perderea luptii. - Aristonicus, din ordinul senatului,
- _-a fost strâns de gât la Roma în închisoare, «ecăci nu
putea, servi la triumful lui Perpenna, . care murise la
Pergamos,

pe când

se întorceă

| 2, Supt consulatul

lui

la Roma.

Lucius: Caccilius Metellus

şi al lui Titus Quintius Flaminius, Carthagena din
"Africa a fost, din ordinul senatului, din nou reclădită,
așă, precum se vede și astăzi, după ce timp de 22 de

“ani fusete rasă de pe pâmânt. de Scipio. Au fost stră- mutaţi

aici colonişti romari..

92. In anul 627 dela fundarea Romei, consulii Caius
Cassius Lorginus și Sextus Domitius Calvinus. pornesc cu răsboiu împotriva Gallilor de dincolo de Alpi
şi împotriva celui
contra Arvernilor

„fluviul Rhodanus

mai. puternice stat. din acea vreme
şi a regelui lor Bituitus şi lângă

măcelăriră o nenumărată mulţime de .

“ oameni, Din sălbile Gallilor au adus. la Roma opradă
foarte mare. Bituitus, se dete în mâna lui Domitius,

care îl aduce-la Roma şi: amândoi consulii dobândiră
un triumf strălucit.
e
23. Supt consulatul lui Marcus Poreius. Cato și al
=
lui Quintus Marcus Rex, în anul 630. dela fundarea

Romei, s'a statornicit o colonie în Gallia, “la Narbo.
În anul următor, consulii: „Lucius Caecilius Metellus
şi. Quintus Mucius. Scaeiola își „sărbătoriră triumful

" lor asupra Dalmației.
a
z
: 24. In-anul 635 dela fandarea Romei, consulul
Caius Cato se răsbot cu Scordiseii, dar a fosţ bătuţ
în chip

rușinos;

-

a

|
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25.: Supt consulatul lui Caius Caecilius Metellus și
al lui Cnaeus Carbo, amândoi fraţii Matelli dobân:,

diră un triumf,

în

acecași zi, unul asupra Sardiniei

celălalt asupra 'Chracici.

Se mai răspândise la Roma

svonul că Cimbrii din Gallia ar fi pătruns
26.

Supt

consulatul

lui Publius

“Scipio

în Italia.
Nasica

și

al lui Lucius Calpurnius Bestia, s'a: declarat răsboiu
lui. Juguriha, regele Xumizilor, fiindcă omorise. pe !
frații săi. Adherbal

și amici

ai

şi Hiemps sal, fiii lui

Micips a; regi

voporulai. roman. - În - potriva

lui a fost

trimis cu armată consulul Calpurnius Bestia. Acesta
fiind mituit cu bani de rege, face o pace rușinoasă,

de care însă senatul n/a ţinut seamă. După. aceea, în
anul următor, pleacă în contra lui Jugurtha Spurius
Postumius Albinus. Printro' 'greşală a fratelui său și
această expediţiune se sfârşi cu rușine.
i
21. Pentru a treia oară primește acum comanda
„Quintus Caecilius - Metellus: Acesta, fără să “pedepsească pe cineva: cu vI'o pedeapsă sălbatică, folosindu-se

de o asprime

aduse din
mană.

nou

strașnicii,

pe

soldaţi

dar

la

și

de

vechia

Infrângând _ pe Jupurtha

în

cumpiătare,

disciplină

mai

multe

TO

lupte,

omorându-i sau prinzându-i elefanții, isbuti să cu-.
cerească mai multe cetăţi. Dar, când eră să pue capăt
răsboiului,

sosi

în

-locu-i

acelaş timp

și

pe

Jugurtha

Mauritaniei,

. care venise

Marius.
în

și

Acesta

pe

ajutorul

birue

Bocchus,

în

regele

-Numizilor,

Și

Marius cucerește câteva cetăţi din Numidia și sfârşește “războiul, după ce prin quaestorul său Cornelius Sulla, un om firă seamiin, pune mâna- pe: Ju“

:

CABTEAV
gurtha.

Acestaia

înainte

luptase

lanus,

colegul

fost

vândut

alăturea de
lui Quintus

în Gallia, Minucius. Rufus

1.

sr

de Bocchus,

el.

Marcus

Metellus

care

mai

Junius

Si-

birue

pe Cimbri

pe Scordisei și pe Triballi

în Macedonia, și Servilius

Caepio pe

Lusitani

în

Spania. - Două triumturi. sau sărbătorit asupra . înfrângerii lui Juguirtha ; 'primul de Metellus, al doilea
' de Marius. Jugurtha, împreună cu cei doi fii ai săi,-!

au fost purtaţi în lanţuri înaintea carului lui Marius.
Curând după aceea, din ordinul consulului
strânși de gât în închisoare, i

Bo

».

pf

-

OARTEA V-a,

îi

au fost.
N

-

po

Cuprinsul. — 1, 2. Răsboiul cu Cimbrii și cu aliaţii lor din,
Germania și din Gallia. Supunerea acestora — 3. Răsboiul cu
socii — 4. Primul -răsboiu civil; luptele dintre Marius și
Sulla — 5, 9. :Răsboiul cu Mithridates; răsboiul
| tinuarca i Sfârșitul riisboiului marian.» *

1, In yreme
potriva

Teutoni! şi

con
-

ce se dedeau luptele din. Numidia im=

lui Jugurtha, consulii

romani

Marcus - Man-

lius şi Quintus” Czpio'. fură bătuţi și
de

tracic ;

de- Tigurini Și de

de

Cimbri

Amr ont,

şi

popoare

din Germania și din Gallia, și fură așa de crunt stri- .
viţi lângă râul Rhodanus, că își pierdură și lagărut
iși o mare parte din armată. La Roma spaima a fost:
grozavă, cum

n'a fost nici în timpul lui: Hannibal, în

mpul? răsboiului punic; 'se temeau că o să se întoarcă
4

N

G.
.

|
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„ din” nou “Gali la: Roma. Do aceea,

- gurthină, Marius

dupi biruinţa. iu-

este ales pentru a dona oară consul

și însărcinat cu răsboiul împotriva “Cimbrilorși Teuz
“tonilor. Şi fiindcă răsboiul
. cimbrie trăgănă, îi s'a
încredinţat

consulatul

și pentru a treia oară şi pen-

tru a patra oară: In al patrulea consulat a avut
de
tovarăş pe Quintus Lutatius Catulug, Ciocnirea cu
Cimbrii, în cele două lupte ale sale, a fost așă de
puternică, că nimici 200.000 de duşmani și făca.
prizonieri. 50.000, împreună cu comandantul lor
“Fento.
bodus. Pentru această” faptă strălucită a
fost ales :*
“pentru a Gineea oară consul, deși nu eră
de faţă.

„a, Intraceea.. Cimbrii și 'Teutonii,. cari aveau
încă
mijloace nesfârșite, tree.în Italia... Caius Marius
și

Quintus Catulus pornesc din nou în contra
lor. Is:
bânda a fost mai ales de partea lui Catolus,
Ambii
- “generali, luptând alăturea, au ucis în
luptă sau în

fugă 140.000 de oameniși au făcut prizonieri
60.000. |

"Romanii: mau

pierdut din

amândouă

armatele

„mult de 300 soldaţi. Au cucerit dela dușmani

mai

33 de

steaguri: din acestea două le-a
. cucerit
; armata lui
Marias, treizeci și unu armata lui Catulus.
Astfel s'a:

sfârşit acest răsboiu;. generalilor, la amândoi,
li sau
hotărit onorurile

triumfului.

i

3. Supt consulatul lui Sextus Julius -Cacsar
şi al
lui, Lucius! Marcius Philippus, în anul
659 . dela fun„darea Romei, pe când liniştea domnia
mai peste tot
locul, Picentinii, Alarsii și Pelignii stârnesc
un răsboiu foarte primejdios, - o
Da
Aceștia deși, de ani nenumărați, primiseră de bună
|

1:

_
1

E
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domnia

-

Romanilor, începură acum

|

E

j

aa

să râvnească la ega-

litatea de drepturi, deopotrivă cu Romanii.

Răsboiul

acesta avea să aibă urmări foarte primejdioase. Cu
acest prilej a fost! ucis consulul Publius
Ratilius,
apoi Caepio, un tânăr de mare nădejde. și Porcius.
“Cato, al doilea consul. Picentinii și Marsii aveau îm-

potriva Romanilor de comandanţi

pe Titus

Vettius,

Hierius Asinius, Titus Herennius şi Aulus Cluentius.
Romanii câştigară isbânzi însemnate -'supt Caius Ma-

rius, care fusese ales pentru a şasea oară consul și supt Onaeus Pompeius şi mai ales supt Lucius Cor-!
_nelius Sulla care, între-alte fapte strălucite, a bătut
pe comandantul dușmanilor. Cluentius atât. de crunt,
că l-a pus pe fugă Gu toată armata sa cea numeroasă,
fără să piarză mai mult -decât un siagur om. Cu toate
acestea, răsboiul

se tărăgănește cu mari pierderi, patru

ani de zile. De abiă în anul
consulul

răsboiu
4.

In

I.ucius

Cornelius

al cincilea îl sfârșește .

Sulla, care a făcut în acest

multe înpte strălucite, deși eră numai “praetor,.
anul

662

dela

fundarea

Romii,

Sa

iscat

primul răsboiu civil și în acelaș an și răsboiul
mithridatic. Priciha răsboiului civil o: dăd Caius
Marius care eră pentru a „şeasea oară consul, În
adevăr,

având

consalul, Sulla să

poarte răsboiu

cu

Mithridates, care“ocupase Asia şi Achaia, și rămânând
el încă. câtva timp cu armata în Campania spre a.
înăbuși resturile răsboiului
cu socii, despre “care am .
amintit: mai sus, Marius cercă cu: încăpăţinare să fie
trimis el cu armata împotriva regelui din, Pontus.
Sulla supărat din pricina aceasta sosi cuu trupele sale !

cp
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înaintea Romei şi se luptă aci cu Marius

și cu Sul-

picius. El a fost cel dintfiu care a întrat în' Roma
cu oștire înarmată. Pe Sulpicius îl omori, iar pe Ma-

rius

îl

puse

pe

fugă.

Astfel

după

ce

orândui

de.

"consuli, pentru: anul! viitor, pe Cnacus Octavius și
pe
Lucius Cornelius. Cinna, plecă în Asia...
E

5. Căci Mithriadates “care

stăpânii

Armenia

împrejur,

ceput

aliat

minoră

împreună

să gonească

eră .rege

şi

cu Bosphorus,

din

în: Pontus și

Marea-Neagră,

Bithynia

de jur

cu: tot, “voi. la

în-

pe? Nicomedes,

un

al poporului roman şi a adus la cunoștința Se-

natului că el are să atace pe acest

rege

dates

aceasta, va

din pricina

unor jicniri ce i s'au adus. Senatul îi dă 1ui
răspunsul

că, dacă

va.

face

Mithri- avea

și el de furcă cu Romani. Supărat de acest răspu
ns,

Mithridates
„de aci

ocupă numai

pe regele

decât Cappadocia şi alungă

ATiobarzanes,

un. amic

al popurului

roman. Curând. după “aceea, năvăli în Bithy
nia şi
în Paphlagonia şi goni de aici pe -regii Pylae
menes
și Nicomedes, arici ai poporului roman. De
act se
îndreaptă spre [phesus şi „trimite scrisori
în Asia
“întreagă, vestind că ori: unde sar găsi.
cetățeni romani să fie omoriţi în aceeaş zi.
o.
„ 6. Intre timp, chiar Athena, capitala
Achaiei, este

dâtă în, mâna lui Mithridates de ui. oarecare. Aristi
o

din

Athena,

neralul

său

căci

Mithridates

Archelaus :cu

trimisese

120,000

infanterie și din cavalerie. Acesta ocupă,

şi restul

Greciei. Sulla

Piracu, la o mică

impresură

aci

pe

de: oameni,

pe

ge-

din

după aceea,

Archelaus în

depărtare de Athena, și izbuti să cu-

|
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5
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prinză chiar această cetate. „După aceea,. dete lupta Ă
“cu Archelaus şi îl băta aşa de cumplit că Archelaus
din 120.000 de oameni de abiă scapă cu 10,000, pe
„când din armata lui Sulla
meni.. Primind Mithridates

frângere,. îi trimite
dintre cei mai aleşi
nou cu ei. In' prima
dușmani, intre. cari
Intra doua luptă fu

a lui Mithridates.

nu muriră decât 14 oavestea despre această înPA

lui: Archelaus din Asia - 70,000e
soldaţi ai săi. Sulla se ciocni din
luptă, fuse omorîţi 15,000 . de
şi Diogenes, „fiul lui. Archelaus.
zdrobită întreaga putere. armată

Archelaus

însuș

stătă 'asctins;, în

pielea goală, timp de trei zile, într'o mlaștină. Când
Mithridates află: despre aceasta, începă tratative de
pace. cu Sulla.

-

7

1. Intvacea Sulla bate sau impune tratate de supus
-nere, Dardanilor, Scordiscilor, Dalmatinilor și” locuitorilor din Moesia. La sosirea solilor lui Mithridates,
veniţi spre a. cere pace,.. Sulla le răspunde că. nu

- primește

pacea

decât

în. condiţiunea. ca. regele să

„părăsească ţările cucerite și să se întoarcă în regatul
său. În urmă, amândoi "generalii veniră la o între"vorbire și pacea s'a iscălit, de oare ce Sulla, grăbindu-se

să se ducă la răsboiul civil, void. să-şi aibă „spatele.
liber de orice primejdie. Căci, în vreme „ce' Sulla
avea de lucru cu Mithridates în Achaia şi în Asia,
Marius, care fusese silit, să fugă, şi Cornelius Cinna,
unul dintre cei doi consuli, începură din nou răsboiul
în Italia. Intrând-în

Roma

cei râni. de vază şi pe mai

au

măcelărit

mulţi

. scriseră o mulțime
de cptăţeni,

foști

dărâmară

pe

senatorii

consuli,

pro-

chiar casa

.
.
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lui Sulla și puseră pe fugă pe soţia” şi fiii acestuia.

„Restul senatului fugi -din Roma, . veni. la
Sullaîn
Grecia și-l fugă să vie în ajutorul patriei. Acest
a
trecă în Italia, pentru ca: șă poarte răsboiul
civil
“0

împotriva consulilor Norbanus și Scipio. Prima
bătălie
dete

"Cu

împotriva

lui Norbanus,. nu departe de Capua.

acest prilej, Sulla omori

7000

de oameni

6000 de prizonieri; dintre ai săi perdă 194.

pornește
ajunge

și . în“ contra lui Scipio,

la luptă,

toată

„de sânge.

„_S. După

ce

armata

Ă

însă

"şi după ce primiră
și Papirius “Carbo,

și făca

De aci

dar, înainte de a

îi se predă fără vărsare

DR

se aleseră la Roma

alţi consuli,

consulatul Marius, fiul lui: Marius,
porni
- din nou Sulla cu răsboiu

împotriva. tânărului Marius: “Acestuia
îi omori 20.000
"oameni, pierzând și el din ai săi 400.
Curând după
aceea, întră și în Roma. Pe Marius,
fiul lăi Marius,
Îl urmări până -la' Praeneste, unde
îl :împresură și-l
sili să-şi pună capăt zilelor. 'In "urmă
dete o. nouă

luptă crâncenă împotriva lui Lampo
nius şi Carrinas,
căpeteniile partidului lui Marius,
lângă poarta Collină: :
„In

această luptă se, zice

că au luat

lui Sulla 70.000: de, oameni.

predară lui
. „nesăţioasă

Sulla, ceilalți

a biruitorului,

Din

parte

împotriva

aceștia . 12.000 se

fură! măcelăriți de mânia
fie în “luptă,

fie

în tabără,

fie în fugă. Cnacus „Carbo, celălalt.
consul, fuge

": Ariminum

în Sicilia,

Pompeius," care navea
căruia „Sulla,

unde

este

omorât

pe atunci decât 21

cunoscându-i

“curajul,

i-a

"

i

dela

de Cnacus
de ani și
încredinţat

|
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„comanda peste trupele sale, ii că după Sulla eră
socotit, el ca al doilea.
.
9. Pompeius, după ce a ucis. pe Carbo, a pus mâna,
'pe Sicilia.

De

aci

trece

omoară pe

în ' Africa_unde

- Domitius, o căpetenie a partidului lui Marius şi pe
Hierdas, regele Mauritaniei, care ajutase pe Domitius.
După

N

aceste

fapte,

Sulla

își. sărbători un

'-

triumf stră- -

lucit asupra lui Mithridates. Şi. Cnaeus
Pompeius
triumfă după “aceea asupra Africei, fiind în. vârstă
numai de 25 de ani, cinste pe care nu a mai avut-o.
nici un alt Roman. Astfel se sfârşiră două din cele
„mai nenorocite răsboaie; cel italic care se mai numește

.

şi răsboiul social și cel civil cari, amândouă, dăinuiră
zece ani. Ele. au

mistuit

în focul lor mai

mult do.

„150.000 de-oameni, într& cari 24 foști consuli, 1 foști
„ praetori, 60 foști edili şi. aproape 200 senatori.

CARTEA Va
Cuprinsul. — 1. Ritsboiul in. contra lui Sertorius, în Spa'nia. Acest general e omorit de” trupele sale. —:2. Răsboiul în

contra Macedoniei și în contra ţărilor învecinate. Triumful
lui Scribonius Curio: — 3. Victoriile şi triumful.lui Servilius”
Isauricus asupra Cilicici. şi asupra -Lyeiei. — d. Riăsboiul lui
” Cosconius î4 Illyricum şi în Dalmația. — 5. Consulul Lepi-/
dus provoacă turburări. Inăbuşirea "lor, “Iriumfurile câtorva

generali.— 6. Nicomedes,: regele Bithynici, lasă moştenitor la
moartea sa poporul roman, Noi riăsboaie. Al treilea răsboiu
mithridatic.
-4'7. Răsboiul
cu sclavii, terminat după trei ani, de

„Taacinius UICrassus.— 8. . Continuarea răsboiului cu, Mithridaţes,
>

2

8
-
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'— 9.. Răsboiul în contra aliatului
piei. —

10, Răsboiul

în contra

său "Tigranes, regele Arme.

Thracilor

şi în

contra

popoa-

relor dela Dunăre. Triumtul celor doi Lucullus. — 11. Răsboiul cretie terminat de Metellus.. Apion, regele Lybiei, lusă

",moştenitor pe poporul roman. —
țilorşi in contra lui Mithridates,

Pompeius

învinge

pe

Purtarea sa după

Tigranes

12.: Răsboiul în contra Pira-:
condus .de Pompeius. — 13-14.

şi pe alţi

regi

răsboiu. — 15. Conjurațiunea

din

Asia.

lui Catilina.—

:. 16. Triumfurile lui Metellus- și ale lui Pompeius. — 17. Răs-

boiul gallic al lui Julius Caesar, 18. Crassus e omorit intro
expediţiune în contra Parţilor gi armata sa masacrată
. —
19-25. Răsboiul civil între Caesar şi Pompeius. Evenimen
tele

acestui răsboiu. „Infrângerea şi moartea lui Pompeius...
lui Caesar. Moartea sa. —..
-

1. După
isbucniră,

ce
supt

Sulla a

restatornicit

consulatul

lui Marcus

Puterea
'

ordinea în stat, :
Aemilius

Lepi-

„dus și al'lui Quintus Catulus, .noi răsboaie:
unul în“

Spania, un al doilea
- Pamphilia și Cilicia
In adevăr, Sertorius,
.'
N
„-TIu8, temându-se - de -

fuseseră . omoriţi,

în Macedonia, un al.treilea în
şi un'al patrulea îa. Dalmația.
un vechiu partizan al'lui Masoarta . celorlalte căpetenii,.. . cari .

împing. epe

Spanioli

la răsboiu.

Impotriva lui fură trimişi generalii Quintus
Caecilius
Metellus, fiul învingătorului “lui Jugurtha
și praetorul
„Lucius Domitius.! Acesta din urmă
fu ucis de Hir“tuleius, un” general al lui Sertorius.
Metellus Sa luptat
* împotriva lui Sersorius cu sorţi feliu
riţi. In cele din urmă, fiind - socotit la Roma, nevr
ednic să poarte
acest răsboiu el singur, a fost trimis în
Spania Cnaeus

, Pompeius. In contra-acestor

doi adversari, Sertorius

avi și isbânzi, suferi însă şi înfrâ
ngeri. In sfârşit, în

CARTEAVL
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anul al optulea,

Sertorius

căză

e

de

89 -

mâna alor 'săi și

Cnaeus Pompeius, punând: capăt răsboiului, a adus în
supunerea Romanilor mai : toată Spania. . . , .

2. Appius' Claudius, în anul după consulatul său,
fiind trimis în Macedonia, a purtat lupte de, bărţuială cu

feluritele

popoare

cari

locuiau

în provincia

Rhodope şi muri 'aci din pricina 'unei boli. In locul:
lui a fost trimis fostul consul Caius Scribonius Curio.
Acesta. învinge pe Dardani și străbate până la Dunăre:
„și după

trei ani,

isprăvind

răsboiul,

trium€ (a. 71: în. Chr...
-3. E trimis apoi Publius
- titlul de proconsul,

un

și

un:

Servilius, fost consul, cu

supune

celd mai de

cari Phaselis

dobândit

bărbat plin de vlagă, în Cilicia,

„şi în Pamphilia. Acesta

cucereşte

a

Cilicia, împresoară și,

seamă cetăţi din Licia, între

Olympus.

Cuprinde şi Corycus

din

Cilicia. Se năpusteşte de asemenea și asupra Isaurilor,
cari sunt; siliţi să i se supuie și în timp de trei ani
pune capăt răsboiului 'său. [la fost cel dintâi dintre
Romani care

a trecut cu

o armată

peste

Taurus. La

întoarcerea 'sa în Roma dobândi un triamt și cinstea

de a se numi Isauricus, .
4. În Illyria e numit comandant
consul

Caius

Cosconius. Acesta

cu titlul de pro-

supune

o: mare parte

din Dalmația, cucereşte Salona! și, sfârzină răsboiul
în timp

de doi ani, se întoarce la Roma.

5.:'[ot în 'vremea „aceasta, consulul
lius

ie

Acmi-

Marcus

Lepidus, colegul lui Catulus,a voit să aţâţe
.

1 Sabwna sau Salonae,:
Spalatro de astăzi. . .

vestit

.

oraş

în

”

un

4

Tilyri:, apronpe de
Aa

|
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răsboiu civil. Mișcarea
singură

campanie.

a fost însă

In chipul

acelaș timp, „mai "multe
Metellus „asupra

doua

oară,

|

acesta

triumiuri

Spaniei,

al lui

asupra aceleeaș

=

.

iasi

înăbușită

într?o

san sărbătorit, în

și

anume

Pompeius,

provincii,

al

lui

pentru a

al: lui Curio

asupra Macedoniei și al Ini Servilius
asupră Isauriei.
6. In anul 670 dela

fundarea Romei, supt consulatul lui Lucius Licinius Lucullus și al lui
Marcus Aurelius
Cotta

, moare Nicomeles, - regele Bithy
niei, lăsând de
+ moștenitor testamentar boporul
roman. Mithridates
strică pacea și caută să “puie,
din nou mâna pe Bi-

thynia și pe Asia. Impotriv
a lui. Mithridates. senatul:
„trimite pe amândoi consulii
cari, însă, nu sunt la fel

de norocoşi. Cotta. e înfrânt într'
o luptă la Chaleedon, .
e respins în cetate şi împresurat.
După ce, însă Mithri-

dates pleacă de aci la .Cyzicus,

cu

gândul

să

puie .

mâna pe întreaga Asie, după
cucerirea acestei cetăți,
îi iese în cale celălalţ consul,
- Lucullus şi, pe când
Mithridates eră ocupat cu împr
esurarea Cyzicului, îl
loveşte dela spate, îl slăbește
prin foame și-l înfrânge
în mai multe: lupte. In cele
din urmă îl îtbpinge spre Iyzantium, care acum - se
numește Constantinopolis,
Lucullus

înfrânge şi pe

dates. Astfel

într?o

Lucullus omoară
regelui.
*
.
7. În anul

mure

singură

pe

generalii

abroape 100.000 .d6
pi

678

dela

lui Mithri-

iarnă şi o singură "vară,

fundarea mMomei,

oameni de-ai

Marcus Lici-.
nius Lucullus, un văr a]
celui ce ge luptă împotr
iva .
lui Mithridates, primeş
te ocârmuirea Provin
cie
i
Mac
e- 7
donia. In Italia izbucneșt
e deodată un răsboiu,
Şapte-.

*

+

-

N
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zeci şi patru de gladiatori, supt conducerea
tacus,

Crixus

“şi

Oenomaus,

„ arme din Capua. şi
Italia şi aţâţă

uu

lui Hannibal.

După

romani

și pe

fug.

sparg

Se

răspândesc în întreagă |.

răsboiui mai

primejdios decât

ce omoară

amândoi

consulii,

pe mai mulţi
în

celal

generali

aceeaşi
”

strâng o' armatăde aproape

lui Spar-

uşile sălei lor de

luptă, își

-

60,000 de oameni.

ț

Suut -

însă zdrobiţi de proconsulul. Marcus: Licinius Crassus,
"în Apulia, și acest răsboiu,

după ce a pricinuit rani

multe nenorociri Italiei, se sfârșește după al treilea an.
's. In anul 681 dela fundarea Romei, pe când erau
consuli Publius Cornelius Lentulus şi Cnaeus Autidius Orestes, în tot imperiul” roman nu erau decât
două

răsboaie mai

primejdioase, “cel. mithridatie

şi

cel macedonic. Comanda _0 aveau ambii Luculli, și
„anume Lucius Lucullus și Marcus. Lmcullus. Lucius
Luecullus, după lupta dela Oyzicus,-în care e] înfrânsese pe Mithridates

și după

lupta

navală în' care

îi

- zdvobise flota, se pure pe urma lui şi după ce îi
ia înapoi Paphlagonia și Bithynia, îl loveşte în chiar
regatul său și-i cucerește Sinope * și Amisos, cele mai
vestite cetăți din Pontus. Iutr'o a doua luptă, lângă:
cetatea Cabira, unde Mithridates adunase din întregul
“său regat trupe nenumărate, 5000 Romani nimicese

30.000

de

oameni

Mithridates
Armenia

aleși 'ai regelui, pun

pe fugă pe

și fac jaf în lagărul lui. Luculus ia și

minor,. a' căreia stăpânire o aveă

Mithridates.

'Totuş fugarul Mithridatese primit de 'Tigranes, regele
" Armeniei, care, după
d

ce biruişe de mai multe ori pe
”

”

”

.

pp
N

ia

Sp
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Perşi și ocupase Mesopotamia, Syria! și o „parte din
Phoenicia, domniă încărcat de o mare slavă. :

9. Lucullus urmărind pe 'dușmanul său, pe care îl
pusese pe fugă, întră și în' ţara. lui 'Tigranes, regele
Armeniei.

Aci

cucerește

Tigranoceria,

cea mai

ves-

tită cetate din ținutul Arzanenii a „Yegatului Armenian, înfrânge pe însuş regele: care eră în fruntea a '
600,000 de: oameni: înarmaţi cu platoşe și. 100.000

„de arcași și alți ostaşi, cu toate că el nu avea decât
18.000
de soldaţi. Biruinţa lui Lucullus a fost așă
„de strălucită că o mare parte din Armeni au fost
”

prăpădiţi. De aci pleacă la Nisibis, cuprinde și această
cetate și face prizonier
pe fratele regelui care avea.
“comanda aci.: Dar fiindcă generalii romani, pe care îi
” lăsese

Lucullus

cu

o parte

din

armată

ca.-să

apere

ţinuturile cucerite, dădură prilej lui Mithridates, din.
pricina netrebnicici * și lăcomiei lor, să năvălească iarăș
în Pontus, răsboiul începe din nou. Tar când Lucullus,

după cuprinderea: cetății Nisibis,) se pregăti să înceapă
o expediţiune împotriva Perșilor, a fost înlocuit.
10. Celălalt Lucullus, însă, care se păsiă ca guvernator al Macedoniei, fu cel. dintfiu dintre Romani!
care a. avut să poarte răsboiu cu Bessi (a. 71 în.
Chr).

Ii învinge

într'o

mare, bătălie

pe muntele Hac-

mus!; cuprinde Uscudama ?% oraşul Bessilor, chiar
în ziua „siocnirii, cuprinde și - Cabyle î - şi pătrunde
a Haemus, Balcanii de astăzi,
între Bess: şi Basarabii noştri.

De

obicciu

se

face apropiere,

* Probabil Adrianopolis de mai târziu.
3
* Cabyle, oraş în 'Thracia, la nord de Anchialus,
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până la Dunăre. Apoi atacă mâi multe celăți de
lângă Pontus. Dărâmă Apollonia !, cucer ește
Calatis?,: Par thenopolis, Tomi3, Histrus! și Buzziaon
“şi sfârșind răsboiul se întoarce la Roma. . Amândoi

Luculli, îşi serbară triumfuri, Biruitorul lui Mithridates şi al atâtor rogate a “avut însă un triumf mai
strălucit,
|
:
ERE
.
11. După răsboiul macedonic :“rămase. însă. _răsboiul
cu Mithridates, căci acest .rege, folosindu-se de plecarea lui Luculluş, își strânge trupe şi pune mâna
“pe arme: atunci izbucni și răsboiul -cu Creta. Aci fu
“trimis Quintus "Caecilius Metellus care după câteva
lapte ' mari, cuprinde în timp. de trei ani întreagă
provincia și, sărbătorindu-și un triumf, primi numele

de Creticus. Tot în acest an imperiul roman spori cu
” Lybia, în urma testamentului fostului ei rege Apion; cetăţi celebre erau aci Berenice, Ptolemais şi Oyrene.
12: Pe când se petreceau toate acestea, pirații
așă de 'mult încăleau mările, că. Romanii, deși birui-

„tori pe întreg globul
'mejdie

pe

apă.

pământesc, erau totuş

De: aceea,

îi s'a

în pri--

încredinţat

condu-

cerea răsboiului în contra piraţilor lui Cnaeus Pompeius, Acesta în câtevă luni, cu mare isbândă și cu
mart repeziciune, isprăvi răsboiul împotriva lor. Curând.
„după aceasta, îi see încredinţă, tot lui, comanda

împo-

,

1 Apollonia, colonie milesiană, în Thracia, la Marea Neagră, '

azi Sizeholu.

'

2 Calatis, azi Mangalia.
a Tomi, azi Constanţa.
4 Histrus, azi Caranasuf, în Dobrogea.

.
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„triva lui Mithridates şi a lui Tigranes. Primind aceast
ă

comandă înfrânge
pe Mithridates în Armenia Minor,
întro luptă de noapte, îi jefuiește lagtrul și
îi omoară ,

"40.000

20

de

oameni,

de soldaţi

cl. nepierzând

fugă cu sâţia sa și
aceea, ajungând prea
„este. silit .să-şi 'puie
timpul unei răscoale

naces.

din armata

sa decât

și 2. centurioni. Mithridates scapă în

Astfel

se

cu doi tovarăși. Nu mult după
tiran faţă de “ai săi, Mithridates
"capăt zilelor, luând otravă în
militare, urzită de fiul său Phar-

sfârși

Mithridates.

A

pierit însă

lângă Bosphor acest bărbât de -o așă de
mare hărnicie
şi de o așă de mare experienţă, după o_dom
nie de.

60 de ari,

şi în vârstă.de Ta,

Impotriva” Romanilor

a purtat ârmele timp de 40 de ani.
_13..In urmă,

Pompeius

pornește

cu răsboiu

triva lui 'Tigranes.. Acesta îi se supune.
în tabără,

departe'de

16 “mile

împo-

Vine la el-

de Artaxata, şi. căzând

„. în genunchi, ii întinde diadema sa.
Pompeiusi-o pune |
_*-din
nou pe cap şi-l tratează cu toată cinst
ea ; totuş:
"îl pedepseşte cu luarea 'unei „părți din
imperiu şi. cu
o mare

sumă

de.bani.

I sa

luate Syria,

Phoenicia

şi. -

“ Sophene. Pe lângă aceasta, trebui să
-mai dea 600
talanţi de argint poporului roman, fiindcă
a pornit cu
răsboiu împotriva Romanilor fără nici: un motiv.
„7
14. Curând

după aceea.

Pompeius

făcă

o campanie

” împotriva Albanilor şi învinse pe regele
lor Orodes
în trei bătălii. Fiind înduioșat prin scriso
rile şi da- .
rurile acestu
i

"acordă:
regele

pace.
[beriei
+

rege,

sfârşi prin

a-i da

Birui de - aşișderea
Artaces
x

cure

îi se

iertare

şi

a-i

într'o.

luptă

şi pe

supuse.

Dete

ca dar .

-
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Armenia

Minor

regelui Galatiei,

Dejotarus,. fiindcă

îi

fusese aliat în răsboiul mithridatic, lui Attalus și lui
Pylaemenes

le.

dăda.

înapoi

Paphlagonia,

iar

pe.

Aristarchus îl făca rege peste Colchis. Nu mult după
aceea, învinse și pe Ituraei și, pe Arabi. Iar când veni
în Syria dărui libertatea cetăţii Seleucia, din vecină-

tatea Antiochiei, fiindcă nu primise pe 'Tigranes.
Antiochenilor ' le-a dat înapoi obstaticii, Poporului

Qin Daphne-le dete ceva pământ,
pentru ca să aibă
unde să--şi. planteze. o: dumbravă mai! mare, rămânând
încântat de poziţia locului : și de bogăţia isvoarelor, |
De aci plecă spre Judaea. și în timp de trei luni
“cuprinde Jerusalymul, capitala țării, după: ce omori |
12,000 de “ovrei şi după: ce ceilalţi îi se supuse,
- După

aceste fapte” trece. din

nou

în

Asia

şi

pune

„capăt acestui răsboiu care ţinuse așa de mult.
--

15. Supt consulatul oratorului. Marcus Tullius CiGero şi al lui. Caius Antonius, în anul fundării Ro-

- mei '069, Lucius Sergius Catilina, dintr una din cele
mai vestite familii, însă de o fire pornită spre rău,.
făcă uneltiri împreună: cu câțiva cetățeni,
de ase„ menea străluciți, dar plini de îndrăsneală, să nimicească pâtria. A fost însă isponit din Roma de Cicero!

-

şi tovarășii sii, fiind prinși,'au fost . spânzurați. în
închisoare. Dar. și Catilina a fost biruit întro . luptă
de celălalt consul și omorit (a. 63 în. Chr.)

216. In anul 690 dela fundarea Romei, supt consulatul lui Decimus - Junius Silanus” şi al lui Lucius
Murena și-a sărbătorit Metellus triumful stu. asupra
Cretei și Pompeius asupra piraţilor şi asupra lui
e:

i

N

.

_

_
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Mithridates.

“Un -triumt

vai strălucit

ca al acestuia -

nu Sa sărbătorit nici odată: înaintea carului
lui Pom- :
peius mergeau fiii. lui Mithridates, fiul
lui 'Tigranes,

„Şi

Aristobulus, regele

| torului. erau

Judaeilor;. iar înaintea

purtâte tezaure

nenumărate,

: nemăsurată de aurşi de argint.
“în

lume

nu.cră

nici un 'răsboiu

Pe
mai

vremea
de

birui-

o sumedenie

aceasta

seamă.

„1. În anul 693 dela fundarea Romei, Caius
Julius

„Caesar, cel care mai târziu aveă, să
ajungă stăpânul
atotputernic al lumii, este ales cousul
împreună cu
Lucius Bibulus. Îi se încredințează ocârmuirea:
Galliei și a. Illyriei. și comanda „peste 10 legiuni.
Mai

întâiu înfrânge pe elveţieni, cari astăzi

se

numesc

- Segquani. După aceca,. câștigând biruinţă după
biru„înță, ajunge după lupte sângeroase până. la
oceanul
- britannie şi supune în timp. de nouă.
ani aproape
întreaga Gallie care se găseşte - așezată
între Alpi,
fluviul Rhon, Rhin și: Ocean și care
are. un ocol.
de jur împrejur de 3.200.000 pași. Curând
după
„aceca vesti răsboiu și Britannilor, cari
mai îna-

iate

nici

măcar

după

nume

nu

erau cunoscuţi, îi

birui, le luă obstatiei şi-i făcă tributari.
Gallilor le-a
poruncit să plătească anual un tribu
t de 40.000.000
sexterții. Se năpustește și asupra Germ
anilor de din-":

colo de Rhin, pe' cari îi birue
după nişte lupte foarte
sângeroase. In mijlocul. atâtor
isbânzi navă decât trei

|

înfrângeri: odată la Arverni, fiind
şi el de
„de două ori în: Germania,în lipsa
sa, unde

faţă, și
doi din

generalii săi, Titurius şi Auranculeius,
fiind surprinși,

au” fost omoriţi

prin

vicleșug.

-
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18. Cam în aceeaș vreme, în anul 697 dela fundarea Romei, Marcus Licinius: Crassus, tovarășul - lui
Onaeus Pompeius cel Mare, în al doiieu consulat al.
său, fu trimis împotriva Parthilor Dâna lupta în:
ținutul. dela. Carrae, fără să ţie scamă. de - prevestiri - şi de auspicii, e bătut de Surena, un “general al regelui Orodes, şi în. cele din: urmă
omorit împreună:

cu fiul său, un tânăr distins prin meritele. sale răsboinice. Resturile armatei fură Scăpate de quaestorul Ciius Cassius, care prin curajul său deosebit a'refă- .
"cut

cu

atâta

vitejie - pierderea

peste. Eufrat, 'a, biruit pe Perşi
una după alta.

suferită

că,

trecând.

în mai “multe lupte

19. După acestea a urmat. ră soiul civil cel: mai |
îngrozitor

și

cel

mai

dureros

din. câte. au

fost,

In

acesta, pe lângă nenorocirile de răsboiu pe cari le-au.
păţit Romanii, suferi chiar şi conistituțiunea romană |
_0. “schimbare. Caesar, întorefrdu-se ca : biruitor din
Gallia,. ceră să fie făcut pentra a doua oară consul,
„şi de sigur ar fi dobândit aceasta, dacă nu sar fi.
„împotrivit consulul Marcellus împreună” cu Bibulus,

: Pompeius şi Cato. . Ba încă îi Sa tiinis. şi ordinul
| senatului! ca cumva să go. întoarcă la Roma înainte
- de" a-și fi "dat drumul. trupelor; : Furios .din cauza
_“ acestei
_ minum,

împotriviri, porni. cu armata sa
unde. îşi avei
soldaţii strânși,

dela Ariîmpotriva

patriei sale. Consulii, senatul întreg și toată nobi-.
limea
fugiră din. Roma, impreună : cu, Pompeius și
“trecură în: Grecia. Aci în Epir, în. Macedonia și în
BI

-

-

a

"
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,
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Achaia, senatul începi, supt conducer
ea lui Pompeius,
“să-şi pregătească.o armată împotriva,
lui Caesar.

„20,

Caesar, intrând în Roma „părăsită, își luă
titlul

de dictator ;
nicele

apoi plecă în

și vitezele

armate

Spania. 'Aci băta

ale lui Pompeius,

putex-

împreună

cu cei trei comândanţi ai lor: Lucius
Afranius, Marcus Petreius

şi Marcus Varro. Se

și trecă în Grecia să

se lapte

întoarse

împotriva lui

de

aci

Pom-

peius, In: prima luptă'a fost înfrâ
nt . și pus pe fupă,:
Cu toate acestea scăpă, căci Pomp
eius, din pricina
nopții ce se apropiă, n'a voit să-l
urmărească, Aceai
sta a făcut pe _Cacsar
să spună că Pompeius nu
„Ştie să. învingă și cd cl numa
i în acea zi ar fi
pului
să

fie

învins. “Se

luară în

urmă

la luptă

în
Thessalia, la Palaeopharsalus, cu
trupe nenumărate din
ambel

e. părţi. Armata, lui Pompeius
aveă 40.000-sol-

daţi din infanterie;

600 din cavalerie în aripa

stângă,
500 în aripa dreaptă. Pe lângă aceas
ta mai avcă el
trupe de ajutor din întregul Orient
și toată nobilimea,

nenumărați senatori, foști practori,
foști con-.
suli şi- foști generali: cari câștigaseră vict
oriiîn răs-

boaie mari.

Armata

lui Caesar .n?ajunsese la

un

nu-.
Măr mai mare de '30.000 de soldaţ
i, din infanterie, şi
numai 1000 soldaţi din cavalerie.
7
Pa
„21. Romanii nici când altă
dată nau avut strânse
la un loc trupe mai numeroase
şi nici generali mai
buni;cu aceștia ușor ar fi-putut
să cucerească lumea întreagă, dacă

ar fi pornit împotriva barbarilor,

Lupta
o fost. totuș îndârjită și în cele
din urmă Pompeius a

fast biruit, iar tabăra
7

sa jefuită, EI însuș, fiind pus pe
ÎS

-
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ar

fugă,se îndreptă spre: Alexandria,

pentru

ca să pri-

mească ajutoare dela regele Egy tului, al căruia epitrop fusese dat de senat, din cauza vârstei fragede

"a aceluia. Acest prinţ, însă, ţinând seamă
„ de împrejurări de cât de prietenie, puse
pe Pompeius, iar "capul și inelul acestuia
lui Caesar. Se „zise că pe Caesar, privind

mai „mult
să omoare
îl trimise
capul unui

această cauză îi s'a declarat .răsboiu. Ptolemaeus fu
însă biruit și a pierit în NIL, unde îi sa ăsit corpul
şi platoșa de aur. Puriând mâna pe Alexandria, Caesar
dete regatul: Egyptului Cleopatrei, sora lui Ptolemaeus,
cu “care avusese. legături intime, De aci Caesar se
întoarse înapoi şi băta pe “Pharnaces, fiul lui Mithridates' cel „Mare, care ajutase pe Pompeius în Thessalia
şi care

acum se. luptă

în' Pontus, ocupând

mai multe

provincii romane, Caesar înfrângându-l chiar, în linia
de bătaăe, îl sili să-și puie capăt zilelor, .. . -

23. Intorcându-se la Roma, s'a făcut pentru a treia
"oară consul, împreună
"care, cu un

când

cu Marcus

an înainte, fusese

Caestar eră dictator.

unde o mulţime
lui Juba, regele

Aemilius Lepidus,

magister

'equitum,

pe

De aci a pledat în Africă,

nenumărată de nobili, cu ajutorul
Mauritaniei, se pregăteau. din uou

de răsboiu. Generalii romani erau Publius Cornelius
Scipio, din strălucitul neam al lui Scipio Africanus,

[acesta fusese şi socrul lui Pompeius],

Marcus

“Pe

N

_om atât de-mare, care îi fuse odinioară” şi ginere,
Par fi podidit lacrimile.
22. Curând după aceea veni și Caesar: în” Alexandria; Ptolemacus voi. să-i întinză și lui o cursă; din

100:

,

„ EUTROPIUS

treius, Quintus Varus, Marcus Poreius Cato şi Lucius
Cornelius

Faustus,

fiul . dictatorului Sulla.

Incepând

răsboiul . după mai “multe lupte, victoria o câştigă
-. Caesar. Cato, Scipio; Petreius și Juba se. sinuciseră.
Faustus, fiul dictatorului. de odinioară Sulla,. ginerele
lui Pompeius,

este- omorit

din

- 24, Intoreându. -se la Roma,
este ales pentru

a pătra

ordinul

anul

lui

Caesar,

următor,

Caesar

oară consul şi pleacă

numai

decât în Spania, unde fiii lui Pompeius, Cnaeus Pom“peius

și Sextus

Pompeius, porniseră

un

răsboiu

pe o

scară întinsă. Sau dat mai multelupte; ultima a fost
lângă orașul Munda, unda Caesar. eră cât pe aci să.
"fie bătut, Soldaţii săi luând-o la fugă, el voi să so sinucidă, „ca să nu: cază în mâinele unor tineri, el în
vârstă de 54 de ani, după o: glorie. militară atât de

mare: Reficând rândurile soldaţilor săi,
s câștigă în cele
din urmă biruinţa. Fiul cel mai:mare al lui Pompeius
iu ucis, cel
25. După
de peste tot
„începe să se

mai mie scăpă cu fuga.
A
ce pune capăt tuturor răsboaielor civile,
locul, Caosar.se întoarse la Roma. Acum
poarte cu trufie și în contra obicoiu- -

ilor libertății romane, Fiindcă. în. urmă căută -să |
" împărţească și onorurile după bunul său „plac, onoruri .
cari

“nu

se

împărțeau

de

se sculă înaintea

mai

înainte

senatului

când

popor. şi

fiindcă

acesta,

venii, la

el și de oarece şi în: altele se purtă ca
__en'un stăpân

cu

puteri - neţărmurite,

Sau

un: rege

şi:

conjurat

în.

„contra lui 60 și mai bine de senatori și de călăreţi .
romani. Cei mai de seamă dintre conjuraţi erau cei

doi Brutus, din neamul aceluia Brutus, care

fusese

-- CARTEA
primul

consul la -Roma

şi

ȘI.

|

alungase

pe
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Cassius și Servilius Casca. Astfel Caesar întro zi de
cu: alți

senatori,

fost străpuns: de 23 de pumnale (a. 44-în

senat,

venind

în curia împreună

de Chr.)

a

- CARTEA VILA
"Cuprinsul, —1. Moartea lui Caesar este începutul unor

noi

răsbăaie civile; purtarea lui A ntonius.—?2. Antonius, pus pe îugă,
se refugiază la Lepidus, cureîl împacă -cu Octavianus. Triumviratul lor. Omorul lui Cicero. -. 3. Răsboiul lui Brutusşi al

|

lui Cassius, omoritorii. lui Caesar; moartea lor, Impărțirea statului între Antonius și Octavianus. Lucius, frutele lui Antonius, provocator de noi. turburări, cari

sunt ' înăbușite.
— 4.

“Răsboiul cu Sextus Pompeius; tratatul de pace. — 5: Succesele. .
"lui Agrippa

în “Aquitania.

Veutidins

Bassus

-bate

cari au năvălitîn Syria; triumful siiu,— 6 Sextus

pe

Parthii

Pompeius

începe din nou răsboiul ; e învins
şi omorit. — 7. Riisboiul.
dintre Octavianus şi Antonius.. Lupta dela Actium; moartea
“lui Antonius şi a Cleopatrei ;; Egiptul e încorporat în imperiul

"roman. — Octavianus primeşte titlul de Augustus,
singur stăpânul imperinlui. —:9-10. Riisboaiele lui

şi. rămâne
Augustus;

viața sa; caracterul său. El mărește imperiul. “Moartea sa.—ll.

"'Fiberins urmează după
bucurie generală. —

Moartea

Augustus.

12 Caligula.

sa

pricinueşte

o

Laşitatea £a în răsboiul contra |

Germanilor. Asasinarea sa. — 13. Claudius; slăbiciunea sa;
“el suşiune Britannia.— 14. Nero; desfrânarea”şi cruzimea sa:
"Britannia: ameninţă

să scuture jugul

roman ; Parthii pun mâna

pă Armenia. Pontus Polemoniacus şi Alpii Cottiehi se alipese
de imperiul roman.— 15. Nero, . urgisit de toţi, e declarat de.

senat de duşman- şi se. sinucide, —.16, “Bătrânul

Galba,:

câtva

timp, înopărat e asasinat. — 17. Otho fiind în răsboiu cu Vitel-.
|

-
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lius, rivalul său, se sinucide spre a curria răsboiul civil. — 18.
Vitelius ia de exemplu pe "Nero, lăcomia sa după mâncare;
moartea sa rușinoasă.— 19-20. Vespasianus, calitățile sale,

cuceririle sale; însula Veceta e încorporată la imperiul

roman.

Achaia, Lycia, Rhodos, Samos, Thraciă, Cilicia şi Commapena
se preface în provincii romane. — 21-22, Domnia fericită a lui
-Titus. —. 23. Riăsboiul lui Domitianus cu Sarmaţii, cu Cattii

şi cu Dacii. Crimele sale. Asasinarea sa.

- 1. La anul 709 dela fondarea

-

Romei, începură din

nou, după omorirea lui Caesar, răsboaiele civile.

natul: eră de partea

omoritorilor,

consulul

însă, fiind partizan a lui Caesar, căuta

Se- .

Antonius

să-i pedepsească,

urnind răsboiul civil, In această turburare a statului,
“ Antonina, săvirșşind tot felul de fărădelegi, a fost declarat
lui a fost trimis cu armată
“duşman fl patriei. In contra

cei doi consuli, Pansa şi Hirtius; împreună cu tânărul
Octavianus, în virstă numai de 18 ani, un nepot al
Iui

Caesar, care îl lăsase în testamentul său, moștenitor,

cu condiţiunea, să-i' poarte numele. Iiste acelaş Octanianus, numit în urmă Augustus, care
pânul atot puternic al statului roman.
vali

pornind

împotriva

lui

s'a făcut stăCei trei gtne-

Antonius

l-au

biruit;

întîmplarea însă a făcut ca cei doiconsuli învingători
să

moară

comanda

și ca cele

trei armatesă

unuia singur, a lui Caesar

2, Antonius,

pierzându-și

armata

se

găsească

subt

Augustus.
- ŞI fiind

pus

pe

fugă s'a oploșitla Lepidus care fusese odinioară magister

equitum al lui Caesar și care în vremea aceasta, aveă
o mare armată supt comanda: sa.- Lepidus primește
pe Antonius şi începe numai decât întrevorbiri cu

Octavianus care subt pretextul -răsbunării tatălui său
.

-

adoptiv,

„crgeăcu

izbutise,

ca în vârsta

o

163
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armată” împotriva

Romei,

și

de 20 de ani, să-i se înerediu-

țeze consulatul. In înţelegere cu Antonius

și Lepidus

" Octavianus proserie .senaţul și cu armele în mâini,
_ începe să domnească. Triumririi (cei „trei
bărbaţi)

măcelăriră cu acest prilej pe cetățenii cei mâi . de
scamă, între cari şi pe oratorul Cicero. _ |
|
3. Intr aceea Brutus şi Cassius, ucigașii lui Cacsar,

QAnd în Macedonia și în

Orient

peste mai

multe

„armate pe cari şi le atraseră de partea lor, .pun la
cale un mare răsboiu. Impotriva lor.: pleacă Caesar
Octavianus Augustus și Marcus Antonius (Lepidusrămăsese să apere Italia) și lupta se dă lângă Philippi,
un oraş din -Macedonia !. In prima bătae fură biruiţi
Antonius și Caesar; pieri însă Cassius, conducătorul__..nobilimii, Intra doua bătălie pieri și Brutus şi o
mulţime nenumărată de nobili cari prinsescră armele

alături de Cassius. Apoi biruitorii își împărțiră astfel
republica: Augustus ia Gallia, Spania și Italia; Antonius Asia, Pontus şi Orientul. In Italia însă consulul
Iucius Antonius, un frate a celui care împreună cu
Caesar se luptase

împotriva

lui Brutus

și

Cassius,

aţâţă. un nou răsboiu civil. Este înfrânt însă la Perusia,
un oraș în Tuscia, și ficut prizonier, dar nu e omorit.
4. Intraceea

„ Pompeius
“ ; foarte

Sextus

cel Mare,

primejdios,

Pompeius,

urzeşte

împreună

un fiu al lui Cnacus

în
cu

Sicilia. un
riimășiţele

răsboiu
partidului

repiiblican, al lui: Brutus. și „Cassius, strânse din, toate

: Azi Filibeh, la frontiera--Thraciei, -
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părţile în jurul său. Impotriva lui Sextus

Pompeius

pornesc Caesar Augustus Octavianus și Marcus Antonius. In cele din urmă au căzut la: pace.
5. In timpul acesta Marcus. Agrippa face o expe--

diţiune norocoasă în Aduitania,
Bassus,

în trei lapte, una

iar Lucius Ventidius

după alta, învinge pe

Perşii

cari năvăliseră în. Syria. Pe Pacorus, - fiul regelui
Orodes, îl. omori tet în acecaș zi în. care odinioară
Orodes, regele Perşilor, omorise, prin generalul său Sarena, pe Crassus. Ventidius este. cel dintâiu dintre
Romani care şi-a sărbătorit asupra Parthilor un triumf,
la care de alifel:a avut tot dreptul. .
|
6.. Inta“aceea Pompeius strică pacea; fiind biruitîntr'o luptă pe apă, e oniorit pe când fugiă spre

Asia. — Antonius care aveă în: stăpânirea sa Asiu şi
- Orientul, despărțindu-se de sora-lui Caesar Octavianus Augustus, ia în căsătorie pe Cleopatra, Tegina
“Egyptului, Şi el-'are răsboaie cu Perșii, pe cari îi înviage în cca dintâiu luptă ; en toate acestea, fiindcă
“armata sa suferii de foaine şi de boale și fiindcă eră

amenințat de Parthii, sa

retras din ţaza

învins.

lor, ca: un.

7. Antonius, la thdemnul- soției sale Cicopatra. care
în ambiţiunea ci de femee dorii să. domnească
și în
oraşul: Roma,

înicepă

un

nou! răsboiu

civil. “Augustus

„Îl învinge în faimoasa şi strălusita. Iapţă navală
dela.
Actium, o localitate din Epir (a. 31 în. de
Chr). După -această

luptă

oarece,

toți

întro

fuge

trecând.

spre Epypt,
de

partea

unde
lui

se sinucide,

Augustus,

de

se .păsiă

stare desnădajduit, Cleopatra își aplică”
la piept

CARTEA VII
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un şarpe, de veninul căruia muri. Egyptulce adauis la”
imperiul roman de Augustus şi ca guvernator: e aşezat
Cnacus Cornelius Gallus, primul . judecător roman în
acceâstă

tară.

.

8. Statornicindu-se

.

.

-

pacea în întreg imperiul roman,

Octavianus Augustus. se întoarce la Roma, în. al 12 an după întâiui său consulat. . Din această clipă,a
condus singur: statul, timp de 44 de ani, căci. 12 ani.
mai: înainte avuse puterea Împreună. cu Antonius şi
"cu Lepidus. Iu total, dela inceputul domniei sâle şi

până la sfârşit, autrecut 56 de ani. A murit în vârstă
de 76 de ani, de o moarte naturală, la Atella, un
" oraş,din Campania și-a“ fost îngropat la: Roma, în
“câmpul lui Marte , Acest bărbat a fost soentit, în
cele mai multe privințe, ca având ceva dumnezciege în sine, de oarece nu ușor se poate găsi cineva care
să fi avut în răsboiu mai mult noroc decât el, şi în
- pace mai multă. cumpătare. În cei 44 de ani, câta
avut

singur

puterea,

sa

purtat

față

de:

cetăţeni

cu

bunăvoință, faţă de toată: lumea! cu dărnicie, faţă de
prieteni cu credinţă, ridicându-i la așă înalte deregătorii. că

erau aproape

la fel cu ale sale.

9. Niei când altădată n'a fost imperiul roman într'o
stare mai înfloritoare. In adevăr, în afară. de Tăs- .
-boaele civile, în cari niciodată n'a fost biruit, el a
mărit. imperiul roman cu Egyptul, Cantabria, Dalmaţia— învinsă mai înainte, dar acum supusă cu totul—
cu

Pannonia, Aquitania, Iilyricum, Raetia,

| cu

fara

1 foi: ceilalți istorici
ne spun că Augustus a murit Ia Aola,
sa

2

.
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_Vindelicilor și a Salassilor din Alpi, cu toate cetăţile
maritime dela Marea Neagră, între cari
Panticipăeum sunt cele mai renumite. A

Bosporus și
întins și.pe .

Daci în mai multe lupte. A ciopârţit nenumărate
popoare germanice și l'-a alungat peste Elba care o
curge,

Dar

departe

dincolo

acest răsboiu

a

de

Rhin,

în ţara

barbarilor.

fost purtat *de fiul său vitreg

„Drusus, ca și cel din Pannonia de Tiberius, un alt"fiu vitreg al său. In această campanie, a făcut 40.000.

prizonieri din Germania şi i-a așezat pe ţăranul Rhinului în Gallia. Parthilor le-a luat înapoi Armenia și
a primit dela ei obstatici, lucru ne mai auzit până
atuncea. Aceştia îi deteră înapoi și steagurile romane,
cari le luaseră cu prilejul înfrângerii lui Crassus,
10. Seythii și Indienii, despre cari mai înainte Ro-

manii nici nu auziseră, îi trimit daruri .și solii. Și
Galatia, care mai înainte fusese un regat independent,
supt

el, se preface

în provincie romană,

iar Marcus

„Lollius e cel dintâi cârmuitor al ci cu titlul de propraetor. Augustus eră iubit chiar'de barbari;- dovadă
regii acestora cari, fiind în: legătură de alianţă cu
poporul

roman,

zideau

pe cari le numeau
Iuba

în Mauretania

în cinstea lui Augustus

cetăţi,

Caesaree, precum e cea făcută de
și cea din Palestina,

astăzi. cetate

vestită. Mulţi regi veneau din regatele 10r ca să i se
închine și, îmbrăcaţi în costume romane, adică în .
togă, mergeau pe lângă lectica sau calul lui. După
moartea sa

a fost pus

în numărul

zeilor.

Statul, în

'eea mai înfloriţoare stare, l-a lăsaţ urmaşului

tu Tie

CARTEA VU
„berius,
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fiul său vitreg la început, după

aceea ginerele

său şi în-cele din urmă fiul său prin înfiare.
11. Domnia
o nepăsare

lui Tiberius (a 14

destrăbălată,

de o

|.

d. Chr.), a fost de

cruzime

grozavă,

de o

lăcomie nelegiuită și de o dest finare rușinoasă, Căci
el personal

n'a purtat nici un

“răsboinice le

conduceă

regi, mowmindu-i

' toarcă înapoi. Intre
Cappadocia,al

prin

la sine,

răsboiu;

expediţiunile

generalii săi.

nu i-a

aceștia

mai

a fost şi

căruia regat

Pe câţiva

lăsat să se

în-

Archeluus din

îl prefăcă

în

provibcie

romană, iar capitala dete poruncă să se numeaşcă
după numele său. Se numește azi Caesarea, ea care
mai

Înainte

se numiă

Mlazaca.

Spre

marea

bucurie

a.

tuturora, muri în anul al'23-leaal domniei și în vârstă
“de 78 ani, în Campania (a,. 37 d. Chr.).
12.

După

el urmă

Casus

Caesar

poreclit și

Cali

gula ; acesta eră "nepotul lui Tiberius și al lui Drusus, un fiu vitreg al lui Angustus. “notând în fărădelegi și în omoruri, făcăt în curând să fie regretatăchiar domnia urgisită lui Tiberius. A întreprins un
răsboiu împotriva (Germanilor; când însă a întrat în

Suovia, ma dat dovadă
_necinstă surorile și

"cunoscut-o chiarca

de nici un fel

de curaj. Iși

pe fiicu uneia din

acestea a re-

fiică a sa.

lumea de o nemaipomenită
zime,

a fost

de ani, după
13.

Ca

omorit

Fiind față de toată.

lăcomie, patimă și crus

în palatul

său,

în vârstă

o domnie de 3 ani, 10 luni

urmaș avă-pe

al lui” Caligula,

fiul

Claudius,

lai Drusus,

un

al

și

de

29

8 zile.

unchiu! de tată

cărui

monument
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“se poate vedea la Mogontiacum L și care avei de
.
“aşişderea pe Caligula de nepot. Domnia acestuia
'n'a
fost nici bună niei rea. In. unele j privinţe eri bun
și
„eumpătat, în altele crud şi nesăturat, Declară răsboi
u

Britannia,

Romani

în „care "dela

nu mai

intrase.

Caius

Caesar

După

ce

nimeni

birui pe

dintre

Britanni, “

prin iscusința generalilor săi Cnaeus Sentius
şi Aulus -

„Plautius, 'doi bărbaţi de seamă, iși sărbători un triumf
măreț. Imperiul roman „l-a mășit,: adăogând la el
c4teva insule aşezate în Ocean, dincolo de Britannia,

numite

Orchades, : Fiului

său

i-a dat numele

de Bri-

tannicus, F aţă de - unii din prietenii săi eră foarte
„binevoitor. Pe Plautius, spre pildă, un bărbat care
în
expediţinnea sa în Britannia făcuse mai multe fapte
strălucite, -l-a însoţit chiar în. timpul triumfului
pe _
Capitol, mergâud la stânga triumfătorului. A
trăit 64
de ani şi 'a domnit 14, După moarte a fost
zeificat

şi numit dizus (a. 54 d. Chr).

a

14. Urmașul său, Nero, a fost în toate:
la fel cu
Caligula, unchiul săa după mamă, Acesta:
a slăbit și

„a micşorat imperiul

roman

?. A

fost -de un desfrâu

şi de o risipă neimai. pomenită. După pilda
lui Caius
Caligula, făcea baaie caldă! și rece. de
mirodenii, mer- geă la pescuit cu: undiţe de aur,. pe
cari. le legă cu
sfoarii

de purpuiă.

“A omorit
un: mare
număr de
- senatori și a fost dușmanul
tuturor . oamenilor de
treabă. In cele din - urmă până
întratât sa înjosit și
şi-a” pângărit
fiinţa sa, că a început să
_ joace-şi să
—
oa
a
1 Magence sau “Aaynx din zilele
noastre,
2 Este Vorba „de: pierderea
Armeniei..

E

DNREă

CARTEA

VII

E

cânte la tzatru, tmmbrăteat în - costum
de

actor

tragic.

A. făcut

19

de. mnzicant şi

numeroase paricidii,

ucizând

între âlţii pe fratele său, pe soţia &a, pe mama sa. A
dat foc vrașului Roma, pentru ca, la priveliștea acestui
,

incendiu, să-și facă o idee: de felul-cum a ars odi-_nioară 'Proia. In ceea ce priveşte răsboiul, peste tot
ma

prea

avut

curaj

și

eră

cât

pe

aci

să

piarză

Bri-

tannia. Două cetăţi, cele mai vestite din. această. pro_ vincie,

i-au fost cucerite şi nimicite în timpul domniei

sale. Parihii

i-au

le-au trecut pe

luat

sub

Armenia

jug.

Cu

și legiunile romane

toute acestea,sa câștigat

și supt el'două provincii: Pontus Polemoniacus, cedat .
„de regele de acolo Polemon, Şi Alpii Costeni, după
moartea regelui Coitius.
o
15; Din pricina atâtor “Birădelegi, fiind socotit , de
toată lumea: ca

blăstămat de zci,

a

fost părăsit

do

toți și a fost judecat de Senat, ca dușman al patriei.
Şi, pe când eră căutat să fie supus. la pedeapsă : —
trebuii să fie dus în pielea goală prin oraș, cu capul
“vârit
=

într'o „furcă,

bătut:

cu

vergi până

lu

moarte

şi

astfel aruncat de. pe stânca Tarpeiană — a fugit din
palat și furişândâ-se la un libertal său, întră calea .
Salaria și -calea Nomentană, la patru. mile departe de Roma, s'a sinucis, A zidit la Roma termele, numite .
mai înainte Neroniane, cari - acuma însă se numesc
Alexandrine. A murit în vârs stă de 31 de ani, în anul .

- al 14-lea al domniei și. împreună cu el Sa stins toată

familia lui Augiistus.

|

|

16, "Urmașul. său a fost Serzius! Galba, un senator
din cea mai „Vechie boierime, și în vârstă de 73 de

-

110

-

FUTROPIUS,

“ani. A fost ales ca tm părat de Spanioli şi de Galli
şi în uimă-toată armata întări această alegere. Dere-.
gatoriile sale. civile: și militare aruinease oarecare stră“lueire.și asupra vieţii. săle private; căci fusese adeseaori

consul,

adesenori-. proconsul

şi ' de

mai

multe

ori gencralisn în cele mai. primejdioase răsboaie.
Domnia luia fost foarte scurtă; începuturile ci au
fost fericite și nu i sa putut aduce altă invinuire

docât că a fost cam. aplecat” spre cruzime. Cu toate
acestea, a pierit prin “viclenia lui Otho, în a șeaptea
lună a domniei sale. A. fost strâns de gât în forul
roman

şi îngropat

în parcul

vilei sale, de

pe şoseaua

Aurelia, nu departe de oraşul Roma, (a 69 d. Chr),
17. După uciderea lui Walba, imperiul încăpi pe
mâna lui Olho, un bărbat dintuo' familie nu de jos,
totuşmai de neam după mamă decât după tată: In .

viaţa

sa particulară,

a trăit în desfrânare

și în. legă-

„turi de prietenie cu Nero, .iar ca împărat n'a avut
“timp să se arate cine este, "Căci în! clipa în care el
ucidea

pe

Galba,.

trupele

din

Germania

proclamau!

de împărat pe Vitellius, iar Otho pornind cu armata
împotriva acestuia a fost înfrânt la întâia ciocnire
a
lor, la Betriacum 1 în Italia, Și cu toate că
mai avea
destule ţrupe cu-cari să se împotriveascii
şi cu toate
că soldaţii săi îl conjurau să nu-și piarză
nădejdea
„aşă de repede de isbânda armelor
lor, totuș el şi-a
pus

atâta,
Îi

capăt

ca
7

zilelor,

spunând

din pricina
.
OI

1 Intre Mantua-gi
..

că

viaţa

sa

nu

preţuește

lui să înceapă un nou răsboiu
!
!

Cremona.

-.

Mi

N

N

N

N

|
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civil. Muri- deci de bună voie în vârstă de 38 de ani,
după o domnie de. 95 de zile (a. 69 d. Chr.),
18. In

urmă

pune

mâna pe putere

eră dintro familie mai mult

Vitellius. Acesta

onorabilă

decât

nobilă,

căci tatăl să. deși de neam de jos, a fost totuș ales
de trei ori consul ordinar î., Domnia
1

fost

o rușine,

şi mai ales

căci

prin

sa

făcut.

lui Vitellius a

vestit

priu

lăcomia .sa 'după

cruzimea

mâncare

sa -

şi prin

nesaţul său, așezându-se, zice-se de
patru şi chiar.
de cinci ori la masă pe zi. Istoria ne-povesteşte, cel

-

puţin,. de o făimoasă masa ce i-a dat fratele său'Vitellius, masă în “care pe lângă alte mâncări scumpe se ”

'spune că i sar fi pus înaiute 2000 de peşti şi. 7000
de: piizări. Vitellius fiindcă voiă să fie deopotrivă cu
Nero, şi fiindeă așă de mult ţinea el la acesta, că:
aduceă chiar. onoruri rămășițelor mortuare ale acestui
împărat,

înmormântat

fără. nici o pompă, a fost omofit

de generalii lui Vespasian, al

făcuse împăratul să
"Inainte

de

moartea

cărui frate,

Sabinus,

piară în incendiul Capitoliului?,
sa însă, a fost

tuturora pe străzile Romei,
vulvoi, cu capul 'gol, cu
“ lovit în' faţă şi în -piept_cu

tărit

în pielea
o

în batjocura

-

goală, cu părul

sabie pusă
tot felul de

supt bărbie,
murdării; de

toţi câţi îl întâlniau, In sfârșit, l-au. strâns de gât şi
l-au aruncat în Tibru, lipsindu-l de orice înmormân=
tare. A pierit în vârstă de 57 de ani, după. o dom=-,
|
nie de 8 luni şi o zi,
1 Consulul care intră în funcţiune In întâiu Ianuarie și după numele

căruia

se numi

anul se chema

2 Incendiarea Capitoliului este

fapta

consul ordinarius.

împăratului

Vitellius.

- |
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Eu S
19, Urmașul

său

totuş

Dar
_un

deși eră dintro familie. de

poatefi ascmuit

chiar înainte
trecut

.,

a fost “Vespasianus, ales de împă-

rat în. Palestina; - Acesta,
jos,

:

strălucit,

cucei

mai:buni

împărați.

de-a

fi ajuns, la domnie, a avut

căci,

fiind trimis

de

Claudius

în

Germania, apoi în Britannia, sa luptat cu dușmanul
în 82 de lupte și a adăugat la. imperiul roman două -

popoare

foarte

„ din apropierea
cea: mai

puternice,

20 de orașe și insula Vesta

Britanniei.

mare- cumpătare;

de bani. Totuș

dela nimenea

Ca împărat,
numai

s'a purtat cu -

'că eră

cam

lacom

ma luat ceva pe nedrept

şi deși banii îi strângeă cu lăcomie, îi dăruia foarte
“bucuros, mai ales celor lipsiţi. Ba am putea, zice ci

înainte de el nici un alt împărat n'a fost de o
dărnice mai mare 'sau mai. la locul ei. Eră de o
blân-:

.deţe ncobicinuită,
_

așă că nu pedepsiă cu o pedeapsă

mai. mare decât exilul, nici chiar .pe_cei vinovaţi
de

- IBse-maiestate.

Supt

domnia

sa;

imperiul

roman

s'a

mărit cu Judaea și Terusalymul, cea mai vestită
cetate
din Palnestina (a. 70 d. Chr.). De asemenea
Achaia,

Lycia,

Rhodos,. Byzantium,

fuseseră state, libere, precum

Samos,

cari

mai înainte

și "Ehracia, Cilicia, Com- .

„ magena, cârmuite. de regi amici, au fost prefăcute
în
provincii romane,
o
i
20. Nuţinând seamă de vechile supărări
și de vrăşmășiile de mai înainteși îndurând cu
răbdare ocara

advoeaţilor și filosofilor, Vesparianus aveă
în 'grija sa
mai ales disciplina militară.. Impreună
cu. fiul său:

Titus, își sărbători un triumf asupra
Jerusalimului,
Jusușirile sale l-au făcut iubiţ de
senat, de popor, în

o

Die

N

”

|

-

-

ț

N

de

toată umea,

s

mpa
sia 2

and

me

sfârşit

PS
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când se stinstea

pricina unei deşinterii în vila sa, _aprânpa:!
Sabinilor, în "vârstă de 69 de ani și după 6 “domnii
"de nonă ani și. şapte zile;“a fost pus în numărul
“zeilor. Cu toate ' uneltirile urzite împotriva sa, uneltiri pe cari „se prefăceăîn totdeauna că, le dispre"4ueşte, avea atîta încredere în ursita fiilor săi,-că în.
“plin

senat a spus

că după

sine

sau va urmă

în dom-

-nie. fiii săi, sau nu-i va mai urmă nimenea. |
aL. După el a 'ocupat tronul fiul său Titus, care

Sa chemat de aşişdere a Vespasianus,. Aceasta eră un
bărbat desăvârşit, așa. că, a fost vrednice să fie numit
îubirca şi farmecul nenul. omenesc 1. A ' fost 'o:
pildă de elocinţă, de virtuţi ostășeşti, de” înfrânare.
A pledat procese în latinește, a . compus poeme și
_tragedii-în

grecește.

In

împresurarea

Jerusalymolui

"pe când îşi făcea serviciul militar supt; tatăl său, cu
douăsprezece săgeți a nimerit: pe doisprezece dușmani.
- “In timpul domniei sale, s'a arătat cu atâta bunătate,

-

_că n'a pedepsit niciodată pe nimenea, iar pe cei dovediţi

_ceeaş

a uneltit împotriva

că

primiă

sa îi

A

prietenie” ca şi mai înainte.

- blând. și atâta de. darnic că
nimic,

iar. când amicii săi îl

le răspundea: Nimeni

nu

tot

trebue

de

nimănuia

nu tăgăduiă
mustrau'

cu. a-

atâta

fost
pentru

aceasta

să plece nemulțumit

“dela o audiență împărătească *. Odată aducându-și. a-:
acea zi n'a
că ar fi zis;

minte în timpul „unei cine că. în
nimănuia nici un bine se spune
1 Amor

e! deliciae humani generis,

2

.

făcut;
Jată,

7

|

a Pespondil,, nullaziri tristem debere ab imperatore . discadere.

E

Ie

-

a
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prieteni am pierdut
„ zidească la Roma un
se uciseră, cinci mii
22. Acest împărat,
o...
ea
„ Șirilor sale, a murit
-vilă

ca și tatăl

său,

o zi degeaba!. Titus puse să se
amfitelaatr
târnos
u,
irea căruia,
de. fiare sălbatice,
o
iubit de toţi dia pricina ânsu.
.
a
de o moaite
firească, în ucecaş ,
după

o: domnie

de

2

ani,

S$

luni şi 20 de zile, în vârstă de 41 de ani. La moartea

sa a fosto jale atât de mare, că fiecare plângea
ca
după un părinte. Senatul aflând despre: această
pier-

dere numai înspre seară, sa

îngrimădit

noaptea . în

curie și l-a încărcat de atâtea laude și i-au'
arătat
atâta recunoștiință, câtă nu i-a arătat nici odată.
în
viâţă, nici odată fiind de faţă. A fost pus
în: rândul
zeilor,
23 Fratele său mai tânăr Damitianus,
primi după ă

el domnia. Acesta, semiină mai mult cu Nero
şi cu
Caligula decât au tatăl și iratele. său. In
cei dintâi.
„ani ai domniei sale a fost, cu toate: acest
ea, blând.
Curând însă a căzut atât de jos în
păcatul desfrâului,
al furiei,al cruzimii și al lăcomiei
și 'din pricina

„aceasta, își atrase atâta ură, că Sau uitat
şi faptele
cele bune ale tatălui și ale fratelui stiu. A
pus la, cale
moartea celor mai de seamă senatori; el
a fost cel
dintâiu care a vrut să fie numit domn
și zeu. Pe Capitol îngăduiă să i se ridice numai
statui de aur și
de argint; A: urzit moartea verilor
săi. A fost deo
.
sf
îngâmfare nemai pomenită.

A

.

.

întreprins patru expediţi...-

uni răsboinice, una împotriva Sarm
anţilor, a doua im* Amici, hodie die

perdidi,

a

x

N
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două. împotriva

Dacilor.

_Expe-

dițiuneaîn contra Dacilorşi cca în contra Catiilor i-au
dat prilej pentru un îndoit, triumf. Campania împotri
va

* Barmanţilor nu i-a adus decât o coroană de lauri. Cu toate

aceştea, chiar în aceste răsboaie a suferit mari înfrângeri.
Căci în Sarmatia o legiune a 'sa | a fost nimicită, cu

general cu tot, dar Dacii îi uciseră pe fostul

consul.

Cppius Sabinus și pe prefectul praetoriului Cornelius
Fuscus împreună cu ar matele. lor cele mari. La Roma:
a pus să se ridice mai multe clădiri, între altele Capito-

liul, Forum transitorium, Odeum, Porticul Zeilâr, Iseum,

Serapeum

şi Stadium.

Atrăgtadu-şi însă ura tuturora

din pricina nelegiuirilor sale a fost ucis în palatul său,
“în urma unei conspiraţiuni, în al 45-a anal vârstii şi
în al 15-a al domniei. Cadavrul său a fost ridicat
noaptea de ciocli şi în batjocurii ingropat fără nici 5)

„ompăi

(a. 96 aq. Chr)

,

N

a

Cp ——

CARTEA VIII-a.

__

Cuprinsul : 1 Nerva, dreptatea şi bunătatea sa. — 2 —
Traianus supune mai multe popoare și. _miirește "imperiul roman, —6 — 7, Hadrianus,_ gelos de gloria lui Traianus, pără-

seşte cuceririle acestuia:— 8. Antoninus
renumele său la
împărași : Marcus

Pius,

virtuşiile

sale;

popoarele streine. — Statul. condus de doi
Antoninus Verus (sau Marcus Aurelius) și

1 Legio ejus poate să însemneze ezicnta cate îi purtă numele,
"legio Plazia.. A

.
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Lucius Antoninus Verus. — 10. Lucius, defectele sale; expediţiunea sa în contra Parthilor ; moartea sa. — 11—14. Marcus
Ă Antoninus, ştiinţa sa, meritele Bale ; succesele sale :n_ contra
“ Germanilor şi Marcomanilor; mo:rtea: sa. —.15. "Commodus,
fiul lui Marcus Aureliu şi: succesorul său; viţiile sale; suc-

cesele sale - în ” contra Germanilor —: î6. Helvius Pertinax
e ales de- împărat şi omorit. de- soldaţii săi, după 80 de

iurisconsult, e - învins

zile de domnie. —'17. Salvius Iulianus,
“de Severus, după

o

domnie de

luni.— 18—

şeapte

Sep-

19.

timius Severus. cruzimea, sa, ştiinţa sa. Bate pe Pescenius Niger

şi pe Clodius Albinus, rivalii săi, supune pe Parthi, pe Arabi
şi pe Adiabeni; năvălezte _ în Britannia. —20. Antoninus Cara-.

antonine; * cruzimea - sa, desf: ul

calla, construirea thermelor

său. — 21. Opilius Macrinus și Dixdumenus,
puţin timp şi nu fac nimic mai de seamă.
Antoninus Heliogabalus, ticăloşiile sale,— 22.
der, victoria sa asupra! Parthilor; restabilirea

fiu! său, domnesc
— 22. Aurelius
Aurelius Alexsandisciplinei mili-

tare, Cancelarul său, iurisconsultul Ulpianus,

1. În anul 350 dela tundatea. Romei,
latul lui Vetus

şi al lui Valens,

- Ancredinţat în: mâirele”
iurăş în cea mai

tinor. “împărați

înfloritoare

giuitul tiran Domitianus,
om

care,

înainte. de a

supt

statul

stare.

buni,

Căci,

a urmat la tron

ajunge

consu-

roman,

la domnie,

fiind

a ajuns.

după

nele-

Nerza, un
dăduse

do-.

„vezi de cuminţenieși curaj. Familia sa eră din clasa
mijlocie. Eră bătrân, 'când Pettonius Secundus, praefectul praetorului
și împreună
cu el Parthenius,“omoritorul lui Domitianus, îl: proclamară de impărat -Nerva a fost un domn plin de . dreptate şi foarte
popular

şi a avut

o: prevedere

“dumnezeiască.

pentru

„fericirea, ste atului, adoptând. de! fiu. pe - Traianus: A
murit la Roma după o domnie de un an, patru luni
=

esua Var

Se

şi opt zile, în vârstă 'de 71 as ani

numărul zeilor (a 98 4. Chr).

dig

și a fost pus în

=

2. După el a urmat Ulpius . Traianus Cr intis caro
se născuse la Italica în Spania, dintro familie. mai.
mult veche decât de neam. Căci tatăl său a fost cel dintâiu din familia sa care a mun la consulat. A fost
ales de împărat la Agrippina 3,
Gallia şi .. așă- de
bine 'a dus cârma statulul că “ate fi socotit cu drept
cuvânt mai. presus decât oricare alt. împărat. Bunătatea şi vitejia sa au fost fără de scamiin. . Granițele
imperiului roman, care dela “Augustus
au
mult apărate decât mărite cu. glorie, le-a:

fost: mai întins_ în.

lung și în lat. In. Gerivania, dincolo de Rhin, a zidit
noui cetăţi. Invingând pe Decebalus a cucerit Dacia
şi făcă

o provincie

țări cari acum
vingii,

din

țările de dincolo de

le loguese Taifatii,

Lungimea

Dune,

Victoalii şi Ther-

acestei provincii.

de jur împrejur

este de 1.000.000 de pași (a 106 d: Chr.).
-3, Cuprinde. din nou Armenia pe care 0 ocupaseră
“Parthii, ucigând pe Parthamasirus care era guvernatorul

ei. Albunilor

Souromaţilor,

le dete

Bosporanilor,

un. rege; „regii

Arabilor,

Hiberilor,

Osdroenilor * şi

Clochienilor îi se închinară de bună voe, Pe. Cardu-“- eni, pe Marcomedi îi supuse cu arma în mână. Cu-

ceri și luă în stăpânire Anthemusia,. o întinsă regiune din Persia, apoi Seleucia, Otesiphonul, Babylonul
şi Messenia. Pătrunse până în Indiu și la Marca Roșie.
şi fac aci trei. provincii_r-romane și anume: "Armenia,
.

1 Colonia Agrippina a fost fondată de. soţia "împtratutui
Claudius, astiizi Cologne sisau Koln, po Rhin.
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"Assyria

și Mesopotamia, impreunt

relor care
urmă,
Roșie

India.

se

mărginesc

ecu teritoriul popoa-

cu' Madenal.

Și Arabia, în

a prefăcut-o în provincie romană. În Marca
își pregăti of lotă, „cu care să facă pustiiri în

|

4. Cu toate acestea, gloria sa militară “a întrecut-o
prin cumpătarea. şi prin bunătatea șa, căci, atât la
Roma cât și în provincii, cră așă de îndatoritor faţă
de toată lumea,ca și când toţi ar fi fost deopotrivă
cu el. Adese ori își. cercetu prietenii, fie spre a le da
bună ziua, fie. în cazuri de boală; sărbătoriă zilele lor
„de sărbătoare, ori Ja masa lor, ori la masa sa; adese
ori mergeă

cu

ei

în. lecticele

lor;

na

adus

supă-

rare nici unui senator, n/a adus, spre a-și spori ave"rea sa,'nici o nedreptate nimănuia. Eră darnic faţă
de toţi: Imbogăţiă din averea statului şi din ave:

rea sa particulară și tidică la locuri de cinste chiar şi
pe aceia -„pe cari deabia îi cunoștei, „Întreg imperiul
roman îl acoperi de monumente; “dete nultor cetăţi
„privilegii. Tot ceeace făcea, făcea cu blândeţe şi cu
„bunătate,

așşă că în tot timpul

gur senator a fost osândit,

domniei

şi acesta

sale

de

un

sin-

senat,

fără

ştirea lui Traianus, Din pricina aceasta pe întreg globul pământesc eră socotit ca un zeu și vrednic de:

tot felul de închinciuni,

atât în viaţă „cât şi după

moarte,

3. Intre altele se pomeneşte dela, el următoarea
ă vorbă faimoasăsă, Când prietenii îl învinuiră odată că
„1

1

O regiune din Armenia,
.

.

a

_

.

între fluviul Cyrus
.

+

.

şi Araxes.
*

'

-,

-
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prea se Doartă: dcopotrivă
se poartă ca împărat
ar dori .ca particular
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cu toti,

el le răspunse” că

față de parliculari precum
să se poarte împăratul cu -

sine !. După ce şi-a câştigat
atât în timp de pace cât și

o aşă de mare plorie,
în timp de: răsboiu, a

murit. de dezinterie la Seleucia, -în Isauria,
se întorceă din Persia (a. 117 d. Chr.. Sa

pe când
stins în

vârstăde 63 de ani, după “o domnie de 19 ani,-6
luni şi 15 zile. A fost aşezat între zei şi este singurul

„sale,

care

puse

singur
i

a

fost îngropat

întro

urnă

a construit-o,

supt

este. de 144. picioare.
.

scumpă,
nat:

e.

"

Di

înliuntral

de aur, zac

Romei.

Oasele

în piaţa, pe -care

o coloană

a căreia

înălțime

Pomenirea lui a rămas -așă de
.

”

.

că până și astăzi se uolamă împărații, in-se-

<Fii

nai

fericit decât

Augustus,

siai

bun. de-

cât Taianus?». Prin bunătatea sa şi-a câștigat o
glorie at ât de mare, că şi cei-ce' “laudă din linguşire
și

cei ce laudă

în

serios, „pe el i inu ca pilda

cea

mai strălucită,
6. După moartea luai 'Fraianus- a fost ales împărat
Aelius

Hadrianus.

Alegerea

se

datorește

Plotinei,

soția lui Traian, căci acesta, nu numai că nu a căutat, dar, cât timp'a fost în viaţă, nici nu voise să

auză de adopţiune, deşi eră, fiul verișoarei sale. Și el
s'a “născut
_Hadrianus
=

în

Italica. Pizmuind

a părăsit

Traianus, le adăogase
a.

numai

gloria lui

'Fraianus,

decât; provinciile

pe cari

la statul roman. A chemat
în-.
p”

1, Respondil, talem se imperalurem esse prizatis, duales cssa
siui imiperatores privalus

optassel,

2 Felțetor Augusto, melior
ec.

Tratauo,

.

IN,

.

—
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"apoi legiunile din Aseyria, Mesopotamia şi Armenia șiș
"a hotărit ca frontiera imperiului să fie Eufratul. 4r fi
"ot să renunțe şi la Dacia, dar amicii săi îl împiedicară, spunându-i că ar fi. să dea pradă barbarilor
-0 multime de cetățeni romani, de oarece Traianus,
după “cucerirea Daciei, “adusese aci din toate: -părtile imperiului o: multime nenumdărală de coloniști
spre a cultivă : câmpurile şi a locui orașele, depo| pulate de lungile văsboaie ale-lui Decebalus,

7. In tot timpul domniei sale a fost linişte; răsboiu* a. purtat o singură dată,. printr'un general” al
său. A fiicut o călătorie în întreg teritoriul roman
şi .a

pus să

se clădească

un

mare

număr

de zidiri.

„In“ limba latină ţinea discursuri cu o ușurință îeobicinuită şi eră adâne cunoscător al limbii greceşti. De

blândeţea sa wa „lăsat un năme

- acestea, Su ocupat
litara și de sporirea,
pania în vârstă de
de 21: ani,.10 luni

a

preâ' buri, cu- toate

mai -cu osebire. de disciplina - mivisteriei statului. A murit în Cam-.
peste 60 de ani, după o doinnie
și 29 zile .(a. 138 d, Chr.). Senatul

voit să-i dea cinstea zeificării; totuş, la stăruința -

dârje a urmașului
„ninus,

său Titus Aurelius Fulvius

deși senatorii îu unanimitate

a dobândit-o, |

E

:Sau opus

Anto-.
pe

m

faţă,

1 Tată testul latin a acestui celebru pasagiu
j
: Zlem de Dacia

ficzre conatum

amici

deterruerunt,

ne

multi

barbaris traderentur, proplerea quia Traianus

cires Romani

vicla -Ducia ex

toto orbe' Romano înfinilas eo copias homin
um transtulerat ad
dgros et urbes colendas. Dacia enîn diutur
no delto -Decebali

iris fuerat exhatista,

CARTEA Vi
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-8. După Hadrianus urmă deci - Titus Antoninus Pulvius Boionius, numit și Pius, dintr'o- familie
strălucită,
părat

deși nu prea

mare,

vechie.

Acesta a fost. un Îm-

.

așă că Ss ar putea, asemui, pe bună: dreptate,

“cu Numa Porapilius; după cum Tvaianus se! pune
pe aceeaş ircaplă cu Romulus. Inainte de a--sc urcă.
pe tron, a trăit: iîn cinste, ca împărat, - și mai mult,

Nu e: aspru faţă de. nimenea, eră plin. de bunătate.
faţă de toată lumea, După glorie militară ma. râvnit,
gândindu-se

mai

mult

la apărarea

decât

la _ sporirea

- provinciilor. Pentru efirmuirea statului îşi alegea bărbaţii cei mai drepţi. Ia funcțiuni. ţincă pe oamenii de.
"treabă,

pe

cai

răi îi

înlătură

fără

însâ

să-i

prigo-

ncască. Regii, cari stetenu înîn legături de .prietenie cu
- el, îl venerau şi, în acelaş £timp, se, și “temeau de el.
„Ba: încă, popoarele barbare, părăsind armele, aduceau
înaintea

lui neințelege rile. lor și. ascultau de hotărtrea

ce dădea el, Cu toate că înainte de a ajunge la domnie stăpâniă bogății nenumărate, e] . și le-a micşorat,
plătind soldă. nilitarilor și dăruind baci prietenilor săi.
“Pesaurul public însă l-a lăsat în bună stare. Numele :
de Pius l-a căpătat pentru. bunătatea sa. 'S'a sting

din viaţă la Lorium,

o vilă a sa dela ţară, departe

de! 12 mile dela Roma în vârstă de 73 de ani și după.
- o domnie de 33 ani. A fost așezat. ptintre zei, după

“cum

îi se şi cădea.

9. După el a luat: conducerea imperiului Marcus
Antoninus Ve us, de: obârşie foarte nobilă, căci după .
tată se trăgea din Numa Pompilius; după: mamă
dintr'ua rege al Sallentinilor, Impreuită cu cl a fost
_

ja

,
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împărat și

Lucius

Annius

Antoninus

Verus.

Acum

pentru întâiaş dată, statul roman a fost în stăpân
irea
a doi împărați cu » uteri egale. Până la această
dată,
Romanii au avut un sivgur Augustus,
|

"10. Amândoi împărații aveau între ci nu numai
legături de sânge, darşi legături de încuserire
: căci
Verus Annius Antoninus țineă în 'căsătorie pe
fiica
lui Marcus” Antoninus Pius, iar Mareus Antoninus
eră

“ginere al lui Antonin. = Pius prin sația sa
Galeria
Faustina, cea tânără, va: sa, Fi avură să
poarte
răsboaie en Parthi cari acum pentru întâiaș dată dela

victoria lui Traianus, puseră mâna po-arme. ixpediţiunea înpotriva lor. făcut-o Verus Antoninus; acesta,

aşezându;şi- tabăra

a Antiochia

și la frontiera

meniei, câştigă prin. xeneralii săi. mai multe
strălucite.

A

cuprins

Seleucia,

una

Ar-

victorii

din cele

mai

de

vază cetăţi din Assyria și a făcut 14.000 de prizon
ieri,

In urmă se întoarse la Roma unde „a împăr
ţit onorurile unui tiiumf asupra Parthilor cu fratel
e său care
în acelaș timp îi eră și socru. A: murit în
- Veneţia,
|
,
s
„
"înt”o călătorie ce o făcea
dela orașul Concordia spre:
Altinum. Se găsiă în aceeaş. trăsură împr
eună cu fratele său, când

fu lovit pe

neașteptate de'0

de sânge, boilă .pe care Grecii o
Firea -sa nu eră, dintre cele mai
acestea, din

respect

pentru fratele

revărsare

numesc apoplosie,
blânde, cu toate
său, nu

Sa

dedat

niciodată la cruzimi. După moartei” sa, întâm
plată în

anul al 11 al domniei sale, a fost-așezat
zeilor,
.

11. După

în

rândul
.

el a cârmuit: statul numai . Marcus An-

|
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toninus. singur, un bărbat mai mult de Tămizat: decât dolăudat, Acesta chiar din anii “copiltiriei a arătat
o atât de mare liniște sufletească că, în pruncia sa.

chiar, nu arătă în înfățișare nici. o schimbare nici la *
bucurie nici la, durere. Juchinându- și viaţa filosofiei
stoice, el a fost un

adevărat

filosof,

nu

numai

prin:

moravurile. sale, dar chiar prin știința sa. Incă de
tânăr, şi-a câştigat. atâta admiraţiune, că Hadrianus —
a căutat să și-l facă urmaș și când, cu toate acestea, a luat-de fiu adoptiv pe Antovinus Pius,
a dorit
ca cel puţin
să -fie ginerele acestuia, pentru „ca astfel
să poată ajunge la domnie.
,
Ea

12. A

fost introdus

în filosofie

de

Apollonius ai

Chalcedon, în literatura grecească de Sextus din: Cheronea,

un

nepot

al

lui Plutarchus;

literatura

latină

însă l-a învăţat marele orator Fronto.. La Roma trăiă
pe picior de egalitate cu oricare alt cetăţean. Stră- lucirea

împărătească

nu

l-a

împins

spre -.ingâmfare,

" Fiind aplecat spre dărnicie, sa purtat faţă de provincii cu bunătate și cumpătare, Supt acest împărat
Sau dat câteva lupte norocoase împotriva Germanilor. El personal ra făcut decât un singur răsboiu, "
| cel în contra Marcomannilor; un răsboiu așă de gro_zav, că Sar. puteă, compară
cu”răsboaiele " punice și:
care

a fost cu atât

mai

ci această ocaziune toate
pul

său a izbucniţ,

prirăejdios,

cu

cât periseră

armatele romane. In tim--.

după, victoria

asupra

Perșilor,o

aşa de mare epidemie că la Roma, în. Italia și în
„provincii, au pierit de tifos cea mai. mare parte din
7
.
|
locuitori și aproape toată oștirea. .

-
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18. Cu- multă trudă şi tu mare răbdare,

Carnuntum

trei ani de

zile, a

izbutit

stând ln

să pue capăt

Tăsboiului Marconiannic, la care luaseră parte și Quazii,

Vandalii, Sarinaţii, Sucvii şi toată

omorit cu acest prilej multe mii „de

ce a liberat-:de sclivie

lumea barbară. A
oâmeni

și, după

pe Patinoni, şi-a - sărbătorit

„la -Roma.un trinmf, împreună cu: fiul său Commodus
” Antoninus

pe care toemai îl făsuse Caesar2. Fiindcă,

purtând, acest răsboiu,.

statuluiși nu mai

împăratul

avea

„Săi soldaţiși deoarece! nu
locuitorii.

sleise

tot tezaurul

bani. să dăruiască

provinciilor, - nici

bravilor.

voiă să ceară, nici dela
dela

senat,-a

scos

spre-

"vânzare la mezat, în forul. divului Traianus, toate po- doabele regeşti, vasele - de aur, cupele de cristal, va“sele murine, hainele de aur ale sale şi ale soţiei sale
“şi podoabele -de pictre “preţioase. Vânzarea a ținut

două luni neîntrerupt şi Sa scos mult

a

biănet, Totuş

după vietorie a înapoiat pretiul cumpărătorilor, cari
- voiau să-i dea îndărăt obiectele. Na supărat însă pe
nimenea, dacă ar:fi voit să păstreze cele odată cum-!
părate.
o
”

MA

îngăduit „și cetăţenilor mai cu

ospeţe;tot, așă de pompoase

vază să dea

ca și împăratul,

şi să-și

1 Numele de Cuesar a fost adoptat, ca titlu împărătesc, de

Octavianus Augustus şi de toţi urmașii săi. Când Hadrianus
a înfiat pe Aelius Verus, îi dete voie să poarte şi numele
de'
Caesar. Din

eceestă epocă

înainte, deşi numele do Azgustus se -

ded+ă împăratului care doziniă, s'a păstrat numele
de. Caesar .
pentiu a doua „persoană din Btat și pentru “moștenitorul pre-

sumptiv

al tronului,

Pa

-

”

2

—
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aibă lacheii, tot
to nşă îmbrăcaţi ca
«
şi-lacheii împărăteşti,
In jocurile cari le-a dat ca să sărbătorească isbânda

„a, a fost așă de darnic că a făcut să apară deodată .
100 de lei. Prin bunătatea şi stăruința“ sa, asigurând
fericirea imperiului, a murit după o domnie de 18.
ani, în vârstă

de

61.

La

cererea

stăruitoare

a tutu-

rora, a fost pus în rândul zeilor (a. 130.4. Chr).

15. Urmașul sări, Lucius” Antoriinus Commodus, ma
avut nimic diu însușirile tatălui său, decât doar că:

'S'a luptat și el cu izbândă împotriva Gernianilor, Luna
lui Septembre a. încercat să o numească după numele
său, așă ca să se numească Cammodus. Desfrâul său
și destrăbălaren sa l-au.. târit însă până la atâta înjosire, că adesea

ori

se -luptă în sala

de gladiatori,

şi în urmă chiar și în amfiteatru - cu oameni de acest .
soiu. A murit de o monite așă de năprasnică,. încât
Sa

crezut

că a fost strâns

de gât sau

ucis

prin

ve-

nin.. A domnit după tatăl său 12 ani și 8 luni șiatât

de mult a fost blăstămat de toţi, că chiar. după moarte
a fost judecat ca dngaea al neamului omenesc al 192

d.Chr)

>

Da

|

"16. După el a urmat Pertinaz, un moşnbag -care'
“atinsese vârsta de 70 de ani. Erâ prefect tal Romei,

„când senatul, printr/o hotărire a sa, îi încredinţă dom-nia, După o guvernare de:80 de zile, a fost omorit
înt”o răscoală a soldaţilor pretoriani de .mâna crimi-

nală a' lui Julianus (a. 192 d: Chr.).
17.: După el se repezi: să pună mâna .pe putere

. Salvius Julianus;

un om de. o familie cunoscută şi

un mare jurisconsult. Eră nepot al vestitului Salvius

.
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Julianus care, supt divul Hadianus, alcătuisese edictul
"perpetuu 1. A fost învins de Severus la podul Mul_vius și ucis în palat, după şapte luni, de când a în_ceput

să domneasca.

»

îi

18. In urmă primi ocârmuirea imperiului roman
Seplimius Severus. Acesta se trăgeă din Africa, din
” orașul Septis, din provincia 'Tripolitania. Pe cât se
știe, el este singurul împărat din "Africa,
atât dintre
înaintașii cât şi dintre urmașii săi. La început a fost
advocat

al. fiscului,

militar.

Trecând

curând

prin

după

aceea ajunse

diferite funcțiuni

și

tribun

onoruri,

y ajunse în cele din, urmă până la conducerea întregului
“stat. A dat ordin să fie - numit Pertinax, în cinstea
Țacelui Pertinax care a fost omorit de, Julianus. Impăratul Severus eră din firea sa foarte lacomși erud.--.
și a purtat multe răsboaie norocoase. Omori aproape

de Cyzicus pe

Pescenius Niger, care

se

ridicase cu

armele impotriva sa în Egypt și în Syria. Şupuse pe
Parthi, Arabia inferioară şi pe Adiabeni și anume pe

Arabi așă, fel că prefăcă ţara lor întso provincie romană: De accea, a și primit numele de *Parthicus, AraDieus şi Adiabenicus. A ridicat pe toată întinderea
imperiului roman

un mare

număr de monumente.

Supt

domnia sa, Clodius Albinus, tovarășul lui Julianus în

asasinatul lui Pertinax şi care se proclamase în Gallia
1 Edictul perpetiac. este un
u codice de legi, după care aveă să
se conduci praetorii noi "aleşi. Până la acest edict, practorii
fixau în fiecare an principiile, după care aveau să şe judece

procesele,

-
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de

Caesar,

a fost

învins

Vui

și el

-

*-

și ororit:

aproape

a9â

de

Lugdunum (a. 197 d. Chr). |
|
a
19. Severus, pe lângă gloria sa militară, se distin
gea
şi prin însușirile sale de bărbat
timp, eiă literat de seamăși mai

de stat. In acelaș
ales adâne "cunos-

cător în știința filosofiei. Cea din urmă: expediţiun
e
„Tăsboinică a sa a fost în Britannia, unde, pentru
ca
să

pună

în

sigura
- provin
nţă
ciile

cucerite

din nou,

trase un șanț de 32.000 de „pași dela o
mare până *
la cealaltă mare. A murit. la Eboracum £,
la adânci

bătrâneţe, după o domnie de 16 ani și 3 luni.
și a

fost zeificat (a. 211 4. Chr). Imperiul l-a lăsat
celor
„doi fii ai săi, Bassianus și Geta. Lui Bassi
anus însă
pusese el senatul să-i dea numelede Anto
ninus.
De
aceea Sa numit el Marcus, Aurelius Antoninus
Bassianus. Acasta-urmă în domnie după tatăl
său, căci

Geta fu declarat duşman al patriei
20.

Alareus

Aurelius

Antoninus

şi omorit îndată.
Bassianus, numit

şi Caracalla, a fost de o fire cam ca șia

tatălui său,

puţin însă mai fioros și mai pornit. La Roma stră„ lucita: elădire numită Băile antonine, este opera sa.
In afară de aceasta na lăsat nimic vrednic de amin-

tire. A fost atât de neînfrânt

în patimile: sale, că a

luat în căsătorie: chiar pe mama: sa vitregă, Iulia. Pe
când se pregătiă pentru o expediţiuine împotriva Par-

“thilor,

domnie

a

murit
de

6 ani

la Osdroena, lângă Edessa,
și?

luni, în vârată

abia

și a fost îngropat pe cheltuiala statului,
"+ Astăzi York,
,
i
? Osdroena erao parte din Mesopotamia,

după

o

de 43- ani

EUPROPIUS |.

--

“dog.

21. După el, au fost făcuţi împărați Opilius Alderi“mus, prefectul” gărzii pretoriane, împreună: cu fiul său
- Diadumenus. -Diu pricina scurtei lor domnii, de un

_an .şi două

luni, nu

putură

să săvârșească nimic

vrednic: de-. amintire. Fură. omoriţi amandoi întro
răscoală militară (a. 213 q.. Chr).
22. După

aceștia

fu ales

împărat

Antoninus. Acesta treceă drept un
ninus

Caracalla,

gabalus.

şi. eră

După

preot

ce vine

armata îl aşteptă

al

al lui Anto-

templului

la Roma,

cu mare

Marcus Aa: elius

fiu

lui Helio-

unde

senatul

și

nerăbdare, sa

murdărit

în

tot felul de ticăloșii. Viaţa sa a fost plină de ruşini
şi de. desfrânări, de aceea, după o domnie de doi ani și opt luni, este -omorit într?o. revoltă militară şi.
impreună cu el și mama sa. Symi a Syra.
'23. In. locul acestuia vine la. domnie Aurelius
Alezander, care, deşi foarte tânăr, e numit de armată
ca

Caesar

şi de

senat ca

Augustus.

Pornind

un

răs-

“boiu împotriva Perşilor, câştigă o victorie strălucită
asupra regelui Xerses.
- severitate.

Pe

desfiinţat cu
său

Disciplina: militară O ţină cu.

unele legiuni aplicate spre

totul.

răscoală le-a

Aveă de sfetnic su cancelar al

pe Ulpianus, creatorul ştiinţei dreptului,

In Roma

ştia să se facă popular, Sa stins în Gallia într'o res„miriţă militară, după o. domnie de 13 ani și 8 zile...
Faţă de mama. sa Mammaea a. fost un model de
- iubire (a.. 235 4. Chr.).

&
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.
Masiminus poartă ză5boiu

cu Germanii, pe

cari îi învinpe; dar e ucis de Pupienus..— 2, Trei Augusti
„în acelaş: timp, Pupienus,. Balbinus și Gordian Gordianus,
“singur îmțiirat, Deschiderea templului lui Ianus. - Infrâpgerea
Peizilor, —. 3. Cei” doi Philippus, tatăl şi fiul, ca împărați,
- Sărbătorirea * milieniului dela fundarea 'Romii, — 4; Decius
înăbușe răsboiul civil ațâţat în Galia: Moartea sa. şi a fiului
său. —.5. Gallus Hostilianus şi Volusenus, fiul său:.nu fac”.
nici o faptă istorică. — 6. Domnia lui Aemilianus. — 7-10.

Domnia

lui

Licinius

Valerianus . i

a

lui

Gallienus,

fatală

pentru. imperiul, român. Invaziunile barbarilor.
Mai mulţi
împărați deodată:
Postumus, - “Marius,
Victorinuă,
Tetricus *

şi Odenathus. — 11. Claudius - însinge po Gothi.. Calitățile — 12, Quintillus,. un'împărat de seamă, dom= :
sale, moartea sa.
neşte scurt timp.—13-15.
imperiul

roman

în

Anreliatus

limitele

sale;

învinge pe. Gothi; reduce.

Invinge
ge p pe 'Tetricus

în Gallia.

Face prizonieri în Orient, ps . Zenobia,: Inăbuşirea răiscoalci monetarilor din Roma.
Cruzimea sa. — 16, Seurrele domnii *
ale lui. Tacitus şi Florianus. — 17. Recucerirea Galliei invadate
- de barbari de către vestitul general Probus. Incursjarea cul- :
„turii viţii de vie.— 18. Răsboiul' fericit ul lui Carus, în contra

Parthiior. Moartea împăratului fiind tiăsnit de fulger. Fiul său .
“Numer.anus moare prin trădare: —:39. Carinus, vrgisit din
"- cauza crimelor salc, o părăsit de soldaţi. Dioelctiznus este pIO“- clumat de soldaţi
- ca împărat, — 20. După
infrâugerea lui:
ă Carinus, Maximianus, Herculius este trimis să înăbug ze revolta

Bagaudilor. — 21-23. Carausius îmbracă purpura de Caesar în
„Pritannia şi Herculius,în Egipt. Quinquegentianii . pustiese ”
- Africa. Diocletianus numeşte August pe Muximinus și-l trimile
- să înăbuşe răscoalele. Constantius şi Galerius Moximianus sunt
făcuţi Caesari. : Germanii
sunt masacrați de Constantius,—
24-25. Galerius Maximian is, învina de. Narses, regele Perșilor,
îl înviuge în urmă înt”o mure
bătălie. In frângerea Carp'loc,
-

-

.

o

—
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”- Bastarnilor şi Sarmaţilor: — 96: 28. Diocletianusșsi Maximiantas:
" Hereulius abdică dela domnie și trăiesc -ca simplii particulari,

.

1 Caracterul lor.

A

l. Alexander Severus: avă de. urmaş pe -Maziminus, cel 'dintâiu care din simplu soldat a ajuns la
domnie numai prin voinţa armatei, fără sprijinul sau

consimțimântul senatului „şi fără să fi fost și el sena-

tor. După ce,a făcut

un

răsboiu

norocos

împotriva

Germanilor și, tocmai când a primit dela soldaţi titlul
de împărat,

a fost asasinat de Pupienus

la Aquileia : A

„unde l-au părăsit și trupele. Cu el a fost asasinat și
fiul

său,

un

copil, .cu

care domnise

„ani și câteva zile.

îhpreună,

trei

2. După aceea au “fost trei îrapăraţi deodată și anume: Pupienus, Balbinus și Gordianus. Cei doi

„dintâiu erau do. obârșie foarte: de jos, Gordianus însă
eră de familie bună, căci tatăl său, bătrânul. Gordianus, pe când se găsiă ca proconsul. în Africa, în tim_pul domniei lui Maximinus, fusese ales ca împărat de
unanimitatea -soldaţilor. Când însă veniră la: Roma,
Balbinus și Pupienus- fură omoriţi în palatul împărătesc și sa păstrat domnia numai pentru Gordianus;
Gordianus căsătorindu-se la Romă, foarte tânăr, cu

'Tranquillina, deschide templul lui Janus, cel cu două
fețe, și plecând în Orient, declară răsboiu Parthilor.

cari

se pregătiau

-toemai

să năvălească

în

provinciile

1 Aguileia, cetate în (iallia 'Transpadană, dărtimati
de Attila

“în a. 452 d. Chr., ai căreia-locuitori
unde s'a zidit în armă Veneţia,.
.

ă

=

,

se tefugiară

în lagunele,
o
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În aceastii expediţie - este norocos

pe

duşmani

întoarcerea

su

însă

în mai
este

multe

asasinat,

lupte
nu

și-i zdro-

crâncene.

departe

La

de fron-“

tiera romană, de vieleanul - Philippus care îi a luat
locul, Soldaţii îi ridicară. un monument, la 20 mile depărtare de Circesium, unde se află acum o fortăreață romană lângă Eufrat, îi aduseră la Roma cenușa

și oasele, și-l puseră în numărul zeilor,

-

3. Cei doi Philippi,
tatăl şi fiul, înhăţară domnia
după omorirea lui Gordianus şi, conducând fără pierderi armatele, plecară - din Syria spre Italia. Supt
domnia lor. su sărbătorit anul al miilea dela fundarea
Romei, cu jocuri măreţe. şi spectacole falnice. În urină
“sunt omorți amândoi de soldați, Philippus, cel bătrân,
la Verona, cel tânăr, ln “Roma. Domniră cinei ani și
au fost puşi, şi ei, în ri ândul zeilor, |
4. După

aceştia luă domnia- Decius,

născut

la Bu- .

dalia, în Pannonia inferioară. Acesta înăbuși răsboiul
„civil ce se iscase în
Caesar și construi
domnie de. doi ani
teritoriul barbar ! şi
5. Curând după

Gallia. Dete fiului său titlul de
la Roma băi publice. După o
muri, împreună cu fiul său, în
fură așezați între zei.
aceasta sunt 'aleși împărați Gal-.

lus Hostilianus şi Volusianus, un fiu al lui Gallus.
“ Supt domnia

acestora, Aemilianus

1 In barbarico

pare a fio coniuzie

a voit să aţâţe un
de

text, în loc de în

Abritto, la Abtat
Calessi, în - Dobrogea, unde se ştie din alte
izvoare istorice că au murit în lupte cu Avarii. (Vezi cartea

mea, Cetăți și oraşe greco-romane în noul teritoriu al Dobrogei
pag. 67,

,

A

”

-

,
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Moesia.

Plecând amindoi împărații

acest răsboiu, fură asasinați la Interamna,

o domnie

de

doi

ani neîmpliniţi.

Nici

o faptă

mai de senmă- n'au făcut. Domnia lor e cunoscută
"doar. printr”o epidemie, pria: boale feliurite şi „printr'o
jelanie mare,
- 6. Aemilianus a fost de o obârşie întunecoasă și-a
avut o domnie şi mai întunecoasă, Mur după trei luni,
1. După aceea, Licinius Valevianus care comandă
oştirilo în

Rhaetia- și

în Noricum,

e ules

de

trupe.

împărat şi curând după aceea e numit Augustus, La
Roma deaşişderea, primi - din partea senatului, titlul
de Caesar Gallienus. I)omniile acestora au ' fost nenorocoase și aproape fatale pentru statul roman. Vina
la aceasta :o0 purtă,. parte nenorocul împăraţilor, parte
_netrebnicia lor, Germanii pătrunseră până.lu Ravenia.
In acelaş timp Valerianus care purtă răsboiu în Mesopotamia e biruit de regele Perşilor, Sapor; şi curând
dupii aceea fu făcut prizonier și-și trăi restul zilelor
la Parthi, înt'o sclavie rușinoasă “a. 259 d. Chr.)..
8. Gallienus, fiind numit Augustus de tânăr, a avut
“la început.o domnie fericită, a continuat să aibă una
potrivită

şi a

sfârșit- prin

a avea

una:

dezastruoasă.

In tinereţea sa, se distinse în adevăr prin mai multe
fapte vitojești, în “Gallia şi în“ Tilyria, și ucise la
Mursa * pe Ingenuus, care se proclamase de împărat,

şi pe Regalianus. Trăind. multă

linişte, se lisă în urmă
1 Astăzi Essok, în Pannonia,

vreme

în pace şi în

în tot felul de desfrânări și
”

o
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183.

în căderca' sa ruşinoasăi și desperată dete drumul tra-

nelor imperiului, Alavianai pustiiră Gallia și pătrungeră
în Italia. Dacia pe care “Traianus o: alipise, dincolo
de_Dunăre, la imperiul romău, fu alunci pieri dulă;y
A

Grecia,

Gothi,

Macedonia,

P unnonia

Pontus, Asia,

jefuită de Sarmati

fură. pustiite

de

și de Quadi. Ger-

-manii pătrunseră până în “Spania şi cuceriră: vestita
cetate 'Tarraco. Parthii, după ce ocupară Mesopotamia,

„încep

să pună

mână

și pe Syria..

-

9. ln această stare desnădăjduită, în.care i părţi
romană eră cât pe aici să fie nimicită cu totul, îm- “
bracă purpura împărătească în Gallia Postumus, un

om: de

origină

- zece. ani, „cât a

cu -totul !meennoscută
domnit,

prin

vitejia

şi, în.
sa

și

timp
prin

de

înţe-

lepciunea sa, isbuti să scape provinciile aproape pierdute. Este însă - ucis întro răscoală militară, fiindcă

Wa voit să le dea
care Ja

soldaţilor să

îndemnul” lui

prădeze

Montiacum

Aelianus, se revoltase

împotriva

lui. După el ajunge la domnie Marius, un meșteșugrar
„de jos, “dar este omorit.a doua zi. După aceea îmbracă
purpura în Gallia “Vietorinus, un
curaj. De oarece însă acesta eră

bărbat de un mare
prea mult dat des-

- Trâului și căută să seducă femeile” altora, a fost Omorit.
ln: Agrippina, în al doilea an' al domniei. sale, prin
. trădarea şi răzbunarea unui secretar al său.
10. Acesta are! de: urmaș pe senatorul Tetricus,
“prefectul Aquitaniei, pe care soldaţii îl proclumară

de împărat
a Dacia,
tu

în absența su şi îmbracă purpura

guae

amissa. est,

a: Iraiano

ultra

Danubina m

la Bur-

-futer al

ediecla,
-
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dipala 1. EL a avut să infrunte mai multe revolte militare. Pe când se petreceau toate acestea în Gallia,
“în Orient, Odenathus invinge pe Perși, apără: Syria,
cucerește din nou Mesopotamia și pătrunde Până la
Ctesiphon.
|
,
11. Astfel împărăţia romană, de a căreia conducere
Gallienus nu se mai îngrijiă, a fost scăpată în Apus:
de

Postumus,

în Răsărit

de

Odenathus.

Gallienus |trădat de generalul său
asasinat la Mediolanum, împreună cu
lerianus, în anul

al noulea

al

Intwaceea

.

Aureolus] este
fratele său Va- !

domniei

sale.. In

locul

“lui urmă Claudius, ales de' armată, și întărit Augustus

de. senat. Acesta birui într'o luptă crâncenă pe Gothi,
cari pustiau Illyria şi Macedonia.
Claudius eră -un

împărat cruţător

şi cumpiitat, care ţinea: la dreptate

şi care aveă calități de bărbat de stat=A murit însă
de o boală, în al doilea an al domnie sale și a fost
trecut

în

numărul

zeilor.

Senatul:

arată

0 mare

cinste, căci hotări să-i pue scutul” Pa aur în curie și
pe Capitol să-i ridice o statue tot de aur (a. 270 q.
Chr.).

,

12. După
tul unanim

7

.

el este ales
al

soldaţilor

.

de împărat cu consimţimânQaintillus,

un

frate

a lui ă

Claudius. Acesta eră un bărbat de o modestie rară.
şi foarte popular, așă „că știi să fie -deopotrivă,. dacă
nu chiar să întreacă pe fratele său. Senatul îi încu-

viinţă în unanimitate

titlul! de Augustus;

asasinat după o domnie
1 Burdigala,

azi Bordeaux,

de 17 zile.

a fost însă

„CARTEA IX

13, După - el luă

„din Dacia

domnia

134:

Aurelianus,

de

ripensă. Acesta eră de o mare

origină

destoinicie

: militară, însă de o fire năbădăioasă și aplecat spre
“cruzime. Ă biruit pe Gothi cu.o. vitejie neobișnuită.

Teritoriului roman îi dădă, după mai multe expedi_ ţiuni fericite, vechile fruntarii de odinioară. In Gallia,
"în

câmpiile

Catalaune,

învinse pe

însuş Tetricus îşi trădase
el nu
prin

le mai

puteă suferi.

care cereă

iertare

'Tetricus,

după

ce

armata, ale căreia revolte .
Intro scrisoare

dela Aurelianus,

- tainică,

se

zice că

S'ar fi slujit de versul lui Vergilius?
Scapă-mă,

erou neânzin0, de aceste nenorociri

!

Aurelianus, tntz'o luptă fu prea cruntă, făc prizonieră, în Antiochia, și pe Zenobia oare oră regina

Orientului, după moartea lui

Odenathus, bărbatul oi.

Apoi,

își sărbători,

întorcându-se

la Roma,

ca un nou

cuceritor al Orientului și al Occidentului, un

triumf

strălucit. Tetricus șe Zenobia raergeau înaintea: carului”
săn. Acest 'Tetricus a fost numit în urmă guvernator

„în Lucania şi a trăit până In adânci bătrâneţe, ca nn
simplu particular, Urmașii pe care i-a sat Zenobia
trăesc. și acum la. Roma.
147 In timpul domniei lui-Aurelianus, Va întâmplat
la Roma revolta funcţionarilor monetari, Aceştia bă„tură monede falşe și uciseră
pe vistierul Felicissimue,
“ Aurelianus îi birui şi-i pedepsi cu cea din urmă eru- zime;
el osândi
ln moarte
pe “mai
mulți cetăţeni

: feuntași.

A

fost în tot timpul

* Vergilius, Aeneis, VI, 365.

-

vicţei sale un împărat

-
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crud şi insetat de sânge, și în câteva împrejurări mai
mult necesar, decât vrednice de a fi iubit. “A fost
totdeauna pornit şi a omorit chiar şi pe. fiul surorei
sale. Cu. toate acestea, e vrednic de laudă, -că a îndreptat disciplina inilitară şi moravurile stricate,

“15. Orâşul Roma l-ai înconjurat en ziduri puternice. _
In cinstea Soarelui a pus să se ridice un templu, pe
care

l-a

încăreat | cu

nenumărat

aur, şi pietre

pretioase.

Provincia Dacia. De care: Traianus o făcuse dincolo
de Dunăre « părăsit-o, deoarece după pustiirea Ilyriei și a Moesiei nu mai avcă nici o nădejde să o
mat poată ţincă mai

celățile. şi din

în mijlocul
două

dloesiei şi

Ilocsii,

Dacia,

drept ul Dunării
Dacia

propriu

Dunării

deparle, şi Romanilor,

câmpiile

mami.

care

cum

aduşi dinu

le-a dat locuri

teritoriul

acum

curge

aisă este

1. Aureliun

Daciei,

dintre ecle

se giseşle pe

“ca în

așezată

în

mare,

pe partea

(ă*mul

de oarece
stângă

a

pieri jertfă a trădării unui sclav

al său care, falşificându-i ise ăliturie, arătă unor.gencdali, amici ai împăratului, lista cu numele lor, înseni-

naţi ca şi cum

ar fi

plănuit

să-i

omoare.

Aceștia,

pentruca să-i ia inainte,-îl omoură în mijlocul veehcei
șosele împietruite tutre Constantinopol
și Ieraclea,
Tată textal latin
ciim

Dacia,

quam

al acestui pas: agiu
?rainnus,

ultra

important:

Dauubiun

„misit rastata omai Ily-ico ct Alesia desporaua
rclineri, undlustaspe> bomanos er sirbilus et ajris
media Morsta collocarit aphellaritgue can Dacia,
daeta

Mouesins

dinilit

ct est

cint atitea feresti în hecua,

în

deztru

Datiehia în

-

<Proriri-

fecerat,

inter.

cani posse
Dactue în
guae nune

masi flue nt,

:
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într”o localitate nuniită Caenopkrurium 1. Moartea totuş
Wa Tămas. nerăsbunată
A fost ținut și cl vrednic să |
fie pus în numiirul zeilor, după o domuie de ciuci
- ani şi şease luni.
.
-

16. De uezaș a avut
moravuri

alese,

pe

zunitus,

Și cn multe însușiri

un bărbat

cu

pertru conducerea

„statului. Na acut însă timp să facă. nici o faptă mai
"de seami, de oarece moartea l-a răpit în a șeasca
“lună a domniei sale, Florianus, care urmă dupii Tacitus, -

"Va domnit decât două luni. și donăzeci. de zile şi n'a
"lăsat

după

sine

nimica

vrednic

de amintire.

O

17.- Dapă aceaste nă ocârmuiren statului Probus,
un general vestit prin . faptele “sale militare. Acesta,
după un lung șir: da lupte norocoase, a adus din nou
la imperiul roman ţările gallice pe cari le oetpaseră
- barbarii. Pe câţiva generali, cari umblau să pună mâna
pe tron, î-a răpus după mai multe lapte, astfel pe Sa" turninus_în Orient, pe Proculus şi Bonosus la Aerip-

pina. Date voie Galliilor şi Pannonienilor să aibă
IA insnş prin soldaţii săi pusessă se planteze "vii
muntele Alma, de lângă Sirmium ? și pe muntele
Aur din Moesia superioară și cultura lor. o lăsă
seama

vii.
pe .
de.
pe

locuitorilor. acestor provincii. Restabilind” pacea,

după nenumărate răsboaic, zise: că

în „scurtă

vreme

„nu va mai fi nevoie de oştire. Probus a fost un” bărbat -plin. de vlagă, viteaz, drept, deopotrivă
cu 'Âubunăprin
superior.
dar
militară,
glerie
«
ca
„relianus,
azi Papasti,

2. Un' munte în Pa annonin,
Sava,

Slavonia “de

azi, tatic * Drava

-2n
..

Nooum Castellum,

-1
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tatea firii sale. Cu toate acestea, a fost asasinat într'o
răscoalii militară, în Purnul de feri, de lângă Sirmium . A domnit șease ani şi patru luni.
18. După el a fost proclamat de Augustus un
oarecare Carus, născut la Narbo în Gallia, Acesta
numi numai. decât de caesari pe cei doi fii ai săi, pe

Carinus și Numerianus, cu. cari împreună domni. doi
ani, Pe când else giisiă în răsboiu cu Sarmatii,
„primi vestea că Perșii sar fi răsculat. Trecă în Orient

şi avi mari izbânzi împotriva Perşilor. Punându-i pe
aceștia pe fugă, le cuprinse vestitele lor cetăţi Coche:
și Ctesiphon, dar pe când se aflăin tnbiiră, pe malurile
, Tigrului, pieri trăsnit de fulgerul lui Jupiter. Fiul
său Numerianus, un tânăr de o fire aleasă. pe care
îl luase cu sine in Persia, fn asasinat prin. uneltirile
socrului siiu “Aer; pe când eră dus, în urma unci
oftalmii, pe o lectică. Omorul acesta se.ţineă tăinuit,
pentru ca Aper să aibă timp să puie mâna pe putere ;-

mirosul cadavrului usii îl dete de pol. In
soldaţii cari îl ur:nau, izbiţi de acest miros,

adevăr
traseră

perdelele Iccticii și putură să afle, după câteva zile,
despre omorul lui. Numerianus.
19. Intraceca Carinaus pe care Carus, la plecarea

sa în contra Parthilor, îl lăsase ca regent în

Iilyria,

Gallia şi Italia, sa murdărit în tot felul de ticăloșii.
A ucis prin învinuiri născocit pe foarte mulţi nevinovaţi, n sedus pe soțiile celor mai de. seamă ca-

tăţeni și s'a răsbuna at chiar şi pe colegii săi de școală
1 Construit de el însuș, ca sii poată
-manilor.

observă „mișcările
.

duş.

CARTEA IX

cari l-ar fi supărat măcar
pricina

aceasta

iind'

A

și numai

urit de toată

în

139

glumă.

lumea, . își

Din
primi

nu mult după accea răsplata. Căci armata, întorcându-se
victorioasă din Persia, alese, după ce pierduse - pe
împăratul Carus prin fulger, pe Numerianus prin tradare, de împărat pe Dioeletianus, născut în Dalmația
dintro familie așa de jonsă, că cei mai mulți istorici
cred că a fost fiul unui copist, alţii însă . susţin că.
a fost fiul unui libert al senatorului “Analinus,
"20. Diocletianus,. îu cea dintâiu cuvântare ce

a

_-ţinut-o înaintea soldaţilor, a jurat că eleste străin de omorul

lui

Nuimerianus

apoi,

văzând.

lângă

sine pe

- A per, ucigașul acestui principe, îl străpunse cu sabia
“întregi.

Apoi învinse

într'o mare bătălie, pe Carinus,

la

Marg-tsea

urgisit şi blăstemu

„de toată lumea” și pe cure l-a trădat, sau l-a părăsit ce]

.

înaintea armatei

puțin, între Viminacium? și- Muntele de: Aur, însăş
armata sa, care eră mai mare decât cea a lui Diocle!
„ tianus. Astfel Dioeletianus ajunga împărat, tocmai când

țăranii din Gallia
_mele de Bacauda
“şi Aelianus. Spre
trimite împotriva
culius,

“ţărani

enre

se resculară, dând partidului lor. nu-:
*. Conducătorii lor crau A mandus
a-i aduce la supunere, Diocletianus
lor pe Cnesarul _Maximianus Her-

în cîteva

lupte

ușoare, „potoli” pe

acești

și restatorn,ci în Gallia liniștea și pacea.

„21. 'Tot cam î.. timpul acesta, *Carausius, un om
„de familie foarte de jos, care își „câștigase prin cu>

“1 Un oraş în Moesia superioară, azi | Passarorici,
2 Piminacium, azi Vidin,
5 Vorba bacauda pare a fi însemnat răsvrătit,

-
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rajul său o faizaă militară deosebită, a fost insăreinat;

să se ducă. la Bononia 1 şi să apere țărmul mării
dela
Belgica și Armorica, pe care-l 'bântuinuFranc
F
ii și Saxonii, Carausius prindea adescaori mulţi dușta
bi, dar

prada nu o dedea întreagă îndărăt locuitorilor și
nici

nu

o trimetcă,

împaratului. De

aci sa născut bănuiala

că el lăsă înadius pe pirați - că între în țară,
pentru
ca si-i zăpsinscă trecând “cu praada și cu
astfel de

prilej să se îmbogăţească: el însuş.

Maximianus

poruncă să fie omorit, dar Caravsius

| şi pune mâni pe -Britannia,

dete

inbrocă purpura

:

22. Producându-se act] peste iot locul inișcări
'răsboi:

nice: revolta lni Carausius în Britannia,
a lui Achilleus
“în Eoypt, răzvrătirea „Quinquegentia ilor
în: Africa,
răsboiul lui Narseus d Orient, Dioeletian
us ridică pe |

Maximienus 'TIereulius del demnitatea de
Caesar la
„cea de Augustus și numeşte” Caesari. pe
Constantius”
(Ohlorus)

şi

fost un

pe AIfnximianus,. Constantius

nepot

se” crede

a

al lui Claudius, din fiica acestui

munti DMazimianus „Gakrius eră născut în
Dacia
nu departe de Serdica 2, Pentruca : să și-i
lege și

printr'o legăturii

de

rudenie,

Constantius

ia în

căsă-

torio pe Theodera, fiicn vitrigă a „Here
ulius, din
care a avut în urmă șase copii, pe fraţii
. lui Constantinus; Galerius în în căssătorie”
pe fiica lui Dio-..

cletianus,

pe

divorțeze de

Valeria.

soțiile

Amândoi

lor

de

mai

însă

sunt

înainte.

siliți să se'.

acestea, neizbutind în - luptele lor împot
riva
1 Azi Bouloy ne.
? Azi Sofia, „din

Bulgaria.
N

.Cu

toate.

lui Cu

“CARTEA IX,

a

ol:

rausius, un bărbat foarte priceput în treburile: mili-

tare, făcură în cele din urmă paccu
e.'el. Şapte ani
mai târziu, Carausius e omorit de tovarășul
său. Al"lectus, 'care a stăpânit apoi singur timp.de
trei ani
„Britannia.

Acesta

este biruit şi el de

Asclepiodotus,

- prefectul 'gardei pretoriane, In “chipul acesta,
după:
zece ani, Britannia este cucerită din nou de Roman
i.

.

(a. 296 d. Chr)
23,

În acelaș

Gallia,
„a fost
“cauza
„repede

timp,

Cacsar

Constantius-se luptă în :

în ţinutul Liugonilor - și în - aceaș zi: bătălia
şi nepriincioasă și priincioasă. Fiind silit din .
atacului neașteptat al dușmanilor.să se retragă
în cotate şi, trebuind să fie tras cu funiile peste

zid, porţile fiind. închise, de abiâ „trecură .
cinci
când, apropiindu-se armata sa, ucise aproape

ore, 60,009.-.

de: Alamanni. Și Augustus Maximianus, la rândul său, .

pune

capăt răsboiului

quegentiani
ţină

din Africa, învingând

pe Quin- .

şi silindu-i să încheie pace. “Dioeletianus,

împresurat

pe. Achilcus

în Alexandria

timp

de...

opt luni, îl birui și-l omori. De victoria Sa sa folosii ..
“cu: multă cruzime,

căci

umplă

Egyptul întreg de puos-

ripțiunile şi de omorurile sale; In acelaș. tinip,- cu:
prilejul acesta, luă mai multe măsuri. înțelepte şi: făca .
mai muite așezăminte cari dăinuiese până în zilele
noastre.
Sa
A
a
24. Galerius Maximianus la prima cioenire cu Narseus între Callinicum și Carrac ieşi bătut, nu fiindcă.
s'a luptât fără curaj dar fiindcă sa luptat fără pri- -!
cepere, căci îndrăznise să se lupte cu o mică trupă

"de oameni împotriva

“unui

dușman

numeros.

Fiind.
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deci pus pe fugă și alerpânăd la Diocletian
us se zice
că acesta, când îl întâlni în dram, îl primi
cu atâta

„ obrăznicie că-l lasă să alerge, deşi

îmbrăcat în pur-

pură, câteva mii de pași, lângă carul său.
25. Totuş, curând după aceasta, își strâns
e trupe
din Iilyria și din Moesia, și dete din nou
lupta - cu

Narseus, unchiul lui Hormisda și al lui Sapor,
în
Armenia de sus, cu mare isbândă şi cu multă
prevedere și totodată cu mult curaj; căci, fiind însoţit
numai de doi-trei călăreţi a îndeplinit chiar
slujba
de iscoudă. Puse po fugă pe Narseus, îi jefui lagăru
l,

--îi luă

prizoniere

soțiile lui, surorile

lui, copiii lui, în

afară de un număr nenumărat de Perși fruntași; puse

mâna pe bogatul tezaural Perșilor, iar pe Narse
us:
îl goni până în cele mai îndepărtate singurătăţi ale .

regatului său. De aceea, la întoarcerea sa
victorioasă,
fu primit de. Diocletianus, caro steteă cu
armata sa.

de acoperire în Mesopotamia, „Cu: mari

onoruri.

In

urmă, atât împreună, cât și fiecare în parte,
purtară
„încă diferite 'răsboaie în cari supuseră pe
Carpi $,

“pe Bastarni şi învinseră pe Sarmaţi. Dela aceste popoate, luând

un

mâre

numărde

portară în teritoriul roman

prizonieri,

îi

trans-

(a. 299:d. Chr).

26. Diocletianus a fost o fire șireată, plin de pri-

„cepere

și de isteţime;

așă fel, ca ura pentru
altul. In acelaș

timp

el știă

să potrivească lucrurile

cruzimea sa
erâ un

Impărat

si

o arunce

pe

foarte” energie

și muncitor și care a dat împărăției romane

o astfel

* Dela Curpi ne-a rămas numirea. Carpaţilor noştri.

|
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de înfățișare că păreă mai
decât o libertate romană,

-

mult

o domnie regească

şi, deşi toţi împărații de mai

înainte erau salutaţi numai, el dete
i să cază în genunchi, IIninele sale
- erau împodobite cu pietre scumpe;
- semnul demnităţii împărătești steteă
purpură,

căci

143

restul îmbriicămintii

ordin cn lui să
și cismele sale
mai înainte însă
într'o manta 'de
îl aveă

împăratul

deopotrivă cu ccilalți oameni.
27. Maximianus Herculius eră de ofire sălbatică Și
neprietenoasă, arătând pe faţa sa trufia și groaza. El
nu

făceă

decât

să urmeze

pornirea

sa naturală,

când

se întovărăşiă la toate cruzimile lui Diocletianăs.
Acesta, fiindcă băgzase de seamă îmbătrânind, că war
mai fi în stare să conducă mai departe domvia, făcă
propunerea lui Herculius să se retragă în viaţa privată, iar cârma statului să o încredinţeze unor persoane mai tinere și mai puternice. Colegul primi cu
greu

această

zi, amândoi

propunere.

şi-au

Cu

schimbat

toate

acestea,

îmbrăcămintea

în

acceaș

împără-

tească pe una particulară, Dioeletianus la ÎNicomedia,
Hereulius ln Mediolanum, după un triumf strălucit
pe care și-l sărbătoriră la Roma, cu un mare alaiu,
„fiind - purtate trofeele. dela numeroase popoare și
în care soțiile, surorile şi copiii lui Narseus erau duși

înaintea carului lor. După aceasta unul plecă la
Salonae, celălalt în Lucania.
28. -Dioeletianus ajunse la adânci biitrânețe, ca un

om

particular, întrun

repaus

sa, nu departe de Salonae,

ce-i face cinste, în vila

Pildă de virtute încă ne
,

-
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cunoscută, Dioelotianus este singurul dela statorniciTen imperiului, care dela O înălțime atât de mare să

se scoboare, de bună voie, la simplitatea vieţii par”
ticulare și la starea de simplu cetăţean, După moartea
“sa'a fost pus în rândul zeilor, cinste de care uu
sa
bucurat nici un particular,
“

CARTEA S-A.
Cuprinsul, — 1. Impărțirea imperiului între Constan
tius şi
Galerius cari își aleg doi Caesari, pe Maximinus și
Severus, —.
"2. Constantinus este ales impărat în Britannia şi
Msxentius, fiul
lai Maximian Herculius este ales împărat
Ja Roma. Severus,
trimis în contra lui Maxentius este părăsit
de oldaţii săi şi
omorit. — 3. Maximianus Hereulius încearcă
să detroneze pe
fiul său, dar picre înainte de a reuşi. Viţiile
sale,—4. Licinius
este făcut peneralisim
de Galerius, care moare puţin în urmă,
Patru împărați domnesc deodată: Constantinus,
Maxentius, Licinius și Baximinus, Mnxentius e învins de Constani
inus. Masiminus moare în drumul săn în contra lui Licinius, 5.—86. Licinius, invins de Coastantinus e omorit, Constantinus,
sivgur |

domn

în

imperiu, alege

trei

Cacsari. —

7. S,

Virtuţile şi

defectele lui Constantinus ; eruzimele sale, Moartea sa
în timpul
preparatiselor: de riisboiu în contra Parthilor. — 9.—13.
Elare
ea urmaţi pe cei trei fii ai sti Constantinus,
Constans şi
Constantius, împreună cu Dalmatius, fiul fratelui său,
- După
„moartea lor, Constantius, rimânând singur împărat
; poartă
răsboiu firă sucecs'în centra Perşilor. Invinge pe
Vetranio:

Nepotianus, fiind ales împărat la Roma, e 'omorit de generalii

lui Magnentius, care re sinucide
+

la Lyon.

Constantius omoară

CALEA

N

e

- 115
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„pe Gallus, pe.care îl numise Caesar. Silvanu
s aţâţii o reroltă
în Galliaşi este omorit. — Constantius dă
tivlul de Caesar lui
- Julianus, care” fiind îrimis în. contra Gallilo
r 'și Germanilor,
aro mari succese. — 15. Juhanus. este proclamat
Augustus de
soldaţii săi în Germanin. Constantius porneşte
în contra Ii si - moare pe drum. Caracterul său,
— 16, Julianus declară riisboin
Perşilor şi moare în această espediţiune. Elogiul
său.—17, Jovianus, învins de Perşi,. face
cu ci 0 pace ruşinoasă. Moare
subit pe când se întoreeă la Constantinopol.
— 18. Diferite

păreri asupra morţii sale. Autorul
> "2 Povestiri, o lucrare mai completii,

anunță, ca urmare a acestei

„1. Dioeletianusşi Maximianus

Herculius părăsind

cârma imperiului, au fost aleşi împărați Constautius
şi Galerius şi lumea romană este împărțită între
ei
astfel: Constantius pfimicşte Gallia, Italia şi Africa,

*. Galerius Illyria, Asia şi Osientul. In acelaș
timp, își
inu doi Caesari. Cn, toate acestea, Cnnstantius,
mulţumindu-se cu demnitatea de Augustus,
a' părăsit

grija de a conduce: Italia şi Africa. EL eră un bărbat

" de seamă,

de averea.
prea

de o popularitate deosebită, neatingându-se

provinciilor

mult la

interesele

şi a' particularilor, : neţinând
- Fiscului,

spunând

că

e mai

bine să se lase averile publice în mâna particularilor
decât să stea închise întrun singur tezaur. De! altfel,
„ţinuta vieţii sale eră aşă “de modestă că în-zile de
sărbătoare, dacă avcă să aibii la masă mai mulţi amici,

“ca do'obiceiu, trimeteă sii ccară, din uşe în ușe, particularilor argintăria. trebuineioasii pentru serviciul

mesii. El a fost nu numai iubit,
Galli, mai ales că aceştia

o

dar chiar slăvit de

se vedeau

scăpaţi de pre-
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bănuitoare

sângeroasă

|

.

Ă

o

fe

j

ale lui Dioeletiunus şi de ne-

a lui

Maximianus

Horculius, A

murit în - Britannia, în „orașul Eboracum,
după o
domnie de 13 ani şi a fost așezat în numiirul
zeilor,
2. Galerius,

sale cât și prin

un împărat distins, atât prin virtuţiile”
meritele

sale

militărești,

văzând

că

Constantius lasă în grija sa 'și Italia, și-a numit
doi .

Caesari, pe. Maximinus, pe care îl insăr
cină „cu guverniimântul Orientului, şi pe Severus
căruia îi dete Italia; cât pentru sine el rămase în
Ilyria. După
moartea lui Constantius. însă, fiul. său
Constantinus,
născut dintro căsătorie. cu o femee
dintro familie
de jos 1, a fost proclamat în Brita
niiia de împărat şi
sosi

spre marea bucurie a tuturora ca urmaș
în locul

tatălui său. In timpul acesta pretoriani
i, răsculându-se |
la Roma
,

deteră

titlul

de

Augnstus

lui AMazentius,

fiul lui Herculius, și care se găsiă
în palatul ambasadorilor, ? nu departe de Roma.
La vestea coasta»
Maximianus Herculius mișcat . de
nădejdea de a luă

'din

nou

puterea

po care

o părăsise. fără

voie,

alerpă

la Roma din fundul: Lucaniei, unde
trăiă ca un sim.
plu particular şi unde își petrecea:
viaţa într”o re-

„giune încântătoare. In acelaș timp,
trimise o scrisoare
——

i)

* Sfânta

Elena,

nuim la 21 Main,

mama

sfântului

|

Constantin,

'

pe cari îi prăz-

”
Villa publica, palatul în care
delegaţii popoarelor străine
așteptau răspunsul senatului,
dacă erau sau nu, admişi
să-şi
expună obicetul însăreină
rii
lor, Acest palat se găsit afară
din
„barierile cetăţii Roma

.

-
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și lui Dioeletianus, îndemnindu-l

14%

să in

|

din nou pu-

terea pe care o părăsise ; fu însă în zadar. Caesarul

Severus este trimis

In- Roma de

Galerius

cu o ar-

mată împotriva lui Maxentius și a pretorianilor revoltați. Acesta: asedii orașul Roma, dar în curând
Sa văzut părăsit de soldaţii săi cari îl trădată, Această

dezerţiune spor! puterile lui Maxentius şi-i întări au-

toritatea. Severus

Ravenha,

|

fiind silit să fugă a fost omorit la

P

Pa

SE

„9. Cu toate acestea, Maximianus Herculius încercă
să detroneze pe fiul săn Maxentius şi în acest seop

se adresează

soldaţilor

decât prin strigăte de
gândindu-se la o nouă
gonit de fiul său şi că
rele său Constantiuus,
omoare

pe acesta

săi

la primul

muiă Gallia, fiind foarte
locuitorii

cari

acestei

însă,

nu-i răspund

ocară. Atunci plecă
trădare; se prafăcea
voiă să se unească
deşi mauveă alt scop
prilej.

iubit de

provincii,

în Gallia,
că a fost
ci ginedecât să-l

Constantinus

soldaţii

câr-

săi şi de

dupii ce nimicise pe I'ranci

şi Germani și după “ce făcă prizonieri pe regii lor,
uruncându-i la fearele sălbatice întrun spectacol măreţ ce îl dete sprea sărbători izbânzile sale.. Văzân-

du-și

planurile

vestise

pe

desvălite

bărbatul

lius fugi la Marsilia,
pregătiă

să se îmbarce

său

de
de

unde
spre

fiica

sa Fausta,

această

a

fost

uneltire,

prins"pe

a se un!

cu

care

Hercu-

când ge

fiul său: iar

moartea a fosto răsplată dreaptă pentru crimele sale.
Căci acesta a fost un om sever și crud, un om care
își. călcă .cuvântul,
1

primejdios

și lipsitde orice omenie:

-
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4, In timpul acesta, Galerius: ridică la treapta de
imperatorpe Licinius, dac de ovigine şi prieten vechiu al său,și care-i făcuse prin vitejia lui mari servicii în răsboiul ce purtase împotriva lui Narseus.

Curând după aceasta, moare și Galerius, Astfel statul

ajunge

-acum':

pe

mâna

a

patru

împărați

noi:

Con- |

porneşte

un

stantinus și Maxentius, fiii celor doi Auguşti; Lici„nius şi Maximinus, din familii de rând. Constantinus
însă,

în al

cincilea:

an al

răsboiu civil împotriva

domniăi “sale,

lui

Maxentius.

:

Luptându-se

cu el în mai inulte lupte,îl pune pe fugă și, în cele
-

din urmă, îl. învinge

A
când
astfel cruzim._.ile

nobililor

timp în urmă,
la răsturnarea

sângeroase

şi ritmâng

.

câ

stăpân

IS

făcea

împiedi-

la: Roma

pe Italia.

i

Câtva.:

și în Orient, Masiminus care se gândi

„lui

moarte întâmplătoare,
care

-

Lăcinius:

moare.

și scapi astfel

eră ameninţat.

însă

lâ.

de

'Tarsus, .de o

1

împotriva

lângă podul . Mulvius,

moartea cu

SE

1-5. Cu toate acestea, Constantinus,
un bărbat do o voință
ncînfrântă, care nu alegea mijloace
le când eră.
vorba să-și aducă la îndeplinire plan
urile sale
'şi care

râvniă

la

domnia lumii

întregi,

declară răsboiu.

lui
Licinius, cu toate legăturile de
prietenie și de rudenie
dintre ci: soră-s: Constanţa era
măritată. după . Licinius. Mai întâiu dl Dita în”
Pannonia, apoi căzând

paste cl pe neaşteptate, în momentul
când acest

a fă“ecă la Cibalae mari pregătiri
de ră boiu, îl. învinse .
din nou și sc făci stăpân pe
întreaga Dardania, Moesia, Macedonia,

ocupând

și multe

alte

provincii,
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6. A-urmat

apoi

îutre

ci

149.

mai

multe

răsboaie

și.

pacea afost de mai multe ori încheiată și ruptă. In
cele din urmă, Licinius fiind biruiţ ; și pe: mare și pe,

uscat, sa predat lângă oraşul Nicomedia, dar a fost
ucis, în contra făgăduelii date prin jurământ, la -Tes-

'salonic, unde se retrăsese. ca un „simplu „particular.
.
Astfel în vrenuea, ;aceasta imperiul „roman, — fapt
ce

nu sa mai întâmplat altădată — este cârmuit de un
singur August: și “trei. Caesari, împăratul Constan-.
tinus încredinţând fiilor șăi guvernământul. Galliei
, al
Orientului și al Italiei. Izbânzile sale prea mari
însă
: zăpăciră şi pe acest împărat de treabă. Persccutiu
d
“mai întâiu pe! „rudele „sale, puse să oiaoar
e” chiar pe
fiul său. Crispus, un” tânăr distins, pe
fiul surorii sale,
un

tănăr

de

caracter,

„ mare vumăr
7,

apoi: pe

soția

sa

şi în urmă

de prieteni (a, 326 d. Chr),

Cons stantiuus

ani. ai domniei

a, fost

un.

un împărat care, în cei dintai

sale, se poata

asemui cu

împărați, în ultimii, cu cei mai

de

cei mai buni!

rând.. De

altfel,

el avcâ. cele mai frumoase însușiri sufleteș ști și trupeşti. Era lacom după glorie militară și izbânzile. ce
le-a avut se .datorese nu atât norocului cât.mai mult
“priceperii lai. După răsboiul civil bita pe Goţi înmai: multe lupte. In cele din urmă încheiă cu ci pace
"şi prin binefacerile sale dobândi recunoştinţa poțoa"relor barbare; Aveă gust. pentru artele fromonse și
pentru
sa

literatură ;

căulă să- și

poporului,

și

prin. dărnicia

sa

şi

prin

purtarea

câștige

o

pe- cât

de. nepăsător eră față de unii

iubire

neprefi ăcută

din partea

A

150

.

-

„

BUTROPIUG

|

„prieteni, pe atâta.de devotat eră față
de alţii, nelăsând să-i scape nici un prilej spre a le
mări averea

iv,

=.

$. A făcut multe legi, unele bune. și drept
e, cele
mai multe netrebuincioase, altele strajn
ice, El a fost

cel dintiiu care a căutat să dea orașului, numit
după

numeie

său,

o 'străluciro

reia i-o făcă rivala,
triva Parthilor,

mici, 2- murit

„„ wârstă

de

cari

egală

cu

cea

a Romei,

Că-

Intreprinzând un răsboiu împose năpustiseră

asupra “Mesopota-

la Nicodemia, în palatul ambasadelor,
în

66

de

ani, după o domnie de 31 de ani.

" Moartea sa a fost de alfel provestită
printro stea cu
coadă, de o mărime colosală, pe care
Grecii'o nuimese
z0uims

şi care

a strălucit

multă

vreme, A

fost

pus

pe dreptate în numărul zeilor,
|
i
9. De urmași a lăsat pe cei trei fii
ai săi şi pe un
- Hu al fratelui:
său. Caesaral Dalmatius însă, înzestrat
cu foarte frumoase însușiri și leit unchi
ului său, a fost
asasinat într'o revoltă militară, mai
mult.eu consimțimântul decât din ordinul vărului
său Constantius,

Curând

apoi:

Constantinus !

său, dar „atacându-l:

de generalii lui

orbește

Constans,

declară răsboiu
ln Aquileia,

Astfel

mâna a doi Auguşti. Guvernarea

câtva

timp

energică

și

dreaptă;

fratelui

este omorit

statul încape pe

lui Constans
în urmă

a fost

însă, fiind

de'o săniitate subredă și fiind târât
de niște prieteni
ai săi stric
ați pe povârnișul

desfrâului, ajunse să fie

1 Acesta este numit în gene
re Constautinusal

II-lea.

CARTEA X

urit de : popoarele

_

-

151

provinciilor, 'urgisit de soldaţi și

a fost asasinat de partidul lui Magnentius
, A murit
„nu departe.
de. Spania, întrun castel fortificat numit
Helenae !, după o domnie de 17 ani,
în al 30 an al
vârstei (a. 350 d. Cur). Sa distius, de
altfel, prin-

tun nare numir de expediţiuni militare
și fără să
se fi arătat crud, a știut să se facă temut
în tot

„timpul vieţii sale.

|

|

10. Constantius a avut o soartă mai încer
cată. In
adevăr, Perșii îl ficură sii sutere mai
multe lupte

sângeroase, îi cuccriră
mai multe
oraşe, îi îm" presurară mai multe cetăţi fortif
icate și îi prăpădiră

armatele. Impotriva lui Sapor n'a fost
norocos în nici
o campanie; ba incă odată, lângă Singa
ra, a pierdut

chiar o.. victorie ncîndoioasă, din
cauza nerăbdării
nebuneşti a soldaților» săi, cari ceruse
rii să se lupte
prostește spre scarii, în contra tactic
ii de răsboiu,
După "moartea. lui Constans (a 3604.
Chr.) și pe când

Magnentius puncă mânape putere -în
Italia, îu Africa
și în Gallia, o nonii revoluţie izbucni
în Illyria, unde
trupele ridicară la tron pe Vityanio.:
Aceasta eră
foarte bătrân și lunga durată a serviciu
lui
său militar
unită cu norocul armelor, îl făcuse
iubit de soldaţi

cari, spre a apără

Illyria, îl

alesără

de

împărat.

EI

eră un om de treabă, cu moravuri patri
arhale, plin
de bunătate, dar de o așă de mare ignor
anță, cii n'a .
învățat decât ln bătrâneţe și când a fost
pe tron,
primele elemente ale literilor și artelor,
.
*. Azi Elna, în Russillon, nu departe de
Pyrenei,
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De Ar - Constantius,

fratelui

său

aprinsese

care

pentru a răsbună. moartea

din

ncu

răsboiul

civil,

luă

domnia din mâinele lui Vetranio
care,
— lucru ncmai auzit până atunci— fu silit de armata întreagă

să puie jos

semnele

puterii !. Și “la Roma

au

fost

tnrburări, unde Nepotianus, fiul. surorei lui Constantinus, în fruntea unei cete de gladiatori, void săpună
mâna

pe

tron.

A

isprăvit

însă - cu . acecaș

cruzime

.

precum a început ; ciici fiind învins de generalii lui
Magnentius, după 28 de zile, a fost pedepsit cu moartea, iar capul său.a fost preumblat prin: Oraș în vâr-

ful unei lineii, A urmat apoi: proseripţiuni şşi grozave
masacre

12. Nu

printre nobili.

mult după «aceasta, Magientius

a

fost cu

totul. bătut, lângă Mursa, și cât pe aci eră să fie prins.
“În acea: stă luptă Sau pier dut nenumiirate trupe To-:
_mane cari ar fi putut fi. întrebuințate mai bine îm-"

potriva neamurilor barbare . şi să fi slujit astfel la
siguranța şi la trium Eul patriei. Curând după aceasta .
„Constantius dete guvernământul Orientului lui Gallus,
fiul unchiului său,. cn titlu de Caesar. Şi Mognentius,
după

mai

multe înfrângeri,

își pune

capăt

zilelor sale

la Lugdunum, după o domnie de îrci „ani Şi șeapte
luni. De asemenea şi fratele său, pe care îl făcuse
Caesar și-l trimesese în Gallia să apere această ţară,
4sa sinucis In Seno? (a-.3353 d. Chr),

: . Probabil soldaţii erau creştini,
* Azi Sens în Franţa.
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13. Cam în acelaş timp Constantius puse să omoare
“pe Caesarul Gallus, invinovăţit de un mare număr de
cruzimi.

Acesta

eră din: five crud și „aplecat

tirănie, dacă ar fi fost
de altă parte,

să ajungă

Silvanus

urzind

o

spre

siagur domn.
revoluţie

în

Pe

Gallia, *

pieri în mai puţin de 30 de zile şi de atunci rămase
singar Constantius ca împăratși August,
.
14. În urină tvimise în Galliu, cu tițlul. de Caesar,
pe vărul său

Julianus,

„ dete. în căsătorie
provincie

pe

cuceriseră

fratele

sora
mai

lui

Gallus, căruia

sa. Barbarii
multe

orașe

şi

îi -

din

această

pe

ultele le

împresuraseră ; peste tot Jecul eră iz€ și jale și impe-.

riul roman erăaamenințat de o mare prăbușire,
anus cu

oraș din

puţine

trupa

Gallia,

bate gi

Argentoratum

numeroasele trupe

ale

Juli! jun

Germanilor

” face prizonier pe cel mai distins rege ni lor şi restabili rândueala în Gallia. Mai târziu, acelaş Juliauus
câștigă mui multe victorii strălucite asupra barbarilor:
„pe Germani i-a împins peste Rhin şi imperiului romanîi dete din nou
15. Nu mult. după

trontierile sale. de odinioară,
nceca, logiunile cari sc luptascră

cu Germanii, fiindcă se vedeau cheraate înapoi dela
însărcinarea lor de a apără Gallia, în unanimitate pro-.
clamară

de

împărat

- Acesta, după.

ut

pe
au,

Juliauus,
„pornește

(a.
sii

în

360

q..Cm.)..

în stăpânire

Iilyria,
- Constautius fiind ocupat . în răsboaiele cu
-Parthii. La vestea: aceasta Constautius lasă totul cea
să vie să se lupte cu Julianus,. dar pe drum, între. :
i Azi

Sirassburg
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Cicilia şi Cappadocia

moare, în al 38-lea an a! dom-

niei, în vârsta

de ani.

de 45

A fost

pus

pe

.

dreptate

„ în rândul zeilor. El u fost un bărbat deo fire blândă
și liniştită, prea încrezător în prietini și în curtizani

„și spre sfârșitul
ani.ai domniei
ciircă de averi

vieţii prea

ufemeiat. In

cei dântâi

sale, a arătat foarte cumpătat ; înpe curtenii săi și înălță în- dregătorii

pe acei cari îl slujiseră în: vremuri grele. Faţă de cei
„pe cari îi bănuia 'că râvnese

De altfel eră destul de “blând și
rai

mult

de

norocul

-

la tron eră fără de milă.

răsboaelor

putea să. sa nude
din lăuntcu

decât

al

.

celor. din afară.
16. In urmă pune mâna pe putere Julianus. Acesta,
după mari pregătiri, porneşte "cu răsboiu împotriva
Parthilor, expediţiune la care am luat parte şi eu.

Câteva oraşe şi câteva cetăţi întărite li se supun,
pe 'altelo le cucerește cu puterea. După ce a pustiit
Assyria,

şi-a ţinut armata

Ctetiphon.

în copac

Pe când se întoreeă

timp

lângă

biruitor, fiind

câtvă

târit

orbește de curajul său în lupte noi, a fost omorit
do mâna unui dușman la 6 calendele lui Iulie, în
anul al șaptelea al domniei, în vârstă de
“și a fost pus în rândul zeilor. Julianus

31 de ani.
a fost un

împărat distins și, dacă soarta ar fi îngăduit, ar fi condus statul la fericire și la glorie. Cunoştea bine literatura şi artele şi mai ales eră învăţat în. literatura
greacă, pe care o stăpânii mai bine decât pe cea latină;

eră înzestrat . cu -o elocinţă

de o memorie

ne mai pomenită;

puternică

și vie şi

în unele

priviuți

-:
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.
eră mai mult decât un filosof. Faţă de amioii săi
darnic, dar nu destul de grijuliu în alegerea
cum

îi sar fi căzut

unui

îinpărat de
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|
eră
lor,

seama sa. Mulţi

chiar Sau încercat să-i ciuntească din glorie. Faţă de
locuitorii provineiilor eră foarte. drept și aveă „toată
dorinţa sii scază

toată

Inmea,

cât

mai

tezaurului publice, cl eră
o căuti
giunii

mult

nestăruind - prea

cu

o

râvnă

tributurile;
mult

loiuș

cu

sporirea

lacom după glorie,

pe care

nepotolită ;

creştine, dar

bun

pentru

numai

prigonilor
până

în

al

veli-

QȘa

=

sură, ca să nu verse sângele celor ce o mărturisinul,
Eră leit Marcus Antoninus, pe care de altfel căută
să-l întreacă.
|
-

-

11. După acesta a fost ales de împărat, cu consim-

„Vământul:

unanim

al: armatei,

” ofiţerii curţii ?; pentru

Jorianus,

unul

dintre

acea sta a fost recoinandat mai

mult de vrednicia tatălui situ decât de vreduicia ra:
Jovianus, faţă de împrejurările turburi de atunci, pe
deoparte, fiindcă armata sa suferiă de lipsuri, pe de

altă parte, fiindcă el însuș a fost înfrânt în câteva
lupte cu Perșii, a incheiat pace cu Sapor, o pace ce:

e drept necesară, dar rușinoasă:

căci a pierdut

ţări

și a trebuit să părăsească oarccari părți din imperiul
roman, cecace inainte de el, timp de 1118 ani,-de
când

fusese . funcmtă
ns

2

împărăţia

romană,

nici

odati

7

' Religionis Christianae însectator, perinde lamen, ut cruore
abatinerel.
,
> Domestiei erau ofiţerii casei împărăteşti si formau .parda
împăratului, Se mai numiau şi protectores, fiindcă apărau po
priucipe în contra atacurilor.

150

a

EUTROPIUS

-nu sa întâmplat. Ba încă,
trecute

pe: sub

Pontus

'Telesinus

ca în Nnimidia,

jug,

noastre au: fost

întocmai! ca .la Caudium,

și. ca în Spania,

deşi

teritoriul roman.

legiunile

atuuci

la

nu Sa

supt

Numantia,. și

pierdut

nimie

din

Acest tratat de pace n'ar fi cu totul

de osândit, dacă pacea făcută 'de nevoie- ar fi voit
si o schimbe,
când ar fi scăpat de încurcături; după

cum an făcut. homanii în: toate răsboaiele pe cari le
am amintit. Căcili sa Geelarat numai decât răsboiu
și Samniţilor și Numantinilor şi-. Numizilor. și pacea
încheiată ma fost întărită. Jovianus însă, fiindcă 5s
temeă de vrun rival în domnie,
mult timp în Orient, nu Sa mai

dacă ar fi stat mai
gândit la gloria sa:

Pornește deci spre Roma,
dar moare
“Uiyricum,

de

o moarte

pe

drum

spre

neașteptată, la fruntaria Gala-

tiei. De alttel a fost un om viteaz și destul
de înţelept.
13. Mulţi

cred că a murit de aplecare,: căci la cină

nâncase' prea

mult; alții “ârod

că

din

pricina

miro-

sului odăii care, având păreţii acoperiţi de curând
cu Yar nestins, sunt -primejdioși în timpul somnului;
sunt unii. cari socotesc cii a niurit din pricina cărbunilor pe

cari,

fiind

frig,

i-a pus

într'o

mare

gră- .

madă pe foc. A murit la 14 ale Calendelor lui Martie,.
„după o' domnie de șapte luni,în vârstă. de, vro 33
de ani, și mnlțarmită

bunătăţii

urmaşilor

săi!

a

fost

așezat în rândul zeilor (a, 364 d. Chr.). El eră din
fire bun și toarte darnic.
Aceasta eră starea imperiului. roman supt con1

Ce

Sunt

.

o

a>
.
împărații.. Flavius

>

.

Valentinianus

.

Și Valens.
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sulatul. lui Jovianus şi al lui Varronianus, în anul
1119 dela furdarea Romei. Fiindcă am ajuns cu
istorisirea mea până la ” străluciţii noştrii principi,
vrednici de toată cinstea, pun deocamdată aci capăt.
lucrării mele.. Căci ceeace ne-a mai rămas de spus,

trebuie să o spunem
"că nu

ne lipădăm

pe un ton mai înalt și nu numai

de aceasta, dar voim

cu mai multă înprijire.-

să

o scricm
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L.

Annius

Antoninus

VIII 9..10.

E. Antoninus
13.

ŞI, Aurelius

Corâmodus vu

liogabalus)

C. Antonius
I,, Antonius

M. Antonius

6—8,

Auulinus
Aper JX
„Apion VI
Apollonia
Amnollonins

Antoninus
VIII

cos,

Aristo Atheniensis Y 6.
Aristobulus VI 16.
,
Aristonicus IV
= Armenes | Ve.

Armenia

(Ie-

VIII

2

cos, (605) VI 15.
cos, (713) VII3.

(710) VII

IX 19, |
18. 20.
11. .
VI 10;
Caleedonius VIII

a

Ariobarzanes YV. 5.
„Aristarehus VI 14.

10.

M. Aurelius Antoninus Bas__sianus
idemque Caracalla
VIII 19. 20. 22— Antoni-nianae (thermae) VIII 20,

14,

VI 19.

Verus

20.

VII

VI 8.

3.6.

10,

9. 14.

maior

IN

25, minor- V.5. VI8. 12.
14 — Avmenii VI 9—Ar-:

-

meniacura regnum VI 9..

” Armoricum JX 21
Arruns I 10.
Artaxata VI 13,
“Artaces VI 14,
Arveni IV 22, VI 1%.
Arzianene VI 9.

„ Aselcpiodotus

IX 222,

" ÎDICE

Asia IÎI 14. IV 4.6, 18.20.
V 4.5.6.7, VI 6.14,VII
3.5.6.IX8,X1
Hierius Asinius V 3.

Assyria VIII 3. 6. 10, X 16.
„c03, (519)

III 3,
|
AM. Atilius Regulus cos. (487)
TI 17. 24,

AM. Atilius Regulus. cos,. (490)
14.

Attalus (Philadelphus) IV 4.8.
Attalus (Philometor) 1V 18.20.
Attalus VI 14.
:
Aventinus mons 1.5.
Cn. Aufidius Ocestes cos, (683)
VI 8
Cesar ” Augustus Octavianus
(Octavius I 12, VII DI 22.
VII 1.3. 4. 6. 17,8. 12. 15,
VIII 2. 5.
Aurelia via VII 16.
Aurelianus IX 13. 14. 15. 17
- M. Aurelius Cotta eo3, (680)
VI 6.
Aureolus IX 1.
Aureus mons 3X 17. 20,'
Aurunculeius VI 17. - ,
Adiabeni VIII 18. €

Bacaude IX 20.
Balbinus IX 2..
zid.

,

-

VII

17.

_

I.. Bibulus cos. (695) VI 1719 Biehn IV 5.
„VI 6.8.

6.8.

picaitus IV 22.:
Bocchus IV 27. Bonoma- IX 21.
Boriosus IX 17,
.
Bosphorus V 5, VI

20,

V

12, VII

9 — Bosphorani VIII 3.

Britannia VII 14. 19. VILI 19,
X 1.2; Britannie VII 18,
IX 21. 22—Britanni VI 37
VII. 3— Oceanus Britanni- ,
cus VI 17.
” Britannicus VII 13,
Bruttii II 12, III 12. 19.
Brundisini II 17,
„Bruti duo VI 25, zid, Iunius, |
Budalia VIII 4.
Burdigala-IX 10.

Burziao VI 10.

,

Byzantium. VII 19, qu:enune
"Constantinopolis VI 6.

“ Gabira VI 8. :

Cabzle VI 10.
Q,. Ciecilius (548) III 19.

Babylon VIII 3.
Bassianus,

B.

Belgica IX 21.
Beneventum II 16.
Berenice VI 11.
Betriacum

Bulcus

II 21.25,
Attalus rex III

Antoninus

Bastarne IX 25.

Bessi VI 10.

Atella VII: 8.
Athenae YV. 6.:

C. Atilius

isi

-C. Caccilius Metelluscos. (641)
NI.

Aureliu

IV 25.
1i

-
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L. Ceecilius Metellus cos, . (a.
503) IL 42,
"Ta Oeeilius Metellus: cos. „a.
631) IV 21. 23.
Q,. Ceecilius Metellus “Aace-.
donicus) IV 13..14.:16.
Q.

Ceeciliug . Metellus

+(645). IV 27.

Cappadocia:

1,

a

VI 1.5.

Caenopbrurium
IX

Creti:

(Cappndociae)

VII

- Cardueni VIII 3.
Carinus IX 18. 19. 20.
Carnuntum VIII 13.
Carpi. ]X 25.
Carrac VI 18, IX 24, Carrinas V 8.
Cazthago II 21, 35, 27. III 7. -

„11. 22, IV.8.:10.,.12. 21—:

15. -

Caepio.V. 3, zid. Servilius,
Caesar, zid. Iulius.
!

Caesarea

Vă.

Carausius IX 21. 22,
Carbo, zid, Papiriua. .

Q, ! Crecilius . Meteilus - Pius,
Q. Cacilius Metellus
cus VI 11. 16.:
Caeclius mons I 4,
O eninenses 12 ..

IV 6,

X 15,

Capua V7, VI DL
- Caracalla, :| zid. NM. „Aurelius.
„Antoninus “Bassianus,

cos,

o

.

|

VII

Caezareaa civitates VII. 10, :
Calabria: III 12.
C. Caesar Caligula - VII 12,

13. 14. 23.

-Carthaginienses - 11:20. .21..
25, 26, 27. III 2, 7. 8.:11..
20—23, IV..10, -

" Carthago Hispaniae III 15.
Carthalo III 16.
Carus IX 18. .19..
Casca vid. Servilius.
„ Cassius” Longinus cos (630)

Calacci IV 19.
„0
7v. 22.
Callatis VI 10.
" Callinicum 1X 24.
IL, Calpurnius Bestia cog. (642) -Sp. Cassius 1 12,
Catalauni IX 13,
1V 26.
Cawmillus, zid. Furius,
„. Catilina, zid. Sergius.

-

O. Cassius VI.18, 25, VIL3 4

Campania. 1.8, II:8.

12, IL.

12,14, V:4, VII:8, 11, VIII.

Il,
Campus Martius VII-8.
Cannae III 10.
—
Cantabria VII 9.

Capitolium 1 6. 8. 20, IV :8,..
VII 13, 18. 23, IX 11. .

Catinenses II 19.
Cato, vid. Porcius.
Catti

VII

23.

Catulua, rid. Lutatius,
Caudium

X

17,

Celtiberia IV 16.

.

(Sextus) Chaeronensis VIII12 .

Chalcedon VI 6.

”

__ INDICE
, Obristinua.religio X 16, |
Cibalae X 5.
Cilicia VI:1..3, VII

Constantinopolis YI. 6,.IX 15
Constantinus (Magnus), VIII
„22, 23, .X-2-—6..11..12, Constantinus 1M., filius):X. 9.

19.x.15

Cimbri IV -25;:27, V 1.2.—

_

Cimbricum
Cineas II 12.
Circesium IX
aqua Claudia

_ Constantinus (Constantini :M,

bellum'V .1,
13..
2. .:
II 9.

pater) IX

Claudius. cos.

22. 23, X.:1.2.

Constantius - (Constaatini ML,
filius) X 9—13..15,
Corinthus IV. 14. — “Gorinthii
IV 14.
Corioli I- 14. 15.
Cn. Cornelius Asina C03. (494)

Ap.: Claudius decemvir. 1 18. Ă
Ap. Claudius censor II 9:

Ap.
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(486) II:

16. 18..
Ap. Claudius. VI-2,

II 20.

- Ap. Glaudius «Nero. cos-. (647):

p. Cornelius (Asina) coss (533)

III 18.
HI 7.
C. Claudius Canina „cos. (80) _. L.. Cornelius. Cinna- cos,„(067 Si

II.

M. Claudias Marceltus cos, !

(532) III.6. 12. 14. 26. :

Marcellus cos. 538) 1V. 9.
Marecllus cos. (705) VI 19.
P. Claudius Pulcher cos (506),

II 26.
Claudius imp. (Gothicus)
11. 12.:23.

”

IX

-

,

" Cleopatra VI.22, VII 6. 7.
Clodius. Albinus VIII
A. Clueniius V 3,
„Clypea. IL 21.

15..

Coche IX 18.
Colehi

VI

|

14, VIII:3.

Collina porta V.8..
Commagene

VII

19.-.--

Commodus,: cid. Antoninus,
Concordia
- VIII. 10.
Constans

X

9, 10.

Constentia X 5,

„:

-..,.

”

V 4.7
Cn. Cornelius Dolabella, ;c0s, (471) 11 10.
:
L. Cornelius. Faustus: vi. 23,
Cornelius Fuscus VII 23,

Cn.: Cornelius: Gallus- VII! 7.
Cornelius Lentulus cos (47 9)
. 11:14,
IL. Cornelius
Lentulus : cos,
617 II 2.
po
P, „Cornelius Leritulus : cos,
(693) VI 8,
pi. Gornelius Rufinus cos
e (46) |
cu. Gruelius: Scipio cos (532)
III 6. 11. 13.14.15.

„Ia Scipio. cos..(495) IL 20.
L. Cornelius;-Seipio. -Asiagenes .

cos: (56:41) III-16,..1V.- 4.
"P,

Cornelius

Scipio. cos. (536 -

III 8. 9. 11.13. 14. 15.

1

14

tutaorius
-—

P. Cornelius Scipio Africanus
iunior cos..(607) IV 10,. N,

Daphnenses

vI 14.

Dardania

5 —

7, VI 2.

12. 14: 19. 19. 21.

P. Cornelius Scipio C03. (065),
IV
P, sign

Nasica

IV 2

cos.

X

Decebalus

Dardani

VIILI 2

Decius cos. (475) II 13.
Decius (imp.) IX 4.
Deiotaras VI 14..

(643)

P. Councăius Scipio VI 23...
" Demetrius IV 2. 3,
Scipio cos. (671) V *
Diadumenus VIII 21.
1: Cornelius Sulla IV 27, V.

Diocletianus IX 19.
X1.2.
Diogenes V 6.

3. 4. 6—9, VI 1.23.
Corsica

II 20,

”

“Corgcus VI 3.

dirorum

C. Cosconius VI 4.
Cottius rex VII 14,

Cotys 1V 6.
Creta 'VI 16 —
“cum VI
Crixus VI
Crustumini
Ctesiphon
X 16.
51. Curius

porticus VII 23.

(630)1Y 22

"

Domitius V. 9..
L. Domitius pr. VI 1.
Drusus VII 9. 12. 13.

|

-

C. Duillius cos. (494) IT 20. ” Eboracum

Dentatus. cos. (464)

22 —98,

Domitianus VII 23, VIII 1.
Sex. Domitius Calvinus cos.

bellum Creti-

11.
7.
1 2,
VIII 5, 1X-10. 18,

V

VIII 19, X1

_ Edessa VIII 20. |

Ephesus V 5.
.
- M. Curius Dentatus cos. (479)
Epirus II 11.13. IV S, VI
II 1.
19, VII 7.
|
Cyrene VI 11.,
„ Esquilinus mons I 7,
Cyzicus VI î, VIII 18.
,
Eumenes IV! 4. 6. 8. 18, 20.
Eumenia IV 4
-Dacia VIII 2 „6. IXS. 15.22 Se
vI 18, VIII 6,
NA4 — Riponsis IX 13 —
A
Se
Daci VII 9. 23.
suropa IV 4.
Dalmatia IV 23, VI 1. 4, VIL =
9, IX 19 — Dalmatac Vr
Fabia familia I 16, -

Dalmatius Caesar X 9.
:
C. Fabius cos. (275) I 16.
Danuvius VI 2. 10, VIII2, _C. Fabius Ticiniu
s cos. (381)
INS. 15.
II 15,
+

|

INDICE.
"0.

Fabius. Pictor

ÎI 16.

cos,

-

(465)

Gabii 1 9.

Pi

Galatia

Q.

Fabius
Maximus
mag.
cquit. 11 8.9.
Q. Fabius Maximus II 9.Q. Fabius Mazinius (CunctaFabius historicus III 5..
Fabricius II 12. 14
Falisci 1 20, II 28.
Famea 1V 10.
Faselis VI:3.
Fausta X 3,
Galeria Faustina îunior VIII
Felicissimus IX

14.

Fidenae I 19— “Fidenates I2
4. 19.

VI

19,
IX

_

Galliae.

1V

5...

Cn, Fulvius

Centumalis

(525) III 4...

-

cos.

Fulvius Flaccus cos. (527)
III 2.
Ser. Fulyius
Nobilior” cos,

(499) II 22.

Furius Camillus I 20,11 1, 4
L. Furius II.6.
.
G os
Placidus cos. (503)

33,

3, '1X

8.9,

16,

VIII

2.8.1X

17,X1.

transalpini IV 22.

Gallienus IX 7, 8. 11.
Gallus Caesar X 12, 13.
Gallus Hostilianus IX 5.
Gentius IV

6. 8.
VI

17,

17; VII 9 12,
IX
1.7.8, X

17 X 15.

14,

-

cos.. (389) II 4.
VII

VIII 2—Germani

Germaniciani

Q. Fulvius cos. (490) II 18.

18.

13.18.19.

6. 13. 14—

VII

Germania

M. Fulvius

10.

17. X 1. 3.10.12. 14,15—"Gall. 20, II 5, 6. 10, III
5.6.8. IV 2%, V1, VII

Florianus IX 16.
forum - VII 16, iraneitoriuei
VII 23, Traiani VIII 5

Cn. Fulvius cos. (543) I11-14

VIII

9.

20. 23, X

L. Genucius

"Fronto VIII 12.

VII: 10, X 17

VIL9,
4.8.

Flaminius cos. (537) III 9.

Franci IX 21, X 3.

14,

Ser. Galba VII 16,17,
Gallia II 16, IV 23, 25. 27,

„_tor) cos, (545 III 9. 10. 16.

„
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-9.

19,

V-1,

VI

VIII
14.

exercitu

i2, 15,

-

VII

Getta VIII 19.
Gordianus senior IX 2
Gordianus Augustus IX 2. 3.
Gothi IX

8. 11. 13, X

Graecia II 13.
„2,
14, V6.

7.

14, III 14, 1V
7. VI 19. 20,

IX 8—Graeci [II 12, VIII
10, X 8 — Graecae litterăo
VIII 12.
Adlius Hadrianus
1].

17.

VIII 6. 8,

-
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-

. Haemus mons VI 10.
Hamilcar

III 7—23;

5 V 1, VI 7.

laniculum
III:3. 4.

Hanno III :14; 20.:
Hasdrubal Hannibalis - frater
XIT'8. 11; 13.14.15 18 —
““aliiTII:13,
1V 10 24.
Helena -castrum-X 9. -

Heliogabalus (deus) VIII '22:
" vid.M Aurelius Antoninus.
Helvătii: qui nune
Sequani
VI 17!
-"- Beraelea IX.15..
TF. Herennius V'3.:
Hiberia VI 14—Hiberi VIII 3:

Hierius -Asinius -V..3.
Hiempsal:1YV 26;
Hierdz V 9
„Hicro II. 18. 19, III. 1; 1:
Hierosolyma . VI: 14; VII. 9.

19.-20..21..
Hirtius cos. (713), VII...

„15,.1Y 10, VII:6.:
Hister urbs IV 10.

N

- Ilyricum- IV 6, VI 4:17, VII
9, IX'8. 11.:15.:17-—Iiyrii
XI.

2. 10. sa „17 — Dlyrii

“III 4; 1V%
India VIII 3_ a
Ingenuus IX 8.
Interamna IX 5.-

VII

10.

lovianus X 11. 18, cos. (1117)
X 18.
Isauria VI 5, VIII 5- — Tsauri
VI.3.
„Iseum VII 23.

„ Italia passim — Italicum. bel„lum quod;et.-gociale-V. 9,

Italica VIII 2. 0.

=

Ituraei VI 14.

|

Iuba VI 23.
Iuba VII 10...

Iudeea: VI-14, VII: 19- Tudaci

" Hirtuleius -VI.1.
“Hispania III ?. s. 11. 13. 14.
18, 20. 1V 16. 17. 27, VI
1. 5, VIII 2. 6, X:17-—Hispaniae III: 13. 15. 17. 18.
IV 16..VI 1. 20. 24, VII'3,
IX 8, X.9 — Hispani III

Histri TII 7,
M.
Horatius Pulvillua
(2415) 1 10.
Hormisda IX 25.
C. -Hostilins Mancinua
(017) 1YV 17. -

I 5.

Ianus geminus
IX: 2:

|
cos,

„VI 14, 16.
Tugurtha IV 26, 27, V1, VII:
Tulia VIII 20..
:
- Salvius - Iulianus (iris peri:

tus) VIII 17.
Salpius Iulianus
16—18.:

imp: VIIT
-

Tulianus X” 14—16.:*
C, Iulius Caesar I 12, V[:17,
19—25, VII 1. 2. 3,13:
Sex: Iulius : Cacsar . cos.: (603)

V 3.
C. Iunius 'cos.: (505)-I1 26.:
cos,

D.. Iunius Brutus:IV
19. :
Brutus-VI 26, VII 3;:4.

Băi Ixbici
L. Iunius Brutus : cos, e)
I 8—11, VI 25:
L. Iunius Libo cos. (48711 17,

D,

Iunius Silanus

cos (692)

VI 16.
M. Tunius Silanus” cos, (645)
IV 27.
Ioris*templum în Câpitoliol 8,
P. Tuventius pr. IV 13.
Lacedaemonii în 21, 1V 2
J.aelianus-IX. 9.-

O. Laclius cos. (564) IV. 4.
“Lamponius V. 8...
Larcius dict..I 15, E
Latini I 5. 18, 116. 7 —- Ia
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Lorium VIII 8;
Lucania 1X13.

27, x 2 —

Lucani 1I-12. 14,

i

Lucretia: 1 86—10, : |
Sp. Lucretius Tricipitinos cos.

(245) 110,

Iugdunum

-

VIII 18, X'12,

Lusitania: IV 9, '16,

27 —

"Lusitani IV 19. 27.
C. Lutatius Catulus cos, (512)
II 27.
Q. “Lutatius.. Catulus cos, (613).

II 28.

Q: Catulus cos. (632) v 1,2,
Q. Catulus cos. (676) VI 1. 5,
“Lycia VI 3, VII: 19;

tinae litterae VIII 12. .

Leptis VIII 18.

Macedonia III19:— 14; IV
6, 7. 13-14.15. 27; VII:
2, z: 7.10.19, VII 3,IX

Liburnae naves II 20..
Libya VI-U..
“Libyssa IV 5,
|

Licinius (imp) X-4—6..

P.- Licinius cos. (533) 1V.6.

M. Licinius Crassus-cos. (€99)

VI 7. 18, VII 5.9.
P. Licinius Crassus IV 20,

L. Licinius Lucullus cos: (680)
VI

M

B—u.

Licinius

11, x. 6 —: Macedonea

IV 7 — Mâcedonicum' bellum IV.1.'3: VI 8.11:
Opilius Mecriuus VIII 21,
- -Madena VIII 3.
Maedi 'V7
Magnentius. X 9. 10.12 —

Magnentiani dăcesX 11.

--

Imeuilus

8

VI: Lă

" Maguesia IV 4,

8. 10.
Mago III 13: 15.
„Ligures III 2.8;
Mamaea VIIT'23.:
" Tilybaeum II 27.
M. Manilius cos. (605) -1V 10.
Liângones-IX 23.
A: Mavlits cos.. (513)'11-28.
M, Livius Balinator 'cos;: (547)
M, Manlius cos. (649) V'1.
III 38,
:
IL: Maânlius: Censorinus: -c03,

ML. Lollius- VII 10.
d

(805) IV 10.

i
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Manlius Torquatus II 3.
T. Manlius
Torquatus
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cos.

(519) III 3..12. 18,

L. Manlius Vulso - cos. (498)
121,

ă

Mazaca vu 1],
Mediolanum 1IL 6, 1X 11.27.
-L, Memmius cos. IV 9.

Mesopotamia VI 8, VIIL 3.6,
IX,

7. 8. 10. 3%,

Marcellus, zid. Claudius.
C. Marcius II 3.

Messenii VIII 3.
Micipsa IV 26.

Q. Marcius Coriolanus 1 15.
L. „Alarcus Philippus cos, (663)

M.

Q. Mareius Philippua cos. (568).
IV 5,

pars V 8. 9, VI1.
,
Marius iunior 'cos. (672) v 8,
Marius (imp) IX 9,
Mars I 1.
.
Mari V 3.
Masinissa III 22, 1V 6. ua,
Massilia X 3.
Mauretania IV 27, vV 9, VI
23, VII 10.
Maxentius N 2—4,
Maximianus Galerius IX 99.
24, X 1.2
Masimianus
Xerculius
1X
20—23, 27, X 1—3,
Maximinus Augustus IX 1.2
Mazimus Caesar X 2. 4.

10.

ÎN
|

Rufus

cos (533)

INI?

_Minucius Rufus IV 27, —
Mithridates

Ponticus

IV, 20;

Blagnus VI 22; IV 20. V
4—7. 9. VI 6—10. 12. 16—

Q.

Marcius Rex cos, (636)
-.
1V 23,
Marcomannicum. bellum VIII
i
12. 13.
“ Marcomedi VIII 3,
mare rubrun VII 3.
Marpus IX 20.
O. Marius cos. sexies IV 27,
7. 8 — Mariana
V 1—4

Minucius

X8.

Mithridaticum

(bellum)

V

4. VI 8, 11. 14.16.
Moesia IX 5. 15.17. 25, X
5 — Moesine duao IX 15.
Mogontiacum VII 13, IX 9.

Q.

Mucius
Iv 23.

Mulvius

Scaerola (637)

pons

Mummius

VIII 17, x

IV

Munda VI

4.

14.

24,

L. Murena cos. (692) VI 16.
Mursa IX'8, X 12. -

Nabis

IV.2,

Narbone IV
Narseus IX

X 4.

|
23, IX 18.
22, 24. 25,

27,

„Nepotianus X 11.
Nero VII
14. 17. 18.23 —
Neroniane
thermae „nunc
Alexandrianae VII 15.
Nerva VIII 1.

Nicomedes IV 8, 20,

.

INDICE
Nicomedea

(Priopaten)

X5,

VI 8.

Osdroena
VIII

Nicomedia

IX

27, X86.8—

Nicomedenses IV 5.

Nilus VI 22,

Nisibis VI 9.
Nola III 12.
Nomentana via VII

15.

Norbaaus cos. (671) V 7
Noricum IX 7.
!
Numa
Pompilius 1 2. 5, TI.
“3, VIII 89.
Numantia 1V 17, X17 —
_ Numantini 1V 17. 19, X 17,
Numerianus 1V 18—20,

Numidia
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III 20. 1V 6.27.

V 1, X 17 — Numidae II
„24, III 20, 22, IV: 11.'26,
X 17,

Occidens IX 11. 13.
Oceanus VI 17, VII 13.
C. Octavianus Augustus zid.
Augustus.

On. Octavius

cos; (667) V 4.

Odenathus IX 10. 11. 13.
Oenomaus VI 7. . :
Q. Ogulnius cos. (485) II 16.
Olympus urbs VI 3.
|
- Opilius Macrinus VIII 21.
Oppius Sabinus VII 23.
"Orchades VII 13.
.
Oriens VI 20, VII 3. 6, IX

- 2. 10, 11. 13, 17. 18. 22,X

246217,
Orodes VI 14, 18, VII

5.

VIII

20 —Osăroeni

3.

E

-

Ostia 1 3.
Otacilius cos. (491) 1], 19.
Otho VIi 16. 17.
Pacorus

VII

5,

Palacopharsalus VI 20. |
Palaestina VII 10. 19.
„Palatinus mons I 1.

Palatium VII

12, VIII

Pamphylia

1.3.

VI

Pannonia VII
ferior

IX 4;

9,

17.

IX 4;

in--

secunda.

X.

5 — Pannonii VIII 13, IX
„17

— Pannonicum

bellum

VII 9.
Pansa cos. (711) VII 1.
Panticapaeum VII $.,
Paphlagonia V 5. VL 8. 14.
L. Papirius Cursor dict. 1] 8;
cos. (435) II 9.
Cn. Carbo cos. (641) IV 25.
Cn. Papirius Carbo cos. (072)

v 8.9.
“ Parthenius VIII

1.

Parthenopolis VI 10.
Parthi VI 18, VII 5. 6. 9.14,
VIII 3. 10. 18. 20, XI12

7, 8. 19, X 8.16.

Parthomasiris VIII 3.
_Peligni V 3
Pergamus LV 20,
Perpenna cos. (624) 1YV 20.
Perscus IV 6—8. 15.
Persis VIII 3.5, TX 19 —
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Q. -Pompeius: IY''16.17,

Persae 'VI 8;:9.:18, VII'5.
6. 9, VIII 23,-IX2. 7.10,

„18. 25, X:10, 16.17.

Pertinax VIII.16,:18.:

Pontius

7

.-

VII

Perusia VII 3. 'Pescennius Niger VIII 18.
M. Petreius VI, 20, 23,....Petronius Secundus. VIII. 1. .

Porcius - Gato cos.

Piracus

V

A.

=

Polemo_VII 14—- Pontus -Po:
lemoniacus -VII'14..
Cn. Pompcius-V.'3
.

Mapnus:V:8,

9, VI:1.5.:12—14;16,18—.

24. VII 4.
(Mami £.). -

VI 24.
4—6,:

(Uticensi)

-

.

I 11.

'Postumius ' Albinus”
(512) 11. 27.
L. Postumiug Atbinus”

cos,
COS,

”

Sp. ' Postumius'*

Albinus: cos.

(568) 1vV5
“

.

Poeni II 26.

Res. Porupeius

Cato

Sp. Postumius Albinus 1Y 26

Plotina: VIII'9...

Pompeius

M. Poreius

Sp. -Postumias cos (433) II 9.

Pr

Plutarchus VIII 12,

Cn.

(636)

(525)"I11 4!

Plautius "VII 13.

Cn, Pompeius:

'coz:

A,

-

Gr

Cato

Porsena

Phrygia IV-4.:

_piraticum bellum VI 16,*

M. Potcius:
III 23,
VI 19. 23.

8. 18,

Picenum II:.8 III.18. —
contesa II.16,.V-3::

(665) V 3

C. Cato cos, (610) 1V 24.-

Phaselis VI 3.
.
Philippus -III- 14 13,- 14, Ba
1.2. 3. 6.
. Philippus: (mp). genior.- VIII
2.3...
Ph. lippus iunidr: VIII 3.
Philippi VII:3..
VI

3. 9. 141, IX S— Pon-

ticum Mare V-5:

Pharnaces VI 12..28...!

Phoenice

'Telesinus X 17.

"Pontus V 5,:VI 8.:9..10. 22,

VI: 24, vi ]

Postumus IX 9; 11.

Praeneste:]I

2, 12, V-8.—

Pracnestini II.2. .

„Probus 1X 17.
Probulus:IX. 17. :
Prusias IV 5.:6.:8,Pscudoperseus'IV

15.

Pseudophilippus IV :13,..14..
Ptolemneus (Philadelphus) - II.
15,

Ptolemaeus
Ptolemacus

--

(Euergetes) III: 1;
(Philometor) "-

IV-6.

Ptolemacus
VI 22,

(Auletac ;- filius)

Ptolemais: YI:11.:
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Punicumi: bellum.. II . 20. 27,
INI 1; secundum

III 7..10.:

„28, -IV 1. 10. V-iș tertium

IV 10 Punica bella VIII 12.
Papicnus:1X.1. 2...
Pylaemenes: Paphlagon
20, V 5, VI 14“Pyrenaeus
II] 8: - ..
Pyrrhus II 11—14...

|
. IV

Sabini I- 2. 6. 7 11. VII
Sabinus VII 17.
,

Quintillua:
IX. 12..-

T. Quintius.dict.11 5.
IL: Quintius Cincinnatus 17. 19.

'T. Quintins: Cincinnatus-I]
2. 5.
.
T. Quintius. Flamininus -cos,
(631) IV 2. 5.21.

Quirinalis mons 1 7.
Raetia: VII. 9..1X €.:
Ravenna: ]X:7, X 3.
Rea Silvia I 1.
Remus] ].;
:
Rhenus VI 17, VII 9. „VIII
2, X 14...
Rhodanus Iv 20 v-, vi 17;

III ?.
Balaria via VII 15.- A
| Salassi VII 9...

—

Rhodii
ERE

Roma-et:Romani passim.'.

Romulus
VIII 8.
Rostra

I

20, I[::4,
a

1. 3
-

II 7:

,

Salonae VI 4, IX: 27. 98...
Samnium. Il 16.— Samnites
TIE 8..9.10..12, 14, x.
Samus VII. 19,.
Bapor. IX 7. ,

Sapor Narsei
X 10. 17.

2

P. Rutilius coa. (684).V:3.:

nepos'. IX

25,

“ Sardinia IL 20, III. 12.18,
IV.25.:— Bardi. III.3, 13
— Sardinienses- III 2,
Sarmatia VII 23 — Sarmatae
„YVIL 23, - VIII 13,. TĂ. 8.
„18. 25,
“Baturninus IX: 17,.
Sauromatae VIII 3.

Baxones IX 21, :
Scordisci 1V 24. 27, V. LA
C. Sciibonius

Curio..Vi 2.

i Soythae VII 10,.
Seleucia Assyriac. VIII: 3, 10;
Isauriae. VIII 5;
Syriae

VI 14.
p. Bempronius cos, (480) Ir: 16.
C. Sempronius: Biaesus . cos.

(501) îI 23.
Sempronius

i,

- Gracchus

8.9.
Sena

III 18.

Senones. 1 20, I] 20,

-

|

Saguntum. III 7 — - Baguntini ”

Rhodope provincia:
VI 2;
VII:19.

20.

Sallentini II :17..
.

Quadi VIII 13,1X8.:
Quinquegentiani 1 X.:22..23..:

Rhodus
_IV4

ai
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Senoni X 12.
- Ca. Sentius VII 13.
September mensis VIII

*

Stoica, philosophia VIII 11.
Stratonice

IV

20.

15.

Suebia VII 12—Sucbi VIII 13.

Berapeum VII 23,
Serdica IX 22,
I.. Sergius Catilina VI 15.
Sertorius VI 1,
Q. Servilius cos. (389) [[ 4.

C. Sulpicius cos. (475) II 13
P. Sulpicius cos, (512) III 14.

Sequani VI 17.

Buessa Pometia

P. Serrilius Isauricus VI 3, 5.
Cn. Servilius Caepio cos. (501)
JI 23.
Q. Scrvilius Caepio
1V 16. 27.

cos. (614)

Q. Cacpio .cos. (048) V. 1,
Servilius Casca VI 25.
Servius Tulliua I 7,
Șeverus Caesar X 2. 3,
19; Pertinax VIII 18: Parthicus Arabicus
Adiabenicus VIII 18.

Sicilia II 14. 18, 19. 22,: 24,
27, III1, 8, 14, IV 12, vV
8.9 VII 4.
Silvanus X 13.

Singara X 10,.
Sinope VI 8.
Sipylus IV 4
Sirmium IX 17,

Sutrini

IE 1.

Symia Sera VIII 22.
Syphax

III 20.

Syracusana urbs 1
racusanorum

14— Sy-

nobilitas II 19.

Syria III 1, 1V5, VI8.13.14,
VII 5, VIII 18, 1X 3.8.

Tacitus

IX

bellum 1V 3.

16.

Taifali VIII 2.
Tarentum 1] 13. 14, III 16—
Tarentini II 11. 14,
Tarquinius Priscus I 6.

Tarquinius

Superbus

I 7—

12, 15.
Tarquinius Collatinus cos. (245)
18—10.E
(Sex) Tarquinius I 8.

Tarraco IX 8,
Tarsus X 4.

_

Tauromenitanl II 19.

Smyrna IV 20,

Stadium VII 23,

V 4,

Burena VI 1$, VII 5.

10—Syriacum

Septimius Sevcrus VIII 17 —

Sol IX 15.
. Solentinus rex VIII
Sophene VI 13,
Spartacus VI 7,

Sulpierus

I 8.

Taurus

IV 4. VI

3,

P. Terentius Varro cos.

9.

III

.

Terringi

_ Fetricus

10.

(638)
.

VIII

IX

2,

10. 13,

Teutobodus YV 1,

-

1bici

153.

Teutones V1. 2,

Valeria IX1 22,

Theodora IX

Licinius Velerianus IX CĂ
Valerianus Galieni fr. IX

22.

Thessalia VI 20, 22.
Thessalonica X 6.
Thracia IV G. 25, VII
Tiberis 1 5, VII 18.

1.

19.

L. palerius Publicola cos, (245)
1-9—I11.

Tiberius VII 9—19. 23.
Tigranes VI 8. 9. 12—14.
Tigranocerta VI 9.

16.

Tigris IX 18.
=
Titurius VI 17.
Titus Vespasianus VII, 20.2.
Toluninius 1 19.
Tomi VI 10. :
Ulpius Crinitus 'Tfaianus VIII.

1.9.4

—

6.8.

10. ]3, IX.

8. 15.

Tranquillina IX 2.

L. Valerius cos (548) III 19,
M. Valerius cos. (491) II 19.
_M.
Valerius
Corviunus
cos,
(406) 11 6.
M. Valeriua Laevinus III
12—34,

P.

Valerius

Laevinus

coa.

(474) II 1.
Vandali VIII.13,
M. Varro VI 20.
Varroniauus
cos.

(uz

x

18.

Q Varus VI 23.

'Trebellianus IX 8.
" Trebia JII 9.

Vecta VII 19.
Veii 1 19 — Veientes I 2. 4.
Triballi IV 27.
16, 19
— Veientani 1 20.
Tripolitana provincia VIII 18. . Venetia VIII 10.
Ă
“Troia 1 1, VII 14.
I+ Ventidius Bassus VII 5.
Tugurini V 1.
Vergilianus versus. (4en. 6,
M. Tullius . Cicero cos. (691)
365) IX 13.
VI 15, VII 2.
“Verona IX 3.
- 'Tullus Hostilius I 4.
Annius Auto-„ Verus, vid.

-'Tremellius
IV

15.

Tuscia I 11, III 9. VIL

3 —

Tusci I 8, II 5. 10.
Tusculum I 11.

Ulpianus VIII 23.
Uscuduma VI 10.
"Valens

cos. (849)

VIII

ninus

Vespasianus VII 18. 19, 21.
Vetranio X 10. 11.
T. Vettius V 3
Veturia 1 15.
T. Veturius cos. (433) II 9,
- Vetus cos. (349) VIII 1.
1..

„ Vietoali

VIII

2,

”

1!

“zuzopiva

Victorinus IX9, -.

m

Viminacium IX. 20. . - „o

“Viminalis mons

Vindelici VII 9

I:7,

Virginius I 18.
L. Virginius cos, 20)
Viriatus

1V..46.

Volumnia

„„!
I: 16.

E

Viridomarus. III 6. .. _
Vitellius VII 17.18...

VitelliuVIIs 18,

Volei 1 8. 14. 15.19, 11 1.

|
" Xanthippus-I1:21,
Xerxes

i

I 15.

Volusianus IX '5,
VUr

23;

Zenobia IX 13.
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