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ROMANII CĂLĂTORI 

Pe când centralizarea guvernământului la Roma im- 

punea călătorii neîncetate provincialilor din tâte părţile Im- 

periului, care erai într'una pe drumuri, ducându-se spre 

capitală sai întorcendu-se; pe când aceștia şi cu străinii 

mai veneai, în şiruri atraşi de splendârea, de numărul şi 

de frumuseţea monumentelor, de renumele serbărilor şi arti- 

ştilor, la rîndul ei, Roma se r&spândea în lume. Trebuinţa şi 

gustul călătoriilor; nu sunt vre un caracter exclusiv al tim- 

purilor moderne. Mai cu semă spre începutul erei imperiale, 

Romanii luară din ce în ce mai mult pasiunea călătoriilor 

şi simţiră neastîmpăratul dor de a cerceta vastul domenii 

cucerit cu arme de părinţii lor.. 

Căile frumâse, deşi strimte, dar de o minunată soli- 

ditate, pavate cu lespedi mari, care le întinsese peste tot 

imperiul, păreai şi ele a “i invita la acesta; hărţi ale dru- 

murilor, exacte şi comode, pe care erai însemnate direc- 

ţiunile, distanţele diferitelor localităţi între ele, şi până Şi 

Jocurile unde se puteai petrece nopţile, contribuiau a în- 

lesni escursiunile. O descoperire, făcută din întîmplare la 

1852, arată cât era de generală întrebuinţarea acelor hărţi. 

45314. 1
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In urma săpăturilor făcute în localitatea Vicarello 1), pe 
lacul Bracciano, s'aă găsit trei vase de argint, în forma 
col6nelor miliare?); cu un itinerarii complect de la Gades 
(Cadix) la Roma, arătând toate staţiunile şi distanţele. 
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Din mie în mie de paşi (1481 m. 75) se ridicau pe căile 

imperiale pietre miliare, care purta indicaţiunea distanţei 

de la Roma şi a staţiunelor celor mai apropiate. August 
aşedă pe Forum la unghiul numit al Rostrelor, între tem- 

plul Concordei şi al lui Saturn, o miliară de azr de la 
care se socotiră t6te distanţele. 

1) Vicarello, în antichitate Aguae Apollinares, e un sat de 1330 de locuitori, 

la 13 kilometri de Pisa. 

2) Stilpt miliari romani s'aii găsit la noi la Slăveni (Teleorman) şi la Copt- 

ceni (Ilfov),
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Totul ne face să credem că vasele mai sus menţionate, de 
epoce diferite, erai darul unor Spanioli, care arătat ast-fel 
recunoscinţa -lor pentru izvorele care le redase_ sănătatea. 
Diferinţa datelor parea ne arăta o fabricaţie neîntreruptă a 
acelor vase, care de altminteri nu vor fi provenit totdtuna 
din Spania. Faptul sapărei itinerarielor pe vase, arată în- 
destul că se aprecia folosul lor. Pe 

lângă acele descrieri se adăogeau ară- 
tări despre tâte lucrurile demne de a 

fi vădute, notițe istorice pentru uzul 
călătorilor, cum se vede în Câ/ăuzele 

moderne. Astfel era compus de exem- 

plu un itinerarii de la Bordeaux la 
Ierusalim, redactat pe la 333 d. Chr. 

pentru pelerini şi care conţinea, pe lângă 

noţiuni istorice, despre acest din urmă 

oraş şi împrejurimile sale, date privi: 

tre la istoria profană şi la istoria na- 
turală a acelor ţări. | 

De acelaş, fel şi anterior acestuia 

este //2nerarzium provinciarum, dis al lui Antonin Piu, 
care a domnit de la 138 la 161. 

Călătoriile Romanilor, deşi lipsite de feericul ajutor 
al aburului, — acestă invenţiune aşa de nouă încă — erat 
aprope aşa de repedi şi de dese ca ale nâstre, acum 80 
de ani. 

Exista posta cu cai a Statului, și întreprinderi publice 
puneau la disposiţiunea publicului trăsuri de tâte dimen- 
siunile 1), de tote formele, cu 4 sai cu 2 roţi (+/eda, cz- 

  

Stilp miliar 

1) Căruţele de persâne aveai, precum se vede din urmele ce le-ai lăsat pe 

pietre, o lărgime între roate, de 0,90 cm.
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sum), lectice, unde :se. putea citi, scrie sai juca cu zari. 

acele căruţe se găseai în apropierea otelurilor. Se puteai 
asemenea găsi cai sai catâri, de la asociaţiele numite Co/- 

egia jumentartorum, cistartorum, care aveai un mare nu- 

măr de-acele animale la disposiţiunea clienţilor otelurilor. 

  

Arcera, după Ginzrot (Wagen u. Fahrwerke, | Cistum, trăsură uşoră, 

tab. 19, 2). | 

Diceam că se întrebuinţai lectice ; ele erai mijlocul 

de transport preferit de femeile cu stare şi Niculae Da- 

maschenul în Vzza sza ne spune că Julia, femea lui Agrippa 
şi: fiica lui August, în călătoria ce o făcea în lectică la 

Illium, era. într'o n6pte să se 

“înnece în Scamandru sai Xan- 
the (Kirke-Keuzler), care se 

umflase pe neaşteptate. Agrip- 

pa, mâniându-se când află că. 

locuitorii oraşului nu dase aju- 

  

tor soţiei sale, le impuse — 
de şi nu fusese înştiințaţi de 

venirea ei — o amendă de 

100.000 de dinari, care apoi 
li se iertă, însă numai prin 

mijlocirea lui Damaschen şi prin rugămintele Regelui Irod. 
Să nu credem că călătoriele cu trăsuri şi mai ales. 

cele cu cai erai încete, din contra, se făceau câte 8 kilo- 

Lectică, după desenul dat de Ginzrot 
(Wagen und Fahrwerke, vol. II, tab. 65),
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metri pe oră cu poşta şi Suetoniui ne învaţă că Cesar per- 
curse 8oo de mile, distanţa care desparte Roma de Ronul, 

în mai puţin de 8 dile. 

“Oraţiu spune în satira în care povesteşte călătoria sa 

la Brindisi, că Gmenii ceva mai grăbiţi făceau 43 de mile 

(67 de kilometri) într'o di. Călătoria cea mai repede care 
se cunşte, este însă acea a lui Tiberiu, care se duse de la 

Ticinum (Pavia), în Germania la Drusus, care căduse bol- 

nav acolo. Drumul acesta de 200 de mile, îl făcu prin Retia 
încă pe jumătate barbară, în 24 de ore, schimbând de 

mai multe ori caii şi cu o singură călăuză. Pliniu cel b&- 

trân merge mai departe, după dânsul, acel împărat ar fi 
făcut mai bine de trei ori acea călătorie întregă în trăsură, 

fâră a schimba caii; lucru de necredut. 

Ori cum, aceste rezultate ne arată îndestul că posta 
publică, data înfiinţărei căreia nu se ştie, dar de care ne 

vorbeşte întâi Titu Liviu, aşa cum o reorganizase August, 

ajunsese la o mare perfecţiune relativă. Acest împărat îm- 
părţi afacerile privitâre la poştă (cursus fublicus) în auga- 

ide, termen sub care se coprindea transportul scrisorilor 
oficiale, al funcţionarilor şi particularilor cu autorisaţie şi 
farangariae, adică rechiziţiunile şi cheltuelile. necesitate de 
acest servicii, care cădeaii în mare parte asupra proprie- 

tarilor şi comunelor de pe drumurile percurse de poştă. 
Dar ori-care ar fi fost repediciunea călătorielor, publi- 

cul nu căuta de regulă să profite de ea, de re ce dorea 
să se oprescă la locurile bune, la acelea care înfățișau 6re- 

care interes şi care puteai atrage curiozitatea. 

E de observat că particularii nu aveai dreptul să se 

folosescă de serviciul regulat de poştă, ci înlesnirile aces- 
tuia erau rezervate numai persânelor înzestrate cu o per- 

misiune a împ&ratului, forte puţine la număr, şi funcţiona-



6 

rilor imperiului, care monopoliza acea întocmire în inte: 
resul s&ă. Poșta a r&mas în tot timpul la Romani, în ptin- 
cipii, un mijloc de dominație (7uszrumentum 7egu1). 

Ca un exemplu de severitatea cu care acestă regulă 
era păzită sub Imp&raţii cei buni, se citeză că sub Marcu 
Aureliu, Pertinax, care mai tirdii ajunse şi el imperat, şi 
care fusese numit guvernator în Orient, fu întîmpinat la 
Damas de guvernatorul de acolo, care ceru să-i arăte ordi- 
nul care "| autoriza să se servescă de poştă. Pertinax trebui 
să mărturisescă că ”] uitase în graba plecărei şi fu silit să 
'şi urmeze călătoria pe jos, sati cum putu. 

Trebue să notăm că imensitatea imperiului roman silea 
guvernul central să aibă mereu pe drumuri o mulţime de 
funcţionari şi de arendaşi de biruri, care se duceai să ad- 
ministreze tâte acele depărtate provincii. Ba şi corpurile de 
armată schimbau, des garnizâna şi centurionii mai ales erati 
mutaţi din legiune în legiune, precum se vede bine în re- 
centa scriere a lui ]. Jung: Fastele Daciei. Acesta e fârte 
probabil temeiul pentru care poşta Statului nu era de cât 
prin excepţiune accesibilă publicului. 

Mai târdiu, Traian reorganiză serviciul poştelor. EI 
era monopolizat, precum am dis, de guvernul, care impunea 
sarcinele sale provincielor îndatorate se întreţie olacuri. 
Funcţionarii Statului profitând singuri de acel servicii, tre- 
buia neapărat să se întroducă în el abuzuri. Pentru a le 
curma, Traian înfiinţă fracfecți vehiculorum, care asigurată 
împărţirea dreptă a cheltuelilor necesare. | 

Incă de la înfiinţarea poştelor, dar mai ales de la Adri- 
an, care făcu şi el o reorganisare, se dădeai permisiuni 
(aplomac), în numele împăraţilor, unor particulari. Cu aces- 
tea, călătorul avea drept la transport, mâncare şi adăpost, 
în staţiuni. Cea mai mare parte a acestor cheltueli cădea



în sarcina comunelor mărginaşe ale drumului, de şi mai 
târdiă Septimiu Sever puse în teorie cheltuiala în sarcina 

Statului. 
Funcţionarii înalţi, proconsuli, procuratori, etc. aveau 

drept la un număr determinat de evec/zozes, călătorii gra.- 

tuite, pe an. Regulile stabilite în această privinţă în Im- 

periul de Orient se găsesc în Mo/z/za Dignitatum. Prefec- 
ţii pretoriului şi magistrii oficiilor imperiale aveau singuri 

dreptul de a da permisiuni (oeczzones emittere) funcţionari- 
lor. Constantiu, fiul lui Constantin, aduse cu d///omae ex- 

traordinare 400 de episcopi la conciliul din Ariminum 

(Rimini). 
Iulian desființă toate serviciile postale, care fură re- 

organisate tocmai de Teodosiu. Codicele acestuia (seco- 

lul al V-ea) enumeră trăsurile cu care se servea poşta: 

rheda, vereda, carpentum, birota; pentru transporturi mari 

clabuia. 

Călătoriele, fie pe jos, fie călare, par a fi fost foarte nu- 
meroase. Ast-fel Oraţiu vorbeşte de o excursiune la Ta- 
rent ce o fâcu pe un catâr. Eată cum se exprimă în una 

din satirele sale, adresată lui Mecena. «Dacă 'mi vine 

astă-di chiar, dorinţa de a merge la Tarent, încalic îndată 
catâraşul mei, şi iată-ne, ei cu traista mea, umblând de 

o potrivă şi fără multă grijă de a nu răni pe bietul dobitoc. 

Căci nu m& tem ca să mi se strige în cale; «O, sgirci- 

tule> şi să mă confunde cu Tilliu, un pretor care nu se 
ruşinează când se duce la Tibur, să tirască după dânsul 

cinci nenorociţi sclavi, încărcaţi cu cazanele». 

In călătoriele cu -trăsura, pentru care se cerea un oare- 

care număr de dile, se transporta şi sclavi, de obicei de 

asemenea în trăsură. Pe vremea lui Seneca, persoanele bo- 

gate nu se prea hotărau 'să călătorească fără un alaiii nu-
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meros şi servitori încărcați cu bagage. Intr'o călătorie la 
Lanuvium, Patria lui Antonin Piul (adi Civita de Lavigna, 

Milon luă cu dânsul un mare număr de servitori. Marcu- 

Antoniu călătoria tot-dauna cu 

o pompă imensă care amintea 
cea orientală. Neron nu călă- 
tori nici odată cu mai puţin de 

o mie de care cu catâri pot: 

coviţi cu argint, iar conducăto- 

rii catârilor, servitorii călări şi 

pe jos purtaii costume stră- 

  

lucitoare. 

Cu totul alte gusturi a- 

vea modestul Traian: nu pu- 

tea să sufere alaiurile pompoase. El hotări să se publice 

o situaţiune comparativă a cheltuelilor sale şi ale lui Do- 

Rheda, după cum şi o represintă Ginzrot. 

  

  

Călători cu carpentum. 

miţian care părea a imita pe Neron. Pliniu cel tener laudă 

cu drept cuvânt modicitatea traiului s&ă şi declară că opi-
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niunea ce Romanii 'şi vor forma de moravurile acelor duoi 

împărați va fi întemeiată pe risipa nebună a unuia şi pe 

stricta economie a celui-l'alt, mai cu seamă în călătorie- 

le lor. 
«Pe lângă membrii familiei imperiale «mai dic d-nii 

« Trawinski şi Riemann, în a lor «Viaţă antică la Romani» 

«persoanele bogate ţineaii să împodobească trăsurile şi caii 

«lor cu un lux neas&muit; ei transportau vase şi tacimuri 

«precioase de masă, tapete luxuoase şi luau escorte de că- 

«lăreţi numidi, de negrii, cai de călărie şi o mulţime de 

«slugi şi de sclavi, pentru serviciul special şi personal al 

«stăpinului. > 
Numărul şi importanţa trăsurilor şi al carelor prove- 

nea şi din înmulţirea: sclavilor şi din lipsa de înlesniri la ote- 
luri, precum vom arăta mai jos, căci otelierii sau hangiii 

de cele mai multe ori, nu erai în stare dea satisface ce- 

rinţelor unor visitatori aşa de bine înzestrați cu averi. 

Călătoriele pe mare erau în genere bine organizate 

şi repedi, cu toate acestea marea nu era tot-dauna așa de 

sigură ca drumurile pe uscat, cum vom arăta. Ele nu : 

prea se făceaă de cât primă-vara, vara şi în prima jume&- 

tate a toamnei; după epoca aceia vasele se întorceau toate 
la portul de plecare, dacă nu cum-va r&mâneai la iernat 

în străinătate. 

Navigaţiunea, întreruptă de la 11 Noemvrie la șş Mar- 
tie reîncepea la această din urmă dată. Se scoteau vasele, 

pe care cei vechi le adaposteai în timpul inacţiunei pe 

uscat. Trebuiai motive puternice pentru a înfrunta iarna 

pericolele drumului, la care se expuse de exemplu Ovidiu 

exilat, când trebui să plece la Tomi in Dechemvrie şi su- 

feri aşa de mult din cauza furtunelor. 

Anticii se temea de furtunele iernei, nu numai pen-
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tru că întrebuinţai adesea vase nepodite, dar şi pentru 

că puteau s&-i arunce departe de coaste, unde din lipsa de 

busolă, nu mai găseau drumul de cât când se limpezia ce- 

rul, aşa în cât puteai vedea steaua polară. 

In Mediteranea, se călătorea adesea noaptea, mai cu 

seamă pe coasta occidentală a Italiei. Apostolul Sfântul 

Pavel ajunse pe mare întro singură di, de la Rhegium 

(Reggio) la Puteoli (Pozzuoli). Când era vântul priincios se 

putea duce cine-va în cinci dile de la Corint la Pozzuoli. 

Porturile cele mai mari ale Romanilor pe Mediteranea erat 

acelea unde eraii staționate flotele militare şi unde veneai 

flotele de transport (v. figura) care aduceati, din Egipt mai cu 
seamă, grâul care se împărțea Romanilor: Ostia era pentru 

aceste dou& cause, şi în urma lucrărilor importante făcute de 

Claudiu și Traian, unul din cele mai insemnate porturi. 
După Pliniu drumul de la Ostia la Gades (Cadix) se 

făcea în şapte dile, până în Spania citerioară în patru și 
de la Forum Julii (Frejus) în trei, din Africa chiar în 
două. De la Palus Meotidus (Marea de Azof) vasele în- 
cărcate, dacă aveau noroc în călătoria lor, veneau adesea 

la Rhodos în gece dile. Prefectul Galeriu sosi în şapte dile 

de la strimtoarea Siciliei la Alexandria, şi de la Puteoli la 

acest din urmă oraş în dou&-spre-dece dile. Cu un vânt 

foarte bun, un vas putea să parcurgă două sute dou&-deci 

și duoi kilometri într'o di. 

Tot aşa era, acum cât-va timp, serviciul cel fă- 
ceaii vapoarele Lloydului Austriac. Neron, care urmărea 

adesea planuri măreţe, avu ideia pentru a scurta călăto- 
riele sale, să străpungă istmul Corintului, şi începu chiar 

executarea acestei lucrări. Se deşchidem aci o paranteză. 

In genere luii se atribue prima idee a acestui plan, aceasta 

însă nu e exact.
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In adevăr, încă din secolul al şaptelea înainte de 
Cristos, Periandru, tiran al Corintului, se gândi să facă 
aceasta. Ideia ademeni şi pe Demetriu Poliorcet, dar ingi- 
nerii îl sfătuiră să nu facă aceasta, asigurându'l, cum ne 

dice Strabon, că după măsurătorile lor, se convinseseră că 

nivelul golfului Corintului era mai ridicat de cât al golfu- 
lui Eginetic, aşa că tăindu-se istmul care le despărțea, E- 

gina ar fi r&mas sub apă, împreună cu toate insulele din 

jurul ei. Cesar voi să dea urmare proiectului, şi fără pum- 

nalul lui Brutus, ar fi făcuto. Şi Caligula fu ispitit de 
această ideă. N'avu însă gloria s'o îndeplinească. Neron se 
încercă serios s'o execute. Din ordinul săi, procuratorul 
Greciei îi prezintă o sapă de aur, cu care împăratul în- 

cepu în persoană săpăturile, şi apoi se întoarse la Corint, 
convins dice satiricul Lucian, că întrecuse isprăvile lui He- 

“racle. Se regăsesc şi acum câte-va urme ale lucrărilor 

ordonate de Neron. 

„. Superstiţiosul Pausanias se arată indignat de ideia că 
au cutezat oameni să încerce a şchimba natura, făcând o strim- 

toare acolo unde ea pusese un istmu. 

Lucian, mai luminat, aprobă planul lui Neron, a cărui 
executare ar fi fost aşa de folositoară comerciului. In vre- 
mea lui Adrian, filosoful Atenian Herodiu Atticul, destul 
de bogat pentru a încerca o operă, față de care chiar gu- 
verne ar fi putut să se dea îndărăt, fu opriț s'o încerce 
numai de frica de a deştepta gelozia imperială. 

Era rezervată epocei noastre îndeplinirea şi a aces- 
tei prea folositoare întreprinderi, acum deja sfârșită cu 
fericire. 

E probabil că călătorii venind din Italia se hotărau 
câte odată să treacă acel istmu pe uscat, precum făcu Ovi-
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diu când se indreptă spre Marea Egeă, care se îmbarcă 

mai departe la Kenchreae, portul oriental al istmului, unde 

închiriă vasul /nerva şi urmă calea sa spre Tomi. De 

acolo scrise melancolicele versuri: 

Dum ta pervenit, dum littera nostra recurrens 

Tot maria ac terras permeat, annus abil. 

(Până când să 'mi vie scrisoarea ta, şi să primeşti pe 

a mea o să treacă un an). 

Am amintit până acum în două rânduri de călătoria 

lui Ovidiu. Acel mare poete acum al nostru, căci osămintele 

sale sunt adăpostite în pământ românesc; poetul nostru 

Pa cântat, şi Tomi— Constanţa de astădi,—iia ridicatun mo- 

nument. Să "i consacrăm deci câte-va rânduri. 
Ovidiu nu plecă din Roma de cât exprimându-și des- 

perarea intr'o dureroasă elegie. El era exilat la Tomi, adică . 

aproape la sălbatici, într'o ţară care era atunci una din 

cele mai triste ale lumei. Trebuia să se supue şi după ce 

străbătuse marea Adriatică şi fusese aruncat din noii de o 

furtună pe coastele Italiei, de care părea că nu se putea 

despărți, continuă cum am dis călătoria sa de la Ken- 

chreae pe un alt vas, de a lungul Cicladelor şi coas- 

telor Asiei Mici. 
EI sosi la Tomi singur, părăsit de amicii săi şi 

de soţie, pe care o regretă în toţi cei opt ani, cât ţinu 

exilul s&i, în jalnicele epistole, întitulate « Zrzsf2aq>. Se 

ştie că în acele scrieri se râgă de soţia şi de amicii sti, 

ca ei să "i implore iertarea de la August. Zadarnice ru- 

găciuni, care totuşi făcură ca să nu'l uite lumea, acea lume 

care, vai, adoră succesul şi urăște pe proscrişi. 

Ovidiă are r&ul gust de a amesteca prea multă mi- 
tologie în plingerile sale şi nu pare a simţi tocmai tare
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nenorocirea sa, el alergă după spirit şi nu pare nici o 
dată serios mişcat. 

In fine pentru a “şi uita întristarea, începu se facă 
versuri în limba ţărei, pe care o învățase. 

Se plânge (Zyzszza libr. III eleg. 14-a) că 'şi uită limba 
şi că a înveţat pe acea a Geţilor: 

«Et videor geticis scribere posse modis». 

care o găseşte grosolană şi nedemnă de spiritul săi (Tri- 
stia lib. III, eleg. 9 şi 10): 

«Inter inhumanae nomina barbariae» 

«Quam non ingenio nomina digna meo |» 

În epoca aceia limba latină nu era cunoscută în acea 

extremitate a Daciei : 

Unus in hoc populo nemo est, qui forte latine 

Quaelibet e medio reddere verba queat. 

(Trist. lib. V, eleg. 7-a.) 

Adaogă cu melancolie că s'a desv&ţat, prin lungă neîntre- 

buinţare, de limba latină: 

«. „Jam desuetudine longa»,. 

«Vix subeunt ipsi verba Latina mihi». 

(Trist. lib, V, eleg. 7-a). 

EI intră în relaţiuni cu un rege get Cotys, care scria 
poesii, învăţă limba Geţilor și deveni, precum ne spune, 

chiar popular printre denşii şi cântă laudele lui August în 

poeme getice, întocmite după prosodia laună :
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«., , . Getico scripsi sermone libeltum» 

«Structaque sunt nostris barbara verba modis», 

Ce precidse ar fi acele scrieri în limba Geţilor sau 

Dacilor, ale lui Ovidii! Perderea lor e ireparabilă pentru 

istoria acelui neam, care n'a avut parte să 'ne. lase nici o 

amintire literară. 

Senatul şi poporul din Tomi, cu totul mândri că au 

câştigat un poet aşa de mare, îi acordară scutirea de tâte 

sarcinele. "1 votară chiar o corână; modestia sa îl făcu 

însă să nu primescă acea ondre. Ovidiu supravieţui lui 

August şi reîncepu să supere cu plingerile sale ritmate 

pe succesorul aceluia, pe Tiberiu, care fu tot așa de ne- 

înduplecat ca primul împerat şi "| lăsă să moră în exiliă. 

Cu tâtă abundența talentului s&u, acest poet de curte 

nu ştiu nici să prevadă disgraţiarea sa, nici să 'şi obţie 

ertarea. | 
Revenind la subiectul nostru, amintim că diceam că 

calea mărei nu era tot-d'auna sigura, nu numai din cauza 

furtunelor, mult mai teribile pentru vasele mici şi mai tot- 
d'a-una neacoperite, sai acoperite numai în parte ale an- 

ticilor, ci încă, dacă nu din cauza piraţilor, care în epoca 

lui Pliniu cel tânăr, încetase de mult de a fi un flagel ge- 

neral, din cauza unui alt-fel de criminali, căutătorii de nave 

sparte care adesea provocati catastrofe prin focuri înşe- 

lătâre, sau le făceau mai grele, dându-şi aparenţa de a 

veni în ajutorul nenorociţilor navigatori. 

Pe păment, alt flagel aştepta pe călători, tilhării; dar 

cu tote aceste pericole, cum dice la Fontaine: 

«Le desir de voir et Vardeur înguzte Vemporlatent».
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Acei tilhari se recrutai din soldaţi dezertori, sclavi 
fugiţi, gladiatori, şi în fine din 6meni— numeroși atunci ca şi 
acum — care preferaii furtul, cu pericolele sale, dar care 
putea să'i îmbogăţescă intr'o singură di, muncei încete care 
nu satisface de cât nevoile lor dilnice. Sub Septimiu Sever, 
un: Gre-care Felix Bulla, cu şese sute de tovarăşi, punea 
bir peste t6tă talia. Acest al doilea Samson, îşi găsi insă 
ca şi cel din Bibliă, o Dalila, şi trădat de o femee îşi sfirşi 
viaţa, sfişiat de fiare în Circ. 

Ceea ce provoca călătoriile, era cosmopolitismul care, 
cu tâte urmările sale fre neplăcute, era la modă în epoca 
imperială. Poeţii Lucan, Claudian, Prudentiu poetul creştin, 
celebrai acest noi spirit. Iacă ce scria la finele Imperiului ; 
Claudian în al său Zog ui Silicon : 

«Regină prin legi ca şi prin arme, dacă ea (Roma) 
«şi-a întins imperiul peste toţi Gmenii, incinta sa a fost 
«pentru toţi legănul dreptului. Ea a fost cea d'intâi care, 
«măi puţin stăpână de cât mamă, a deschis sînul său pen- 
«tru învinși, încăldind genul omenesc prin comunicarea su- 
„«Betului stii divin, făcend cefăzeni din cei care "i învinsese, 
«unind cu sine printr'o pioasă legătură ţările cele mai de. 
«părtate. Toţi câţi suntem, datorim pacinicei sale domina- 
“«țiuni că găsim pretutindeni patria. Fără a eşi din ţara, 
«sa, Romanul pote cerceta Thule, acel sfirşit al pămân- 
«tului, el poate să bea după voia lui în fluviile romane 
«sati apa Orontului sai a Ronului; locuitori ai universului, 
«Ei datorim că nu suntem toţi de cât o szpgură națiune». 

Vedem cum sa întins vechia iubire a Romei, cum nu 

se mai aplică unui oraş, nici chiar unei ţări — Italia — ci 

întreg universului cunoscut. Cu mult înaintea acestui poet, 
Seneca, un filosof care avea adesea idei aprâpe creştine, 
scrisese în mai multe locuri că <popârele sunt fraţi».
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«Cum P Dacul să nu trecă Istrul (Dunărea), nici Tra- 
cul Strymon (Marija), Eufratul să fie o limită eternă Ben- 
Zru Parţii, Îstrul să despartă tot-dauna pe Sarmaţii de 
Imperiul Roman, Rinul să închidă pe Germani în fădu- 
vile dor, Pirineii să fie o barieră. vecinică între Spantoli şi 
Gali. Tole popărele sunt membrele unui mare corp — exclamă 
dinsul — fazria omului e pământul şi capitala Iui Roma». 

Acesta este sentimentul care se arată în tot ce se scria, 
în tot ce să cugeta în acel timp. 

Prosperitatea, acea bine-facere a păcei romane, la în- 
ceputul, sai mai bine dis în primele dou& secole ale Im- 
periului, era o puternică încurajare pentru călătorii. Ter- 
tulian însuşi, acel creştin în luptă cu civilizaţia păgână, 
aduce omagii stărei înfloritâre a teritoriului dominaţiunei 
romane. c:S447 astăgi mai multe oraşe de cât erai mai 
înainte case, dice el. Lumea. se populiză, se înfrumuşețiză, 
se transformă, oraşe înlocuesc pustietățile, pretutindeni vedi 
un fopor, un stat, viaja şa bogăția». 

La rindul seu retorul Aristide din Smirna, dice într'un 
stil iperbolic: cA/z e d7e fie-care lider astăgi de a se duce 
unde î place? Wu sunt tote porturile pline de mişcare ? 
Nu oferă munţii călătorilor aceaşi siguranță ca oraşele lo- 
cuatorilor dor? Nu sunt pline ae holde 10te câmpiele ? W'a 
ferit de pretutindeni tema? A vemas undeva un vii peste 
care nu sar putea trece sai o strimldre de mare închasă P 
Nu, pământul a lepădat vechia sa haină de fer şi nu:se 
mai arată de cât în haine de serbare. Eleni şi barbari, 
fot acum să se ducă ori unde afară din fara lor, ducen- 
du-şi cu ei averile, ca şi cum Sar duce numai dinlr'o. Patrie 
în altă patrie. Azci porțile Ciliciei, nici strîmtele Doleci care 
Prin nisapuri conduc din Arabia în Egipt, nici munții inac- 
cestbriă „nici adîncimea râurilor, nici firea nefrimilăre a 

43314. 
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triburilor barbare nu mai spertă de aci înainte. pe nimeni ; 

pentru a se bucura de o siguranţă berfectă în tote părțile, 

ajunge ca cineva să fie Roman, sait mai bine dis supusul 

ROSTrU » . 

Diodoru din Sicilia, Strabon, Pausania, Dioscoride, Ga- 

lienos se pregătiră prin lungi călătorii la doctele lor lucrări. 

Apuleu, născut la Madaura în Numidia, din familie 

bogată, după ce termină studiele din Cartagina, plecă la 

Atena, unde se întâlni cu mulţi Africani veniţi tot pentru 

a'şi complecta cultura. Apoi visită Tesalia, Egiptul, Siria, 
Asia-Mică şi se întârse la Corint. De acolo plecă în Africa 
şi în fine veni la Roma. Mai fâcu o mulţime de călătorii 
înainte de a se stabili definitiv la Cartagina, unde muri 

pe la sfârşitul domniei lui Marcu Aureliu. Unitatea de limbă 
“creată de dominaţiunea română printre clasele culte, de- 
schidea cum se vede Gmenilor de studiu un vast câmp de 

activitate 1). 
Artiştii, filosofii, retorii, făceaii deci lungi călătorii, dând 

representaţiuni şi conferințe în oraşele prin care treceau. 

Retorii, mai cu semă, atrăgeaii atenţiunea prin înscenarea 

producţiunilor: lor, umblând urmaţi de o semă de Gmeni 
adunaţi la întîmplare, şi de elevi doritori de a se iniţia în 

secretele maeştrilor. 

Imperaţii, asemenea, voind să 'şi dea semă prin ei 

însăşi de spiritul provincielor, străbăteau imperiul lor de la 

un capăt la altul, şi călătoria lui Neron în Grecia fu oca- 

ziunea celor mai înjositâre linguşiri din partea Atenienilor ; 
căci îl onorară cu o mulţime de cununi ca artist dramatic 
şi mai ales ca un cântăreţ a cărui voce nu avea. seamăn: 

Neron îmbătat de aceste linguşiri neruşinate pe care 

  

1) Vegi Zes Africains: Les Faiens de P. Monceaux, Paris 1894-



afecta că le ia în serios, voi să le r&splătescă împărăteşte; 

declară Grecia liberă şi independentă. Bine-facerea cea. 
mai reală ce ea trase de aci, fu o scutire complectă de 

impozite, scutire care se sfirşi cu Neron, căci urmașul lui, 

fiscalul Vespasian, desființă acel privilegii nejustificat prin 
nimic şi care era o nedreptate făcută celorlalte popâre 

împovărate cu dări. 

Lui Traian îi plăcea mult se strebată provinciele sale; el 

făcu mai cu s&mă mai multe călătorii la Atena, unde primi pe 
solii lui Osrhoss, regele Persiei, care îi oferiră pace şi daruri. 

De acolo plecă pentru resboiul cu Parţii (105 d. Cr.). El 

făcu mai multe monumente la Atena şi la Olimpia. | 
Adrian trebue citat printre cei d 'ântii, ca împărat do- 

ritor de.a cun6sce imperiul sei. Călătoriile sale, ca şi ale 

lui Traian, erai mai tot-d'auna însemrate prin clădiri de 
poduri, de apeducte, de căi. După folosul, plăcerea; ei 

ridicau sau reinfiinţau teatre, basilice, temple. Apoi la rîndul 

lor,. oraşele, le consacra medalii în semn de admiraţiune 
şi decretaă prin anticipatie apoteoze stăpinilor lor. Ochii 

cercetători. ai acestor duoi împerati mai cu semă, suprave- 

ghia totul, îngrijeai de tâte interesele supuşilor. 
Adrian inspecta lagărele şi castrele, ingrija de apărarea 

hotarelor imperiului. Ne a rămas alocuţiunea ce adresă la 

Lambaesis (oraşul Lambese din. Algeria) legiunei a III-a. 

Adrian însă era şi un spirit curios, un învăţat şi un |i- 

terat. E] visită cu aceste disposiţiuni Atena, ruinele Troiei, 

Piramidele şi minunile Egiptului, cu o plăcere cu atât mai 

mare cu cât cunoscea perfect limba grecescă mai r&șpândită 

în acele ţări de cât cea latină. | 

Natură mlădi6să, pare căi plăcea se 'şi. însuşească mo- 

ravurile poporelor ce visita. In Egipt presidă întrunirele 

înveţaţilor de la Museu, în Atica se iniţiă la misterile de



20 

la Eleusis, prezidând serbările lui Bacchus, in costumul unui 

Arhont. Incă sub domnia lui Traian, primise demnitatea 

de Arhont eponim. La Atena veni în patru rânduri, la 

122, 125, 129 şi 135 şi fu bine-făcătorul oraşului. 

Acest om, aşa de zelos pentru capo-de-operele ale ar- 
telor, era asemenea un adorator al Naturei. El se sui pe 

Etna, pentru a privi de acolo panorama ce se desfăşoară 

din verful acelui munte şi pe muntele Casius pentru a se 

bucura de impunătorul spectacol al răsăritului s6relui. 
Un. mare număr de ocupaţiuni şi de profesiuni impu- 

neau călătorii. Comercianţii însă erau cei care, mai cu semă, 

aveati nevoe să călătorescă. Ei percurgeau lumea în tâte la- 
titudinele şi respândeai apoi prin povestirile lor, cunoscinţa 
ţărilor celor mai depărtate, mai neprimitâre. 

Nu se mulțumeaă numai de a străbate cu Ore-care pe- 

ricol Mediteranea şi Marea Negră, ci cutezaii şi să se aven- 

tureze pe Atlantic, până în Marea Nordului şi la misteri- 

6sa Thule şi activitatea comercială era mare între Gades 

(Cadix) şi porturile Italiei. 
Aceste periculâse călătorii erai o condiţiune a nego- 

ţiului lor: pentru multe pers6ne. Intr'o inscripţie respec- 

tată de timp,.un comerciant din Herapolis în Frigia se 

laudă că a făcut de 72 de ori drumul până în Italia. Cu- 

cerirea Egiptului (Anul zo a. Cr.) deşchisese comerciului 
calea Indiei. Pentru a se duce acolo, comercianții se îm- 

barcau la Alexandria, în toiul verei, când sufiai vânturile 

alizee, şi se urcau pe Nil până la Coptos, unde încărcat 

apoi mărfurile pe cămile. De acolo caravanele porneau sati 

la Myos Hormos (Coseir din Egiptul de sus) sau la Berenice 
oraş distrus acum, dar plin pe atunci de prăvălii mari ŞI 

de caravanseralie: călătoria acesta se făcea în dou&-spre 

dece dile. Căldurile aşa de mari în deşertul Egiptului de
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sus îi sileai se facă drumul n6ptea, mergend de la un 
puț la altul, iar diua rămânea pentru odihnă. De la Myos Hor- 
mos, port la eșirea golfului de Suez, se putea vedea plecând 
în fie-care an vre-o 120 năvi, care se indreptau spre In- 

dia prin golful Arabic. 
E probabil că negustorii romani nu lăsară numai E- 

giptenilor şi Grecilor, deşi țările acestora făceau parte din 

Imperiu, un comerciă care da beneficii forte mari. Se a.- 
runcară deci şi ei în călătorii spre India, privită pe atunci 
ca un capăt al pămîntului. Incă din primele dou€ secole 
ale Imperiului sunt dovedi neindoidse de acele călătorii. 

Pliniul cel vechii, spreanul 4o al erei creştine, cunâsce 

deja fârte bine producţiunile naturale ale acelei regiuni, 

ceea ce probeză că ea fusese vizitată de călătorii greci 
sai Romani. De alt-fel desvoltarea considerabilă a comer- 
ciului Imperiului Roman cu India reese din geografia lui 
Ptolemei, lucrată la jumătatea secolului al 2-lea, şi al cărei 

autor dispunea de relaţiuni de călătorie, în care distanţele 
erau prețuite în stade, până la Insula Taprobane (Ceilan) 

şi mai departe. | 
Numirile grecesci date unui mare număr de oraşe in- 

diene, mai cu sâmă din insula Taprobana (Ceilan) arată 
activitatea negoţului comercianților Greci şi Egipteni cu a- 
cele ţinuturi. Aşa Ptolemeu are o cunoscinţă perfectă de 
situaţiunea portului Indian Simylla (intre Bombay şi Goa) 

mai jos de golful Barygaza (golful Cambay în ios de pe- 
ninsula Kathiawar.) 

Comerciul Romanilor se întindea aşa dar spre Orient, 

Nord şi Sud, dincolo de hotarele Imperiului care avea 
pretenţiunea de a coprinde lumea. Etiopia era străbătută 

ca în dilele nostre de caravane. Călatoria de la Alexandria 

până în Etiopia ţinea adesea dece dile.



22 

„__Nişce negustori care se întorceau de la golful Persic 

adusese cei d'intâiu informaţiuni despre depărtarea şi în- 
'semnătatea oraşelor şi porturilor de la gura Tigrulului, Şi 

de pe malurile golfului chiar. 
Negustorii romani par în fine: a fi pătruns până la 

Serii-—probabil Chinezi. Se menţionâză în unele cronici vechi 
chinezesci, o ambasadă trimesă în anul 166 al erei noastre 

carear fi oferit Impăratului Hiouanti nisce dinţi de elefant, corne 

de rinoceri şi ţăsături din partea lui Marcu-Aureliu. După Le- 
tronne, membrii acelei ambasade nu erai de cât negustori care, 

pentru a călători cu mai multă siguranţă, se dedu de ambasadori. 

Sau găsit chiar în capitala şefului Marcomanilor, Mar- 
bodiu, negustori din provinciile imperiale care “şi părăsise 

patria atraşi de câștig. | 

Interesul ce le inspira amintirele istorice era principalul 

motiv care mişca cele-l-alte categorii de călători. Templele 

mai ales atrăgea curiositatea lor, prin nenumăratele şi măre- 

ţele urme istorice, mitologice şi artistice ce conţineau, aşa 

în cât eraii nisce adevărate muzee arheologice. Templele 

din Atena, Delfi, Delos, Olimpia, Roma conţineaă şi un 
mare număr de imagini, statui din cele mai frumâse. 

| Se menţioneză şi lucruri bizareprintre cele ast-fel ex- 
puse, de exemplu cranie și chiar dinţi de elefant, şerpi u- 

_riaşi, un crocodil găsit de regele Juba într'un lac din Mau- 

ritania, o câstă de chit în templullui Asclepios la Siciona, 
şi cuiburi de furnici din India. Se mai găseau în sanctua- 

rele Greciei nuci numite de India (p6te nuci de coco). 

Pliniu ne vorbesce de o bucată enormă de cristal, de o 

greutate de 130 libre romane, oferită de Livia Capitolului. 
Lui Vitellius i se prezintă spada lui Cezar luată din tem- 

plul lui Martie. Varro vădu întrun templu al lui Sancus, puter- 
nicul dei sabin, fusul Tanaquilei, soţia lui Tarquiniu cel vechiu.
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La Platea se arăta o spadă a lui Mardonius, genera- 

lisimul Perşilor. Pausania avea îndoeli despre autenticitatea 

ei. Nici curiosităţile de mai sus nu vor fi fost tocmai aşa 
de autentice. Legendele privit6re la resboiul 'Troei aveati 
mai ales darul de a escita o vie curiositate, ast-fel erai 

oul Ledei, nava lui Agamemnon în Eubea, a lui Enea la 

Roma, a lui Ulisse la Corcira (Corfu). 
Se mai vizita cu nesaţ şi locurile unde fusese lagăre 

celebre și mai cu s&mă acele ale Perşilor din resboele me- 

dice. Imperaţii Romani când veneau la Alexandria nu voiati 

să neglijeze de a vedea acolo mormîntul lui Alexandru 

cel mare, adică coşciugul s&ă de sticlă. Ammian Marcellin 

spune că în oraşul Ozogardan se arăta tribuna de la care 

Traian vorbise ostașilor sti. La Caprea se arăta locul de 

unde Tiberiu punea să se arunce în mare, după ce le tortu- 

rase, victimele crudimei sale; în Sabina aprope de Tibru !) 

casa lui Oraţiu. 

Putem dar afirma că principala atracţiune a călăto- 

rielor pentru Romani consta în amintiri istorice și Luciu- 

cel-tânăr, în poema ce i se atribue, vorbind de minunile 

muntelui Etna dice: «Câtă plăcere simţim când privim 

zidurile antice ale Tebei, şi ne amintim legenda lui Amfion 

clădind acea cetate în sunetul lirei sale, isprăvile celor șapte 

eroi aliaţi în contra ei, legenda lui Amfiaraos, înghiţit de 

viu în pământul care se deschide sub picidrele lui! Apoi 

vizităm Atena, cu istoria ei despre fata lui Pandion, Filo- 

mela schimbată în privighetâre, a sorei sale Progne, schim- 

bată în rîndunică, a lui Tereu, care deveni o bufniţă. Cău- 

tăm în Troada pământul unde Hector şi învingătorul lui, 

Achile, zac unul lângă altul». 

1) V. broșura nâstră Pifegiatura la Romani p. 20, 21.
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Romanii, mai puţin artişti din fire decât Grecii, nu 

erai atit atraşi în călătoriele lor de interesul curat artistic 

cât de gustul istoric, cel mai pronunţat gust al acestui 

neam aşa de serios. Atticus ne dă probă şi despre acesta, 
lată propriele sale cuvinte : «Chiar Atena mE bucură 

mult mai puţin prin construcțiunile frumâse şi prin capo- 

d'operele sale artistice cât prin amintirea Gmenilor săi 

mari şi a faptelor lor». S& vedem acum care erai ţările 
străbătute cu predilecţiune. Întâi venea Grecia care se bu. 
cura de o preferință deosebită față de tote celelalte ţări. 
Pliniu, dice în scris6rea către amicul s&i Maximus, numit 
guvernator al Achaiei : 

« Onoreză acestă ţară, isprăvile ei celebre, fabulele ei 
chiar, respectă religia sa, deii sti, ca şi Gmenii săi iluştri, nu 

uita că am luat de la ei legile nâstre, adu-ţi aminte ce a fost 

altă dată fie-care oraş al lor, şi nu dispreţui ce e ea acum». 

Indată după cucerirea Greciei, în anul 169 înainte de 

Christos, Paul-Emiliu fâcu o călătorie în acea ţară, pentru 
a învăţa, ne spune Titu-Liviu după Polibiu «să cunâscă bine 
lucrurile, care prin prestigiul renumelui care le măreşte, par, 
celui care nu le cunâşte de cât din audite, mai mari de cât 
sunt în realitate pentru cel ce le vede cu ochii». 

Acest general fu coprins de emoţiune dinaintea lui Joe 
Olimpianul al lui Fidias, încât i se păru că vede pe deul 
însuşi.. El mai vizită asemenea templele de la Delfi, Epi- 
daur, Orop şi din Lebade, precum şi oraşele Siciona, Atena, 
Corint, Argos, Megalopolis, Pallantium şi Sparta. Cu tot 
vălul .de ruină şi de desolaţiune aruncat atunci d'asupra 

Greciei, farmecul ei fu din ce în ce mai puternic pentru 

Romani. lar părăginirea care crescea tot mai mult in sate 

şi oraşe nu făcea decât să înalțe farmecul lor. In singurul 

Pelopones, erau vre o şâse deci de oraşe, în epoca Anto-
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ninilor, dar vai! ce orașe. Panopea în Focida nu mai avea 

nici teatre, nici palate, nici gimnasie. Multe oraşe nu mai existau 
de cât ca ruine. Ţara nu mai era în stare dea pune în pi- 

cidre o armată de trei mii de opliţi. Unele oraşe mai aveati 

norocul de a fi.-păstrat apr6pe neatinsă vechia lor strălu- 

cire. Atena, deşi prosperitatea ei materială perise, deștepta 
încă, după mărturia lui Ovidiu, gelozii prin splendorea ei 

remasă întregă. 

Acest oraş păstrase capo-d'operele sale, care păreau 

de curând eşite de sub dalta artistului. Trebue recunoscut 

că Adrian şi Erodiu Atticu îl îmbogăţise cu edificii care, 
deşi inferi6re ca inspiraţie celor vechi, înfaţişaă mari fru- 

museţi. O plimbare pe mare în jurul acelor măreţi ţinuturi, 

era deci în stare de a răpi imaginaţiunea. Prestigiul ce 

arta şi poesia îl dase Atenei s'a păstrat pent la căderea 
Imperiului Roman. Tot el explică că acolo a resistat mai 

mult timp politeismul, noei religiuni. Sfirşitul s&u oficial 

dateză de la edictul împăratului Teodosie din 27 Fevr. 391 
prin care oprea orice cult al vechielor deităţi. Iar ultima scâlă 
de filosofie fu inchisă la Atena tocmai la 529 de Justinian. 

Creştinismul îns& fusese adus forte de timpuriu la Atena. 

Numai vre-o 20 de ani după predicarea lui Cristos, şi cu 

12 ani înainte de pompâsa călătorie a lui Neron, Stintul 

Pavel expusese credinţa nouă dinaintea stravechiului Areopag 

(Anul 54 d. Chr.). Făcu câteva conversiuni, dar găsi un 

teren de acţiune mult mai priincios la Corint, cu popula. 
ţiune mai amesticată, cu condițiuni de viaţă mai variate. 

Atena şi Corintul erat duo€ rivale, fie-care cu merite 

diferite; prima mai gravă, mai impunătore, mai maiest6să, 

cel alt mai vesel, mai modern şi mai ales mai voluptuos. 

Prima remăsese un oraş de studii, (domzcz/zzm studiorum 

dice Cicerone), oraşul Minervei, cel alt de petrecere, era
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acum ca şi mai "nainte orașul Afroditei.. Se şcie că în- 

dată după sfirşirea resboiului civil, Cesar ridicase Corin- 
tul, populându-l cu coloni romani. Aceştia se apucară, 
cum dice Strabon să vândă tote remăşiţele, statui, obiecte 

de artă, etc. ce le găsiră de la predecesorii lor pe acel 
pământ. Cu timpul veniră iarăşi Greci şi în decursul epo- 
cei imperiale, caracterul grecesc al Corintului ajunse tot 

mai pronunţat. Epidaur, oraşul lui Asclepios, cu sanctua- 

riul s&ă tămăduitor, era locul natural de întâlnire al bol: 
navilor care alergaă după sănătate, o Lourdes antică, şi 

găseau acolo tot de odată deliciose desfătări; era şi o gră- 

dină frumâsă şi un bogat muzeu. 
Nu trebue să uităm Rhodos, trufaşa insulă, cum o nu- 

mesce Oraţiu. Inainte de teribilul cutremur care o pustii, 

pe la jumătatea secolului al 2-lea, ea 'şi merita bine su- 

pranumele de oraş al lui Febus, adică al S6relui. Porturile, 

basinele sale de construcţiuni maritime semânau cu câmpii 

plutitâre, mii de trofee maritime aminteau glorios epoca 

„puterei şi neatârnărei sale. Oraşul însuşi era şi mare şi 

maâreţ, şi se deosibea atât prin minunile sale artistice cât 

şi prin. salubritatea, pentru care era aşa de căutat de Ro: 

mani ca reşedinţă de vară. Nu putem vorbi de călătoriele 

Romanilor în Grecia, fâră a face menţiune de cele ce le 
făcură, cel mai mare orator Roman, Ciceron cu fiul seu 

Marcu între anii 79—43 a. Chr. Din cele ce vor urma 

ne vom convinge şi mai mult de farmecul ce '] exercita 

acea ţară asupra Gmenilor culţi şi care 'i aducea acolo. 

Ciceron veni pentru prima dată la Atena, între expedi- 

ţia lui Sulla în Grecia şi distrugerea piraţilor de câtre 
Pompeu. şi luase cea mai mare parte a culturei sale 

din scrierile Grecilor şi voind s&şi complecteze instrucţiu- 

nea chiar la sorgintele elenismului plecă la Atena. Filosofia
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'gonită de furia resboiului, reluase atunci stăpânire asupra 

oraşului Minervei, teatru a numer6se triumfuri ale ei. Ci- 

ceron era legat printr'o strinsă amiciţie cu acel Roman 

filelen, Titu Pomponiu, care 'şi făcuse din Atena o patrie 

adoptivă, primind pentru acesta supranumele de Atticus sub 

care e aşa de cunoscut în istorie, Bogat, amic al artelor, 

îi plăcea să împrumute orașului s&u predilect — dar cu do- 

bindă mare—sumele însemnate de care avea urgentă nevoe 

pentru a repara unele din ruinele sale. 
Cu multă greutate se despărţi Ciceron de Atena, unde 

găsea atâta plăcere în relaţiunile sale cu Atticus și în con- 

vorbirile cu Antiochu, după mărturisirea sa «cel mai faimos 

şi cel mai înţelept filosof al vechiei Academii». Se duse 

apoi la Rhodos şi în Grecia asiatică pentru a cunosce şi 

pe retorii de acolo. 
Cât pentru Atticus, el remase în “Grecia pen€ când 

credu, gravă erâre, că rezboele civile erai curmate prin 

predomnirea lui Pompeu. Corespondenţa lui cu Ciceron do- 

vedeşce viua iubire ce le inspira amândorora acel privile- 

giat oraş. Acesta era cu adever patria lor sufletescă. 

Ciceron, întors în fine la Roma, însărcina pe Atticus 

să “i cumpere tote statuele şi baso-relievurile frumâse ce 
găsia. EI întrebuinţă ast-fel o sumă destul de mare pentru 

statui din Megara, cumpărate prin acest amic, care aduna 

busturi de ale lui Heracle, în forma numită Ermes, în mar- 

mură de Pentelic, cu capete de bronz şi un Hermaten (tip 

mixt de Hermes şi Minerva) pentru Ciceron, care "| mai 

rugă să'i trimâţă tote obiectele de artă de felul colecţiune- 

lor sale şi mai ales baso-relieveri pentru a le fixa în îm- 

"brăcămintea de stuc a unui mic atriu, şi două ornamente 

de fintine, şi ele cu baso-relievuri. Cumperările lui Atticus 

erati rezervate pentru casa de la Tusculum. Aştepta mo-
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mentul când va dispune de mai multe fonduri pentru a se 
ocupa de decoraţiunea vilei sale din Gaeta. 

El avu fericirea să mai vază de două ori Atena, mai 

întâi când se duse să ia administraţiunea provinciei sale, 

Cilicia, şi apoi opt-spre-dece luni mai târdiui, când se în- 
târse de acolo după ce purtase cu glorie funcțiunile sale. 

Fu primit în triumf, se opri acolo trei s&ptămâni şi plecă 

setos de a se afunda din nou în politică, în emoţiunile Fo- 
rului. În timpul dictaturei lui Cesar, Ciceron trimese în 

Grecia pe fiul s&ă Marcu, în etate de dou&-deci de ani. 
El urmări de departe, cu o părintescă îngrijire traiul acelui 
fiu iubit cu duioşie. 

La începutul şederei sale, tânărul pare a fi căutat mai 
mult de petreceri decât de filosofie. Mai în urmă se în- 
dreptă. El scrise lui Tiron, libertul, secretarul și amicul lui 
Ciceron: «Atât imi pare r&ă şi mă căesc de greşelile ti- 

nereţei mele încât, nu numai le urăsc, dar nu pot să aud 

că mi se amintesc, fără ordre». 

Ciceron se îmbărcase pentru a se duce să suprave- 

ghieze purtarea şi studiele fiului său. Aflând îns& că Antoniu 
se supune Senatului şi că partidul libertăţei triumfă, renunţă 
la călătoria sa, şi se intorse la Roma pentru a scrie în contra 

acelui triumvir Filipicele, care peste un an îl costară capul. 

După călătoria lor în Grecia, Romanii întindeau escur- 

siunile pen în Asia-Mică. Ciceron de la Atena se dusese 
la insula Delos. 

Ovidiu făcu şi el acest drum când călători în Grecia, 

înainte de exilul său din Roma şi trecu şi în Marea Ionică 

pentru a se duce să viziteze teatrul pe care se desfăşurase 
Iliada, însoţit de prietinul s&u poetul Macer. Despre Ger- 

manicus, şcim asemenea că cercetă Perintul, Heraclea în 

Tracia şi Bizantiul. Mulţi se duceau și la Illium, orăşel care
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ajunsese la epoca dominaţiunei Romane în Asia a nu mai 

fi- de cât un terguşor. Locuitorii acelui orăşel ai fost 

totdauna convinşi de identitatea localitaţei lor cu Troia. 

Xerxes şi Alexandru cel mare îl vizitase şi ei şi adusese 

jertfe acolo Minervei. Lucan, care făcu o călătorie în Troada 

se exprimă ast-fel: «Păduri nefolositâre şi arbori scorburoși 

s'a ridicat pe ruinele palatelor regale şi ai prins rădăcini 

în templele Deilor». 

Oraşe fârte vizitate în Asia Mică erai şi Efezul şi 

Smirna, asemenea Tarsus şi Antioha. Smirna strălucea cu 

monumentele, termele şi clădirile sale, cu splendorea pie- 

ţelor sale publice, a teatrelor şi gimnazielor. Ea era şi un 

oraş eminamente scienţific. Medicul Galenos se duse la eta- 

tea de două deci şi unu de ani să urmeze acolo cursul lui 

Pelops, elev al lui Numerian şi acel al platonicianului Albin 

  

Vas de r&sboiă cu trupe. 

Egiptul avea asemenea o clientelă de călători bogaţi 

şi distinși. Acestă ţară avea înlesnirea că dispunea pentru
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călători de vase de transport de. tâte mărimile, care se 

bucurau. de o reputaţiune meritată de a avea -calităţi nau- 

tice escelente -şi de a fi conduse de piloţi. forte dibaci.. 
Vasul Acafus, care adusese, subt domnia lui August,. 

obeliscul care se admira la circul cel mare din Roma, con- 

ţinea penă la o mie dou sute de pasageri şi era nava cea. - 

măi. mare din acel timp. 

Flota de la Alexandria, de care vorbesc textele din 

timpul lui Caligula şi lui Claudiu, a fost înfiinţată probabil 

de August. 

f ARNACES 
MAUSTEA 

  

Vas de transpurt, 

Flota acesta consacrată transporturilor statului s€ al- 
cătuia din vase de dimensiuni mari—unele purtaii de la 1500 

la 2000 de tone,.—şi era sub ordinele procuratorilor. Ea 

pleca de regulă în August cu recolta Egiptului, se oprea 

la Malta, în Sicilia sau la Rhegium şi ajungea la Puteoli 

(Pozzuoli) în cursul lunei Septemvrie. 
Necesităţile comerţului şi ale călătorielor dase o mare 

desvoltare navigaţiunei şi multă vază armatorilor. Corpo- 

raţia (Collegium naviculariorum) navigatorilor s'a înfiinţat



31 

în epoca imperială; primele documente ce le avem în pri- 

vinţa ei dateză de la Antonin şi Marcu-Aureliu. Era scu- 
tiţi de dări şi Constantin şi lulian le asigurară rangul de 
cavaleri după cinci ani de exerciţiu al profesiunei. 

Organisarea flotelor militare permanente limitase pe- 

ricolele. pirateriei, care p'au încetat însă nici o dată de a 

exista în antichitate. Aceste pericole ajunsese la maximul lor 

după resbâiele civile dintre Mariu şi Sulla. Totă Grecia 

fu atunci devastată de pirați; mii de cetăţeni romani că- 

dură în mânile lor. Ciceron a făcut o descriere înflăcărată 
a acestei stări nesuferite în Zro /ege Manzhza. Se scie că 

şi Cesar a fost prins de pirați. In fine Pompeu, sosind 

la Atena (anul 67 a. Cr.) puse capăt în trei luni aces: 

tui flagel. 
Egiptul, rebel transformărilor, remăsese cu statornicie 

în tâte amănuntele vieţei zilnice, patria Faraonilor şi escita 

ast-fel cu drept cuvânt, prin puterea contrastelor, curiozi- 

tatea vizitatorilor. Trecuse în. adevăr, pe rend sub stăpă- 

nirea cuceritorilor Greci .şi apoi sub acea a Romanilor, fără 

a schimba nimic în obiceiurile şi moravurile sale, atât pri- 

vate cât şi publice. El remăsese cu scrupulozitate credin- 

cios vechiului s&ă cult şi urma să înalțe temple acoperite 

de ieroglifi. La Denderah, la Karnac, la Philae s'au găsit 

inscripţii ieroglifice în ondrea lui August, Tiberiu, Neron, 
Adrian. Intrun basoreliv—reprodus în prea recenta scriere 

a lui R. Peyre Z'empzre Romazu, Tiberiu în costumul și 
atitudinea ieratică a unui Sesostris, oferă daruri deilor egip- 

ţieni. Ce plăcere pentru călătorii bogaţi de a studia acel 

colţ de pământ nemişcat în străvechia lui civilizaţie, de 

a'şi înscrie numele pe Piramide şi de a audi Statua frintă 
a lui Memnon salutând cu sunetele ei magice aurora. 

Acesta trebuea să producă la Romani un gust falş



32 

  

egiptean, une ori destul de greşit, alte ori cu rezultate 
forte bune; de acolo provin la Pompei acele picturi de 
palmieri, de ibis, de crocodili, care dădeau o idee Gre-care 
despre acea ţară straniă celor care nu o veduse şi care 
probabil nici nu aveai s& o vadă vre o dată. 

Pe lingă curiozităţile istorice, Egiptul era şi un vast 
atelier unde nimeni nu era neocupat, unde se fabrica pa- 
pirusul, sticla, pânzele de in. «Nimeni nu remâne acolo 
neocupat, dice împăratul Adrian. Podagroşii se ocupă, pa- 
raliticii muncesc, chiar orbii găsesc câte ceva de făcut». 
Plăcerile nu erai nici ele nici de cum dispreţuite, la cinci 
sau şase leghii de Alexandria se afla oraşul Canop, (as- 
tădi Abukir) vestit pentru templul ridicat deului eponim 
al cetăţei şi lui Serapis, şi de lacare nu mai rămâne 
nici o urmă, care oferea desfătări numerâse şi de to 
felul. Era forte mult vizitat şi de bolnavi, care se cul- 
cai pentru a se scula vindicaţi, prin venirea Deului Serapis 
în timpul nopţei, sai prin efectul apelor termale ; alţi ve. 
neau pentru petrecere. Călătoria de la Alexandria pene 
acolo se făcea numai pe canal, în bărci uş6re şi elegante. 
Pe drum se bea un vin uşor, de la Mareotis, care procura 
o beţie care trecea repede. Pe maluri, era o mulţime de 
oteluri, unde se juca sub bolți de viţă, în sunetul flaute- 
lor. Totul era combinat pentru a încânta şi a transporta 
publicul în o lume deliciosă şi nouă. 

O particularitate de remarcat, e că se întrebuința tră- 
suri care se pot as&mena cu vagânele nâstre de dormit, 
anume cazruca dormitoria. Unele din aceste trăsuri aveati 
şi aparate pentru măsurarea drumului percurs şi însemna- 
rea orelor. | 

„Lumea cu mijlâce mai restrinse nu prea trecea în că. 
lătoriele ei afară din Italia, care neapărat nu era de dis-
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prețuit. Ea făcea, după expresiunea lui Seneca, mici ex- 

cursiuni în acestă ţară, pe mare şi pe uscat. Căutate erai 

mai cu semă malurile încântătâre ale golfului Neapoli, care 
erai locuri de desfătări şi chiar de desfriu. De la Nea- 

poli, mulţi călători apuca pe calea Appia care ducea direct 
de la Roma la Munţii Albani, de acolo în Campania şi la 
porturile cele mai frecuentate ale peninsulei, adică la Pu- 
teoli şi Brindisi. 

După Italia, mai era la modă şi Sicilia, din causa 

atracţiunei ce ofereaă visitele la Etna şi frumuseţile na- 

turale ale ţărei. Seneca laudă farmecele unei călătorii pe 
mare la Siracusa. În decursul ei se vedea celebrul virtej 
al Charibdei, nepericulos pe cât timp vântul nu sufla de 

la R&sărit, dar care înghiţea, în larga şi adinca sa deschi- 

d&tură, vasele când vântul se ridica furtunos. 

Putem dar rezuma cele de pEn€ acum, dicend că Ro- 
manii călătoreau, unii pentru pelerinagii la temple şi la ora- 
cule renumite, alţii pentru afacerile Statului, pentru studii, 

sciinţă sai comerciii, şi pentru plăceri sai sănătate. 

Aceşti din urmă se concentrau fireşte în orașele de 

băi, cu atât mai mult, cu cât val6rea igienică a munţilor 

nu era cunoscută de cei vechi, deşi vedem că Galenos re- 

comanda ofticoşilor se locuiască pe înălțimile de pe malul 
mărei, de exemplu la Stabia. Romanii, discipoli credin- 
cioşi ai Grecilor, îşi închipuiai că un Dei se interesa 

de fie-care izvor termal, ast-fel că credeai 6re-cum că 

îndeplinesc un act religios, recurgând la bine-facerile  ace- 

lor ape. 
Bolnavii tămăduiţi, îşi arătau deci recunoştinţa prin 

ex-volo. Romanii, o arătaă în genere aruncând monede de 

argint în piscinele, sai mulţumind deităţii prin inscripţii în 

45314. 3
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temple. Pliniu cel tînăr, scrie unui amic, de la izvorul Cli- 

tumn : «Vei putea să citeşti numersele inscripţii de pe pe- 
reţi; dintre care, unele amestecate printre cele seri6se, 
ar deştepta p6te veselia ta». 

Dacă Romanii se duceau la băi, în Italia şi în cele- 
lalte provincii, ei nu eraă singurii cu acestă pasiune; prin- 
trun fel de influențare, la rîndul lor bogaţii din Italia, 
din Galia, din Germania, se îmbulzeat în asemenea locuri, 

departe de ţinutul lor, unde erai siguri de a găsi tot-d'a- 
una plăceri şi câte odată sănttate, precum şi distracţii cu 
care nu erai obicinuiţi. Cele mai multe din. izvârele mi- 
nerale cercetate în dilele nstre, erati deja cunoscute de: 
ei; în Italia: Bazae, Cusium (sai Cassiano), Afone (Abano), 
Cutulae (Reati) şi în Germania Auae Ma/acae (Wiesba- 
den), Azrehae (Baden-Baden), 4. Flehetzcae (Baden), 7iba- 
Alanae şi multe alte agzae calzdae, ca cele ale lui Her- 
cule la Mehadia, în Transilvania. 

Era firesc lucru, ca o ţară cu climă aspră şi de cu- 

rând cucerită, să nu fi atras călători, aşa că în Dacia ve- 
neai numai cei cari trebuiau, pentru afacerile saă funcţiu- 

nile lor, s'o viziteze. De altfel, Dacia fu destul de curând 

înzestrată, ca şi cele-lalte provincii, cu şosele, precum sunt 
cele cari strebat teritoriul Romanaţului, în direcţiuni aprâpe 

paralele cu ale căilor de astădi. Eraă şi manszones pe ele, 
de exemplu la. Rucşănesci 1). O cale principală p&trundea 
în Dacia pe la Porţile de fer, mergea pe Streiu în jos, 
trecea Mureşul pe la Uroiă şi se îndrepta pe valea lui în 
sus, apoi se împărțea în ramuri care duceau la Turda, la 
Cluj, etc. 2). 

1) V, dicţionarul geogr. al judeţului Romanați, de d. C. [. Locusteanu, p. I9I. 

(Bucuresci, 89), editat de Soc. Geogr, Română, 

2) V, Silv, Moldovan, Țara nâsrră, Sibiii, 1894.
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Inainte de cucerire, ştim că filosoful stoic Dion Ctri- 

sostom din Bitinia, mare călător, căci fusese pentru studii în 

Grecia, Egipt etc:, sa refugiat când 'şi-a atras mânia lui 
Domitian, peste hotarul imperiului, în Dacia, unde trăi ca 

agricultor printre Daci. Rechemat de Nerva, e probabil că 
putu prin cunoştinţa sa a locuitorilor şi a ţerei, să aducă 
însemnate servicii lui Traian în campaniele sale. El scri- 

sese o istorie a Daciei, care s'a pierdut, ca şi istoria cam- 

panielor dacice, scrisă de Traian. 

In privinţa Mehadiei, sunt unele inscripţiuni din Cozrgzs 

Znscr. Latinarum, din care se vede că Mehadia era vara 

un loc de întîlnire al guvernatorilor Daciei şi provincielor 
învecinate ; ast-fel ştim că au fost acolo Calpurnius Julianus, 
guvernatorul Mesiei Superire, C. Iulius Gallus, guverna- 
torul Daciei, Simonius Julianus, fraeses Daczarum, apoi 

preoţi augustali, prefecţi de legiuni, etc. 
Trebue să fi fost mulţi tilhari în jurul Mehadiei. Căci 

vedem că un Gre-care Lucius Bassus, decurionul municipiului 

Drobetae — adi am dice consilier comunal din Turnu-Se- 

verin — a fost ucis de tilhari. 

Aceaşi s6rtă avu fata unui Ucudius Baedarius, din 

acelaş oraş, după nume un Dac latinisat; inscripţia ne spune 
că mortea ei a fost resbunată. 

In anul 150 d. Chr. adunarea provincială (conventus) 

a Daciei, trimise o deputaţiune de cinci cetăţeni să felicite 
după uz pe fostul lor guvernator M. Sedatius Severianus, 

pentru obţinerea consulatului. La întorcerea lor, ' aceştia 

au implinit la Mehadia — ridicând un altar — un of,
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care “| făcuse deităţilor apelor, pentru a avea protecţiu- 
nea lor 1). 

Constanţa e acum o localitate forte cercetată ,pentru 

1) lată, inscripțiunile din C, I.L. (IL partea I-a şi supl. fasc. 1), care docu- 
ment6ză cele spuse aci: 

1566 1564 

HERCULI GENIO - HEROULI 

LOOI FONTIBUS PRO SALUTE IMPE 

CALIDIS. CALPUR RATORUM SEVERI 

NIUS IULIANUS ET ANTONINI F. CONSER 

V. 0. LEG LEG V MAC. VATORI AUGUSTORUM. 

LEG AUG PR PR. DOMINORUM NOS 

prou MOESIAE TRORUM 0. 1. GALLU 

“(eriori)S $. 0. V. LEGATUS EORUM 
ULS PR PR CUM SUIS 

VSLM 

1572 157% 

HERCULI HERCULI SANO 

SALUTIFERO „TO SIMONIUS 

Q. VIB AMILLUS IULIANUS V 0 

AUG COL DAC PRAESES DA 

PRO SALUTE | CIARUM 

TULIANI FILI SUI 

Acest Julian, numit În ambele inscripţii, a fost prae/ectus urdi (al Romet) îna- 
inte de anul 254 d. Cr. deci şi fraeses cu câţi-va ani mai "nainte 

1560. 1562 

DIIS MAGNIS DIIS ET NUMINIB/us/ 

ET BONIS AESC(wW AQUARUM 

LAPIO ET HYGIAE ULP SECUNDINUS 

MARC AUR VETE MARIUS VALENS 

RANUS PRAEF LEG POMPONIUS HAEMUS 

XIII G. GALLENIAN IUL. OARUS. VAL. VALENS 

LEGATI ROMAM AD 
dintre anit 260—268. CONSULATUM SEVE 

RIANI C V MISSI INCOLU 

MES$ REVERSI EX VOTO
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băile de mare. Din epoca romană se cunâşte numele unui 
singur visitator: Caius Prastina Messalinus care înălţă la. 
Tomi geniului locului (Gezo /ocz) un altar de marmură, 
ca băile să-i aducă sănătate. 

In Ardealul de astădi erai, afară de Mehadia, mai 

multe băi cercetate de populaţiunea Daciei. Pe valea Stre- 
iului (ţara Hațegului) localitatea Câ/az se numea Ad aguas; 
basinul săpat. de Romani pentru a lua băi de apă termală 
mai există și acum, precum şi o inscripţie în onoarea ge- 

niului local, săpată pe o piatră care acum face 'parte din 

altarul bisericei române de acolo. | 

Aproape de riul Mureş, de cealaltă parte a Câmpu- 
lui Pânei (nemţeşte Brodfeld) se află două sate Giogiul de 

1579 „7529 

DM GENIO 

IL, IUL. L. FIL. SERGIA LOCI 

BASSO DEO MUN G PRASTINA 1) 
DROBETAE QUAES - MESSALLINUS 

TORI INTERFECto O LEG AUG PR 

LATRONIBwS VIX AN i) C. Prastina Messallinus, a fost gu- 
XXXX IULI, IULIANUS vernator al Numidiei de la 144 la 146 

ET BASSUS PATRI d. Cr, după determinarea D-lui Gr. Toci- 
PIISSIMO Jescu, admisă de Mommsen. 

ET IUL. VALERIANUS 
PRATER MORTEM 
BEIUS EXSECUTUS 

P.C. 

1585 

INTERFECTA (a lat) RO(n) 

ET VINDICATA 

UCUDIUS BAEDARI 

ET SUTTA EPICADI 

P. P. FIL. TIT. P. 

etc.
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sus și de jos, între cari sunt izvoare calde alcaline, şi act 

s'a găsit remăşiţe care. dovedesc că le-ai cunoscut Ro- 

manii. Asemenea nu încape îndoială că oraşele mai însem- 

nate au avut ca şi în celelate provincii termele lor pu- 
blice. Când s'a clădit gara de la Alba Julia s'a dat de 
termele acelui oraş !). 

In Galia erai Aguae Bormonis (Bourbon L'Archam- 

bault), Merz (Nerice), Luxovium (Luxeuil) A/esza (Alise S-te- 

Reine), Aguae seztiae (Aix) şi altele până la valea Bagne- 
res din Pirenei. 

Apele termale de la. Bath (Anglia) se bucurau ase- 
menea de o mare reputaţiune prin vindecările obţinute prin 

eficacitatea. lor, precum dovedesc r&măşiţele unui templu 

al Minervei, unde se găsesc numeroase ex-voto. 

In Eubea, era celebru Aedepsus prin apele sale, care 
fac şi astădi cure minunate. «Aedepsus, dice Plutarc, este 

un orăşel din Eubea noastră, unde se fac băi de apă de 
izvor, caldă, favorizat de natură în cât se ofere toate plă- 

cerile cuviincioase, şi având locuinţe aşa în cât este caun 
otel public pentru întreaga Greciă.» 

Unele inscripţii, precum şi urme de stabilimente ter- 

male, arată că în fie-care an veneau Romani în acele ţări 

pentru căutarea sănătăţei lor. Folosul acelor ape şi pozi- 
ţiunile plăcute unde se aflau atrăgeaă deja atunci cu forţă 

neînvinsă şi pe bolnavii şi pe cei sănătoși. Pe lângă că 

mulţi bolnavi îşi recăpăta sănătatea, vizitatorii erai siguri 

de a găsi plăcerile la care ţineai mai mult de cât la 
ori-ce. 

In Italia staţiunea de băi cea mai celebră era Baiae, 

1) V. Silv. Moldovan 7aora zâstră. Sibiu 1894.
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renumită pentru apele de tot felul, de toate gradele de căl- 
dură şi cu toate proprietăţile, mai cu seamă pentru cele 

sulfuroase, «care scotea din nervi durerile cele mai îndă- 

rătnice.» 

Acest oraş era aşedat la bordul admirabilului golf al 

Neapolei şi avea palate imperiale strălucitoare. Imprejurul 
lui eraă încântătoare locuinţe, de aceia Oratiu scria: 

«Nullus în orbe sinus Bazis praelucet amoentus, (Nici 

un loc pe păment nu întrece în frumuseţe Baiae). In de- 

curs de cinci secole cel puţin, acel oraş fu cel mai la 

modă din toată lumea antică. Clima sa pare a fi sleit dăr- 
nicia naturei. Pe valurile acelui admirabil golf se legă- 
neau bărci nenumărate care înfăţişati ochiului toate culurile, 

şi cu care se fâceati şi intreceri frumoase. 

Priveliştea falnică a câmpiei şi a mărei, vecinic azu- 

riă, dealurile cu bogată vegetaţiune, aerul totdauna căldi- 
cel chiar iarna, vecin&tatea Neapolei, unde serbările nu se 

sfirşeau, a oraşelor Puteoli, Cume şi Misena, unde o 

flotă romană staţiona aproape fără întrerupere, apropierea 

lacurilor Avern şi Lucrin, toate aceste împrejurări făceau 

din acea localitate principala staţiune termală la modă. 
Acolo îşi dădea întâlnire toată lumea care avea oare care 

pretenţie de viaţă elegantă. 

De altminteri licenţa era mare. Seneca numeşce acel 

oraş otelul viţielor. Oamenii de petrecere veneau să mă- 
nânce banii creditorilor lor în ospeţe cu stridii. Venerea 
adusese acolo la băi pe fiul ei Cupidon şi cine "l imita era 
coprins de amor. Era ca o stincă periculoasă pentru femei, 

chiar pentru cele oneste; multe veniră ca o Penelope şi 

plecară ca o Elenă. Ovidiu venise să se vindice şi se în- 

toarse amorezat. 
De acea declară că «<erai oameni care la întoarcerea
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lor de la Baiae simțindu-se cu inima rănită diceaă: «Apa 
aceasta aşa de lăudată nu este aşa de bine-făcătoare pre: 
cum se dice.» 

Vom căuta acum să dăm o slabă idee de viaţa care o 
duceati visitatorii la Baiae şi de petrecerile cu care era înveselită. 

Se sculai târdiii, eşeai din pat numai când soarele era la a 

treia parte a drumului s&ă, restul dilei era consacrat ter- 
melor care strălucea prin voluptate şi lux. 

Cităm aci textul lui Seneca despre întrebuinţarea, tim- 
pului la terme. «Inchipuiţi-ve— dice el—tot felul de sgomote: 
care pot supăra urechiele. Atleţi se exercitează, balanţează 

cu braţele greutăţi de plumb, gem când îi răzbeşce sau 
se faccă i r&zbeșce osteneala, şueră saii scot gemete adânci 
când scot respiraţiunea mult timp oprită. Dacă întempla- 
rea aduce pe vre unul din acei paţienţi ordinari care să 

limitează la fricţiunile cele mai obicinuite, audi zgomotul 

frecărei şi sunetul care variază după cum mâna lovesce cu 
palma sau cu muchia. Mult mai răi e încă, când vine vre 

un jucător cu mingea care începe o partidă în toată re- 

gula; adăogaţi la aceasta beţivii, pungaşii prinşi în mo- 

mentul faptului, cântăreții cărora vocea nu li se pare fru- 
moasă de cât la bae, sgomotul undei agitate de câte ori 

intră cineva în bae. Mai închipuiţi-vE în mijlocul acestui 
tărăboiii un artist în smulgerea perului care, pentru a fi 
mai bine observat, scoate din gitlejul săi șuerături şi nu 
încetează până când a găsit subsioare de curăţat de ptr 
şi un pacient pe care să "l facă să strige. In fine, mai în- 
Chipuiţi-vă pe toţi negustorii: cârciumari, plăcintari, cârnă- 
țari, cofetari, care au fie-care câte o modulație particulară 
pentru a striga marfa lor. Cineva trebue să fie surd sai 
de fer ca să nu fie distras de atâtea sgomote confuse şi dis- 
cordante.»
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După o masă a cărei atracţiune principală erau stri- 
diele gustoase ale lacului Lucrin şi când arşiţa soarelui ar 

fi făcut un supliciă din ori-ce plimbare, societatea se adă- 
postea sub corturile care se întindeai pe malurile golfului, 
şi acolo proecta intrigi sai aventure, sai se ducea să 
privească la cursele de tauri sai la representarea unei 

drame la modă, căci cele mai mici localităţi de băi aveai 

un teatru unde se putea asista la cânticile şi danţurile, des. 

tul de imorale, executate de danţatoare şi de mimi 

sai mime. Alte ori se întrebuințat la jocuri de no- 

roc orele neocupate până la aceia a băei, care să lua spre 

sfirşitul dilei. | 

Apoi începeau veseliele şi lacul Lucrin înfățișa un re- 
sumat de toate petrecerile ce le oferea Baiae: Sa dădeau 

pe bărci, bătălii cu flori care să sfirşiaă cu o plimbare pe 
lacul presărat cu rose. Acele bărci purtaă o mulţime de 
denumiri din care cea de cymbae (xiufn) pare a fi fost ge- 

nerică şi erai împodobite cu bogăţie; 704 genera cymba- 

rum, variis coloribus picta, dice Seneca. Un bogat, Lollius, 

doritor de a place.lui August, .dete pe lacul Lucrin o re- 
presentare a bătăliei de la Ac/um. Dezobry, (Romeau s. d' Aug). 

descrie ast-fel petrecerile pe apă: «In aceste bărci încântă- 
toare, lopeţile potrivite ca să dic aşa mânelor delicate care 

le pun în mişcare, sunt ușoare, strălucesc de sidef sai. de 

argint, pânzele sunt făcute din purpură de mai multe cu- 
lori sat din inul cel mai alb, şi ornate cu picturi erotice, 

pe lângă care se citesc, împreună cu numele stăpânului 

bărcei, cugetări luate din filosofia epicureică. Funiele sunt 

de diferite culori şi decoraţiunea complectată printr'un 
catarg mic pe partea dinapoi, purtând o fâşie lungă de stofă 

care fâlfâe in voia zefirului. În aceste luntre nu se văd de 

cât femei galante, curtisane, tineri veseli sau desfrânaţi-
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Plimbările. se prelungesc până târdii, se fac ospăţe pe apă, 
lacul e parfumat cu rose, care acoper, şi ascund aproape 

apa. In decursul acestor plimbări se: dai concerte instru- 
mentale şi vocale şi toată noaptea se aude sgomotul con- 
fus al musicei şialcânticilor voluptoase, repetate. de ecourile 
de primprejur». | 

«Pe mal oameni beţi rătăcesc după întemplare, femei - 

se ascund în întuneric cu un amant improvisat şi mii de 

alte excese». 

În timpul acesta, pe mal, câte un elegant care cur- 

tase mai mult pe Bachus de cât pe Neptun, ne putândsă 
'şi regăsească în zăpăceala sa, culcuşul, adormea filosofi- 

ceşte la cerul liber. 

Poetul decadenţei, Martial, da acestui loc de desfătări 

numele de mal de aur al fericitei Venerei, de dulce dar 

al naturei măreţe (Zz/fus deatae Veneris aureum DBajas..... 
Bajas superbae blanda dona naturae. 

Pentru a termina cu cele ce sunt de dis despre călă- 

toriele la diferite staţiuni balneare vom mai adăoga câte- 
va rânduri: diferite profesiuni erau representate acolo, 
neapărat şi mai ales medicii. 

Deşchidem o parenteză pentru a consacra câte-va rîn- 
duri breslei lui Esculap. Eraă medici aşedaţi în oraşele de 

băi, şi alţi care, ca şi în vremurile noastre, veneaii acolo 

de la Roma şi din diferite părţi ale Imperiului, pentru tim- 

pul stagiunei. De la Antonin Piul care înfiinţă o adevărată 

asistenţă medicală în comune, —în cele mai multe municipii, 

decurionii numeau medici pentru săraci — erai de sigur şi 

medici oficiali pe la staţiunile termale, însărcinaţi să îngri- 

jească de cei neavuţi: 

La Roma, în vremurile cele vechi, părintele de fami- 

lie era şi. medicul casei sale, mai târdii se iviră medici de
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profesiune. Primul fu Archagathas din Pelopones care era 

hirurg, vu/nerarius. | se dete cetăţenia şi o casă pe chel: 
tuiala Statului la respântia Acilius. Nu prea erau conside- 
raţi. Ciceron, dice. de exemplu că medicina e o carieră o- 

norabilă fentru clasa de oameni căreia convine şi se pare 

că nu era exercitată de cât de sclavi şi de liberţi. Pliniu 

dice so/am hanc arttum graecarum nondum exercel romana 

gravitas (singura artă grecească la care nu sa înjosit dem- 

nitatea romană). Imperaţii, familiele mari, bogaţii în genere 
aveau un servus medicus, care "i însoțea în călătorii deci 

fireşce şi la băi. 

Justinian permise să se fixeze preţul pentru un sclav 
medic, bărbat sai femee, maximul preţului unui sclav, adică 

60 de monede de aur; un eunuc costa numai 30. 

Romanii arătând puţin gust pentru profesiunea de me- 
dic şi Juliu Cesar dând cetăţenia medicilor străini, cei mai 

mulţi erai Greci. Citim în Pliniu: « Dacă un medic nuvorbeşce gre- 
ceşce n'are trecere!.. După atâtea variaţiuni, arta aceasta mai 

variază şi acum pe toate zilele şi remânem la discreţiunea 
Grecilor.» După Grecii, veneau Orientalii, şi mai ales E- 

gipţienii, din causă că de la Ptolemei Alexandria ocupă 
un loc de frunte ca centru de învățământ medical. Medicii 

se împărțeau după principiele lor în mai multe tagme, care 

se certaii adesea, dogmatică, melodici, pneumatici etc. 

Bolnavii aveai mai multă încredere în aceşti străini 

din ţări depărtate de cât în compatrioţii lor; cu toate a- 

cestea medicii Curţei erau mai adesea luaţi dintre Romani 

se citează printre ei libertul Anton Musa care vindecă cu 
idroterapia pe Imperatul August, pe care ceilalți medici 

îl considerau ca pierdut şi Vettiu Valens care fu medicul 
Curţei lui Claudiu şi în special al Mesalinei. 

In antichitate, arta aceasta nu. era supusă nici unui.
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examen sau control, să vedeai deci oameni de toate me- 

seriele, ciobotari, fierari, etc., care se improvisau din pro-. 

pria lor autoritate, medici, căci meseria era bănoasă. Me- 

dicii. de felul acesta nu şciaă uneori nici să citească. Te- 

salu din Tralli (Sultan-Hissar) în Lidia, contimporanul lui 

Nero şi fiu al unui pânzar, care se ducea la visitele sale 

medicale însoțit de o mulţime de elevi inculţi, era de pă- 

rere că şase luni ajungeau cu prisos pentru a forma un 

medic. 

De la Alexandru Sever, cum ne spune Lampridiu, 
exista la Roma o sc/o/a medicorum a Statului, probabil 

sub supraveghierea lui a7c/zafrus sacri palatiz, medicul 
împeratului, titlu înfiinţat de Neron. Cunoscinţele anatomice 

erau relativ. înaintate căci disecţiunea cadavrelor era foarte 

practicată; ba Tertulian acusă pe un oarecare Herophil 
car fi disecat de vii 600 de persoane. 

Erai medici speciali pentru toate boalele, chiar pen- 

tru acele de ochi şi de urechi; medici, bărbaţi şi femei 

(medicae) pentru boalele de femei şi care alcătuiaii o spe- 

cialitate diferită de mâşele. Onorarele medicilor renumiţi 

se ridicau Ja sume enorme: Pliniu ne spune că Stertinius 
câştiga pe an 600.000 de sestertie!). Crinus din Mas- 
salia lăsă o moştenire de peste 10.000.000 de ses- 

tertie . (vre-o 2.700.000 de lei). Medicii apucat une-ori 
pe bolnavii pe pod cum fac negustorii cu muşterii. Ei 

preparat însuşi medicamentele şi alifiele lor şi le vindeau 

destul. de scump. 

Putem să ne închipuim ce de plângeri se iveau în 

1) Sunt diferite evaluări ale sestertiului de argint. Așa după IDezobry suma 

de 600.000 S. echivalează cu 159.360 lei; iar după manualul Mommsen, Marquardt 

şi Kriiger echivalează cu 163,140 lei.
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contra medicilor, care erai mai toţi inşelători. De aceia şi 

expulsă adesea autoritatea pe mulţi dintre ei, chiar ilustrul 

Galenos fu victima unei asemenea măsuri. Le mai im- 

puta trufia lor, care faţă de puternicii dilei se schimba 

în înjosire. 
Unul din cei care făcu să vorbească lumea mai mult 

de el, fu Asclepiade din Prusa, contimporanul şi amicul 
lui Ciceron, care avea mijloace sigure şi discrete de cău- 
tare, un talent însemnat de vorbire şi care izbuti se facă 

câte-va, cure fericite care i aduseră stimă şi avere. El în- 

fiinţă, după Pliniu, o şcoală de medicină, şi întrebuința pen- 
tru curele sale dieta şi idroterapia. Antoniu Musa medicul 
lui August era discipolul lui, Cu toate acestea chiar un 
bărbat cu atâta autoritate în ale medicinei se da drept 

vrăjitor, chiar Galenos avea acest defect. Aceşti oameni pre- 

tindeau a fi în stare, întrebuinţând unele buruiene, se deş- 

chidă toate broaştele, să pue oștiri pe fugă, să producă 
îmbelşugare după voia lor. 

După această digresiune, reintrăm în subiectul nostru. 

Diceam că visitatorii de băi erai jupuiţi din toate părţile 

şi că trebuiau să plătească ori-ce lucru destul de scump. 

Martial se plânge că spălătura e mai bună de cât mânca- 
rea. Bogaţii aveau s& înţelege, în toate aceste locuri case 
de vară bine aşedate şi instalate. 

Afară de aceia, călătorii din clasa înaltă aveau prin 

multe oraşe, graţie regulelor ospitalităţei antice gazde unde 
puteai trage. Călătorii ceilalţi se duceau la hanuri geversorza, 

hospitie, cu grajduri: sfabula. 
La 176 a. Chr. venind la Roma o ambasadă a Rho- 

dienilor, căreia Senatul nu i oferi cum era usui, ospitalita- 

tea, ei trebuiră să locuiască intrun sodiu deversorzum. 
De a lungul drumurilor, se găseau Zaferuae (birturi).
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Călător călare care se opreşce aproape de otel. 

 
 
 
 

       
 

  
 
 

Mâncare la han.



di 

Galia Cesalpină să plătea pentru locuinţă şi mâncare o ju- 

metate de as pe di ceea-ce e foarte puţin. 1) Avem şi o in- 

scripţie (C. 1. L. IX, 2689) care conţine o sucoteală com- 

plectă între un călător şi hangiul. | 

Pe lângă otelurile, care nu lipseau, să găseau şi case 
particulare puse de otelier la disposiţiunea streinilor care 

nu aveaii case proprie. Profesiunea de otelier era foarte 
bănoasă. Ciceron însuşi clâdi în jurul domeniului s&ă Clu- 

vianum vile pe care le închiria cu preţuri bune. 

Otelurile erau în genere, în lumea romană, deștul de 

rele, și de r&ă îngrijite, aveau firme ca la cocoş, la co- 

costire, la vulturu, etc. Proprietarii lor mai ţineau de obi- 

ceiti şi locuri de joc sau lupanare, după cum dovedesc pic- 

turile de la Pompei. Nu e dar de mirat ca reputaţiunea 

otelierilor şi a cârciumarilor, fafernarzz, pofinarii etc., era 
din cele mai rele, aşa în cât erau notaţi de infâmie. 

Camerile erau mici şi lipsite de înlesnirile necesare. 

Orelli ne dă inscripţia care servea de anunciu unui 

otel din Lyon, cu textul următor: <«Aci Mercuriu promite 
profite, Apolo sănstate, Septimanus (proprietarul) o bună 

primire, cu masă. Cine vrea să tragă la mine, va fi mul- 

ţumit, str&ini, uitaţi-vE bine unde v& opriţi ca să locuiţi.» 

Sigur că otelierul şi cu demna sa soţie nu lipsea chiar 
de a complimenta pe câlătorii şi de a le lăuda plăcerile ce 
le vor găsi in casa sa, spre marea păcăleală a celor ce i 

credeau. Frumoasele lor promisiuni nu i impedeca însă de 
a falşifica vinurile lor. Precum mărăcinele rup lâna oilor, 

aşa şi otelierii se pricepea de minune să tundă de scurt 

1) Asul valorea la început 25 bani, pe la epoca lui Polibiu se apropia de 

10 bani, şi a ajuns şi ma! jos.
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pe prea încredătorii lor clienţi, de şi erait respundetori di- 

naintea legei de aceste jefuiri. 

DDiceam că otelurile lăsa în genere mult de dorit, se 

găseau însă, mai ales în orașele mai însemnate de băi,— 

cum era Canop, în Egipt, unde malurile canalului care du- 

cea la Alexandria erai acoperite cu oteluri măreţe — lo- 

cuinţe care puteai mulţumi pe oamenii cei mai pretenţioşi, 

asemenea la Aedepsus, la Baiae, la Tarent, la Hercula- 

mum, unde erat oteluri confortabile. 

Neapărat că alte provincii, ca Tracia de'exemplu, ţară 

încă barbară, nu străluceaă prin un lux de acest fel. 

Adesea încă, de a lungul drumurilor, unii proprietari 

se foloseati de terenurile lor pentru a clădi hanuri, pe lângă 

adăposturile saii staţiunile Poştelor (rza7sz0nes) clădite şi 

întreţinute cu cheltuiala Statului. Acest us era general; a- 

semenea hanuri se vedeai mai ales în Italia şi apoi pe 

drumul de la Dyrrachium (Durazzo) la Bizanțul şi de la 

Utica la Cartagina, precum resultă din lItinerariul An- 

tonin. 
La început toate staţiunile de poştă se numeau fos 

tiones, de acolo şi vine numele de poștă în limbile moderne. 

Mai târditi au fost împărțite în categorii, c/v2/a/6s, ma» 

/ationes, manstones. După A. de Rothschild, — /fisfozre de 

n Poste — mansiones care semăna cu caravanseraiele o- 

pientale, se aflai mai cu seamă pe drumurile percurse 

de poştile Imperiului. //uzazzones erai fără îndoială acele 

locuri unde se opreaii călătorii numai pentru a schimba 

trăsura sai caii, iar Civzfazes ar fi cam acelaş lucru ca şi paz- 

siones. Poate că erai reservate numai funcţionarilor și ce- 

tățenilor romani. La ambele se găseau camere, ateliere de 

reparaţie, cai de schimb. Aceşti cai se numea Veredi, pen- 

tru că erai înhămaţi la vereda un fel de trăsuri uşoare.



49 

Dacă ne amintim bine vremuri destul de recente ale isto- 

riei noastre, ne vom aduce aminte că pe drumurile pe unde 

trecea poşta şi aproape de popazuri, proprietarii rurali în- 

fiinţa asemenea case care aduceaă beneficii bune; la noi 

ca la Romani, acele hanuri erai adesea administrate de 

robi. | 

Vorbind de oteluri, e locul de a da câte-va amănunte 

despre felul construcţiunei lor : ast-fel la Herculanum, aproa- 

pe de casa lui Argus, am vEdut un mic otel. Intrarea se 

face printr'un mic a/7ium, toscan, pardosit cu opus szguz- 

num, în centru se găsesce un comfiuuium pătrat, dinain- 
tea căruia sunt r&mășiţele unui fufea/. La stânga atriului 

era o trecătoare, la intrarea căreia se vede o citernă, tre- 

cătoarea duce la mai multe camere, cu vergele de fier la 
ferestre. Clădirea era din: partea aceia cu trei caturi supra- 

puse, de oare-ce strada înfăţişa un povirniş repede în par- 

tea mărei. Sub sol, se găseau mai multe săli, una din ele 

pare a nu fi fost luminată de cât de o deschidătură in 

boltă; poate că otelul a avut o mică capelă, sace//zz, con- 

sacrată Venerei. | 

Am observat asemenea la Pompei hanul lui Albinusţ). 

Casa aceasta pare a fi fost, nu numai un han, ci tot de 

odată şi una din acele staţiuni —7papszones—ce le ridicase 

August pe drumurile consulare. Presupunerea aceasta pare 

aproape sigură, dacă se studiază cu atenţiune clădirea şi 

obiectele găsite acolo. Aproape de intrare era una din a- 

cele pietre de care, Romanii care nu aveati scări de cală- 

rie, se servea pentru a încălica. Proprietarul, Albinus, îşi 

  

1) Overbeck consideră casa lut Albinus nu ca un han, cum “face Breton, ci 

ca o cârciumă. 

433144. 4
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înscrisese numele în litere negre pe zid. Poarta, foarte 

vastă, avea la nivelul strădei un trotoat, pavat cu lavă şi 

care ducea într'o curte mare, înconjurată de o bucătărie, 

cu cuptorul ei şi de mai multe camere pentru călători. 

Două termopole serveaii la vendarea băuturelor calde. 

In grajd se vedeau 6sele cailor alături de belciugele 

cu care erai legaţi, mai departe osii şi alte bucăţi de care, 

şi o vastă pivniţă, luminată prin trei ferestre la nivelul pă- 

mentului și în stare de conservaţie perfectă. Cele-lalte părți 

ale clădirei, sunt din nenorocire forte derăpănate. 

Un alt otel din acelaş oraş, pârtă inscripţiunea: 

«Sifius vestituit Elephantum 

(Sitius a reînfiinţat Elefantul) 

Este 6re acel Sitius un noi proprietar al hanului, sai 

un artist care a dres firma? Problema va rămâne nere- 

solvată. 

De asupra Elefantului, se vede o inscripţie mai mare, 

care a rezistat timpului, pe când restul a pierit. 

FHospitium hic locatur 

tpiclinium cum tribus dectis et commoats 

(Han. Aci se închiriază o sală de mâncare cu trei paturi, 

şi tot ce e necesar). În cenuşa vulcanică s'a găsit aseme- 

nea întipărirea celei mai mari din cele dou& camere, care 

s'a putut desena. S'ai regăsit mai multe oteluri de acest 

fel la Pompei, din care cel din Via Fumachza 15, e aco- 

perit cu inscripţii. 

Nu e, de alt-minteri, nimic de remarcat în interiorul 

acelei case, care comunica printr'o trecătâre subterană cu 

casa Cârmei şi cu aceea a Tridentului. Decoraţiunea ei, mai
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mult decât simplă, pare a dovedi că era destinată unor că- 

lători, de condiţiune f6rte modestă. 

Printre descoperirile făcute în săpături, diarul prea 
înveţatului Fiorelli, a atras atenţiunea nâstră asupra unui 

cap al lui Joue, în piatră de Nocera, sculptat grosolan, unor 

monede de bronz, balamale, ţiţine, trei stilete (de scris), 

o lingură de 6lă, un furgon (rutabulum) şi a câtor-va unelte 

de bucătărie, sticle, greutăţi de plumb, topor de fer, 

sape, etc. 

In vechime, ca şi astădi, călătorii se serveau de czce- 

roni plătiţi, mai ales pentru a vizita templele, greceşti sai 

altele, aceştia erau adevărate lipitori, şi nu mai puţin obo- 

sitori decât succesorii lor moderni. In Grecia, în Asia-Mică 

şi în alte ţări, ciceronii nu vorbea călătorilor de cât de 

amintirile, adeve&rate sau falşe, din vremurile eroice, le aratat, 

de exemplu, pretinsa cameră a Elenei, aceea a Armoniei, 

soţiei lui Cadmus, şi a Ledei. In Aulida, se arată chiar o 

fOntână aprope de care un şarpe înghiţise o vrabie cu 
nou€ pui ai sti, care simbolizau cei nou€ ani cât avea să 
ție asediul Troei. 

In alte părţi, ciceronii arătaă locul unde Cadmus să- 
mănase dinţii dragonului, care se transformară în tot atâţia 
bărbaţi înarmaţi din cap până în picidre. 

Cu t6tă, inchipuita ştiinţă, cu care se făleaii călăuzele 
în antichițate, îndată ce li se adresai întrebări într'o or- 
dine alta decât cum erai deprinşi, cădea în cea mai mare 
confusiune. Atâta ignoranță, trebuia de sigur să revolte pe 
Romanii care se interesati aşa de vii de suvenirile istorice, 
în cât acestea erai chiar, precum am repetat deja, prin- 

cipalul scop al călătoriilor lor.
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Ca conclusiune, constatăm că pasiunea călătoriilor, a 

vilegiaturei, era universală ; în epoca imperială în special, 
Gmenii păreau a fi devenit rindunele. Ar fi credut cineva 

că se temeati se cadă tavanul pe ei şi să-i strivescă. Avin- 

tul care face pe călătorii din dilele n6stre să se îngrămă- - 
descă pe căile ferate pentru a alerga la splendida prive- 
lişte a acelor exposiţiuni asupra cărora se concentreză 
privirile universului, pâte să ne dea o idee de setea de 

schimbare, care muncea pe cei vechi. 
Vedând pe moderni luându-se la întrecere cu strămoşii 

noştrii, avem cu totul dreptul de a dice că omul, sclav al 

instinctelor sale, nu 'şi schimbă firea, şi că afară de câte-va 

transformări la suprafaţă numai, el se repetă şi reproduce fidel 
stările sale anteridre, sub tâte climele, în tâte latitudinile. 

RES | 

AB 
| 

  
VERIFICAT 

2017__      


