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“PRECUVÎNTARE. 

La începutii, când historia veni să ia 
locii alătură cu. epopea, pentru înscrierea eve- 
nimentelor, care impressionnaii mai multii spi- 
retele simple alle popoliloi în copilărie, ea se 
mărgini a inregistra, fapturile, care intră în 
domaniul vieţiei sociale a homenirei.  Câtii 
pentru acellea, care sunt manifestaţiunea des- 
voltărei morale, materiale şi intelectuale a a- 
cesteia, ca nu le attinse, de câtii atâtii numaj, 
in câtii elle se legaă cu celle d'ântiii. De la 
cei Vechi, biographiele philosophilor, de Dio- 
gene Laertul, este unica: operă care arii putea, 
pină la Gre-care puntă, să fie considerată ca 
o încercare de historie a unei ramură a cul- 
turei. : Tocmai în timpi mai moderni, impor- 
tanţia acesteia a începutii 'a. fi simțită; și de 
atunci, uni mare numără de monographii his- 
torice preţi6se fură scrisse, assupra litteraturei, 
assupra fiecăreia d'in sciinţii, assupra fie- 
căreia din artele frumose: unele îmbrăcişândă
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vi6ţia întregă a ramurei luate de subiectii, la 
toți popoli în generalii, de la nascerea” pină 
în dilele * nostre; altele occupânduse numai de 
phasele ce a percursă în sînul unui singuri 
popolă, sai de o periodă Gre-care a vieţiei ci. 
Însă, pe câtii sciii, nu se află serissă nici o 
operă, care să înbrăcişeze tâte ramurele: cul- 
turci, în insiemul lori, e 

" Importanția subiectului, priviti îîn acesti 
chipii generalii, nu a lipsitii ânsă, de la unii 
timpii încoa, a fi simțită de cei mai mulţi din 
aceia, care stai occupati de historia politică; 
și operele” lorii conţinii, la sfirșitul deosebitelor 
periode historice; câte o căutătură, mal multi 
Sati mai puginit mulţumitâre, assupra stărei 
culturei, în cursul acellei periode. fii credă 
ânsă, că lipsa unci historii speciale a originci, 
a desoltiirel, a deosebitelor phase şi vicissi- 
tudini alle culturei, este o lacună în tabla ge- 
nerală a cunnoscinţielor d'in timpul nostru. 

Subiectul este de cellii mai înalții inte- 
ressii. . Daca historia, politică  înregistră şi a- 
nalys& fapturile, căror daii loci relațiunele de 
totii felul intre h6meni; aceia a culturei are , 
de missiune să facă assemenea despre acellea, 
care sunt manifestațiunea perfectibilităţei ho- 
mului : desvoltarea celui mai frumosă lată al 
fiinţici acestuia ; şi care, cercetândii bine, vommii
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vede, că este finalitatea spre care sciinţia so- 
cială este numai calea. | Între fapturele, care 
sunt de domaniul historiei politice, Și acellea 
care sunt de acella al hiștoriei culturei, de 
sicurii celle dântâiii nu sunt celle mai nobile, . 
Cândii vommii cerceta fără prejudecată, vommi 
găsi, că celle Mânttiii sunt mai multi mani- 
festaţiunea homului ca brută ; elle se reducii 
într'unii șirii ncterminabilii de: lupte de totii 
felul, apprinse, între deosebitele societăți ho- 
menesci, saii între elementele unei acelleiași 
societăți, de instinctul ce homul are în 'com- 
munii cu tâte dobitâcele carnivore — acella 

al usurpaţiunei: instinctii care se manifestă 
în lăcomia şi în ambiţiunea popolilor, ca şi în 
acellea alle individilor, Întru adevirii, daca 
vommii studia, într'unii chipii philosophicii, his- 
toria politică a nâmului homenescii, ne va. fi 
peste putințiă a assemni o altă pricină, de 
câtii existinția acestui instiuctii, setei de spo- 
liațiune, de dominaţiune, de iufluințiă, de pre- 
ponderanțiă, care: sunt boldul principali al tutor 
popolilor; şi care -a determinată migraţiunele, 

“a excitatii rivalitățile naţionale, a apprinsă res- 
bellele, a produssit cotropirele, Şi apoi rescu- 
lările, care sunt consequinția acestora. Va. 
sta assemenea peste putinţiă a assemna o altă - 
causă, cupidităței, setei de putere, care sunt 

Ei
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boldul indivigilor, în vi6ţiă interidri, a socie- 
tățiloi; şi alle căror eflecte, sunt luptele subt 
o formă sai subt alta, între partituri. Aceste 
doo feluri de fapturi singure își împartii, .pe 
câte o jumătate, historia politică a nâmului 
homenesciă. SI 

- “Trebue acumi să, recunnsscemii că, daca 
homenirea. — nu: 0 generațiune Gre-care a 
n6mului homenescii, -trăindii într”o aceiași. e- 
pocă, dară insiemul tutor “'generaţiunelor, de la: 
origina lui pînă la: nefinitii — daca, qică, ho- 
„menirea, formi “0 individualitate, care: își -are 
începutul, desvoltarea, tendinția, acestă. indi- 
vidualitate nu o constituă acele. manifestaţiuni 
alle vieţici lui, pe care enumerarămii; homul 
nu este superioru brutei prin instincturile care 
le- determină  Ceia ce constitui superioritatea 

lui, nobilitatea lui, este unii altii ordinii de in- 
stincte și de. trehuintze, cu care Creatorul Pa 
înzestratii;. şi care constituă, totii-o-dată, periee- 
tibilitatea lui, Desvoltarea acestora I6ghă între 
dinsele  deosebitele: generaţiuni alle nemului 
homenescii, 'ca să forme d'intrinsele 0 singură 
fiinţiă; şi fapturile, prin care se manifestă a- 
ceste instincte și trebuintze, formă domaniul 
historie! culturei, - Da E : 

Câtă despre influinția nemediată a. uneia | 
sait a cellei Palte d'in aceste historii, 'assupra,
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philosophiei  popularii, învătzământul  trassăi 
din historia civilisațiunci, — care nu: iînre- 
gistră de câtii triumphurile facultăţilor nobile 

“alle homului -— are o superioritate necompa- 
rabilă, assupra acelluia trassi d'in annalele po- 
litice, Win care, fic-care linie este -inseripțiu-: 

nea cominemorativă a unci insbândi căpitate, 

de astuţia, de duplicitatea, de falsitatea, de. 
crudimea, care sunt midjl6cele -prin care am- 
biţiunea politică agiunge la obiectul aspirațiu- 

„nelor salle, a a 
„Junimea, nutrită cu narraţiunea numat a a- 

cestui d'in urmă ordinii de fapturi, se obiciuuesce 
a crede, ca elle sunt, unicele fapturi memorabile, 
sevirșite de atâtea generaţiuni de hOmeni; şi nu 
mai pote concepe o alti carrieră, pentru ambiţiu- 
ne, de cătii aceia a vieţiel politice. Rare ori intim- 
plarea îi revelă existinția unui altă ordină de 
fapturi ; şi atunci i „se explică o nedomirire, 

„care a trebuitii sitlii imbarratze; și agiunge are-. 
_ cunn6sce deșărtăciunea gloriei resbelnicilor și h6- 

„ menilor de statii ferici, care îi întunecase vederea. 
„Intru adevării, în câtii timpii nu ne occupămi 

"de câții de historia politică, vedemii că, pe lingă 
micul numără de popoli, a căror historie formă 

„obicetul obicinuitii de studii, âii mai fostii şi 
mai Sunt sute de alţi, în sinul cărora se gă- 
sesce vitejie militară şi dibăcie politică, câtii
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şi în sînul cellor 'alţi;. vedemii ca ȘI ci, ca să se 
distrughă între dinşi, mai făcutii, de cândii cu 
lumea, și nu facii chiarii astăgi, de câtii să'și 
dea la bătălii, care se sfirșescii nevariabilii, în 
victorii, pentru uni, în învingeri, pentru cei 
alţi; că și că aii Jmeni lori de statii dibhaci 
saii ferici, care se facii stăpâni pe sârta lori; 
dară nu precepemii, pentru ce numai cei Mântâit 
aii căpitatii privilegiul, ca deoscbitele eveni- 
mente alle 'vieţici lorii politice, să fic înserisse 
in historia, dissă a Homenirei; şi acellea alle * 

„cellor alţi să, fie despreţiuite, Numai cândii 
iacemii cunnoseinţiă, cu historia culturei, ni se 
deschidă ochi şi aflămii, că cei d'ântâiii, pe 
lângă, viGţia politică, ce aii în commtinii cu 
cesti lalţi, mai aii, sati aii mai avutii şi alta, 
aceia a culturei sciinţielor, litterilor, artelor, 
industriei, commerciului — care a lipsitii cu totul 
acestor alță — şi atunci numai Tecunnos= 
cemii, că nobilitatea și privilegiul, căror nu 
precepeanii origina, sunt datorate exclusivă a- | 
cestei Win urmă vieţi. Numai cândii facemii, 
cu gtoriele historici culturei, cunnoscințiă, totii 
atâtii de intimă, câtă şi cu acellea alle his- 
toriei politice, vedeinii realitatea cellor dân- 
teii, și inanitatea acestora, Numai acâstă cun- 
noscințiă ne face să recunnâscemii nemorta- 
litatea monumentelor culturei, şi fragilitatea a-
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cellor alle politicei. Atunci băghămii de semă, 
că chiarii astădi citimii gândirele sublime, de- 
pusse pe o. f6ic uşdră de papyrii, de vre o 
intelliginţiă, care a incetatii de a exista, de mal 
multii de doo-geci de secoli; că contemplămii 
cu admiraţiune concepțiunea unui artistii de 
geniii, formată, în marmură, de atâtaşi timpii; 
de vreme ce edificiurile politice, inalțate de 
Alexandru, de Carlu Magnu, de Ginghiz-Khan, 
mail trăitii nici o di peste fundatori lorii. 

Pentru ţerra nostră în particulari, po- 
pularisarea historiei culturei, pe lingă aceia 
a- historiei politice, arii fi de unii mare folosii: 
Deprinderea de a nu ved6 midjlocii de dis- 
tincţiune, de a nu cunnâsce satisfacțiune am- 
bițiunei, de a nu găsi midjlocii de a ciăpita 
avere, de câtii în carriera politică, „a făcutii 
că, pe de o parte, marea concurințiă în acâstă, 
carrieră a resturnatii veri ce barrieră, ce mo- 

“rala pune intre ceia ce. pâte fi permissii şi 
- ceia ce:trebue să fie popritiă, ca midjlocii de 
„a perveni—și acâsta, este cea mai hidosă, din ra- 
nele n6stre sociale. Acea deprindere a făcutii că, 
pe d'altă parte, veri ce altă carrieră — acel- 

“lea, a sciinţielor, a litterilor, a artelor, a indus- 
trici, a commerciului - :- aii fostii cu desevir= 
şire desdemnate. Iloment 'ambiţioşi, care arii fi 
pututii să se facă celebri într'una sai într'-
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alta din aceste ramure alle „culturei, și să. 
scOţă națiunea n6stră din obscuritatea ei; s'aii 
lăssatii affunda în mulţimea funtionărilor pu- . 
blică sai hâmenilor . politici, și astii-felii, genii 
lorii: aii- fostii loviți cu sterilitate; numele lorii 
a muritii, Sai voră muri, cu dinşi; şi ei aii re- 
massii de nici ună. folosii, pentru ţârra lori, 
daca nu îi aii fostii pâte :și fiinesti. Ce.bi- 
ne arii. fi fostii daca acei hâmeni arii fi sciutii; 
din timpi, că; există și unii alti-felit de glo- 
rie, afară de aceia de hâmeni politică... - 

-“Amii băgat de s6mă că, cu tâte defec-: 
tele n6stre, totii există în noi 6re care am-: 
bițiune naţională; și că, între altele, nu suntemii 
cu totul: nedifterinţi, cândii este vorba de cul- 
tura naţiunci nâstre. D'in nenorocire ânsă, am- 
bițiunca - nostră se află rătăcită, de lipsa no= 
țiunei culturei : și probele acestei ignoranţiei 
le vedemii mai pe tâtă dioa, nu 'numai în 
foile periodice, dară . chiarii :în. opere cu o des- 
tinaţiune mai permanintă.  Pricina acestei ig-- 
noranţiei, este ignoranţia historici generale a 
culturei. Unii altii funestii errori la noi 'este 
credinția că, ca săși cunnbscă cineva ţârra şi . 
timpul, îi este: de agiuinsii a. studia, - f6rra sa 
şi. timpul “săi; și puginii scimmii, ca în lumea 

“morală, câtii și în cea materială, nimici nu 
este: bună sati: rii, mare sai. micii,. frumosă
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sai urită, întruni chipit absolutii; ci că totul. 

este întruni feli saii în altul, numai intr'unii. 

chipii relativii, saii comparativii. Așa dară, ca să 

nu vorbimii de câtii subt rapportul civilisaţiunei, 

camii ammii pute sci, daca avemii a fi satisfăcuţi 
saii uemuliumiţi, mândri sati humili, de starea, 
n6stră de astășdi saii de cea d'in trecutii, de câtiă, 

comparându'o cu aceia contimporană a cellor alte. 
naţiuni? Și acâsta nu o .putemii afla, de câtă 
din studiul. historici generale a culturei. 

Astii-felii sunt. seriţiurile ce pâte de po- 

pularisarea acestui studii. Să gicii acumii ceva 

și. despre: opera ce ofterii Publicului. 

Studiul historicii al culturei nemului ho- 

menescii "mi a inspirati totii-Mauna cell mai. 

viii interessii, De aci pote Gre-care partialitate. - 

în mine pentru cultură,  Cândă mami con-. 

vinsii, că historie a culturei nu a fostii scrissă, . 

ami pussii a. o studia, în opere, în care ma-, 

„teria se afla ressipită: pe. ici pe collea ; ŞI cun- 

„noscinția ce ammii putută căpita cu midjlâce: 

așa de neagiunsă, mamii pussă, mai la urmă, 
a 0 resuma. Așa dară, 'amii fostii departe de. 
a aspira a compune o historie propriii-lissă . 
a culturei. O operă perfectă, assupra acestet 

materii, este, după părerea, mea, lucru . multă 
mal difiicilii, de 'câtii, cea mai. perfectă historie
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politică universală, Ea ară trebui să d& o semă 
complectă și continuă, de începutul fie-căreia 

„ Qin deoscbitele. ramure alle culturei, şi de pha- 
sele . succesive alle desvoltărei - lori: dare de 
s6mă, care să presinte toti-o-dată, şi o ex- 
punere fidelă a stărei insiemului lorii, în fie- 
care epocă.' Pentru acesta, ea arii trebui să 
facă analysa critică a monumentelor, prin care 
să'și potă forma cineva o idee de starea, fie- 
căreia. dinti insele, în fic-care din aceste epoce; 
să d6,. assupra, autorilor: monumentelor citate, . 
notiţiile biographice, capabile a arunca lumină 
assupra circonstanţielor care a pututii avâ 
influivțiă, assupra caracterului particulari, me- 
ritului, defectelor, producţiunelor lori. Pentru 
descoperiri şi născociri, în particularii, ea ară 
trebui să urmeze pe. autori lorii, pe callea pe 
care ati agiunsii ale face ;. să deosibâscă ceia 
ce este datoratii geniului lorii, de ceia ce este dato- - 
ratii favorului întimplărei; să descrie împre=- 
giurările care le: aii 'venitii în ajutorii și acel- 
lea care le aii făcutii obstacolii, Ari trebui, 
mal presusii de veri-ce, să cerceteze pricinele 
adevărate alle înaintărilor, alle declinărei, alle de. 
căderei, alle renascerel fie-căreia d'intrinsele; a- : 
ce Ilea alle vicissitudinelor ce ati sufferitii, în cur- 
sul secolilor, curiositatea, sciintifică, gustul, tiu- 
dinția speculaţiunei, acelea alle predomnirei
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cutăruia sai cutăruia caracterii al culturei, 
imbrăcișată în însicniul ci, în fie-care e- 
pocă-a mersului ci. Ari trebui în fine să 
cerceteze influinţia ce aii exercitatii, assupra 

mersului ulteriorii al sârtei popolilor, deose- 
bitele evenimente alle acestui lutii al vicţiei 
homenirej. ” 

O carte ca aceia, este invederatii, nu 

pte fi decât opera avre ocâtorii-va (ecimI 

de anni, şi fructul unor cercetări laboridsc, făcu. 

te cu discernămentii și critică, într'unii numării 

nefinitit de monographii volumin6se; și nică 

virsta în care. mamii pussă'la muncă, nici 

risorsele în cărţi, de care amii pututii dispune; 

nică, mai cu s6mă, cunnosciinția ce amii avutii 

de capacitatea mea, riwmi permitteai a o în- 

certa. A trebuitii dară să mă mulțumescii a 
schitza, prin trăssuri mari numaj, annalele a- 

cestui lutii al vieţici homenirel. . 
Nu amii credutii a înregistra, de câtii fap- 

turile attestate de monumente; și nu amii prii-" 

mită tradiţiunea, de câtii cândă existinţia mo- 
numentului era nepossibilă, și tradiţiuniea se 
afla corroborată de circonstanții. “Cu pucină 
incredere în midjlâcele melle, cumit amii dlissii o, 
a trebuitii să fiii forte sobru in reflexiuni; de 
aceia nu ami îndrăzniti a face câte unele, 
de câtii accolo unde lipsa lorii arii fi fostii unii
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defectii. nepardonnabilii al operei; pretutindeni 
aiurea amii căuțatii a fi unii simplu chronica- 
rii fidelii al fapturilor. Câti despre critică, 
sunt . puţine . acelle monumente. .pe 'care amii 
cunnoscutii insumi, şi assupra cărora amii pututii 
d€ pe. a mea... Assupra cellor alte; amii datii 
pe aceia a autorilor ce amii consultatii: de 
multe .ori -chiarii în. termeni acestora, Și în- 
trună: casă şi în cell: altii, quadrul operei ma 
constrinsii, mai toti-da una, a o condensa în- 

„trunii: micii: nomerii de epithete. 
Dândii sema, de vicissitudinele deosebite. 

lor elemente care constitui” civilisaţiunea, m-. - 
amii: credută dispensatii de'a me occupa și de 
instituțiunele. politice. Mai ânttiii, fiindit că su- 
bicetul se; află de saţiii tractatii, în mulțimea 
de historii politice, care s'aii serissti Şi se scriii 
pe totă dioa; al doilea, ;fiindă că vicissitudine- 
le lorii. sunt mai. multi resultatul evenimen- 
telor politice, de câtii al stărei culturei, în ge- 
neralii, a societăţilor, 

Între celle Palte rauiure alle. cultarei, a- 
cellea al căror mersi amii. urmatii cu maj mul: 
tă, continuitate, . sunt: ar tele, sciințiele și, în 
timpi Qin urmă, .a applicaţiunea sciinţici la in-. 
dustrie. . „Acestea ? mi ai părută că dai mă-: 
sura cea mai exactă a stăr cl civilisațiunei u- 
neă societăţi. Unii passii înainte sati inapoi, .
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făcutii întruna sai într'alta d'intr'insele, nu 

este nici o dată unii faptă isolati saii sterilii. 

Eli este resultatul insiemului lucrărei mai totei 

societăţi; şi iși are nelipsită urmările lui. Nu 
este totii astii-feli, spre exemplu, în littere. 

Într'acestea vedemii, pe de o parte, geniul u- 
nui singurii homii creândă, câte-o dată, în 

midjlocul unei civilisațiuni în copilărie, opere, 

care desfidii ori ce imitaţiune; şi pe de alta, 
societăţi civilisate, lipsite de o adevărată lit- 

„teratură. * Systemele de ontologie, de psycho- 

logie şi alte assemenea speculațiuni metaphy- 

sice, mi S'aii -părutii iarăși :mal multii opere - 

isolate alle unor genii individuali, ae. câtii re- 

sultatul stărei generale a, culturei unei socie- 

tăi; şi de aceia nu mami ocupatii cu şirii 

de historia philosophici. -. 

| Amii, făcutii 'assemenca și despre. n musica 
cellor Vechi, fiindii că, cu t6tă munca ce "my 
amii dati, nu -amii pututii înţelege în ce con- | 

sista ca. Așa nu amii pututii pr&epe ceroli 

jucaii modurile, în musica Grecilor; nici ami 

pututii concepe o: artă 'musicală, fără moduvi, 

în simţul termenului în arta modernă, tără mtsu- | 

ră, fără timpi ș, a., care tote sunt descoperii alle 

Modernilor, E 

„Câtii pentru methodă, de locii nu amii 
hesitată de a, adopta pe cea chronologică, ca
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„necomparabilii mai proprie a presinta rappor- | 
turile reale între fapluri, Fii, cellii puginii, 
nu ami pututii nică-o-dată avâ.o noţiune e- 
xactă a vre unei părţi a historiei, de câtit cândiă 
"mi a fostii presintată după acestă methodă; 
nică amii putută eși Gin errori gross, în ca- 
re fusesemii condussii do methoda (lissă logică, 
de câtii restabilindii fapturile în posiţiunea lorii 
chronologică, Afară d'in. periodele, unde pau- 
citatea fapturilor erta a dispune, întw'unii chipii . 
somimariă, de mari spaţiuri de timpă, amii pro- 
cedatii prin epoce de 25 pină la 35 de anni; 
Și amii băgati într'insele monumentele, a că- 
ror coprindeaii data, certă sati presumată, pre- 
cumii și personnagiurile, a căror virstă de la 
20 pină la 60 de anni coincidea, în totii saii în cea, 
mai mare parte, cu dinsele. Ami ficuti e- 
pocele de acellii numării: de anni, fiindcă mi 
Sa -părutii, că el este durata medie a acel- | 
lei vîrste a, viețici homului, în cursul căreia 
elii produce, operele celle mai carecteristice 

“alle geniului săii. În fie-care cpocă amii în- 
semnatii și principalele evenimente politice ce 
conţine; ca cititorul să pâtă aședa synehronis- 
mul, între historia. culturei şi cea politică — 
care este mai în de obşte cunnoscută, =— mai 
lesne, de- câtii prin simpla appropiere a date-
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lor, alle căror cifre se păstreză în memorie may 
anevoe. 

Dândii acâstă lucrare Publicului, cregii 
că facii unii serviţi micului numără de Ro- 
mâni, care potii simţi, pentru acestii studii, a- 
cellași interessii, ce ami simţitii însumi, Sciii' 
ce satisfacţiune "mi arii fi făcută o carte, as- 
supra acestei materii, chiarii atât de humilă 
și de neperfectă, câtii este acâsta; și amii 
credutiă, că unii amoră propriii neraţionnabilii 
nu arii trebui să mă poprâscă, de a fi utilă 
acellui felii de Români — daca se vori fi 
aflândii de aceia — cumii ași fi doriti, ca 

„alți să fi fostii utili mie.
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Definiţiuni.) Ceia ce constituă immensa deosebire în- 
tre homii şi brută, ceia ce face d'in celli d'ânteii 
unii ordini de ființie cu totul afară d'in linia or- 
dinului aninalii, nu este numai darul vorbei ; ci, pâte 
mai cu scmă, susceptibilitatea trebuintzelor salle de 

„a se desvoltă şi și de a se rafină. Ori-câtii de “admi- 
iabile ari f “fosta industria | și instituțiunele soci- 
ale alle omului, ork-câtu de înalte și întinse arii 
fi fostii cunnoscințiele lui, oră-câtii de frum6se 0- 
perele lui; tâte aceste daruri, de ară fi fostii ori- 
ginarii, ari fi fătută negreşitii d'intrinsul o specie 

” Ssuperidră cellor alte specii de dobitâce; ânsă deo- 
scbirea ari fi fostii numai de felul deoscbirelor, care “ 

"există între tâte. celle Palte specii. . 

Întru adevără, multe specii de dobitâce tră- 
iescii în societăți; și înțelepciunea instituțiunelor, 
care guvern societățile unor specii, facii admira- 

| l
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'ţiunea homului.. Sint multe specii pe care Prove- 
dinția a înzestratii cu câte o industrie particulară; 

- şi industria, unora dîntr'iînsele ne face assemenea' 
mirare. Chiarit intelliginția nu este unit dară exclu- 
sivii al homului: observațiunea a constatatii presin: 
ţia “unor facultăți intellectuale în mai multe. specii. 
Osebirea, este ânsă, că, intelliginția dobitocelor, in- 
stituțiunele sociale şi industria lorii, sait. sleiții,, în 
fie-care specie, în starea în care Creatorul „Ae.a dă- 
ruiti cellor Wântăiti părechi; ş Şi astiiz felii, sânt multe 

gecimi de secoli; de cândi cetâţile albinelor se gu- 
vernă de acelleași legi, și conmunalitiițile castori- 
lor își clădescii zăgașurile și locuințiele in acellaşi . 
modii ingeniosii, ca și astădi; şi experiinția miilor 
de generațiuni n'a modificati întru nimica obiceiu- 
rile şi n&ravurile, n'a addusă cea mai pucină per- 
fecționnare în instituţiunele sociale sai în industria 
vre unei specii; nici a desvoltatii câtuși de puginii 
intelliginția, vre uneia d'intrinsele. Homul d'incon- 
tra, creatii pote într'o stare inferidră unei specit 
de dobitâce, subt unele rapporturi, inferiâră alteia, 

subt alte rapporturi, a. priimită spre despăgubire— 
deosebiti de darul vorbei și de o sâmă de trebu- 

intze străine dobitoculul — darul divinii, ca trebu- 
intzele lui să fie susceptibile de desvoltare și de 
rafinare; și că aşa IHomenirea să fie constrinsă, 
generațiune : după generațiune, a'și sfortză facul- 
tățile, ca să născocâscă necontenitii midjlocele ce- 
rute, pentru satisfacerea desvoltărilor progressive 

„alle trebuintzelor sală. Acâstă susceptibilitate de 

, : desvoltare a trebuintzelor si, prin urmare, a facul-" 
“ tăţilor, constituă Zerfectidilitatea homului, Desvol-
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tarea trebuintzelor determină applicațiunea facultă- 
ților spre îmbunătățirea homului: Cultura. Primi 
passi ai desvoltărei tiebuintzelor morale şi materi- 
ale — pe care IIomul le possedă în communii cu 
o s6mă de dobitâce — Pai constrinsii astudiă sen- 
timentele ânimel ; și a imagină legături sociale, de 
unii ordinii mai încltiă de câtii acellea, cu care Dum- 
nedeii a înzestratii pe cca d'ântâiii păreche; a cul- 
tivă pământul, ca să'l facă produce în qualitate 
și quantitate superiori; a transforină materiele brute, 
în obiectele cerute de nouile salle trebuiutze ; a năs- 
coci schimbul productelor și obiectelor ce are de 

_prisosii, contra acellora de care are trebuintză ; 3, 
a. Încoltzirea germenilor trebuintzelor intellectuale 
și esthetice, care sânt privilegiul exclusivă al Ho-. | 
nulă, Tai siliti assemenca. a căută să descopere . 
causele phenomenelor lumei materiale și nemateri- 
ale, și legile potrivitii cărora se cfectut acelle phe.- 
nomene ; și să afle principi! frumosului. ca, prin ap- 
plicaţiunea lori, să facă incântătore, expressiunea 
gândirei şi operele mâlnelor. Continuarea perpetuă . 
și nefinităia desvoltărel deosebitelor trebuintze a ad- 
dussii și va adduce necontenitele desvoltări alle de- 
osebitelor ramuri alle Culturei. 

Stagnarea unor trebuintze, în starea de germeni, 
şi a cellor alte, în starea cmbryonică — în care este 
de- creqntii că Creatorul le a datii la îuceputi — și, 
prin urmare, lipsa complectă de ori ce cutu 
constitui Star ca absolută de selbăticie. Ilomul - 
acea stare este o specie de dobitâce. Dosvoltarea, 
într'ună gradi inferiori, a trebuintzelor animale, con- 
stitu& Siarea de Vavbarie. D'in contra, desvoltarea 

+
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înt'unii gradi mai înaitii a trebuintzelor acestora, 
şi vesărirea și desvoltarea a cellor intellectuale şi 
esthetice, determinândii acea funcționnare a tacul 
tăților, pe care ammit nunitit Cultură, constituă 
Civilisaţiunea: prin care homul se înalță afară d'în 
ordinul câtor trele ţinuturi alle Naturci. Și o soci- 
etate este privită mai multă sait mai Ducinii civili- 

sată, în proporţiune cu gradul de desvoltare, însi- 

nul ei, a acestor deosebite trebuintze şi, prin ur- 

mare, a deoscbitelor midjlâce de a le întimpină. 
Trebue să băgămii de semă aci că, prin cizilisa- . 

țiunea : unei societăți, bu se înțelege desvoltarea 
în acellași gradi a trebuintzelor şi facultăţilor tu- 
tor membrilor ci — acesta, pînă acumii cellii pu- 
qinii, a fosti peste putinţiă — ci simplu desvolta- 

. rea lori în osebite graduri, in deosebite trepte alle 
“ societăţei : ceia ce constitut origina classelor în so-. 
: cietăţile bine organisate. Classele de giosii, în celle. 

: mai civilisate societăți, atâtit d'in antichitate câtii 

"și din qioa de astă, sânt, subt rapportul desvol- 
E tărel trebuintzelor și facultăţilor lori, întruni ni- 

vellii pucinii mal înaltii, de câtii în celle barbare; și 
gradul de civilisațiune al unei societăți consistă, mai 
cu sâmă, “în înălțarea nivellului desroliărei classe- 

lor cellor de susă. Aşa dară, cu câtii o societate 
înainteză în civilisațiume, cu atâtit cresce nceguali- 

tatea, rafinărei trebuintzelor între membri ci; şi cea, 

mai desăvârşită egualitate possibilă, în acâstă pri- 

vintză, nu pote existe, de câtii în starea selbatică. 

Aitingătorii de virsta primitivă a homului, 

“sint nisce întrebări, a căror deslegare - Dumnedei
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“a învălită. întruni mysteriti în cternii nepenetrabilii., 
Qare a fostă] Una d'in aceste întrebări este: Fosti a 
nală a i creatii FHomul înti"o stare de selbăticie ab- 
solută; şi. dintr'o assemenea stare esitit-a o semă 
de vitze mat bine înzestrate, ca să intre și să Îna- 

inteze în civilisațiune, cu unii pass mai lentii sai 
mai repede, potriviti gradului de perfectibilitate al 
fic-căreia d'intr'insele, și potrivitii împregiurărilor, 
mai multii sait mai pucinii favorabile, pentru des- 
veltarea trebuintzelor și facultăţilor ci ? Saii fostii-a 
clii, chiară: (în gioa Wântăiii a appărirei lui pe p&- 
mentii, insocitii de instituțiuni sociali şi de Gre-care 
industrie, fie câtii de grâsse le ammii suppune? A- 
câstă întrebare, Genesa pare a o resolve în sensul 

cellii dântâiit. Adam şi Eva, nesimțindă trebuintza 
Ca atârna de brii foi de smochini, de câti 6re- 
care timpii după creațiune, și abia după ce-ati gus- 
tatii din fructul pomului cunnoscinției; și abia a- 
tunci osindiți a nu mal-put€ trăi, de câtă cu su- - 
dorul fruntci lori; ne parii a fi icâna Homului sim- 
țindă pentru prima 6ră pudorul și trebuintze, ce nu 
mai putea întimpină, de câtii cu munca pămnânţu- 
lui și cu industria: icâna Ilomului trecândii pragul 
stărei de sălbăticie, şi fâchendu primul pass în 
civilisaţiune, 
Batut Admittendii acestă deslegare a întrebărei, 
fostă înbe (sc Dresintă una a doa: Intrarea Homului 

„ret Bomulni.Jin civilisațiune fostii-a unii evenimentă sin 
plu întimplătorii, saii unii ce neevitabilă naturel lul. 
Acestă întrebare, observaţiunea ne face a % resel- 
ve în sensul d'in urmă. Întru adevării, de la înce: 
putul descoperirelor geographice alle Modernilor,
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„micăiri nu sa găsiți Homul în acea stare primiti- 
vă ideală. Popoladele celle mai selbatice alle Ame- 
ricei; acellea care se preumblă și astădi p'in une- 
le pustii alle Peruviului. și alle Brasilici; naturali, 
şi mai inferiori, ai numerâselor insule alle mărei 
Indici şi alle oceanului Pacificii ; chiarii* Negri 0- 
ceaniani de la Golful lui Moreton, pe ţărmul ori- 
intali al Australiei — specia de hOmeni cea mai ap- 
propiată de fisre, prin selbăticia ci —— tâte aceste po- 

_polade, dicemii, de și anthropophage și feroci în ulti- 
„mul gradii, cumii se află chiarii în (lioa de astă, s'aii 
găsitii ânsă& mai tâte, trăindit în societăți guvernate : . 

de 6re-care. instituțiuni; s'ati găsitii dândii semne de 
Gre-care simţi de frumosii și de uriitii în felul lorii, 
prin întrebuintzarea tafuagiului şi unor articole de 
pod6bă; sai găsiti avendii instinctul, de nu senti- 
mentul, pudorului; și possedendii destulă industrie, 

- pentru a'și fabrica armele de lemnii saii de ossii de 

pesce, necessarii la resbellii si la venătâre; pentru 

a'Și împleti plășile și a'şi construge luntrele, nedis- 
“pensabile la pescărie; și pentru a'şi impleti, din scârtză 
de copacii, rogojinele carele servii ași accoperi nudi- 
tăţile; mai la tote s'abăgatii de sâmă aflarea vre unei: 
credinție religi6se, şi noțiunea datorielor către morți. 

Vitzele ho-) D'întremai multele sait mai pucinele vitze, 
menesci care . 2ă dati na în. care Sa împărțită genul. homenescii, 
sate. după deosebitele systeme de classificaţiune. 
ethnologică; patru ai datii popâre a căror stare, saii 
în antichitate sai în timpi moderni, merită a se 
chiămă Civilisaţiune. Acestea sint: vitza Indoeu- . 
ropiană, d'în care aii, eșitii acelle națiuni, în sinul
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cărora civilisaţiunea a mersii și merge, cu unii passit 
repede și statornieii, și a agiunsii a străluci cu o 

lumină, care aruncă în umbră pe tote celle l'alte 
civilisaţiun; vitzele Chamită şi Semitică, d'in sînul 
cărora aii cşitii Ethiopiani, Eeyptiani, Pheniciani 
şi ilebraei, din antichitate, și Arabi vecului de midj- 
loci; şi vitza Chinesă. 
Voicul grupă Singurele phase successive e alle desvoltă- 
găror eh rei civilisațiunei unul grupii de popoli, 

av6 bistorie.) d în viza indoeuropiană, sint înscrisse în 
annalele popolilor, într'ună chipii utilisabilii pentru 
compunerea unci historij. Accllea percurse de celle 
Valte civilisațiuni: sai se perdii în negura fabule- 
lor; sait ne fură transmisse numai de nisce monu- 
mentc, -al căror simți şi destinațivne ne stint ne- 
cunnoscute, sâii de nisce litteraturi și după nisce 
systeme .chronologice, care sint enigme pentru noi; 

și adessea, chiarii în nisce limbi pe care nu le mat 

înțellegemii. Mersul dar& acellei Wântâiii d'in aceste 
civilisațiuni pote singură face subiectul principalii 
al acestei historii; despre celle Talte nu vommii av 
a vorbi, de câtii după întimplare. 

îe săpat Începândii historia acestei civilisațiuni, 
vilisațianei. Jprima întrebare care se presintă firesce, 
este: Daca, în primi passt făcuţi în acestă carrieră, 

Homul fu lissatii în resursele salle proprii; sati daca 
vre unii ajutorii al Provedințici — de o natură, de care 
nu mai vedemit exemplu de la începutul timpilor 
historici —- veni să'l căllăuzescă. Acestă întrebare, 
ca tote acellea care se attingii de historia copilă= 

riei' Genului Homenesci, va rămâne Şi ea, 'pâte pen- 

-
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tru toti-d'a una, fără r&spunsii. Să băgămi numai 
de sâmă că, suppuindi pe Homi plecati d'intr'o: 
stare, nu absolutii selbatică, după cumă ammit vă- 
dutii că ne arată Genesa, ci chiar de o potrivă cu 
aceia a popoladei “cellei' mai puţinii selbatice, la 

aflarea ci de către Moderni — de vommii ţine soco- 
tâla: pe de o parte, de nouătatea Genului Home- 
nescii pe pământi, noutate constatată de sciinţia, 

geologică; inr& pe: de altă parte, de immensitatea 
timpului ce arii fi trebuitii Homului lăssatii în re-: 
sursele salle, ca să adducă agricultura, industria şi 

sciinția, în gradul, în care le găsimii in timpi cer 
mai depărtați — ţiindii socotâlă. de tâte aceste îm- 
pregiurări, dicemii, vommii fi siliți a recunnâsce, că 
singura hypothesă capabilă de a explică acestii faptii 
minunati este, de a admitte revelațiunea ca origină 
a primelor născociri și descoperiri. 

Amiitutea ? Basa principală, pe care se rsemă a- 
cestă hypothesă, este, după cumi vădurămii, anti- 
chitatea civilisațiunei ; şi dovada acestei antichități 
nu este trebuintză ao căută în monumentele pro- 
fane, a căror vechime s'a exageratii pâte câte “o 
dată. Chiarii după Biblie — după cumii vommii mai 
ved6 — vechimea unor procedări complicate, care 
arii părc că nu poti resultă, de câtii din nisce 
theorii înaintate, este destulă dovadă. Să luămi 
dreptii exemplu țessătura și metallurgia. Să'şi figure 
cineva, ce lungii șirii de secol arii fi trebuitii ho- 
mului necăllăuziti de Provedinţiă, ca să agiungă, 
printr'unii' şir de intimplără ferici peste : măsură: 
să cunnâscă composiţiunea pământurilor metallifere,
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din adâncul pământului; şi si născocâscă proce= 

“dările lungi și complicate, de a le tractă, ca să ex- 
tragă d'intrinsele metallul, și de a preface acesta 
în acelle unelte nedispensabile homului eşitii- d'in 
starea selbatică! Câţi mai secol uu îi arii fi tre- 
buitii ca, să agiungă a ghâci folosul, ce pâte trage 
din lâna oilor și din substanția filamentâsă, as- 
cunsă în tulpina și în fructul unor plante;: ca să 
imagine midjlâcele de a transformă aceste substan- 
(il în firii continui; ca să născocescii felul de în- 
crucişare a firelor, uuniitii țăssătură; si ca să com- 

„bine apparatul, prin care'să o ptă effectuă. Arti mat 
“pute cincvă înșera assemenca: fabricarea pâinei, îm- 
balsamarea, trupurilor morte, preceptele hyaienice, 

- de care siint pline legislaţiunele antice alle Oriin- 
tului, și altele assemenea: tâte datândii d'in: cea 
may tentră copilărie a Homenirel, și indicândii o 
revelațiune care a precedatii sciinția. 

Inel Cit] Cata despre lâgănul Civilisaţiunei, tâte 
historiele se unescii a recunnâsce ceia ce “ne arată 
Biblia: că Asia este partea lumei, unde Homul a 
simțitii, pentru prima Gră, nepossibilitatea de a trăi 
fără industrie, fără plugărie și fără sciintiă; și că 
de accolo Civilisaţiunea fu radiată progressivit assu- 
pra cellor alte părți alle lumei, prin migrațiunele 
successive alle popolilor, şi prin colonil. Nu se p6- 
te sci âusă, daca Civilisaţiunea a născutii într'o 
singură contradă a acellei părți a lumci, și în si- 
nul unul singurii popolă; saii daca mai mulţi 'po- 
poli ai fostii inițiați, fie-care în ţerra ce ocupă. Şi 
partisani cellui dântâiii systemii nu se unescii, des-
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pre popolul și contrada, care aii avutii acesti pri- 

vilegiii.  Communitatea, între toți popoli antică ai 
Oriintului și între aceia care "şi ati priimitii civi- 
lisaţiunea de la dinși, a principalelor industrii și a 
unor procedări şi methode, este, pin în Gre-care 
punti, uni argumentit în favorul unităței originei 
Civilisaţiunci: și câtii despre deosebirea radicală 
între systemul de scrissi al Feyptianilor, al Chine- 
silor și al cellor alți popoli antici ; ea pote să nu 
provie, de câtii din modificațiunele adduse de fiz-care 

popolii, systemului primitivi, în urma .respândirei 
lori, - : 

historiei so 
cietăţilor an- 

- tice 

attingii de origina Civilisaţiunci; nu le a fostii mal 

lesne a, descoperi ceva positivii, despre historia po- 
litică, și âncă mai puginii despre desvoltarea ciri- 

lisațiunci, în societățile antici. Annalele acestora, 

daca aii și avutii annale, ai dispărută ca şi din- 

sele; și historia propriii-qisșă — sciințiă născocită 

de Greci, abia în al VIliea secolii. înaintea lui 

Christos, şi, prin urmare, cu multi: în urma pe- 

rirei cellor mai multe d'întrinsele, — n'a pututii să 

cull6gă și să me transmită, de câtii tradiţiuni și 

fabule. Singurul, între acei popoli, alle cărui an- 

nale Sati conservatii complecte, este Popolul Hebreii. 

Dart chiarii aresta este noi, în comparaţiune cu 

iai Daca a fostii peste putințiă învătzaților 

altele; şi acesta nunc a transmissii, despre celle-. 

Palte, de câtii micul numării de evenimente, prin 

, 

a resolve deosebitele întrebări, care se 

caro a venitii. în contacti. cu fie-care d'intr'insele. ' 

Şi discordanția intre historia Hebreilor și historia: 

*
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profană, nu numai. câtii despre date Şi Nume pro- 
pri, dară chiarii despre fundul faptelor, este o do- 
vadă de pucina speranţiă ce rămâne, ca historia 
societăților primitive să mat fie vre o dată descur- 
cată din chaos. Ne vommi mulțumi dară a ne 
forma o idee absolută despre antichitatea civilisa= 
țiunei acellor societăți; cumii şi despre starea în 
care agiunsese în epoca, cândii trecu la vreo câţi- 
va popoli ai luropei, ca, de ciitre acestia, să fie 
era) propâgată la toți cel alti. Acâstă epocă 
teoria acesta. Jo vomit și luă de puntii de plecare al 
narrațiunci n6stre. 

Pati) Art fi” fostii multii interessantii, să se 
o a ei (A pututii determina datele cellor may vechi 
Sumoteii | hassr al Civilisaţiunei; sati, cellii pucinii, 
să se fi pututii cunnâsce starea ci, în vre o câteva 
epoce, . fie câtit: de depărtate între dinsele. Dară 
acestă putințiă nu există, Căndi este vorba de a- 

„cele vecuri, în care Iomenirea eră âncă în 'copilă- 
ric ; și de care, timpi nostri se află depărtați,_nu 
numai prin secoli “care îl desparti ; dară âncă și 
prin tâte transformațiunele operate de curgerea a- 
cestul timpi, în n&ravuui, în credinții, în idei dom- 
nitâre, în limbi; cumii și prin revoluțiunele politice 
fără numără, care, în cursul acestul: lungii şiră 
de secoli, aii făcutii să dispară atâtea societăți, una 
inaintea alteia: cândi, ficemii, este vorba de timpl 
depărtați astii-felui și subt atâtea rapporturi; singu- 
rul midjoci rămassii sciințică, ca să presume sta- 
rea civilisațiunei unui popoliă, la o 6re-care epocă
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arii fi tostit rămășitzele monumentelor înălțate de 

dinsul, daca ar fi fostii cu putințiă a le cunnâsce 

data. Dar şi acesti midjlocii lipsesce în mare 

parte. Monumentele unor popoli —- cumiă acellea 

alle Indianilor — nu pârtă inscripţiuni. Acellea alle 

Eoyptianilor sunt, întra adevăriă, accoperite de in- 

scripțiuni; dară acestea sunt într'unii systemii de 

„scrissă, care eră secretul unei caste, şi care sa 

perduti de multii, înpreună cu acca instituțiune 

şi cu popolul chiarii. Inscripţiunele după monumen- 

tele cellor alți popoli, de şi întrunit systemii de: 

scrissii analogii cu al nostru, este multi de cândii 

nu maj sunt înțellese ; d'în pricina dispărirel lim- - 

belor, în care stint scrisse, şi a perderci chiarii su- 
netelox caracterilor lorii alphabetice. Chiarii cândii 
unii învătzatii ingeniosă isbutesce a citi, întru vre 
o inscripțiune hieroglyphică sait assyriană, vre unii 

"nume * propriii, de principe sai de națiune; acellit 

nume nu.pâte fi identificati cu vre unul d'în celle 

pomenite în historiele scrisse — singurele historii, 

despre care s'a pututii așterne o chronologie -- de 
câti întrunit chipi pr6 neperfectii. În fine, chiar 
cândii sari suppune, că deseifirarea inscripţiunei 
este exactă, că appropierea şi identificarea: numelor 
şi evenimentelor sânt fericite ; care este midjlocul 
de a determina posiţiunea chronologică a construc- 
țiunci monumentului, cândii chiarii chronologia his- 
toriei serisse este atâtii de necerti, de câte ori se 

tractă de epoce multii depărtate de aceia, în care 
a trăitii historiographul. 

| Ca să ne facemii acumi o idee despre ne- 
certitudinea care domnesce în chronologie, este



INTRODUCȚIUNE 13 
destulii să ne adducemi: aminte, câte systeme deo- 
sebite ai fostii propusse ussupra chronologiei Bi- 
blici —- cea mal cu șirii historie a timpilor primi- 
tivi, ce ui s'a păstrată. Computaţiunea număru- 
lui annilor de la crearea lumei pînă la nascerea 
lui Cristos, a datii locii la peste 200 resultaturi 
deosebite ; dintre care celle extreme difleră între 
dinsele, cu 3501 anni. Despre annul potopului, este 
assemenca 0 deosebire de 1204 anni, între compu- 
tațiunele celle extreme. Daca chronologia une- 
ia și: acelleiași historii este atât de necertă, îşi 
pOte cine-va figura diversitatea systemelor de chro- 
nologie a historiei profane a timpilor primitivi, de- 
rivată d'în deosebite izvâre. Așa spre exemplu, 
epoca domniei Semiramidei, în Babylona, varie, 
după deosebiți autori. între al XX-lea şi al VIII ea 
secoli, înaintea lui Christos. | 

Sarii crede că, cell pucinii, phenomenele ce- 
resci să potă precisa data evenimentelor, în pugi- 
nele casuri, când historia a înregistrată coinci- 
dinția unora cu celle alte. Dark nici aeâsta nu 
este: ceia ce putemii ved€ 'dintrunii exemplu. E- 
clipsa de sore rapportată de IIerodotii'), ca întim- 
plată assupra unei bătăllici, între Oyaxare regele 
Medilor şi Alyatte regele Lydici — de care vommii av6 
occasiune a vorbi în cursul historici nâstre2)—s"a 
pussii, de către Volney, la 3 februariii al annului 
623 în. Chr.; de vreme ce, în acellii annii, n'a fostă 
eclipsă de sâre, de câtii „cea parțială din 22 no- 
embriu. Calvisiu crede, € că ca fu cea partială d'în 
30 iuliă 607; Meyer, cea din 18 maiit 603 — ca- 

1) Cart. 1 alin 74. — 2) Vezi încep, see. Vl-lca în. Chr, 
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re, de şi totală, s'a calculatii că n'a pututii fi visi- 
bilă în Asia —; Păr. Petau, Păr. Labbe, Marsham, 
Abb «tul Lenglet S, a. cea parțială d'în 9 iuliă 597; 
Pr. Riccioli, Des Vigenoles, Kepler, Strauchiu, New- 

ton, Manfredi,  Pres. Desbrosses ș. a., cea totală 
din 28 maiă 5$5; Scaliger, cea totală din 1-iii 

octombriii 583 — care ânsă nu a pututii fi totală în 
Asia Minoră —; în fine Dutemps, Jac. Cappel, Sim- 
son $. a. cea parțială din 16 martiii 581. “Invă- 
tzatul astronomii englesi din dilele nstre, Bai: 
1ş, prin calcule făcute din noii, găsi. că, daca a- 
cea eclipsă a fostii totală, ea nu a pututii “fi de 

" câtit cea d'in 30 septembriii 610; fiindi că, de la 
650 pînsla 550 în. Chr., eclipsă totală, visibilă in 
Asia Minoră, nu s'a întîmplatii, de câti în dioa a- 

ceia. 'Tâte aceste nepotriviri âusă sint nimica, pe 
lângă observaţiunea ce a mai făcutii, că, daca eclipsa 

vapportată de Diodori Sicululi, și dă Iustinit?), 

ca întîmplată în annul 31e al. CXVIII olympiadei, 

assupra trecerci lui Ag gathocle în Africa, — credută 

cez totală din 15 augustii 310 în. Chr. — a avutii, 
întru adevării, loci; atunci nici o eclipsă totală. a 

s6relui, visibilă în Asia Minoră, nu s'a,pututii în- 
tîmplă, între anni 650 şi 50 în Chr. 

_ Monumentele, care arii purta, chiarii in sine, 

data construcţiuneă lori, și n'arii ave trebuintză de 

ajutorul unei inscripțiuni. ca să o indice, arii fi mo- - 

numentele astronomice: dară stiut împregiurări care 

faciţ şi pe acestea a fi bănuite, că -nu ai nici o în- 
semnare sciintifică, și că nu sânt de câtit nisce or- 
namente. Și apol, chiară cândii se admitte însem- 

1) Cart. XX. — 2) Cart. XXII. - -
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narea sciintifică, ca este suppusă la numer6se in- 
terpretaţiuni: fie-care implicândii o dată deosebiti. 
Așa spre exemplu, Zodiacul templului de la Ezneh 
(vechia Latopolis), în Egypti, se dice că arii re- 
presintă starea cerului, în prima jumătate a se-. 
colului XLV-e2 în. Chr; și Champollion junele a 
descoperiti, că acelli templu dată abia din primi 
doi secoli al erci nostre. Zodiacul templului de 
la Denderah (vechia “Tentyra), totii în Egyptu, fu 
attribuitii, de citre v sâmă de învetzați, Ia sfirşi- 
tul secolului XXVII-!e=. în. Chr: iară de către alţi; 
Ja midjlocul secolului II-1e=; și aceşti templu iarăși s'a 
tecunnoscutii a fi contimporaniă cu cell de mat 

“Sus. Sarii pute că şi unul și altul să fie copil de zo- 
diace anterire. Dart atunci ce vechime n'arii face 
să se suppue civilisațiunei, o cunnoscințiă așă de per- 
fectă a cerului, 4500 anni înaintea lu Christos; şi 
cunnoscinția precessiunei equinoxilor — cunnoscin- 
țiă care resultă d'in deosebirea între „aceste doo 
carte alle cerului — 2700 anni . înaintea acelleiași 
eri. Tablele astronomice alle: Indianilor, disse de la 
Tyrvalorii, care represintă o sciințiă, în starea acel- 
leia, ce possedă Europa în secolul XII-lea al erei n6- 
stre — și care fură addusse în Europa de către Le- 
gentil, în annul 1769. fură attribuite, de către Bailly, 
annului 3102 înaintea cret nâstro: opiniune care 
găsi pretutindeni o mulțime de apărători. Depe 
la începutul secolului acestuia ânsă, înalta antichi- 
tate a acestui monumentii începu a fi contestată, 
de către hâmeni cei mai competinți; și astă se 
crede, că acelle table sânt trasse d'in o operă. indiană 
assupra astronomiei, care, după uni învătzati ori-
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intalisti englesi, nu arii fi datândii, de câtii de 
vre o dece secoli. 

N 

Ce ca Cu tâtă necentitudinca care, cumit vedu-. 
wma." țră&mii, domnesce în chronologia secietăților 
“a Jantice; archeologia modernă a isbutiti a a- 
runcă, 6re-care lumină, assupra unor punturi prin- 
cipali. Resultatele aproximative, căpitate de acâstă 
sciințiă, ne vorit servi dără de căllăuză, în estima- 
țiunea antichităţei Civilisaţiuncy; şi în aruncătura de 
ochi, ce vommii face assupra stărei e, în epoca 

ce vommiă luă d:eptii puntii de plecare al historici 

“mostre. 

Amţiebitatea ) Cell mai dă căpetenie puntii, aședatii de 
isaasti țacâstă sciințiă este, o vechime a Civili- 
ap saţiunei, mai depărtată multii, de câtii s'arit 

îngădui de chronologia Bibliei, astii-feli cumii este 
înțellâsă. Intre monumentele rămasse de la cei 
mai vechi popoli civilisaţi, acellea, a căror anti- 
chitate este în de obşte recunnoscută, sânt monu- 
mentele egyptiane; şi din acestea. unele din py- 
ramidele de la Ghizeh ţinii primul rangi. Ziditori 
a tei dintriinsele, regi d'în a 4* dynastiă, a căror 
nume S'aii desfiguratii, de către Herodotii şi Diodorii 
Siculul, în Cheops, Chephren şi Micerinu, ai dom- 

nitii, după calculele învătzaților moderni, între se- 
coli LII!e= şi XLVI*< înaintea erei riostre, Ce antichi- 
tate dart nu trebue să recunn6scemi Civilisaţiunei, 
pentru ca, în o epocă așă timpurie, că fie fostii pos- 
sibilă a înălță monumente care, prin oriintarea lorii 
exactă, prin proporţiunele lori gigantesci, prin s0-
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liditatea, şi frumuseţea zidărici, prin dimensiunele. 

colossale şi frumuseţea lucrărei materialelor în- 
trebuințate, denoti o stare așă înaintată a astro- 
noiniei, a gcometriti, a technologiei, a metallurgici, 
a mechunicei .s. a. Mumimia celui din urmă dîn 
acei treipharaoni, găsită (1837) în pyramida lui, 
Și din care o parte se păstreză în museul britan- 
nicii la Londra, este. și ca o dovadă a antichităței 
meşteşugului de a îmbi ălsămă trupurile, în accâ 
(âiTă 4.3) 

Daca o assemenea vechime a civilisațiunei 
pare exazerată, mai cu s6mă fiindii că nu se pâte 

accordă, cumii ammit mat qiss'0, cu chronologia Bi- 
blici, care pune potopul, cellii multii 33 secoli îna- 

intea lut Christos; dară sânt și alte monumente 
totii în Egyptii, și de 0. dată mat pucinit contes- 

tată, care vinii în ajutorul cellor:d'ântiiii, şi ne do- 
vedescii şi elle o antichitate a, civilisaţiunal, nere- 
conciliabilă cu chronologia, Bibliei, cea în dt obște 
adoptată.  Astii-felii este, între altele, Memnoniul 

de la Abydi, d'în domnia lui Ismandes (Osyman- 
diaal Grecilor) d'in dynastia a 15-lca, d'în secolul 
XV-lea în. Chr. În întinsele ruine alle acestui tem- 
plu-palatii, la El-Dirbah, se recunnâsce o mare 

înaintare în arta zidăriei, făcută de la epoca, con- 

strucțiunci monuinentelor de care vorbirămii mat 
susii. . Între altele, se vădit întrinsele unele sălt 

boltite: de și bolțile nu sint formate de pietre de 

1) Este interessantă a să băgă de scmă scă ciarşaful în care a fostă înfă- 
şatăacea mummio este dă lână: excepțiune pr6 rară, dă și nu unică, 
și care dovedesce că, în acea epotă, pânză Qi cănnipă saă dă ini, de 

care sunt făcute ciarşiafarile mat tutor muminielor, precamiă şi cea de 

bâmbacă, nu să fabrică âncă, cellă pucinăi i în Ia
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boltă, ci de strate de pietre așeflate arizontalii, fie- 
care stratii eșîndii afară d'în stratul de subt dîn- 
sul. -Nu putemii, cu tâte acestea, luoă de seriosii 

ceia ce ne mai spune Diodorii: Siculul, că; acestii 
pharaon arii fi formatii, în: palatul săi de la-The- 
ba, o Bibliothecă — prima de care st pomenesce în 
historie — assupra porţei căreia arii fi pussii fru- 

-mâsa inscripțiune: «Comoră de remedii pentru. su- 

 fletil.» , , e | 
“O assemenea) Înalta antichitate, de și contestabilă câ_ 
dovadă este u J 
şi antichit-fte 0 dată, a unor născociri, a culturei 
tea unorcun- .. . . . a 

noscinţie. /sciințielor în genii și a astronomiei înă 

particulari, în China, în India, în Babylonia, în I- 
“eyptiă, ari fi destulă ea, singură să ne dovedâscă 

antichitatea civilisațiunei. Așă, lăssândiila 0 par- 
te tablele astronomice alle Indiunilor, dă care ammi 
vorbiti mai susii!), Annalele Chinesilor, a. căror 

autbenticitate nu a, fostii contestată, chiarii de către 
missionari Jesuiţi, și care începi dela annul 2857 
în. Chr., vorbescii. de cal suduluy (nume sub ca- 
re CĂ dessemnă chiarii astădi bussola) la annul 

"2684; elle mai raport& observaţiunea în aceă, țârră 
a conjucțiunei cellor cinci inană planete, ceia ce, du- 
pă calculele astronomice, ' sarii fi întîmplatii peste 
2500 anni înaintea erei nâstre; elle mat” rapportă 
assemenea, condamnarea astronomilor imperiali, pen- 

ru că nu aii avuti grija, după datoria lorit, a pre- 
dice o eclipsă de sâre care, după deosebitele cal- 
cule, starii fi întimplatii 2159 sai 2128 anni înain- 

“tea acelleiași eră. Câtii despre Chaldei Babyloniei, 
- Simpliciu, commentatorul lui Aristotele,ne spune că, 

1) Vegi pas- 15.
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"In luarea Babylonei de către Alexandru cellii Ma- 

re. în annul 331 în, Chr., s'au găsitii accolo regis- 
trele observațiunelor astronomice, fiicute în cursii 
de 1903 anni: registre pe care philosophui Calis- 
thene, care însoceă pe Alexandru. trămise unchiu- 
lul și dascălului săi, Aristotele. Așă dară, înce- 
putul acellui șiră de observațiuni se urcă la 223 
anni înaintea erel nâstru. Coia ce face de credutii 
assemenea asserțiuni este: că Ptolomeii ne a con= 
servatui observațiuni de eclipse, făcute de' Chaldei, 
care se urcă la annul 720 în. Chr, și care, de și 
puginii” precise, aii ajutatii luk Halley a descoperi ac-. 
celerațiunea lunci; că este admissii d'in tâte părți- 
le că, de timpurii), Chinesi au fosti agiuusii 2 detor- 
mină posițiunea precisă a punturi lor. solsticiali; Chal- 
dei, a imagina sarosul lori: periodă (după Halley) de 
223 de lunaţiuni, după curgerea cărora, eclipsele rein- 
cepă a se urma mai în acellaşii ordinii ; şi uni şi 
alți a calcula, pînă la vre g câteda minute, durata 
annului tropică ; Egypțiaui, a născoci perioda lori 
sothică de 1:160 anni, care adducea inat în acelleașt 
stagiuni, lunele lorii, sărbătorile lori Ș a. | 
Demeai eo ne] Iară daca, afară d'în observațiunele Chal- 
sii e | deilor, pe care le vădurămii attestate de 
către Ptolemei, antichitatea acellor conquiste sci- 
intifice pare a nu se află aședată pe vre'o dovadă 
authentică; chiarii Genesa — cândii chronologia 
ci nu se va lua după litteră — concură din par- 
tel a ne dovedi o antichitate a Civilisaţiunei, nez 
reconciliabilă cu interpretaţiunea care s'a dată acei 
chronologii. Întru adevării, vedemii într'insa: unii 
1) Pa la 1100 în. Chr. Veodi V-lea — IV-lea SEO. ÎN. CHR.
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orași clăditii de nepotul primului Tlomii!); metal- 
lurgia născocită de a șâptea generaţiune eșită d'in-. 
tinsul?), generațiunea d'în timpul potopului culti- 
vândă via, fabricândi vinii, și'purtândi vestminte3). 
Vedemii întwinsa assemenea chărămida, întrebuin- 
tzată la zidirea turnului Babelului, înaintea respân- 
direi popolilori) — şi fabricarea ch&rămidei de- 
notă, în părerea nâstră, o stare a industriei mai. 

înaintată, de câti aceia a primei întrebuintzări a 
pietrei. În timpul lui Abraam, la a (lecea, genera- 

„. ţiune după potopii, întrebuintzarea metallelor preţi- 

6se, ca midjlocii de schimbi), şi întrebuintzarea de 
giuvaererie și de vase de aurii și de argintii), le 
găsimii răspândite chiarii pîntre semintziele noma- 

„de ca aceia, a căreia acestii patriarchit era capii. Daca 

dară historia Bibliei pare a se oppune unci'antichi- 
tăți a Civilisaţiunei, astii-felii cumii ne este indi- 
cată de atâtea dovedi, acâsta este, se vede, vina 
unui principii greşitii, pe care sunt fundate tâte 
deosebitele systeme de ehronologie a ci, care sait 
propussil. - 

Intinderea ge-h Fie dară ori care vorii fi fostii, epoca, 
ographică a Ci- . o. ua 
şilisațiunei înț LOcul și felul originei ci, noi credemii că, 

îN. CUR. -] pe la XX secolii înaintea erei nostre, 

o civilisațiune —. despre starea căreia totii ceia ce 
putemii sci, este ceia ce ne spunii vre o câteva 

(liceni d'in Genesă si vre o câteva monumente, de 
felul acellora ce citarămii mai susit — să întindea. 

assupra unei zone a Asici, coprinsă între at 30lea 

1) Gen. cap. IV. vers, 17.—2) Iă. ibid. vers. 21-22.—3) Iq,. cap. IX vers. 

20-23.— 4) Id. cap. XI. vers. 3—5) Id. cap. XX. vers. 16, cap. XXIII, 

vers, 9, 15, 16. — 6) id. cap. NXIV. vers, 22, 53. 
. Y .
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Și 410-ea parallel, cu adăogirea peninsulei Dekha- 
nului și cu exclusiunea, pote, a regiunei cellei înal- - 
te dintre munți Iimalaia și Altai. Deoscbitii de 
acâsta, ea se mal revârsase de timpurii în valea, 
Nilului. D'intre popoli acestei părți a vechiului 
continintă, aceia ai capătului oriintali — ay Chi- 
nei și at Indici — ati avută pugină, sai mal nic 
cumii, influințiă directă assupra civilisărei Europei, 
din pricina lipsei de relațiuni “directe cu dinsa. 
De aceia și historia lorii ne este mai cu totul per- 
dută. Vommii începe dară recitul nostru, cu o a. 
runcătură de ochi, assupra stărei civilisațiunei a- 
cellor alți popoli ai acestei regiuni. în epoca de 
mal usii, pe care o vommi lua drepti punti 
de plecare; vommi urma-o în emigrațiunea ci în 
Europa; şi ne vomit ține pe urmă dupe dinsa, în 
dăsvoltarea și în vicissitudinele că, în acestii asyli 
ceși a allesă. ”
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| PERIODA ÂNTEIA, ORIINTALĂ. 

„src, xxlea _rariaa în Cu 

CAPITOL II-lea, 

$ I. Cultura Egypţianilor, Assyrivianilor şi Phe- 
nicianilor, în sec. Xălea. în. Ch. — Primi popolă 

civilisață, în Europa. 

în Cai e* ) Intre națiunele pe atunci civilisate alle 
Spinu ia ] părțet occidintale a regiune! dom susii, 
Saiuue a a | singure acellea așegate în câmpiele adă- 
vu in ma | Date de Tigre și de Euphrate şide Nilul 
aceleiaaEa-] inferiorii, și o parte d'in acellea alle litto- 
ralului mediterraneanii al Arabiei, giucară uniirolă 

în historia generală a nâmului homenescii, prin giadul 
înaltii în. care. agiunsese civilisațiunea lorii, prin 
puterea societătilor, ce formară, şi prin influiuția ce. 
avură puterea, şi civilisațiunea lorii, assupra civi=
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„lisărei și sortei politice alle cellor AAlte naţiuul. 

Fiinatimma) In acei parte a văi Nilului, care s'a nu” 
miti Egyptul şi Nubia, nișce popoli de semințiă 
chamită formaseră mal multe societăți, Wintre care, 
aceia a Egyptianilor ne este mal cunnoscută, Ea 
eră împărțită în câste, dintre care, aceia a preo- 

ților, în possesiune exclusivă a sciiuției, exercită 
mal ântciii singură puterea, pe care fii ma! târdii 
silită a împărți cu casta, militară. Forma guvernu- 
lui eră monarchică; și Egyptul cândii formă unii 
singurii regatii, cândă se fărtmici în “mat multe, 
care mai la urmă erai iar&și absorbite dă unul 
d'într însele. În multe rânduri elli a suferită, saii 

- în totii saiă în parte, jugul străinii; dară se vede, că a- 
morul popolului pentru institutiunele naționale a fostii! 
dăstulii de tare, ca să” a€ totii-dh-una puterea de 
al scutură, mai curândă sai mat târgii; și astii- 

- felii, d'între tâte societăţile antichitățer — afară din 
aceia a Chinesilor — Egy ptul a avutii existinția cea 
mat prelungită. Întinsele templuri sati palaturi, celle 
mal multe zidite de bolovani enormi de pistră, mai 

peste totii accoperiți cu bassi-relievi şi cu hiero- 
»lyphi ; numeroși colossi monolithi dă divinităţi, de 
reci, de sphinxi; numerâsele obelisce -gigantesci, 

care zacii pă locurile unde aii statii orașele: Mem- 
phis, Theba, Silsilis, Abydă s. as; immensele lucrări 
hydraulice, cerute de prosperitatea inaterială a uncă 

țări civilisate, de natura Egyptului, și a cărora 
urne se vădii âncă astădi; productele variate alle 
industriei lui, pe care le admiră lumea încă astădi 
în museurile Europei; înalta sciințiă a preoților, 
la care se adăpart Thalesi, Pythagori, Platoni, Eu- 

4
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doxi si alți Greci; tote acestea ne arată, că acestii 
popolii ţineă, fără comparațiune, primul rangil între 
toți popoli civilisați, d'în acelli. timpi. 
ie) Valea Tigrelui și Euphratelui cră lăcui- 
și Babylonia-(-tă de popoli de vitză chamită, cărora ve- 
nise a se suprapune (judecândi după limbă) "unit 
popolii arameană de vitză semitică. Dintre. socie- 

tăţile ce formaseră, regatele Dabylonici și Assy- 
vici 'agiunseseră a absorbi pe tâte cellel'alte. Mo- 
narchii despotice absolute, ai căror mai toți regi 

dit fostii reshelnici şi cotropitori, aceste țării, thea- 
trui dădesse revoluțiuni dynastice, _aii statit cândi 

„despărțite, cândit întrunite întruni singurii imperiii, 
care, câte une ori, s'a întinsii de la'Miditerranea pînă 
k, India. Numerâsele canaluri de tâtă mărimea, care 
chiarii astăţi, înnomolite cumii sânt, fertilisă câm- 
piele Babyloniei, și din care unele aii fostii plu-. 

tite de o corabie englesă cu aburii, în annul 1838; 
zidul dissii Medicii, de la Tigre pînă la Euphrate 
care, în timpul retragerei cellor Dece-mii, să. află 
maj în starea de astădi; întinsele ruine alle : :Babylo- 
nei și alle Ninive, capitalele respective alle acestor 

doo regaturi, şi altor oraşe dăscoperite dă vreo 25anni 
încoă, bogăția şi magnificenția monumentelor lorii 
gigantesci — alle căror. descripțiuni d'în Herodotii, 
Diodorii Siculul,: Ctesia s. a. se credeaii fabule, în- 
aintea  descoperirelor cellor nouă luxul și molle- . 
ciunea, care să imputaii mai târqii locuitorilor lor; 
sciinția . recunnoscută -a castei Chaldeilor (care 
s& b&nuescii a fi fostii de semintzie indoeuropiană) 
ne dai, pînă la Gre-care punti, măsura civilisațiu- 

  

pe « pp . a.
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nei popolilor acestor contrade, pe la XX-lea secol 
Saii ceva mat târdii, 
Civilizaţia.) În contrada dintre Mediterranea, ȘI pus- mitor, "iciaj “tjul Arabiei, — .contradă numită dă Sân- 
ta Scriptură, Terra Chanaanului — unii popolii dă vi. 
tză chamită sai mal bine (după limbă) semitică, 
fundase numerâse cetăți, centru de atâtea mici 
staturi, Lăcuitori celor dupe țermiă, attrașt dă fru- 
museţea unei: mări mal adessea senină, se încer- 
cart pevaluri, se aventurară d'în ce în ce mai dăparte 
de ț&rmuui, aflară căt nouă spre țărră cunnoscute, des- 
coperir& pământuri necunnoscute,se ficură cărrători 
productelor Oriintului, pentru'popoli sălbatici al Oc- cidintulei, al productelor brute "alle "Occidintului, 
pentru popoli Oriintului, și at productelor indus- 
ici lorii însuși, pentru uni Şi pentru cei Palţi Astii-felii acestă, naţiune, căreia să atiribue născo- cirea scrissului phoneticii, mai ft Și născocitârea 
navigațiunei și commerciului rharitină; Și numerd- 
sele contorii, ce așădă la punturile celle inai avan- 
tagi6se alle țârmurilor Mediterranei şi, mai târiă, 
a acellora alle Atlanticulit şi alle mărer Nordului, 
fură primele colonii maritime cunnoscute. Greci 
numir& Pheniciani pe acestă națiune, şi pă țErra 
occupată de orașele lori, Phenicia. D'intre aceste 
orașe, Sidonul fii primul subt tâte rapporturile; 
dară mal târdiii, Tyuul, fundatii de Sidoniant, “să 
făcă întrepositul commerciului lumer cunnoscute a- 
tună; și luă primul .rangii, prin” intinderea com- 
merciului seii, prin numărul contoriilor Şi colonie- 
lor sale, prin superioritatea industriei salle Și prin 
bogățiele ce accumulă în tîvgurile sale,
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Sati Câtii pentru Chanancani d'în întrul țărrăă, 
anilor. este peste putințiă astădi a. se sci cevă 

despre starea civilisațiunei lorii,. în aceă epocă, 
Cumii ânsă, în timpi cei vechi, corrupțiunea înso- 
ceă mai nelipsiti: civilisațiunea, judecândi după 
dissoluțiunea, care attrafse assupra unor din ora- 
şele lori urgia lui Dumnegeă, în timpul lui Abra- 
am, este a se presume, că vecinătatea Egyptului, 

a Babyloniei, a Assyrieă şi, mai cu semă, contactul 
Jori nemidjlocitii cu frați "lori cel de la mare, nu 
lipsiseră a'și exercită influinția asupra lorii. 

Starea de a- Ecă în ce apprâpe să mătrgineă lumea ci- 
ii Fu |isat de atunci. Câtit . despre Europa, 
abiâ cunnâscenmit numele semintzielor, mai cu to-. 

tul sălbatice, care occupaii celle doo peninsule me- 

vidionale alle ei, care se întindii în Mediteranea;, 
dară este peste putințiă a se sci ceva positivii dăs- 
pre semintziele, care se retăceaă nomade p'în celle. 
pante părți alle acestui continintii. D'în ceia ânsă 

> găssimii în deosebitele. țari pă, câtă, câte una | 
câte una, “intră în domaniul historiei, să vede că 
popoli care, d'în cea mat dăpărtată vechime, ai oc- 

cupatii acâstă parte a, lumei, se poti classifică îu - 
Pam 48 cinci familii, dăosebite subt numirele dă 
similin Ea- | atică, Germanică, Slavă, Pelasgică Și. 

Iberică. Toți ethnologi să unescii a, recunnâsce 

că celle dântâii patru. facii parte dîn n vitză Indo- 

europiană sat Iapetică, câtii despre cea 5-eea, după 

ce a fostii cregută de aceiași vitză, în celle “din urmă + 

Sa socotiti, de câtre uni ethnologi, de vitza, Chamită. 

sorgrisea 1 Este iarăși în de obște admissii, că toția-



+ 
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cesti popoli, precumi și aceia care ai occupatii, 
cellii pucinit „Africa și Asia, sânt originari! d'inre- 
giunea înaltă centrală a acestei d'în urmă ; dară 
este peste putinţiă a cunnâsce epocele migratiune- 
cena în] lov lori respective, sâii ordinul în care 
je venirea j s'aii urmati. Judecândă ânsă după situ- - 
ațiunea geographică și după importanția numerică a 

fie căreia d'în aceste familii dă Popol, p'in zorile 
historiei, se vede că Iberi — pe care îl găssimii 
Striviți în extremitatea occidintală a -continintului 
curopeanii — fură primi locuitori cunnoscuți a! ace- 
stel părţi a lumel — afărănumal daca, după tradițiuni, 
ammit admitte, că ai trecuti d'in Africa în Europa 
în 0 epocă, cândii acesta erâ occupată de vitza ia- 
petică ; că Celti și Pelasgi — pe care îl, găssimit 
occupândii câte o întindere dă pământii, în compa- 
rațiune, mal mare de câtii cel dântâiii, şi d'in care, 
Celti parii a strivi pe Ibeni' — ai veniti în urma 
lorii; și că în fine Celti și  Pelasgi fură și ci, la 
rândul lorii, urmați și înghesuiți de celle Palte doo 
familii alle vitzei indoeuropeane, pă -care le giis- 
simit în possesiunea a apprâpe trei a-patra d'in a- 
cestii continintiă. - 
Pelasat în] Ca să nu ne occupămii de o cami dată 
ieri pent de câtii de celle doo peninsule, de care. 
sia Minora. ! vorbirămit' mai susi — fiindit că. POpolr 
lori fură primi d'în Europa a priimi civilisațiunea 
— le găssimii pe amândoo exclusivii occupate dă 
semintzii de aceiași familie, care — după numele 
prin care Helleni dessemnară grupul de popoli pe 
care îl expropriară de Grecia — este cunnoscută 
Subt numirea de Pelasgică. Să crede că, sosită pe
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dăspre nordul ceilei mai oriintale d'în aceste doo 
peninsule, acâstă famillie de popoli se răvărsă. 
din Ilyria și d'în, Moesia, atâti spre amiaţi . în 
Thracia, Epirul, Macedonia, "Thessalia, Grecia :pro- 
priit (issă și insulele Archipelagului, câtă și spre 
răsărită în porțiunea occidintală a Asiei Minore—unde 
Bithyni, Mysi, Lyâi, Cari, Phrygis. a., fură d'in 
“sângele lori — și spre appusi, în Italia, uude for- 
mară acelli elementii primitivă al popolațiunei, 
care mal târiit erâ cunnoscutit subt numirele genc- 
rale de. Osci, Opici, Aborigeni s. a. 

Ş. II Civilisarea Pelasgilor | 

cabutepatal VLste necontestabilii că, la sosirea. lorii 
aci oră | în amiagi de Alpi şi Dunăre, Pelasgi. e- 
rai în ultima trâptă de barbarie; şi, din legen-, 
dele fabulâse alle antichităței classice, se înțellege 

că ci ai priimitii civilisațiunea d'în Oriinti, atâti 
prin propagarea ei lentii, d'în popolii în popolii, “din 
semintzie în semintzie, despre râsăriti spre appusii; 
câtii și prin aședarea în midjlocul lorii, a unor trupe de. 
aventurarii pheniciani saii egypțiani, si prin emi- 
grațiunea “unor semintzii pelasgice mai oriintale 
și, în comparațiune, mar civilisate, în midjlocul se- 
mintzielor mai, occidintale şi, cu atâtii, mai Dar- 

bare. . | a pi i 
xx-dea—Xvi-d D'între coloniele străine, historia nu ne 
Ga SIN păstratit memoria, de câtii a patru: 

Colonii din aceia venită în Peloponnesii între XĂ1e2, și 
Palaugi * XVIII !e= secoli în :. Chr,. subt conducerea 
Phenicianului sait Egypţianului- Inachu, câre fundă
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cetatea și monarchia' Argului ; aceia venită în At 
tica, între XVII-lea Și XVIea secoli, condussă de Ce- 
crops, iarăși Egyptianii, care fundă Athena și mo- narchia,a căreia acestă orașii fii capitala; aceia ve- nită în Docotia în XVI-lea secolii, subt Cadmu, Phe- nicianii, sai, pâte mat bine, Egypţianii, fundatorul cetiiței și monarchiet Theba; în fine aceia venită, 
vre 0 dece anni mat în urmă, în. Peloponnesii, ca. şi cea dântâii, subt conducerea. lui Danati, unii altă pr EFeyptianii.. Capetelor acestor colonii» din .i1tej Greci să rocunnosceati datori dă întrodu- „cerea, între dinșii, a primelor meşteșuzuri, a lu- crului pămentului și a instituțiunelor sociale. Astit- felii, între altele, instituțiunea căsătoriei, aceia a datoriei inmormântărei, întroducerea culturei măs- linului s. a., erai attribuite lux Cecrops ; întrodu- cerea -serissului alphabeticii, lui Cadmu. Fundarea cellor mal vechi oraşe alle Greciei crâ assemenea attribuită acestor principi și urmașilorlor; şi de a- ceia, esto, pr probabilă, că totii lorii eră datoratii meșteșugul zidăriel, și că Cyclopi, acel constuctorimi- Coaerneliuni] nunați — alle căror clădiri uriașe, în Gre- - 

cia și în Italia, care există chiarii în Qioa, de as- 
tădi, ne aducii mirare— nu ati fostii dă câtă coloni 
pheniciani și egyptiani, precumii şi urmași și sco- 
lată d'ai lorii. | | 

Migraţiuni, Contimporane cu aceste emnigrațiuni de h6- 
“Pata e | meni de vitză străină, tradițiunele pome- 

testine. 

XVII-lea) nescii vre o câteva altele, intestine chiarii 
18 Case Cf familiei  Pelasgice, despre  răsăritii și 
despre nordi, spre appusii și spre amiadi. Pe 'la 
sfirşitul secolului NVIIITea, camii pe la sosirea lux
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Cecrops, în Attica, Oenotru şi Peucetiu conduseră una 

d'în Arcadia, în extremitatea, sud-est „a Italiei, Pe 

la sfirșitul secolului, XVIIe 'Pyrrhenii conduse una 

dă Lydi, în partea Italiei cea intre Amo și Tibru 

— care de la acesti capii luă numirea de Tyrrhe- 

nia:” La începatul secolului al XIV1*, alți Pe- 
lasgi arcadiani merseră în aced parte a Italiei cen- 

_txale, numită mal târdiii Latii, subt conducerea 

„lui Evandru, adduseră aceolo, între alte cunnoscin- 

ție, serissul — bătrânit. d& mai multii de doi secoli 

între Pelesgi Greciei — și zidiră orașul Palantea, 

lingă Tibru, assupra delului: care mai. târdiit fu nu- 

miti muntele Palatiniă. - Pelops, unit principe phry- 

gianii, mat addnse şi elit pote o colonie dă Pelasgi 

phrygi, cândii, apprâpe unit secolii mai târiliii, mer- 

se săși giisesci norocul în acea peninsulă a Gre- 

cici, căreia dete numele sii. Tradiţiunea mal 

rapportă o emigraţiune de Pelasgi Win Pieria Thra- 

cică, în Boeotia, în nu scimmii ce. epocă. - 

ci] Ai mal fostii negreşitii multe altele, a 
mai Puină cărora memorie să ștersese. în timpi his- 

 torică, chiarii în Grecia, dară alle căror urme să 

potii ved6 în castele sacerdotale: a Corybantilor, 
veniți din Phrygia, a Curetilor, veniţi d'in aceiași 
țârră după uni, din Phenicia dupalți, a Dactyli- 

lor, veniți de nu se scie unde; assemenea și în. 

Cabini și Telchini, d'în care, imaginațiunea poeți-" 

lori faci cândii. hâmeni când genii. Acei homeni 

mysterioși care ne sunt presintați: uni: ca avendă 

perfecționnatii saii îmbogăţiti agricultura, alți -ca 

introducători meșteşugului de a - tămădui,. alți ca 

născocitori ai dăosebitelor instrumente de musică, 

e
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mat toți ca dibaci în messeria de a lucrâ metallu- 
rile; nu erati pote de câtii nisce Pelasgi din Asia 
Minoră, care aduceaii și practicaă, p'intre fraţi 
lori d'în Europa, âncă isnoranți şi ne ciopliț» 
meșteșugurile folositâre, ce învătzaseră de la vecini 
lorii d'in Asia: Ulterioră.. 
Cauzele cimi- Expatriarea, acelor hâmeni d'în Oriinti 
din Oriintiă, jcare veniră să funde societăți noul, sâm- 
buri de civilisaţiuni, în midjlocul Pelaseilor 
sălbatici, fu negreșitii determinată de către. unele 
din numerâsele convulsiuni politice, care prefiicuri 
de atâtea oxă lumea de atunci, şi d'intre care his- 
toria ne a păstratii memoria numai a unora. Dart 
este peste putințiă în dioa de astădi a sci, care 
d'in acestea a fostii pricina cutăreia. emigrațiuni și 
care a cellei alte; . fiindii că nu se poti precisă . 
datele, nici alle unora, nici alle cellor alte. Aşi. 
spre exemplu, după unele systeme chronologice, 
venirea lui Inachii în Grecia arii coincide cu emi- 
grațiunea familiei patriarchului Iacobii, d'in pămân 
tul lui Chanaan, în Egyptii ; după altele, cu cotro- 
pirea acestei. bin urmă țărri, de către Hycsosi; 
după altele, cu expulsiunea acestora, Min aceă ţ6erăr 
Mai după tâte systemele, venirea lui Cecrops în 
Attica coincide apprâpe, cu eșirea popolului lul Israel 
din Egyptă) --. a 

——————— 

1) Cara varic, după deoscbitele systome, între 1015 şi 1573 în. Chr!
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$ II. Cultura în Oriintii, de la secolul Xe 
pînă la, see. -XIIEIea,' în, Ch. — - Melloni și 
CE trusci. 

ca Diaintărilei În cirsul cellor patru secoli ce percur- 
Peyplianilorj serămii şi care vegură încoltzindii Civili- 

sațiunea în Grecia şi în Italia, aceia a Oriintului 
își urmă înaintarea. După Pentateuchi vedemi 

că, în Egypti celli puginii, la eşirea popolului Ile- 
breii, câte șâpte metalluri celle vechi eraii cunnoscute, 

că să cultivă cânnipa și inul, că lumea mâncă pâi- 
ne dospită, că se cunnosceâ arta săpăturei în me- 
tallii și în pietre scumpe, că se întrebuintzaii cu- 
sături spre podobă, ca oglin(lele metallice eraii dă 
o întrebuintzare întinsă «ș. a. "Monumentele înăl- 

țate de pharaonid'i n dynastiele Ilea, 18-lea și 19ea, 
"alle căror rămășițe se vădi la, Soleb, la Semneh, 

şi la Ibrim (antica Primis), în Ethiopia, la Amada 
și la Djebel Selselen, în Nubia, și mai cu semă 
Ja ruinele Thebei, în Ey pt, dovedescii: marele 
înaintări ce făcuse, în acesti timpii, arta egypti- _ 

" Apogeul IN Necontestabila, superioritate în tâte 

Şilea- If punturile a acellora de subt domnia lut Ram- 
ses III (Sesostris al autorilor Greci, diîn AVI1ea se- 
coli în. Chr), alle căror. remăşitze imposante să 
vădii la Ibsambul și la Ibrim, în Ethiopia, la Deari, 

la Uadi-Essebuah şi "la Gershe, în Nubia, dară 

mai cu s6mă la satele Lucsor și Carnac, aședate 

pe o parte a ruinelor Thebei, potii d6 o idee de 
înaltul gradii d& perfecțiune, în care agiunsesert 

arhitectura şi sculptura Egyptianilor, subt acesti 

cellii mai mare d'între pharaoni. Comparaţiunea,
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atâtu în facia locului, câtii și p'în museură și în 
„dessemne — a operilor acestel epoce, cu acellea 

„IN. CHR, 

alle timpilor posteriori, dovedesee că arta în a- 

ja Bei) cea țârră, îndată ce attinse cellii mat 
înaltit gradii, la care îl cra permissi a agiungc, 
începu a declina. 

sr] Celli mai interessantii monumentii d'in chiă monu-- 

acesti timpi este ânsă, fără contragicere, mentă litte 
rari 

Pentateuchul chiarii, pe care tradițiunea cea mal, 

vechie şi, pînă în timpi d'in urmă, admissă de totă 

lumea, '€lii attribue lui Moise chiarii. Curăţită de 
alterațiunele și intercalațiunele, care sânt evidinte 

într'insa, acâstă operă sublimă este așa, celli, mai 

vechiii monumentii litterariă cunnoscutii!), de şi eri" 
tica modernă a credutii aăissi cuvinte, ca săi con- 
teste gloria de a fi opera unui singurii homii și, 
mai cu semă, din epoca liberatorului ŞI legislato-. 

rului Hebreilor. Uni Oriintalisti ai voitia ASsem-- 

nă aceiași: vechime Jahabharatii, poemei epice a 

„unui Vhyasa, fără contestare cellii nai vechiii mo- 
numentii al litteraturei sanscrite. Nimicit âns& nu 

pote fi mai necertit. de câti datele monumentelor 
unei națiuni fără annale. De aceia și, pe cândii 

cei de mai susii oriintaliști urcă acestă operă la 

XVIea secoli în. Chr; „alţi nu.0 ducă. de câtii 
pină la XIiea: totii atâtii de arbritrariit uni ca și 
cei Palţ). - 
uititiic:) Pe Ja sfirşitul acestei periode, adică pe 

XII-lea SEC. i 

la XVI ea secolă,. historia ne presintă, în 

  

1) Cartea apocryphă care, în primi secoltat erei nâstre, trecea, la erei 

ca şi la Chreştini, ca opera patriarchului antediluviană Enoch, este acumă 

recunnoscutii, că nu dată, de câtă d'in primul secolă în. Chr. 

„»
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politei) Grecia, patru nouă: seminţii,. pe Acoli- 
Grecia: fani, pe Ioniani, pe Acheani şi pe Dorian, 
disputândii între dinsele deosebitele părți alle Thessa- 
liei. Acesti popoli fură coprinși, de: către dinși însuși, 
subt denumirea generică de THelleni, iară de către 
popoli Italiei, subt aceia de Greci. - Seminții. de 
aceiași famillie cu celle pelasgice, dupe cumii o eri- 
tică mai - sănitosăua, recunnoscutii, şi ne avândi 
nică o deosebire din semințiele aședate mat d'ina- 
inte în Grecia, subt rapportul' geniului de viță, de 
câtii pote aveaii şi acestea între dinsele, le vedemij, 
în secolul uraniitoriă, revărsânduse assupra Greciei 
propriii disse şi expropriândii, de. pământul lori, pe 
'semințiele care o occupaseră pînă aci. În fine pe 

la sfîrşitul secolului XII-lea, dupe patru sute anni 

de luptă între „insele, pentru "deosebitele contrade 
alle țărrei ce cotropiseri — lupte terminate prin 0 : 
năvălire a Dorianilor assupra Peloponnesului — le 
vedemi ăședenduse camii în chipul următorii: Aco- 
liani, în Grecia centrală, în amiagi de“ golful Am- . 
braciei și cellui Maliaci, și în nordul golfului Co- - 
'rinthului, afară d'in Attica — singura contradă ce 
conservară Joniani— precumii și în extremitatea oc- 

cidintală a Peloponnesului; Acheani, cu puinit îna- 

inte seminţie preponderantă, redussă abia în a ş6- 
'sea parte a Peloponnesului spre nordă; în fine Do- 

riani, stâpâni a jumătăței Peloponnesului despre 

“sud-est, mai occupândiă o contradă cunnoscută subt 
numirea de 'Dorida, : în centrul Greciei aeoliane, 

și pe jumătate cu Acoliani, insula Eubea. Pelasgi 

nu remaseră possessori pacinici, de câtii a unei a 

cincea părți a Peloponnesuluă, în centru.
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Amânuntele, ce ne dă historia despre așe(la- 
rea Dorianilor, nu lasst nică o îndoială, că ea avu 
totii caracterul unei cotropiri; iară câti despre a- 

ceia a cellor Palte trei seminții, noi mărturisinii 
că nu le „înţellegemit natura. întru adevări, nu în- 
țellegemii cumii s'a pututii effectua o așa mare re- 
voluţiune, ca asservirea sait înlocuirea Pelasgilor de 
tătre acelle trei seminții, fără a se aduce cea mai 
mică sguduitură, monarchielor existinte atunci, saii 

cell puginii dynastielor domnitore; precumii şi fără 
a exercita cea mai: mică influințiă, de care historia 
să facă vre o pomendlă, assupra, cellor patru mari 

evenimente alle historici heroice a Grecilor: cxpe- 
ditiunca Argonauţilor, celle doo resbelle contra 
“Thebei şi resbellul Troiei, 
SEC. XItea) Fie ori şi cumii, pe cânăi aceste semin- 
ÎN. . 
Emisraţiauea) ţii Își răpeait între dinsele despoiatura 
lor în. Asia 

„Minorăe și în Pelasgilor din Grecia, în cursul secolului 
„chipelagului. JĂIIIe3,. vedemii . pe una d'intrinsele, pe 
Acoliani, respândinduse assupra “mărilor spre resă- 
vită şi accoperindii, cu coloniele lori, totii țermul 

Troadei Și al Mysiei, în Asia Minoră, precumit şi in- 
“sulele alăturate: Tenedu, Lesbu ş Ş, a. Mai târgit, 

. dupe triumphul definitivi al Dorianilor i în Pelopon- 
nesii, yedemii pe Ioniani goniți Win-acea peninsulă, 
insocinduse cu o parte d'în cei d'in Attica şi, de 

pe la secolul All. emigrându şi ei, în aceiaşi 
direcțiune, și aședânduse pe țârmurile Lydici și în 
insulele vecine:, Chiu, Samu Ş.. 4, precumii și în 

“acellea a Parului, Andrului Ș. a. dintre celle 0y- 
clade. Mai vedemii în fine chiari pe Doriani, ur- 
“mândii exemplul cellor alte doo seminții şi accope- He
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rindi și că, cu coloniele lorii, . insulele Thera și 
Melu, celle may meridionale dintre Cyclade, insu- 

“Iele Patmu, Coi, Rhodu Ș. a precumit și țârmure- 
le Cariei și Ciliciei în Asia Minoră.:: 
aa "Fie care 'd'in societățile fundate astii-felii 
teriorăatiei- (de Helleni, saii pe marginea:occidintală a 
mărci Egee, saii, mai în prospătii, pe 'cea oriin- 
tală, se făcu, la rândul ei, unii puntă de plecare a 
unci ramificăni coloniale, care urmă a se: elabora, 
în cursul ccllor cinci secol următori, și care, cumii 
vommit vede mai la vâlle, sfirși a face srecesci, t6- 
te insulele și apprope toâtă marginea a mal multi 
de jumătatea mărci Mediterane. : 
secte) Întacellași - timpii cu acestă "mișcare politică a ro- 
cietăţilor lori. ] de expansiune geographică a Hellenilor, 

se cffectua o transformare a constituțiunei lori po- . 
litice.  Pelasgi se suppuseseră pretutindeni regalită- 
ței; dară, dupe înlocuirea lorii de către Helleni, 

-acellă- regimenit făci successivii pretutindeni loci, 
regimenului republicanii : ?) asti-feli că, de la XIIea 
pint la IX secol în. Chr. tote staturile Greciei, 
afară de Sparta, se constituiră în republici ; și de 
“atunci, daca regalitatea a mai îndrăznitii, pe ici 

pe colea — ca la Athena şila Corinthit — si în- 
"cerce a se restabili, nu a făcut'o, de câtii ascunsă 
subt alte numită, și sprijinită de mari - sforțuri de 
dibăcie şi de virtute. Cu tote 'acestea, lupta s'a | 
sfirşiti nestrămutată în paguba ci. Pare că regi- 

menul republicanii 2 a fosti atâtu de naturali Hel- 

  

„1) La Theba, pe 1a 1189 În. Chr. la Athena, pe la 1132; 13 Argu, pe la 

820; la Corinthu, pe la 800 ş.a.
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“lenilor, în câtii că: tote coloniele lorii, fără excep- 
țiune, nu formară de câtii republici ; și de aceia, 
câtă pentru noi, în lipsă de reînsemnăminte his- 
torice mal precise, nu ne îndoimit de locii, că lup» 
tele între amândoi regimeni, pînă la triumphul de- 
finitivă al celui republicană, fu pricina principală 
câre împinse o parte a populațiunei, să părăsescă 
cerul subt care născuse, și să mârgă, subt clime 
depărtate, să forme societăți nouă. Fie însă ori Şi 
care va fi fostii pricina, în tâte aceste mici staturi 
hellenice, ambițiunea unor cetățeni și adevăratul 
amorii al libertăţet al cellor 1 ai înţelepţi făcurt, 
că constituțiunea politică a oscifutii necontenitii, între 
0 democraţie nemărginită, terminânduse în despo- 
tismii, și o aristocrație moderată. În unele colonii, 
precumu în Samu, Syracusa, Aarigentu şi altele, 
despotismul a prevalutii une 0%, dară, cu excep 

- țiunea, Syracusei, ma isbutitii nici o dată a se aşe- 
(la în permanințiă. 

! . Î 

Nestabilitate] St vede că, de la începutul respândirei 
aliati :) nâmului homenesci, pă suprafacia glo- 
bului, fie care popoli a: schimbatii ne contenitii lo- 
locuinţă, pin& ce Gre-care gradii de civilisațiune 
îl a datii destulă fixitate pe unii Gre-care ptmântii, 
ca să nu mai răvnescă la pământul occupatii de 

-altit popolii, şi destulă putere, ca să apere pe al 
sti, contra râvnei și: năvălirilor cellor alți popolt- 

„Asti felii este cellă puginii spectacolul, ce ne pre- 
sint& historia primitivă a Greciei şi a Italiei. 
îCcis'ea) In acâsta d'in urmă, ca și în cea d'ân- 
teii, vedemii deosebite contrade occupate succes=
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Asiidarea în) sivii, de deosebite seminții alie aceleiași - 
Nalia., familii, sai de popoli de familii - şi de 
vițe deosebite: D'între tâte aceste revoluiuni, 
cărora Italia a fostă theatrul, una numai are în- 
teressii pentru subiectul nostru: invasiunea d'in se- 
colul XI!e2 în. Chr, rapportată de Titu Liviu, a 
lor Rha-Sena, popolii de .origină necunnoscută , că- 
ruia Romani ai datii numele de Etrusei. Opiniunea 
cea mai acereditată fastădi este, că clii veni d'in 
Rhetia şi că erâ d'în famillia germanică. După ce 

| străbătti Italia septentrională și treci Apennini, 
„acesti popolii aședă. centrul dominaţiunei salle, în 

ț&rra occupată de Pelasgi tyrrheni, pe care îi re- 
duse într'o suppunere de sufferitii,; și de accolo își 
intinse dominațiunea, assupra văi Padului, pe de o 
parte, iară pe de alta, în partea meridională a I- 
talică; şi, în fic-care d'în aceste trei contrade, for- 
mă confederaţiunt de mici republici -- aristocratice 
sacerdotale, leg gate între dinsele, însă prin le-: 
pături prâ slabe, pentru a fi în stare să resiste vre 
unui vrăjmașii puternicii. E 

$ IV. Cultura, Pelasgilor şi a Etruscilor. — Cul-. 
„tura în oriiută, în sec, Xe In. Chr. 

Pa 

primi popoli) Estrusci în Italia şi Helleni ÎN , Grecia, civilisați în 
Europa. — f fură primi popoli în Europa, în sînul că- 
rora civilisațiunea a avutii timpul a să maturi. De. 
Pigiliza iunea] la Pelasgi, afară: de numerâsele ziduri , 
de cetăți, formate de bolovani enormi. polygonali 
de piâtră, în unele locuri ciopliți, “aiurea în stare 
brută — de care ammit. vorbiti mai susii și d'în
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care, celle mai caracterisate se vtdii la Mycene, la 
Tirynthii, la Mantinea, la Platea, la Cheronea, la 
Samicii, la Argu, în: Grecia; la Arpino, la Alatri, 

“la Corniculum lângă Monte Rotondo, în Italia— 
afară assemenea de camera rotundă, accoperită cu 

o boltă în arcii de cerceii frântii, cunnoscută subt 
numirea de Thesaurul lui Atreă, la Mycenc, și de 
doi lei sculptați?) d'assupra pârtei acellei cetăți an- 
tice, nu ne mai rămâne nimici altii. Aşa dară ne 

este peste putințiă a ne, fonnă o idee, despre gra- 

: dul de cirilisațiune a acestul popolii, înaintea as- 
servirei lui, de către IHelleni și Etrusci. Cunnbs- 

cent vre o câteva nume de poeți, dintre Pelasgi 0- 
riintali, precumit pe Eumolpii, pe Museii, pe Orpheii, 
pe Thamiris, câte patru d'in Thracia, pe Olen din Ly- 
dia, s. a; dară nu avemii nică unit midjlocii de ajudecă, 
daca cântecele lorii erai accenturile aspre, alle unei 

musc stlbatice, sait acellea maschile dară harmonise, 
alle vre unci (leități mai dulci. Nu este totii astii-felii 
despre Etrusci şi, mai cu semă. gespre Ielleni. 

Șivilisaiiunea Historia civilisațiunei celor! “Vă(ntăii, e ca 
şi historia lori politică, ne lipsesce. Cu tâte că Ro- 
ma, datoră lorit civilisațiunea ci, conquista romană - 
ânsă, & stersit mai tote monumentele civilisațiunei 
acestui popolă, de pe facia pămentului. Nu numai 

că nu se păstrâdă vre o r&mășiță a sciinției sui a 
litteraturei lui; dară chiarii limba lui s'a perdută 
asti-feli, în câtii că astădi este peste putințiă a 
ghici însemnarea a mal multii de doo vorbe, d'în 

numerâsele inscripţiuni, care ne rămânii de la dîn- 

  

1) Care potă fi mai bine, d'in epoca cea mai timpurie a Ilelleailor-.
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sul. Judecândii: âns& după caracterul civilisațiunei 
romane, care se trage de la aceia a Etruscilor, și 
după construcţiunele care ne ră&mânti de la dinşi, 

-se vede, că geniul lori a fostii utilitariă peste mă- 
sură, şi că lucrărele lorii de utilitate publică. erai 
clădite, cu unii mare luxii de soliditate. Astii- felii 
sânt zidurile oraşelor Contona, Voltexra, Todi s. a, 
formate de strate horizontale de pietre, de dimen- 
„Siuni colossale Şi de o cioplitură perfectă ; puntele 
del Abadia, pe riul Fiora, nu departe de lacul 
Bolsena; porta gissă del! arco, a zidurilor Volterrei 
— şi unul şi alta, bolte perfecte — precumii și: 

„ construcţiunele ce aii înălțatii în Roma, în timpi 
primitivi ai existinției - acestul orașii. D'in contra, 
templurile lori şi celle Valte construcțiuni analoge, 
trebue să fi fostii pr6 modeste și pucinii substan- 

- ţiale, de vreme ce pretutindeni at făcutii locii con- 
strucțiunelor d'în epoca romană. Daca însă năra-: 
vurile lori îi scuteaii de a av6 templuri splendide, 
religiunea, iorii le impuneă, să vede, datoria dă aȘI 
construge morminte spațidse și de ale mobilă, mat 
cu tote commodităţile locuințielor cellor viui. De 
aceia s'a descoperiti, î în'dilele nâstre; mii de mor- 
minte alle loră, în mărginele orașelor Chiusi, Cer- 

_veteri, Sarteano, Castăl- d». -Asso0, ' Toscanella, Cor- 
netto Și multe 'alte; şi. nu este. îndoială, că multă 
timpi âncă, ecropolele etrusce. vorii f ) mină 
nezleibilă pentru archeologie. 

Acestei datorii: religi6se datorţii conserta- 
rea unei quantități immense de obiecte — mai cu 

_Ss6mă de metalurgie, de argintărie, de ceramică şi . 
de sculptură — care ne arătii că industria acestui
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popolii agiunsese la nnii gradii înaltii de perfec- 
țiune. tătii despre artă, stylul etruscii pârtă atâtii 
de multii “stampu celui caypțianiă, în câtă că nu 
s'a întârdiatii a se recunnâsce, că Etrusci ait tre= 
Orizina ei. buitii să fi priimitii civilisațiunea, lorit de 

Ja Egypiiani. Fiind ânst că, toti odată, să: bagh& 
de sămă întrinsul o influințiă a gustului Grecilor, | 
0 s6mă de invățați ai reclamatii pentru acestă d'în 
urmă, honorul de a fi fostii dascăli Etruscilor, în 
meșteşugurile civilisațiunei. Daca însă se va ţine 
în s6mă, că primi pașși în civilisațiune, şi la'uni 
și la alți, ai fostă apprâpe contimpurani, nu va 
mai rămân€ îndoială că, de și arta Grecâscă a pu- - 
tutii exercită o mare influințiă, assupra acelleia a 
Etruscilor, într'o epocă mai appropiată, cândii cea 
Wântciii căpitase superioritatea sa necontestabilă, 
totuși este învederati, că primele semințe alle ade- 
veratel civilisațiuni, în Italia ca, și în Grecia, ati 
fostii adduse din Oriintu. 
Icurei în 2 PE cândii Helleni și Etrusei iși formatii, 
“irci loră. ] societăţile lori, în contradele ce occu- 
paseră, şi pe cândit aceste societăţi începeaii a se 
civilisi; Hebrei — pe care anunii vedutii în tuecătii 
scăppândit din servitudinea din Egyptii,! de unde 
luaseră și ci cijilisațiunea lori —- cortorossiţi, 
prin cincă secoli de lupte, de năvălirele Cananea- 
nilor, pe care despoiaseră de țârra lori, agiun- 
geait, subt David, regele prophetii, şi subt fiul s&ii 
Solomon, la: culmea puterei lorii în afară şi pros- 
perităței în întru. Dară mărirea lori fă de scurtă 
durată şi începi a scade, îndată după domnia a- 

a ete E RI
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cestui d'în urmă principe, în prima jumetate a se- 
colului X-lea în, Chr, 
SEG VIA ASE Atunci eră assemenea, epoca, cândi puterea 

CUR. commercială a orașelor pheniciane a- 
meri și” je giunse la apogeul ci. După ce acco- 
„ănstială alperiseră cu contoriurile: și cu coloniele 
ea SEC. [lorii, tote insulele Archipelagului şi "alle 
Mediterranei, littoralul Ciliciei, mărginele Propon- 
tidei și pînă și acellea alle Euxinului, mai funda- 
seră, spre appusii, unii mare numără de altele, pe ţer- 
murile Italică meridionale, alle Siciliei, alle Maltei, 

alle Africei, alle Sardiniei, alle Corsicei, alle insulelor 
Baleare și mai cii smă alle Spaniei: Dă timpurii 
trecuseră Colonnele lui Herculii, ca -să exploate, 
totii atâtii de regulatii, spre nordii și spre amiadi 

de acâstă strimtâre, țârmurile vechiului continintii 

spălate de. Oceanul Atlanlicii; şi înaintaser& spre 
nordii, pînă la insulele Soslinghe și.la marea Bal- 
tică, de -unde aduceaii. cossitorul şi chiclibarul . 
galbenii.  Neîndestulați cu monopolul commerciu- 
lui Occidintului, pe Marea, Internă şi pe oceanul 
Atlanticii, ei mai exploataii şi pe acellea al inter- 

“nului Asiei, prin caravanele care percuraii acâstă . 
parte a lumei, în tâte direcţiunile, și pe acella al 
Arabiei, al Abyssiniei și al Indiei, prin coloniele ce 
fundaseră în golful Persic şi în cellii Arabică. 
Chiarii camii pe atunci, (pe la începutul secolului 
IX-*a în. Chr), o. colonie cşită d'in. Tyrii fundă, în - 

centrul termurilor mediterraneane alle Africei, în ve- 
cinătatoa Uticei, altei colonii a ci mai vechi, Car- 

thagul, vreduică moștenitâre a superiorităței mumei 
salle în comunorciul maritimii, şi care, într'ogi, fă
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apprâpe a face conquista lumei. Nu mai esteîndo- 
ială astă, că fabula aventurelor lui Herculii Ty- 
rianul este historia allegorică, dară exactă, a deo- 
sebitelor phase alle desvoltărei commerciului Pheni- 
cianilor. Industria acellei națiuni, în aceă epocă, eră 
assemenea fără rivală. Tyrul, între altele, possedă 
secretul tincturei stoffelor în purpură; Sidonul îm- 
părţeă, numai cu Egyptul, monopolul fabricărei stic- 

lei; şi se vede că, în genă, totii ceia ce eșă din 
miinele meșterilor pheniciani eră atâtii superiorii, 

în câtii că, în Homerii, 1) operă sidoniană este'sy- 
nonimii cu operă perfectă; și că Solomon, de și, 
prin căsătorie, rudă cu pharaonul : Egyptului, tre- 
bui săse adrese la regele Sidonului, ca să capete 
architecți şi mesteri, demni de templul ce voia să 
înalțe lu Dumnegeit Curândiă după aceia ânsă Phe- 
niciani întâiniră nisce rivali, cu care trebuiră să 
împarță imperiul mărilor. Acestia, craii Helleni. 

S V, Cuztura la Izellent. — Bpansiunea lorăă 1 co- 

lonială. 

ancepatal ja Ac6stă națiune nu apucă să occupe cu dăst- 
ellenilor.] vîrşire mărginele oriintale alle mărei Egee, 
Și dtsvoltarea ei intelectuală luă unii sbori, fără e- 
Momeră și Yxemplu în historia nemului homenescii. Geni- 
ul stii poeticii se manifestă chiarit d'în secolul X-lea, prin 
producțiunele scolei de poesie disse cyclice, inspi- 

„rată de actele de -vitejie alle Hellenilor, în între- 
Ma | 

1) Mia. Z. 289, s. urm w 743 s. urm. 

"
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prinderile lori depărtate, contra Colchidei și Troadei, 
şiin luptele lori intestine: sc6lă, care,chiarii pe la 
sfirşitul secelului, produse nemuritosele Iliada și 
Odissea.. Acestor opere divine, ca şi Pentateuchu- 
lui, scepticismul criticii — nesințitorit la individua- 
litatea geniului, care răsbate pe fie-care d'într'insele, 
de la începutii pină la sfirșitu, nesimţitorii: asse- 

“menea, la constanţia minunată a deosebitelor ca- 
racteră, și la alte assemenca semne de identitatea 
mintek creatrice — le a contestatii gloria de a, fi 
opera unui singurii homit. Mai p'în timpul pe cândii 
geniul lui Homeni aruncă atâta lustru, assupra,: 
Grecici asiatice; Hssiodii, originariii d'în Cuma în 
Acolida, dară născutii în Boeoţia, -illustrâ şi eu 
Grecia, curopiană, prin pocsiele salle, care, "ae. 
nu potii fi pusse în parallel cu acellea alle ccltuă 
Mântâiii, totuși sânt pline: de frumuseți. Pucinii du- 

„pă aceia, Heraclidul Lycurgi făcea applicaţiunea 
cunnoscințielor, ce căpitase în căllătoriele lui, p'în 
Grecia asiatică, p'în Creta, p'în' Egyptii s. a.,ca să 
d€ Spartei, patriei sale, constituțiunea, politică 
cea inai durii egoistă, dară, care, de şi conferă pu- 
cină glorie, assupra ânimek salle de “uomii totuşi 
este o probă de inalta intelligințiă a bărbatului de 
stati, care sciti imagină, legislatiunea, cea maj po- 
trivită cu caracterul, nehumaniă al dominațiunei do- 
riane. Să nu uitămitaci a adăogă, că. Lycurgii, în 
călătoria lui p'în Ionia Asiei, fii primul 'care ud- 
Neni operele lui -Homerii,. care. se .cântaii în  frag- 
mente deosebite, dă către rhapsodi, și coordinân- 
dule, astă-felii cumii se (licea că fuseseri compusse -
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de acellii geniii fără exemplă, le adduse pentru pri- 
ma dră în Grecia Europeane. 

ius Pe cândii: acesti h6meni. deschideaii as- 
"EU staneaă tă-felii virsta glori6să a Greciei, mişca- 
Sheila? | ea de expansiune colonială care, : de la 
XIIea pînă la IX secolii, ficuse cu desevirşire 
grecâsei, tote insulele marei Igee şi alle ochiului 
oriintaliă al Mediterranei, reîncepeaacumii, cu o ac- | 
tivitate și mai mare. Îm secoli VIIIlea şi VIiea 
în. Chr., Corinthul, Megara, Chalcida și Eretria ac- 
coperiră, cu orașe grecesci, țânnurile Thraciei, Mi- 
fctul făcu assemenea despre țermurile Propontidei 

și alle Euxinului. Unii altii currintii de emigraţiu- 
ne hellenică transforma, în adtărată Grecie, litto- 
“valul Italiei meridioidale (Grecia Mare) si acella al 

“Siciliei; Phocea,una Win coloniele ioniane din A- 
sia Minoră, împingea coloniele salle, pînă la țer- 
murile Liguriei, alle Galiei și alle Iberică; chiarit 

“pe țârmurile Africei se. redicară orașele grecesci, - 
Naucratis Și Chemnis Păraiia, în Feyptii, Cyrena, 
Tesperis, Barcca ș Ş. a. mai spre appusii. 

Importanția] Ca, să ne formăinii o idee despre impor- 
Melenice, jtanțiă acellor colonii, este de agiunsii să 
ne adducemii aminte puterea ce ciipătară unele d'în- 
“însele.  Astă-felii, între celle d'in Asia Minoră, 
Miletul, în ilele cele frumose alle prosperităţei 
salle (pe la VIIiea secolii în. Ch), putea, să puc pe 
mare, pină la o sută corăbix de resbellă, avea pînă 

"la optii-deci colonii, şi commerciul s&ii rivalisa cu a- 
cella al-Tyrulut și al Carthagului; Phocea, a căreia 
ammii : vedutii mal susii îndrăznla de colonisare, 
fu priinul d'între Staturile grecesc, a explora mări-
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“le despre appusul Italiej; Rhodul avu o putere ma- 
ritimă, care a, trăită peste nedependinţia celei Pal- 
te Grecii. Între celle d'în Italia, Sybaris, cunnos- 
cută pentru opulinția precumii şi pentru năravurile 
eiieminate alle ei, putu întrun timpii, se dice po- 
te cu exazerațiune, . să pue în picire o armie 

de trei sute mii hâmeni ; Tarentul a pututiă îndrăzni 

să sfideputerea Romei. Dintre cele d'în Sicilia, rui- 
nele' imposante alle Agrigentului şi alle Selinuntu- . 
lui sânt chiarit astădi martună ai mărirei lorii trecu- 
te; şi Syracusa, singură pe sema că, a fostă multi | 
timpii unii Statii puternicii. “In fine unii forte micii 

numeri dintre dinsele nu s'aii ficutii celebre pînă 

la noi, sai prin frumuseţea ș și magnificenția, MOnuU- 

mentelor lori, saii prin servițiurile adduse sciinţie- 
lor, litterelor şi artelor, de către hOmeni cei mari, 

ce ai produsi 

În. midjlocul secolului Viuriea în. Chu. (a an- 
nul 753), în puterea acestei activităţi de expan- 
siune a nemului hellenicii, se pune fundarea ora- 
șului Romei. Acestași secolii văd înflorirea, la He- 
poesia pro) brei, a acelei literaturi inspirate, cun- 
breilor.  Jnoscută subt numirea de Propheţii. D'in- 
tre prophaţi care trăiră atunci, „Ce mai de căpete- 

nie fură : Amos (785 în. Ch), unul din cei inai 
buni scriitori ai naţiunei sale, prin chiaritatea dic- 

tiunei și harmonia stylului săă; Iona (701 în Chr ); 
Osea, (trtândti între 783 şi 723 în. Chr.); Isaia 
(trăindii între 800 și 694), cellii mai eloquinitit d'in- 
tre cei patru mari “propheți admiratii mai cu semă 
pentru înălțimea ideelor, pentru, viuiciunea picture" 
lor, pentru vigorul stylului ş.a; şi Michea (trăindii
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| 752. — 694), unul d'în“aceia care aii predissii mai 
chiarit venirea, lut Messia. Pe la sfirşitul acestui 
secolii (între anni 730 şi 718 în Chr ) Salmanasar, 
regele Assyrici, puse sf irşitii regatului lui Israel, 

„prin luarea Samariei, și adduse în robie la Niniva 
popopul cellor dece seminţii, caro formaseră acesti 
regatii, în urma mârtei lut Solomon. Dară să ne 
întorcemii la Grecia, unde se desvolta în vederea 

- ochiului chvilisațiunea curopiană. a



PERIODA A DOA, HELLENICĂ . 

(vurlea — wrlea sec, 1x. cun.) 

„CAPITOL. IILtea 

 JUNETIA CULTUREI JBLLENILOR- 

ŞI. Începutul poesici lyrice și al artelor. frumăse, 
la Helleni. 

Nota sEC Secolul VIII în. Chr. este epoca ade- 

începutul po-] văratului începutii al vistei historice a 
E eviisaiune, epoca cândii. civilisațiunea 
europiană, intrândă în adolescinţia, ei, în sînul na- 

țiunei hellene, începe a ne presinta fapturi înregis- 
trate de tradiţiune, şi monumente, a, cărora indivi- 

dualitate nu a pututi.fi contestată, ca aceia a o-. 
perilor lui Homerii, şi a căror dată se pote com- 
puta, cu Gre-care appropliere de adevirii, chiarii 
Ccândii ru se poţe cunnâsce cu precisiune: fapturi. 

şi monumente, a căror privire ne pote da o idee 
de mersul generali al culturei.  Chiarit în acei timpi, 

este adevărată, sânt, âncă o mulţime de amănunte 
remasse în întunereciă. Izvorul din care Helleni 

ai trassii începuturile sciinției și artei lorii; per- 

sonagiurile cărora datorară primele şi, prin urmare, 
celle mai essentialle adăogiri la acea mai neîn- 
semnată; chiarii epocele precise alle acellor deose- 

bite adăogini, sânt rapportate în deosebite feluri, 

de deosebite tradițiuni, conservate de scritoră multii 
posteriori.  Deosebitii de acâsta, critica modernă, 

i
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lepădândii' tâte aceste tradițiuni, a may propusit o 
mulțime de systemne hypothetice despre origina, mai 
cu sâmă a deosebitelor arte în Grecia. Ori şi cumii 
însă, de vommii: renunciă la pretentiunea de a r&- 
dica. vălul, :care .ascunde; soluțiunea, unor assemenea 
questiuni, totuși ne va. remân6 posibilitatea ca, 
interrogândă .cândii tradiţiunea cândi monumen- 
tele, să ne: formămii.o idee destulă de mulțumi- 
tre, chiari despre cel mai timpurii passi, făcuți 
de .deosebitele ramuri alle culturei curopiane. 

, 

Perice influ- : ; aaa îti au] Aşedaţi subt clima cea măl delicisă. în ia sia e SI a staplice a giurul unui ochiii de mare, unici prin 
ietăţi! ți Ă 3 i *. ă * Grecesticas.] Proporțiunele : șalle și prin crestăturele 

a civili- SR Il i i e aaţiunei oră] DUMerose şi variate alle marginclor sale, 
precumii și în mulțimea de insole, de care estese-. - 
mânat acesti lacii, Ilelleni se afară în condițiu- 
nele. celle mai favorabile, ce a avutii vre unii popoli, 
pentru înlesnirea communicaţiunelor şi, prin urmare, 
pentru propagarea repede și pentru punerea univer- 
sală în profită, a ori căreia idei nouă, a orl căreia des- 
coperiii, a ori căreia perfecționnări ară fi r&săritii, pe 
unii singurii puntii al acestut littorali. Acâstă situaţi- 
une geographică dete nascere firesce, brilliantei cul- 

. . /, Î tură a națiune! hellene, pe care vommi avez a admiră, 
In eat 3) Ca monumentii al acestei civilisațiunt d'in 
primele trei sferturi alle secolului VII-iez, mu ne r&- 
mâne alti, de. câtii nisce fragmente alle. poesiej 
Iyrice, atunci în fidrea ci. Astă felii sânt unele d'in. 
cântecele heroice, prin care Athenianul Tyrtei pu- 
tit inspiră Spartanilori vitejia, de care disperasert,. 
spre a triumphă în al doilea resbellii al lori, con-. 
tra Messenianilor (652--668); vre o câte.va frag- 

| 4
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mente din hymnele și d'în epigtammele. Jul Archi- 
lochit din Parit (m. spre 635), d'între. care, celle 
din urma, mai cu sâmă, făceaă de se omoraii sin-: 
guri aceia .pe care cădeaii ; fragmente d'in frum6- 
sele poesii alle lui Alcman d'în Sarde (în fi6rea lui 
pe la 650—620 în. Chr). Nimicit ânsă d'în poesiele 
lui Terpandru (trăindii pe la 646), atâtii de admi- 
ratii de cei vechi, ca poetii, nu! maj. pucinii de câtă 
ca musicantii, i, - : 

adie e) Nu este îndoială că, totii: o dată cu - lit 
teratura, începuseră şi artele frumâse!. a fi cultivate 
de către IIelleni. Asti felii, ca.să lissămi la o par- 
te ceia, ce ține de timpi fabuloși, historia ne spu-. 
ne, între altele, că, âncă d'în secolul IX1e* înaintea 
erei n6stre, Learchii d'în Rhegiii născocise arta de' 

a turnă statue de. bronzii; că Roecu şi fiul săi Theo-. 
dori d'în Samu, celebri totii odată: cellii d'ânteii,. 
şi ca architectii, cell dal doilea, ca -săpătorii în: 

pietre. fine, întroduseseră multe perfecţionnări : în - 
statuarie, pe Ja începutul secolului VIIIIes;: că în 
cursul acelluiașt secolii, o pictură a unui: Bularchi' 
din Lydia fusese plătită, cu aurii de :greutatea el, - 
de către regele Candaule. Fiindii însă că; dintre: 

tâte artele: Grecilor, architectura ne a lăssatii mo- 

numentele celle mai vechi, de dinsa singură ne 
vomimi occupă, pînă ce vommii agiunge la timpi, 
în care starea cellor alte arte să se: facă appIe- 

abilă. - . 
Architee- ) Se pâte dice, fără risicii: de a se înştla 

multi, că; pe la începutul secolului VII-ea. cellii znai 
târdiii, se complectaseră regulele acellei architecturi 

a Grecilor,  comparabilii cu frumusetzea căreia, toți
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secoli următori nu ai mai -pututii imagină nimicit. 
Cell mat vechii dintre cel trei ordini, ordinuli 
Dorică, totii. dată celli mai severă și mai măies- 
tosă dintriusele, trebue să fi fostii formati mat 
d'inainte; fiindă că pe la jumătatea acestui secolii 
(33-1*2 olympiadă), vedemii chiari pe cellii Iovieii 
întrebuintzatii în interiorul unul thesaurii, zidită la 
Olympia de către tyrannul Myron. Dintre numerâsele 
rămășitze alle monumentelor de architectură alle Gre- 
cilor, nu este nici una care să atbă după ce se at 
tribui secolului VII-Ie. Daca ânsă greutatea proporți- 
unelor arii fi unii indicii certii de antichitatea relativă 
a unul monumentă, puginele colânne dorice rămasse 
Celimaive-lîn picere, d'int”unii templu la Corinthii, și chiă monu- . A . 
miei dear icare n'aii de câtă 74 moduluri de înălțime, chitectură 

Sriseie» e-[cu capitelle cu toti, potă fi celle mat antici 
de acestii ordinii, şi poti prea bine fi V'în acâstă epocă. 

Este curiosi că, pe cândi ori ce pomoe - 
n6lă în historie, despre numerâsele edificiuri. — 
din “care ne ai agiunsi. rămășițe — alle unei 

“naţiuni atâtii înaintată în civilisațiune, care de a- 
tunci avea o litteratură şi care în fine nu întârdiă 
a avea historiographi, s'a ştersii cu. desăvirşire ; 
pucinele monumente rămase din timpi de igno- 
ranțiă și de necioplire ai Romei, să afle înscrisse 
în historie cu caracteri neted, dupe cumiă vommii 
avea mal multe occasiuni a ved6. Acelli oraşii pos- 
sedă "unii monumentii: chiarii d'în cpoca acâsta, şi 

Cellă nai l data lui se cunnâsce cu precisiune. A- vechii monu- 

mentă în Re-| cesta este parte d'in acea "Temniță ma- ma, 

mertină, zidită de- regele Ancu-Martiii (639—614), 
vestită, intre altele, ca iheatrul morței veselui numidă
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lugurtha, acelleia a conjuraţilor lui Catilina, acelleia 
a lui. Seianii, închis6rei sânţiloi apostoli. Petru şi 
Pauli, înaintea mucenici” lori, ș. a. Eapârtă, în con- 
strucțiunea sa, cellii may curată caracterii al zidăriel 
etrusce, . . ! | E 

i a din. fapturile cele :mat : importânte 
lor în gin falle historiei connoscințielor homenesci, 
a căruia, epocă fi sfirşitul acestuiași: secolii,.: este 
căllătoria în giurul Africei, efectuată din ordinul 
pharaonului Nechao, de trei corăbii pheniciane, care, 
plecate d'în golful Arabicii,: se întorseră în: Egyptii; 
prin .strimtârea:. Gibraltarului : şi '.prin : Mediterra- 
nea, dupăitrei anni de navigatiune. Dăscoperirea 
acestei: căi nefiindă pussă în profitii,: mal . târdii 
existinţia el chiarit încetă a. fi. credută; şi abia doo-, 
deci şi unul de secoli. mai târdii fă descoperiti! L 
d'în noii. In qilele nojistre,: acestii .fapti » historicii 
fi d'in noi pussii în îndoială, de către nisce în- 

vătzați ca Mannert, Gosselin, Maltebrun s.a ;. de 
vreme ce, oră câti. de absurde arii fi. amănuntele 

-păstrate de Herodotii în recitul.săi, singura, îm-. 
pregiurare, că acei Pheniciani, navigândii în amiadi 

de Africa, aveait s6rele spre miadă-nâpte — phe- 

nomenă care în timpul lul-Herodotii nici era. bă- 
nuitii — arii -trebui să, nimicâscă ori. ce îndoială 

despre adevărul lui, după cumii este și opiniunea: 

învătzaților. .Rennel, Larcher, -Huet, Pluche, Miot, s. a.: 
sti) Tot pe la sfîrşitul secolului VIIie(pela: 
IN, CuR..] 643 — pe la 560), înflori . acelli Tisia. 

iri] d'în Himera în Sicilia, cunnoscuti subt” 
cehe timpi sopra-numele lui de Stesichorii,: care. per-: 
fecționnă poesia, Iyrică a Grecilor și o înavuţi cu
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genuri nouă. Quintilianii pune geniul sti poeticii 
allăturea cu. acella al lut Homerii ; şi fragmentele ce 
ne rămână de la dinsul attestă iusteția acestei ju- 
decăţi. Ii i Di ” 

$ II, Introducerea sciinţici şi speculațiunelor phi- 
dosophice,. la Helleni — Inceputul poesică drama- 
„.. tice.şă litteraturel în: prosă, la dinşi. 

m2SCEPU- Inceputul secolului VLtea.yădă. răsăritul 
Sute IN-.[ sciinţiei la Greci. Thales d'în Miletii, sco- 
Inceputul 1 larii, după tradițiunea cea mal probabilă, a] culturei sci- . . . ințiolor si ( preoților egyptiani, importă între conce= speculațiu- * +. - actor ptib-| tățeni sei, primele elemente alle cunnos- 
Grei, . .] cințielor physicomathematice.1) Eli le ex- 

plică pricina cclipselor și predise eclipsa de sâre 
care, întimplață : âssupra unei bătălii de pe mar- 
ginca riului Halys, între Cyaxare regele Medilor și 
Aljatte regele. Lydict, despărți pe combattanţi : ec- 
clipsă despre care ammi avutii oceasiune a vorbi 

  

1) Pînă acumă a trecută ca ună articol dă credințiă, că matbematica, * 
astronomia, s, c. ]. ai emigrată d'in Oriintă în Grecia. Acumiă dovedile 

” assupra căror este aşedată actstă credințiă ai începută a păr camă slabe. 
Intru adovără, nu so găsesco nicăiri urmă do monument, bine consta- 

„Mtată, a vreuncia d'in aceste sciinție, nici la Egyptian, nici la Chaldei, 
nici la Chinesi. Namai:la Indiani s'a găsită ună trupă do mathematică 

i și astronoziie, multă bogată, şi superioră acellaia co possedă Europa în 
XIV-lea secolă : dară compilaţiunile întru care se află acestă thosaurii 
de sciinţie, nu sunt, ao dice, do cătă d'in XII-loa sccolii. Este dară peste 

:. patinţiă a se sci, despre starea sciinţielor la Indian: cu doodeci de secoli 
mal nainte, ceva mai multii de câtă la cei lalţi popoli al Oriintului; 
şi suntemă reduși a urma anticet tradițiuni şi a crede — ceia ep, după 
starea civilisațiuneYantice ce ammi vădutii mai cu s€mă la Egyptianis€ 
este şi supposiţianea cea mai probabilă — că Thales adduse între 
GrecY geometria şi astronomia lut din Oriintă.
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în . întroducțiune. 1) EI mai: fu: :primul. intre 
Greci care se. dete la speculaţiunele. metaphysice, 
şi încercă să explice - existinția: tutor lucrurilor, | 
printr'unii principii unică, pe care eli şi sc6la lui 

ilit căutară în unul d'iîn elementele Junaer materia- 
le. Deaci numele de Materialistă datii acestei scoli; 
altimintrelea numită Ionică. Thales avii de: scolarii 
principalii pe concetățânul săi Anaximandru, pen- 
tru care, principiul căutatii fu o Substanţă eternă, 
pe care-o numi nefi nătul, Și întru care elementele 
nemutabile se afle combinate; întrunit chipii ne . 
despărţitii.: Nu se scie care, dintre Thales și Anaxi-. 
mandru, mai fu primul di ntre Greci, care avi cun- 
noscințiă de sphericitatea pământului, de obliquita- 
tea eclipticel, de adăvărata natură a“luminei lunete 
si care! construsse prima cartă gcographică şi pri- 
mul ceasormicii: de 'sâre. Toti unul. d'intr'inşi, prin 
observațiună gnomonice, assupra, mișcărei appa-: 
rinte a, s6relui,; dela tropicii- la tropicii, determină, 

“pentru prima 6ră între Furopiâni, epocele solsti- 
- ciilor şi equinoxilor. 

. Cami pin acelaşi timpii, unit alti Tonianii, 
- Xenophane din Colophon; învâtză, că totul se re- 

duce în unitatea absolută, care este Dumnegeii,, şi 
din acesti fel de. pantheismii plecândii,' nega 
pluralitatea, schimbarea, successiunea, ca illusorit, Şi 
susținea, că timpul, spațiul ș. c.]. nu sint de: câtii 
nisce desceptiuni alle simțurilor nâstre. Retrassii la - 
Elea în Grecia Mare, elii formă aceolo o scâlă,  de- 
venită mai târdiii celebră, subt numirea de Eleaticiă. 
înepi Pi? Greci honorară cu titolul de Inţellepți; 

N 
1) Vedi pag. 13—14.
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septe personnagiuri d'intre dinși, d'în acâstă epocă, 
care se înălțară în susul contimporanilor lori, în 
învătzătura şi în practica moralei. Thales fu soco- 
titi între dinşt; uni altul fu Solon, archontii al 
Athenei, vestitii prin marea ifluinţiă ce exercită as- 
supra guvernărei și politicet „patriei salle şi, mai 
cu s6mă, prin constituţiunea plutocratică temperată, 

ce: îi. dete și care fă cea mal înţelleptii liberală 
cunnoscută pînă atunci. 

Poeți Ijriet.) Câti despre literatură, totii poesia ly- 
rică urma a face, apprâpe exclusivii, desfătarea Gre- 

cilor; și este.curiosii a băga de.s6mă că, afară. 
din Xenophane și d'in Solon chiarit — dela care 
ne remânii vre o câteva frumâse fragmente — a- 
fară, d'în prietenul acestuia, Mimnermu d'în Colo= 
phon sait din Astypalea (dintre Oyclade) — care 
applică forma elegiacă la genul voluptuosii — in 
sola Lesbu singură dete pe toți poeţi celebri aia- 
cestei epoce,: de la care.ne rămâne câte ceva. A- 

"ceştia fură: Arion, al căruia talentii fii honoratii 
de Greci, piin fabula delphinului scăppându'l d'in 
mare; Alceu, al căruia amorii pentru Sappho îi in-. 
spiră genul heroticii; înfine Sappho chiarii şi Erin- 

na, din care cea: d'ântâii, mai cu sâmă, sciii să 

cânte, cu atâta graţie și totii o dată cu atâta foci, 
chinurile amorului. 

încercări del De și: elegia, oda și dithyrambul crai 
singurele opere litterarii perfecte alle Grecilor d'in 
acea opocă, o sâmă de producțiuni de unit altă. 
genii cu totul noii, ori. câtit de inferiore pote să 

fi fostii: întrînsele, merită ânsă totii interessul nos- 

tru, d'in pricină că clle deveniră mai la urmă u- |
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nul d'in izvârele celle mai. îmbilșiugate,: pentru lit- 
teratura Grecilor .mai ântâiu, și apol pentru tâte 
listeraturele cșite d'intr'a. lorii. » Astii-feli: fură: în- 
cercările.de comedie alle 'unui: Susarion d'in Icaria 
în Attica, precumii și reciturile;:'ce 'Thespis; conce- 
tățenul sei, intercală între: choii cântaţi:la sărbă- 
torile lui Bacgiur;și care,:malîn urmă transformate ' 

„ tieptatii în:, dialoguri, deteră: nascere --trâgediel. 
irma ePeră). Astii-felii „mnal făpâte și 'Zlistoria orașe- 
lor ionianie: de: Uadmu d'in Miletii, care se dice că . 
arii fi trăitii în: timpul:lui Alyatte, regele Lydiei . * 
(610—559 în. -Chr.), și: care arii:Î fostii, 'astii-felii, 
cellii mai vechii scriitori :grecii în: prosă și adă- 
văratul tată al historiei.: Existinţia acestuia, 'ânsă 
a camii fostii pussă în îndoială de critica modernă. 
» Aesopă- ! Contimporanii cu aceste încercări fii Phry- 
gianul Aesopii care, d'în robii la Atheha și la Samu, prin - 
înțellepciunea şi prin virtutea lui, agiunse a fi prietenul 
lui Croesu regele Lydiel ;- și care, cultivă; cu. unii spi- 
rită rară, apologul, inventatii;:se vedă, de. Oriintali, - 
şi cunnoscută chiarii de! Greci: cu multi. inaintea, 
lut. În textul Fabulelor. salle,; care: nea iervenitiă, 
toți critici de astădi, într'o unire, recunhoscii opera, 
unor grammatici ai Imperiului! de: Giosă si: 
Monumente :] Câtii despre architectură, se crede că alle architec- u . ua . en. tare si scul-(templul centralii de la Selinuntii în Sicilia 
eset. 5 să fie' dela începutul secolului VIlea. Me- 
topele lui, avândii totii caracterul copilăriei: sulp- 
turcă, și în stylul cărora, se vede infiuinția gustului 
esyptiani, sunt privite ca: celle mai: vechi sculp- 

turi - din țerrile grecesei, după celle de'la, porta, 
Mycenei. Celle alte doo templuri din: acellaşi
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orașii, precumii și acelle -de la. Metapuntii în: Ita- 
Jia,. d'în care .vre o câteva colnne mai stai în pi- 
cere,. ară fi, după aceiași opiniune, d'în o epocă 
puginii posterioră, acelleia. Socotimii ânst puţini 
întemeiată şi apprâpe arbitrarie, ori ce hypothesă 
despre virsta precisă a: unor mon&mente, de care 
nu se vede.nici o pomenflă în dista scrissă: şi 
templurile grecesci 'd'in Itali$ și din “Sicilia sânt 
may tâte în acestii casti. : Za: 247 A 
Cloacea ma-) Nu este assemeres “despre'“rignumentele xina în i - ip ” 
ma de utilitate publici“âl]e Roipăhilor. 'Titii 
Liviu ?) ne. spune, că domnia tii Ciii:quiniă cellii 
Vechii (614—576 în. Chr.) fu epoca construcți- 
unei cloaccelor Romei, d'ntre care aceia prin 'care 
se scurgeaii „tote în Tiberii, cunnoscută subt nu= 
mirea de Cloacca: marima, mat există chiarii astădi 
și, după curgerea de apprâpe doogeci și cinci de 
secoli,. continuă a face orașului eternii slujba, 

„ Pentru . care. era, destinată de la :începutii.?) 
Bclta acestei : minunate clădiri, învederatii de ar 
tisti, etrusci, este 'cea mat vechiă boltă perfectă a 
căreia, dată ne este cunnoscută. A IRI 
 Ac6stă epocă, care vedea înălțândusă repede, 
în civilisațiune și în prosperitate, societăţile helle- . 

„nice, care vedea începutul puterei şi civilisațiunei 
romane, vedea, pe d'altă parte, expirândi una d'în 

  

1) Cast. 1. Cap. 38. , , , , 
2) Ammi urmati opiniunca în de obşte priimită, cu tâte că, după ceia ce dice 

totii Titu Liviu mai la valle (Cart. 1. Cap. 56.) sară înellega că, Cloacea 
mazuma, astă-felă cumă existe astăgi, este â'în timpul domniei lu! Tar- 
quiniii cellă Superbii: E i
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celle „mai interessante societăți antice alle Oriin- 
tului... P& la 588, Ierusalimul şi regatul Iudeci 
păţiră sorta, ce păţiseră Samaria Și regatul lui Israel, 
vre: 0 130 anni înainte. Appropierea acestei . în 
„Pioreti he) timplări inspiră apprâpe ultimele: ac- 
centuri alle lyrei prophetice a acellei naţiuni: elo- 
quintele lamentaţiuni alle .lui Ieremia (trăindă în- 
tre 629. şi 588 în. Chr.), propheţiile salle obscure, 

„scrise de secretariul săit . Baruch, propheţia bril- 
liantă a lut: Abacuc..(.. pă la 536) și acellea 
alle lui. Daniel (în florea lui 600—538) şi alle 

"ui Ezechiel, scrisse în captivitate (între anni 593 
şi 574.în. Chr) i. 

$ III Secolul lui Pisistratii şi lui Polycrate. — 
Înaintarea tutor ramurelor culturei la Greci. : 

MIDIL, SEC “Epoca, care urmă elicia a lui Thales și VI-lea În. , f e 
CHR. a cellor. Ș6pte la) Pți, pote fi numită a 
lui. Pythagora. Născutii la: Samu, acesti bărbatii, 
pe care contimporani săi admirară ca p'o ființiă 
suprahumană, avu, se dice, de învătzătoră pe Phe- 
recyde din Syrii (una din Cyelade), philosophi, 
pote de secta ionică, ŞI. autori une! theogonii, cea 
Cellii mal ve- : "x orarâasnă în nineă 0 ll mal ve mai vechid operă grecâscă în prosă, d în 
entit de pro: -. i N - ra îți să greedstă | Care ni Sail  păstratii fragmente. . Nu 

scimmii daca nu va fi ascultati şi lecţiunele lui | 

Thales şi alle lui Anaximandru, după cumil avu 
„toti timpul; dară scimmiă că călotori în Eeyptii, 
în Chaldea şi, după uni, chiari în India. Graţie: 

iinţie i înaintărilor ; agita? „inele! sait înaintărilor ce făcuse pâte sciinția 
Ja isvârele, unde se 'adăpase Thales înaintea lui, -
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gora fu -necontestabili “mat înaintată de câtit 
aceia a lui. Thales. Fie adevăratii sai nu, că 
clii propuse. rotațiunea diurnă a pământului şi re- 
voluţiunea lui Mercuri și. Venerei în: giurul s6re- 
lut; că recunnoscii că colori sunt eflectul modifi- 
cărilor păţite de lumina reflectată; că importă -d'în 
Oriintii systemul de notațiune numerică, pe care 
Archimede și Apolloniii d'în Perga n'aii făcut mat 
“târgiă, de câtii a perfecționna și ațles volta; totuși 
este positivii, că eli dete demons rațiunea multor 
proposițiuni de geometrie, că lui veni mal ântâiii 
în minte de a applica mathematica la sciinția su- 
netelor și că descoperi, saii cunnoscu primul d'ntre 
Greci, multe proprictăţi alle numerilor.. Admiratorii 

| au osonbla) plinii de enthusiasmit al sciinți ici quanti- 
tăților, el împinse exageraţiunea acestor sentimen=- 
te, pină a'il încerca applicațiunea la legele lumei 
nemmateriale.' În păru că, în proprietățile ŞI în rap- 
porturile mărimelor, se află, nu numai ceia ce este 

comprehensibilit : în .phenomenele exteridre, . dară 
chiar essenția, lucrurilor. După dinsul, fiecare or- 
dinit de cxistințiă, fiecare concepțiune abstractă, 
ÎȘI are essenţia ci arithmetică;. lumea nu “este de 
câtă o harmonie numerică; şi legile care o guvernă 
nu sint, de câti raporturile dintre numerile care 
o compunii.. O assemenea harmonie era basa mo- 
ralci salle: ori .ce 'societate, ori ce membru al so- 
cietăței, trebue să fie, fiecare în sphera sa, imagi- 
na în miniatură a universului. La tâte acestea să ' 
mai adăogămi o tendinţiă către dualismu ȘI că- 
tre dogma metempsychosci, şi vommii avea 0 no- 

ju pâte muncilori selle însuși, sciinţia lui Py- 

j
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țiune complectă de acestii curiosi Systemit de phi- 
losophie. -. 'Silită,:se vede, de starea. politică a pa- 
trică sale, de ase depărta! de dinsa, elii, pe la 540; 
se 'trasse în Italia, unde formă, o 'scâlă numerosă,.. 

“ cunnoscută subt numirea de Italică, care se însemnă 
prin austeritatea: moralei: salle. practice Și care, or- 
ganisată de“ 'dînsul în unii felii de associaţiune' po- 
litică, conținea întruni timpii dreptu membri, nu 
numai: individi, dară” multe e republici, puternice alle 
Greciei Mari. : CARI IRT IE i 
Philosoptia) Este curiosii,! că se găsesce în. philapso- Ă Chivesului ! 
Imotsce. J phia: Chinesului:: Laotsee, contimporanii 
lui Pythagoră, dogma imetemspychosei, : și, în .ane= 
taphysica- lui, numerile jucândă. ună rolă, analogă 
cu acella ce judcă. într'a philosophului grecii. Lao- 
t5ee: călători : spre: occidintii — pote în - Bactriana 
şi: chiar în India,: de unde: Pythagora trase aceiași, 
dogmă. Ni cumvă întimplarea făcii a se: întâlni 
accolo, aceşti doi pellegrini veniți, unul despre ră- - 
săritii și cellii-altii despre : appusiă, ca să se “adape 
la izvorul cunnoscinţielor? Adăogămii -că, în meta- 
physica philosophului' chinestă, rațiunea — flințiă 
sublimă, nedefinibili: — este principiul totului, cumit 
ea mai fu mai târdiă, în acellea'a lui Platon şi a 
luă “Zenon din! Citiii; şi că:o triadă -mystică re- 
presintă . într'însa nodurile principale de . acțiune 
alle” Divinităţei, pe care: o: desemnă subt.: numirea 
de I-Hi-Wei, pote Iechovah al Hebreilor. În ethica 
sa, elii pare a susține doctrină neresponsabilităței 
și, apprpe ca şi Zenon trei secol după dinsul, nu 
găsesce fericirea în. acestă existințiă de tansiţiune, 
de câtii în liniștea isolărei.
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per au) Pythagora. nu fi singurul grecii d'în a- 
cea epocă, care făcu d'in theoria musicei obiectul 
cercetărilor salle. O mat făcu şi unul Lasu d'în 
Ermiona în Attica, poetii Iyrică, care serisse 0.0- 
peră assupra acestei arte. : 
Ibilosortul ) Contimporani - b&trâneţiei: lut Pythagora 
zi Iricul , trebue să:mai fi fosti: Anaximene. d'în 

„„Miletii, - philosophă d'în scâla Ionică, și poetul A- 
nacreon d'in Samu.. Scolari al lui Ananimandru, 
Anaximene avu o noțiune mai înaltă 'de acellii su- 
fletă- al lumei, care era dogma. fondamentală a 

scOlel sale. Eli li, concepea ca o entitate ne- 
finită şi neperceptibili simțurilor, :: Anacreon d'in 
partel “însemnă 0 eră în historia litteraturei ure- 
cesăă, prin poesiele salle Iyrice, în care. cântă plă-: 
cerile vieții voluptudse a Ionici, patriei sale, cu o' 
grație și cu o simplicitate, care faci d'într'insele 
unii modelii neimitabilii al unui genă particularii. : 

Începutul epocei lui, Pythagora fă, în historia: 
politică, aceia: a doinnici. lui Cyru în Persia şi a 
domniei blânde şi înțelepte a lui Pisistratii la Athens. 
ae di) Acesti cetățenii ambiţiosii, dară totii '0=; 
ret de cătref dată admiratorii luminatii al. artelor Și 
al litterilor, avu gloria de a funda în Athena cea 
mai vechiă bibliothecă publică cunnoscută cu certi- 
tudine; puse a se face o. ediţiune: a operilor lui 
Homerii, cea mai vechiă, după aceia a luk Lycurgă, 
și cea mai perfectă, pînă la aceia a lui Aristarehă: 
din Samothracia; şi -aștdă fundamenturile templu-: 
lui lui Jupiter Oly pianul, în acellașii orașii. Rămăși- 
țele acestui templu ânsă nu poti fi considerate, CA . 
„specimen al architecture! d'în acelli timpii, fiindii:
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că construcțiunea lui fă interruptă currândă şi nu 
„fa reluată, de câtă patru secoli may târgiu. 

Cu sfirşitul administraţiunei lui Pisistratii, cor- 
răspunde ' începutul: acelleia “a lu Polycrate d'în 
Samu, protectorii toti atâtii passionnatii al artelor 
şi al sciințielor, câtă și cellii Vântâtii, de și datii des- 
fătărilor. Pherecyde, negreşitii pe la sfirșitul car- 
riercă sale, trăi la curtea lui; şi Anacreon fu to- 
var&șul dăsfrenărilor lui... 

Cu Pythagora agiungemii. la sfîrșitul seco- 
lului: VI-lea, epocă însemnată,în historia litteraturei, 
ai prin Phrynichi, 'scolarul lui “Thespis, care | 
dice. ] făcu să înainteze multi arta dramatică; 
în aceia a sciinției, prin călătoria de exploraţiune 
Sieeriatui) a lui Seylax d'în  Caryanda în Caria, care, 
din ordinul lui Dariii 1. regele Persiei, s6 îmbarcă, 
la Caspatyri (oraşii, să crede, d'în Peshavur) pe 
Indiă, -exploră acesti rii pînă la. gură”, exploră țâr-: 
murile meridionale și occidintale alle Arabiei, şi a. 
giunse în fundul golfului Arabicii, după trei-decă de 
luni de navigațiune; în fine în historia, politică, prin 
pita) revoluțiunele întimplate mai simultaneii, 
biei. -. Jla Athena (510 în. Chr.) și la Roma (509), 
şi care avură de resultată expulsiunea Pisistratidi- 
lor, d'în cea d'ântâiii, Și a Tarquinilor. d'în cea de 
adoa; și așădarea definitivă a guvernului republi-: 
canit și în una și în ceailaltă. _ 
wrapbeii bel. Acâstă epocă mai -vădu litteratura pro- 
phetică a Hebreilor exprirândă, cu Zacharia (trăind 
l+ începutul domniei lui „Dariu, 521—485 în. 
Chr.), cellii mai fecundă, dară toti odată și celli
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mal obscurii, dintre propheți cei mică. Ea mat vădu 
Citit assemenea înflorindii în China pe Con- 
Con-fu-tsee. ] fu-tsee, homii de statii de o virtute şi 
de o înțelepciune rari, fundatoră unei scoli de: 
philosophie morală practică, care propune 0 vir- 
tute analogă cu aceia a stoicismului, nu ca plăcută 
unek Fiinţi Supreme, dară ca singură compatibilă cu 
ordinul şi cu legile naturei, — mai bine arii fi dissit 
»cu cererile societățele—  - Acâstă philosophie, de- 
venită religiunea Y-u, singura religiune basată pe 
rațiune, iar& nu pe revelațiune, Și care nu cere nică 
cultii nici ministri, este astăi aceia a litteraților 
d'în acea ţârră. 

„Ymera ore] Critica modernă assemnă sfirșitul se- 
Greteset do (COlUlUI VIlea, ca epoca construcțiuncă temn- 
sin Se | alut dissii al lui Noptunii, de'la Posei- 
donia  (Paestum), învederati cellii mal vechiii —ca 
unul ce este cellii mai curatii în stylul sti,_diintre 
monumentele rămasse din acellii orașii, și, după 
Parthenonul de la Athena, cellii ma! frumosi mo- 
numentii de architectură'ce ne a lăssati antichita- 
tea grecâscă. Ammit făcută mat susii băgarea de 
scmă, câtii este de nepossibili a determina virsta 
rămășițelor de architectură grecâscă d'în Italia: şi 
d'iîn Sicilia. Totit atâta necertitudine domnesce și . 
despre vechimea relativă a lori. Este” dară ne- 
possibilii a constata cu certitudine ordinul, în care 
Sai unmnati modificaţiunele ce a pățitii, subt a- 
cestii rapportii, gustul Grecilor; sait celli pucină, 
daca aceste modificațiuai s'ait făcutii simultaneii, în 
deosebitele țări occupate de acâstă națiune, Ceia 
ce, ni se pare, st pote dice fără risicii dea se în-
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şăla multi, este, că secolul VIiea- în. Chr, în care 
a agiunsii la apogeul sti prosperitatea cetăților: 
grecesci din Italia Şi d'in Sicilia, vădu înălțândusă, 
în- acelle țării, tâte acelle templuri, alle cărora ră- 
mășiţe. desfigurate mat facii âncă, chiarit astăqi, fer-. 
mecul -principalii. al locurilor, unde exsistaă o dini- 
6ră: -;Posidonia, Metapontul, Syracusa,. Agrigentul,” 
Selinuntul, Segestul „8. a. Intrebuinţarea exclusivă, 

în construcțiunea lori, a ordinului Doricii, celui mai 
simplu în : ornamentarea, lui, cellui mai „îndrăzneții 
în trăssurile profilului stii, cellui mal massivii în pro-: 
porțiunele colânnelor— qualități care. în: dai. acelliă 

„caracteri maschili și severii, care să găsesce în- 
trună grad inferiori în templurile Greciei proprii 
dlisse, a căror dată ne este cunnoscută şi care: sunt 
mal tâte d'in Vie: secolii— concurră și mai multit' 
a indica secolul VI: lea, ca epoca construcțiunel Ioră., 

$ IV. Stare înaintată. a culturei ellena, la înce-, 
putul secolului P-iea în. Chr. şi în timpul ves- 

bellului Medică. 

IXOEp. SEO: lÎn cursul secolului VI-les, geniul: nemu- Velea N, CHR. ae , ? 3 nai 

danintările „fă lui hellenicii, în tâte ramurile applicaţi-. 
raoriroee.Junel sale, făcuse mari înaintări întru a, VIelea în Chr. ) 

să desbrăca de .acea asprime, ce civilisațiunile tâ- 
nere păstrâqă d'în 'starea,. de, barbarie.. Progressul . 
făcută devine mai apprețiabilii pe la începutul seco- : 
alui V-lea. Templul, astăgi în ruine, dissii al lut Ju-. 
In arehitec- 1piter Panhellenicii de uni, al Minervei de. 
ali, in insula Aegina, ziditii în acea epocă, după. 
părerea unora, de și alți €lii credii anteriorii annu- - 

,
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„ul 563, se deosebesce d'in tâte cele zidite Înain- 
„tea lui, prin o mai mare ușurime a proporțiunilor 

In seatptură.! COlOnnelor. In sculpturele care împodo- 
beaii frontânele salle, și care acumii: se pistreză 
în Glyptotheca de la Monaco, de și trupurile şi 
membri sint âncă uscați, mişcările tzepene, expres- 
siunele făcielor fără insemnare, părul aședati 
formali, draperiele “monotone şi grele, cu tote 
acestea, se vede întrinsele 6re-care veritate de 
proporțiuni, Gre-care graţie în attitudini, -Gre-care 
energie în acțiune, care denotă unii început de 
studii al naturei, | De 

| Trebue să bigămii de sâmă aci că, în acâstă 
epocă și de înaintea secolului VIIIie:, pâte, Acgina 
pare a, fi întrecutii pe tâte celle alte cetăți alle - 
Greciei propriii disse, în putere -commercială şi în 
bogăţie; și că apucase înaintea lori în. cultură. 
1u poosie. | Ammii vădutii în Anacreon unii exemplu 
a acellei ciopliri ce priimise poesia; vominii mai 
cită, unii altul în Simonide din Ceu (una d'in Cy- 
clade), alle cărui începuturi fură contimpurane cu 

„cel d'în urmă anni ai lui Anacreon. În elegiele salle, 
Simonide unesce cu patheticul, o tenereţiă şi .0 e- 
leganţiă ney/cunnoscute. pînă la dinsul1), o 
12,hiio:o-) În philosophie, systemelor lui Thales, lut Xe- 
nophane și lui Pythagora, se dete 6re care polleitură: 
acelleia a cellui d'in urmă, de către Ocellii Lucanul 
care, în opera sa Assupra nalurei Universului, 
susținii eternitatea, materiei; aceleia a :scâlei ele- 
atice, de către Parmenide d'în Elea, care desroltă 

1) Vegi epoca următâre,
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doctrina. unităței absolute a dascălului săi; acel- 
leia a lui Thales, dă către Diogene d'in Apollonia 
(în Creta) și mai cu semă de-câtre Heraclită d'in 

Ephesu, care curăţiră doctrina, seâlei lori dă totii 
materialismul săi. Întru adevări, daca, acesti doi 
„philosophi mal vedeaii: unul în aeriă, cellii de al 

doilea în foci, principiul unicii căutată de acea. 
scâlă, el-6lă vedeai ânsă: întruni aeri apprâpe 

nematerialii şi pe care Diogene âli confundă cu 

„ intelliginția supremă ; şi întruni focii purii și sub- 

țire, căruia, Heraclit mai deă attribuțiunile ratiu- 

nel universale: izvorii, în acellași timpi, al ordi- 
“nului în natură și al facultăței ce possedă homul' 
de a percepe acellii ordini. 
Făgădaintze Ori câtii de frumâsă ânsă fusese pân aci 
cu care se 

Sea se |dâsvoltarea civilisațiunei Hellenilor,. înce- 

“am "* putul secolului Vie fă răvărsatul zori- 
lor periodei, în care geniul loră eră să lucâscă 

cu lumina cea mai viuă. Dară eli mai fu' şi 
epoca însemnată pentru crisa cea mai decisivă, 
prin care avea a trece civilisațiunea. În annul 493 
în. Chr. maj, „toți hâmeni cel mari, care făcură a- 
devărata glorie a Greciei în prima jumătate a.se- 
colului V-les, trăiaii. Al de Aeschyli, alde Pindarii 
intraii în carriera lori; al de Zenon (d'în Elea), al 

de Anaxagora eraii pâte adolescinți; Phidia însuși 
eră pote copilii, cândii acestă civilisațiune, în cellă, 

măi frumosii puntii al deșchiderei sale, fu p'aci 
a peri. d'odată. Inzoriul Persanii, care acumii se 

Mareperico!! întindea assupra tâtei Asiei cunnoscute 
tunei ni) atat ș și assupra părţei oriintale a Afri- aținnea 

cei; care, prin urmare, înghițise tâte societăţele 
i
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civilisate alle antichitiiței— —pe Babylonia, pe Assyria, 
pe*Phocnicia, pe Acayptul, chiarii pe republicele 
grecesci d'în Asia Minoră — și care în fine sup- 
pusese pe Thracia şi pe Macedonia, dori să mal 
absârbe şi pe Grecia ; și în acellaşi timpii, Car- 
thagul făcea unii sfortzii mare, ca să. suppue ju= 

gului săi pe Greci din Sicilia. - : 
Nu intră în subiectul nostru de a adduce. a- 

minte minunele de heroismnii alle unora, de dibă- 
cie alle altora, prin care uni grupi de republici 
mici, occupândii, cu tâte, o superficie de ptmântii 

mai puginii întinsă, de câtii aceia a unuia din | 
principatele n6stre, nimici armiele;i. fotele formi- 
dabile, care năvăliseră assupră”, şi reduse unul din 
celle mai mari imperii, de care face pomendlă his- 
toria, a nu se mat lupta de câtii pentru existinţia 
sa, și prin care, una d'în coloniele salle triumphă, 
întrună chipii nu mai puţinii decisivii, de uni altii 
vrăjmașii toti atâtii de formidabilii. Vommii face 
ânsă o băgare de semă, care nu se pote face, de 
câtit pentru unii forte micii număr de mari eve- 
nimente alle historiei. Acesta este, că nimeni . nu 
pâte spune astădi, care ari fi fosti historia civi- : 
lisațiunei n6mului homenescii, daca Provedinţia arii 
fi pussii alte pagine în historia Greciei, în ldcul 
acellora care începii cu dioa bătallici de la Mara- 
thon ; daca nu: arii fi lissată, prin urmare, secolul 

„lui Pericle, secolul lui Alexandru Șe a; Şi daca, 
cândii făcură cotropirea lumei, Romani arii fi găsită 

civilisațiunea asiatică și pe cea africană, în Europa, 
în locii de agăsi citilisațiunea grecâscă în Asia... | 

„Pare că Grecii simţiră că triumphul lori as- 
*
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supra Asiaticilor, eră acella al civilisațiunei assu- 
fireelsedes-, pra barbariel. Îndată ce lupta se termină, 

n cu.- A . . . . 4 a . tura artelor. 4 mândri și ferici de chipul îi care își împli- litteriilor şif . . . seiinţielor, ) niseră marea și nobila missiune, care le 
căduse în parte, ei se puseră cu tâtă lăcomia, de care 
natura lorii era capabilă, a' se desfăta în gloria nnai 
așa frumosi triumphii, astii-feli cumii cuvenea nu- 
mai n&mului cellui mai intelligiatii, celui mai plinii de 
esthetică și celui cu imaginațiunea, mai frumâsă, 
care a existatii. Diafetul lorii fu de a lăssă geniu- 
lui lori frâul slobodii, ca să exalte, prin historiă, 
izbengele lorii și acelea, alle strămoșilor lori şi 

„ca să celebre, prin poesie şi prin artele frumose, 

* vilisațiunei, 

PY aceste d'în urmă, precumii și virtuţele care pro- 
duseseră și pe unele şi pe. celle lalte;.și de a 
lăssa assemenea gândirei lorii tâtă libertatea, ca să 

„se inalțe în concepțiunele celle mat  transcendinte 
și celle mai îndrăznetze, în speculațiuuele lorii as- 
supra adevărului, în lumea ideelor, și in cercetă= 
rele lori, în lumea fapturilor. Sborul ce luă atunci - 
cultura greceâscă, fu âns& de scurtă durată, pentru 
litteratură ; dară în sciinție și în arte, elii se măn- 

; ținu, pînă chiarii după ce Greci își -perdură li- 
bertatea. o 
sira Este păccatii,-că marea cultură intelec. 
se stări a ci-(tuală a acestei națiuni nu fu de agiunsii, 
ca să curetze cu totul năravutile lorii de asprimea 
barbariei, dară că ea fu de. prisosii, ca să favorise, 
întruni gradi înaltă, desvoltarea corrupțiunei loră; 
şi că, prin urmare, frumâsele pagini alle historiei 

” Grecie d'în' acea epocă, să fie întinate, pe de o par- 
te, de recitul de sacrificit humane și de omoruri 

.
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publice săvârşite assupra unor personnagiui, al că- 
ror caracterii a fostă, în toți timpi, recunnoscutii 
sacru, chiarii de popoli sălbatici; și pe de altă par- 

e, de recituri de trădări şi de acte de ceu mai 
degrădătore venalitate, d'in partea hâmenilor, căro- 
ra sorta, dete rolurile celle mai nobile, în acâstă 
frumâsă dramă. . 

* Dară să ne întorcemii la, subiectul nostru. 
ional eu În timpul resbellelor Medice,.pe lângă 
resbellelor îi Anacreon şi Simonide: și pe lângă 
philosophi, Ocellii, Parmenide, Diogene şi Heraclită, 

„de care amimnii vorbită mai 'susă 7), ma! înforiră: 
Pindari, Aeschyli, philosophi pythagorici Iceta sait 
Niceta d'in Syracusa și Alemaeon din Crotona, 
philosophul ionicii: Anaxagora în Clazomene. ş.a. 

„În atilepiie) Luy Iceta uni faci honorul, de-a fi avttii 
prima noțiune despre revoluțiunea pământului în. 
giurul s6relui, attribuită de alți lui Philolaii, de 
care vommii avea a vorbi mai târdiii;. Alemae- 
on scrisse o operă, assupra medicinei, și fu primul 
a disseca dobitâce; Ionianul Anaxagora făcu“ mari 

inaintări sciinţielor physice, și fu primul d'intre 
Greci a se înălța la idea une) fiinţie supreme, dis- 
tincte de lume.  Câtii despre poesie, numerâsele 

“în poesie. ) monumente, prin care Greci voiră să per- 
petue memoria deosebitelor evenimente alle res- 
bellului Medicii, deteră în acâstă epocă, lui Simo- 
nide,al căruia ammii văduti talentul pentru elegiă?), 
occasiunea dea întrece assemenea pe toți cel d'ina- 
intea lui, în epigramma heroică; Piudarii merită ti- 

1) Vegi pag. 65-66. — 2) Vegi pag. 65.
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tolul de “principe al poeților. Iyrică, prin enthusias- 
mul, harmonia, -stylului și viuiciunea, figurelor, cu 
care cântă- premiurile căpitate la jocurile “publice 

„alle Greciei; şi Aeschyli, unul d'in heroi de la 
Marathon, de la Salamina şi de la Platea, creă, 
putemii dice, arta, dramatică, substituindi theatrul 
permanintiă, carruluii umblători al lui Thespis, în- 
troduchendii întrebuintzarea decorațiunelor și costu- 
melor ș. a..Ca opere dramatice, celle şepte tragedii, 
care ne mai rămânii, din vre o şeptedecă saii optă-decă 
ce el. compuse, de și pline de frumusetzi poetice 
și dispusse, pâte, cu mai multă regularitate de câti - 
acellea alle lui Phrynichii +), lassă âncă multi de 
doriti, subt cell din urmă rapporti; şi portă, în 
tendinția lorii spre teribilă, ca dectii, și în carac- 

"terul exageratii și supranaturală al personnagiurilor, 
stampa unui gusti învechitii pentru acea virstă a 
civilisațiunei, + aa 
Aaaa i ) Câtii despre artele frumâse, totii ceia ce 
avemii a (lice pentru acâstă epocă este, că se ve- 

“de, că elle făcuseră mari înaintări, fiind că, după 
Vitruviii, nu numai regulele prospectivei “erati appli- 
cate de Agatharehii,: în zugrăvela, decorațiunelor” 
theatrului,. pentru represintațiunea tragedielor” lur! 
Aesehylii; dară că principil acestei părți a artei 
eraii așeţlați de către dinsul, în o. operă și, îndată 
la urmă, desvoltați întruni felii sciintifică, de că- 
tre: Heraclitii d'în Ephesi, de care ammă vorbitii 
în epoca, precedintă, și de către celebrul philoso- 

. 

1) Vegi pag. 62. 
4
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phii atodicii, Democrit din Abdera, care a trăită 

în epoca urnătâre. 
„arte ori | Curtea lui Hieront Li tyrgbul Siracusei 
Hieroasmă ((478 — 467. în Chr.) fu. în timpul unei 
tyranna! Sy- -| ; 

racassei. — Ppărţi a, acestei peridde, locul de întălni-. 
re a totii ceia ce Greci aveati mai illustru, în lit- 
tere. Simonide muri întinsa în virstă de 90 anni; 

pina Aeschylă, Bachylide d'in Cei — poetă 
yricii, de la care mai rămânii fragmente, — Epi- 
charmi d'in Cou — philosophii pythagoricii şi poctii 
dramatici, care făcu și clii să înainteze comedia 
și pe care Plautii a imitatii adessea, — şi mulți 
alți, pote, o honorară cu petrecerea lorii. 
sere | Acest epocă este însemnată în historia 
ale Cariba” [geographici, prin doo călletoril de desco- 
periri întreprinse diîn ordinul Carthagului: una, 
în mirele despre nordul Gallici, unde Himilcon ex- 
ploră mai cu s6mă țârmurile Insulelor Britakii ice și 
alle Cassiteridelor (Sorlingues) ; cea-i-Paltă, pe lângă 

țărmurile occindentale alle Africe), de către Han- 
"non, care înaintă- pînă subt parallelul 27 le, după 
uni geographi, pînă subt cell 23-lea după alți; pint 
chiar la Capul cellor trei: Virfuri, pe țărmul Gui- 
nej, subt al 5-lea parallelă, după unii al treilea felii 
de a interpreta relațiunea periplului.



- OAPITOLU. pie ÎN 

ul a: 
VÎRSTA VIRILĂ A CULTUREI HELLENILOR: 

$ I. Secolul lui :Pericle, — Tendințiă spre idealul 
mareţiului în artă şi litteratură. — Începutiă de 
* alterațiune a nivavurilor şi gustul. 

, 
1 SeDigEsC) Eccă ne asiunşi la midjlocul secolului 

CHR. V-ea înaintea cret chrestine, la începutul Şecălnl Ii) acelei periode, care s'a numitii Secolul lut 
Pericle, fiindă că începutul ci fu însemnatii de adni- 
nistrațiunea acelui homii de stati, la Athena. Acestă 
epocă este cea mai frumssă a culturei Grecesci; 
nu dâră pentru că tâte ramurile acei culturi sarii fi aflatii atunci în apogeul lori. "De Și acâsta'es- . 
te adevărată despre architectură şi despre tragedie; 
sculptura și pictura, âns& abia atunci întrart în pe- 

„ rioda perfecțiunei; philosophia,' era și ea abia în 
prețlioa epocei salle cellefrumose; și sciințiele phy- 
sicomathematice 6raii încă departe de o assemenea,. 

„virstă, Ceia ce face mat cu sâmă frumusetzea, a 
- costel epoce este, că atunci devine sensibilă im- 
pulsiunes, ce consciinția superiorităței lori imprimă 
geniului Grecilor. E 
Mare îafru- | Invasiunea, Persilor redusese în cenușă 
Seat. r &re-[tâte oraşele Gieciel. O dată, scăppată de. 
dinsa, elle se gândiră a se scula d'în ruinele lorii 
atâti de frumâse, câtă” o erta starea, înaintată a 
culturei; și să deteră, care mai de care, fericitei 
manii de a, se împodobi cu monumente, demne de” 
națiunea cea mai civilisată Și cea mat. puternică
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“dân timpul săi: manie care deschise 0 întinsă car- 
rieră, exerciţiului talentelor cellor mari din acea 
epocă, în artele frumâsc. 

Întramuseleră) Athena, care luase cea mai mare parte 
în luptă şi în biruintză, lăssă departe în urmă” pe 
tâte celle Palte orașe, subt rapportul numărului, 
frumuscței și magnificențici monumentelor sale, 

„Sabt Cimon.! Cimon, care dirisse politica acellei repu- 
blici îndată după resbeljlii (—449 în. Chr.), începuse 
infrumuseţiările acellui oraşii, împodobindul cu 
grădini și cu preumblină publice, şi înălțândi vre o 
câteva zidi, dintre care micul templu al. lut 'The- 
seii care există și astăgi. Dar& Pericle, amicii 
Sat Perle passionnatii al litterelor și al artelor, fu 
Chr. mai cu sâmă acella care dete, lucrărelor 
de infrumusețiare a Athenei, acea activitate, care 
făcu d'întriinsa, primul orași al Greciei, cell pu- 
cinii subt acestă rapportii. 

„ Administraţiunei lui Pericle sânt datorate: 
templul Minervey, cunnoscutii subt numirea de Par- 
thenon, cea inal frumâsă producţiune a architecturel 
Grecesci, “înălțată la locul cell mai apparintii al 
acropolei Athenci; Propylecle, pârtă triumphală a 
acestei citadelii, demnă de monumentele ce conți= 
nea acâsta, și d'în care ma! rămânii astădi frum6- 
se rămişitze; şi Odeonul, d'în care nu remâne 
mat nimica, care să ne pâtă da'o idee despre diusul. 
Zeii contin] Între monumentele: ce scimmii că. s'aii 
ri ata i in timpul lui Pericle, în celle V'al- 
te orașe grecesci, acellea despre care putemii să 
ne formămit 0 idee, sait d'în deseripțiunele autori- 
lor .care le aii văduti âncă în picere, sai 'diin r& 

-.:
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mășitzele astăgi existinte, vommii mai cita: templul 

Ceresei și Proserpinei de la Eleusina, în Attica, u-. 
nul d'in celle mai mari ce Greci, ai zidită în mar-. 
mură, și singurul, cunnoscutii, fără peristylii exte- 

riori; acella al lui Apollon de la Deli; uni altul 
dedicatii aceleiași divinități, la Bassae lângă Phy- 
galia în Arcadia; în fine acella al Dianei la Ephesă, 
cellii mai mare și mai bogati templu grecescit şi 
a cărui” construcțiune, începută unii secol mal. 

nainte, fu împinsă cu vigorii în acestă epocă și fu 
terminată în annul Ii al XCiee olympiadei (420. 
în. Chr). „. , E 
Arehitectura)  Descripțiunele şi rămășitzele acestor mo- 
ră |umcnte ne dovedeoscii, că - architectura 

Grecâscă agiunsese acumii la culinea desvoltărei ei, 
prin frumuseţia proporţiunelor între plinii şi de- 
şertii, între deosebiți membri ai ordinanției, și în- 
tre deosebitele părți alle aceluiași membru; prin 
cumpănirea, cu unit gustii rarii, între ornată și sim- 
plu; prin frumuseția formelor deosebitelor elemente 
de ornamentațiune; prin admirabila cumpănire în- 
tre salitele şi reintratele deosebiților membri şi 
ciubuce,.ca.să producă acea  harmonie încântăt6- | 

re în effectul chiaroscurului lori. 
Mare impor? Ca să ne putemii forma o idee de. im- 
tanţiă ce pu- 

meaă Greci € portanția ce avea, în apprețiuirea acel- 
la înfrumu- - N 

sejarea era-] lei națiuni, înfrumuseţiarea țărrei ori, 
trebue să ne aducemii aminte, că tâte templurile 
din Grecia propriii-qissă, mai cu s&mă d'în acestă e- 

pocă, sânt de marmură albă de cellit mai înaltii pre-, 
țiii; și că Propyleele singure costară 2012 talenţi, saii 

apprâpe unii million de galbeni; care, ținendi so-
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cotâlă de deosebirea între valorul de atunci al. 
metallurilor. preți6se și cellii -de acumii, ari repre- 
sinta unii prețiii apprâpe gece ori mai înaltă. 
Cei mai mari) Celli mal mare architectii d'in acea e- architecți din . , , , 1. scai) pocă şi, pote, d'in tâtă antichitatea gre- 
cescă, fu, după tâte apparinţiele, Ictinu, care clădi 
singurii templul lui Apollo de la Bassae și, împre- 
ună cu Choroebii, cu Metagene d'in Xypeta (în Attică) 
şi cu Xenocle d'în Athena, pe cellii de la Eleusina, 
care în fine avi gloria, înpreună cu - 'Callicrate, 
a înălță Parthenonul, dară despre care nu săscie ni- 
mică mai multă. A 
Pictara. - | Primi pictori greci, -alle căror opere. 
ai pututi fi vădute și judecate de «ritici antichită- 
țeă, ai înfloritii mai cu s6mă în epoca următâre. 
De aceia. lăssimii de ce camii dată de a vorbi de: 
cină d Cât Pentru starea sculpturei d'in 
eul Și [ pocă, este destulii să citămă nu- 
mele lui Phidia, lui Ctesilaii, lui Myron și lui 
Pidia . a! Poljcleti d'în Sicyona, ca să ne facemii 
o ideă despre dinsa. Phidia, născută în Athena, 
formati în scâlă unui Hippia, saii în acria a Ar- 
gianului Hellada, fu privitii de cel vechi ca J7o- 
merul sculpturei, că singurul care isbindi a repre-. 
sinta de! într'unii chipii demnii. Nu se cunnâsce nici o 
rămăşitză care să se potă attribui lui; dară, cum | 
elii avu, subt Pericle, o mare parte în direcțiunea 
lucrărelor de înfrumusețiare a Atthenci și, mai cu. : 
s6mă, a ornamentațiunei Parthenonului, se privesci 
cu cuvînt ca eșite, de nu din studiul săi, dară 
cellii pucinii d'in acellea alle scolarilor săi, sculp- 
turele care omaii acelli nionumentiă şi d'în care, 

*
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celle ce mai rămânii se păstrâdă în museul bri- 
tannicit la Londra. Perfecta cunnoscințiă a adevă.: 
ratului și simţul adenci al frumosului,.în formă, 
în mișcare și în expressiune; gustul exquisitii, cu care 
artistul păstră .d'in adevăratii, numai ceia. ce. este 

nobilii şi frumosi, lepădândii toti ceia ce estevul-. 
„garii, în Animali nu mal pugină de câtii în Homii; 

" combinarea, în. stylul lorit, a. grațiosului cu sim- 
plul, faci, d'în. acelle sculptut, modelul neimi-: 

_tabili al frumosului și mărețiului ideali. Nu este 
"mai puţinii de admirată, într'insele, grația în a- 

vuncatul draperielor; dibăcia, în composițiune, cu 
care s'a evitatii. cea mui mică confusiune, în or- 

dinarea processiunei, care este subiectul friseă cel- 
lei; măsura gradului relievului, atâtii în acesta câti 
'şi în metopuri, cu effectul ce trebuea să producă 
la puntul de vedere, de unde aveaii a fi privite, și 
la (lioa de care aveaii a fi luminate?). 

D'în operele lui Ctesilai, vechii admirait mai 

cu s6mă unii Resbelnici murindă, de bronzi. Uni 
critică ai credutii vede o' copie a acestei. opere, 
în” Gladiatorul -murindă din museul Capitolului ; 
acesta ânsă este învederatii din o epocă multi 

posteri6ră. Myron, scolarii al unui Agellada d'în Argu, 

pe care uni confundii cu Hellada, dascălul lui Phi- 
dia, eră neimitabilii în represintarea dobitâcelor. 
Cu tote acestea, se cită ca capi-d'operăal lui, unii. 

1) Este curiosi a observa ânsă, că sculpturele templului lai Thescă, de 

care ammi vorbiti mai susă (pag. 73), care arii urma să fie 6re-cumă 

mai vechi de câtă alle Parthenonului, sunt cellă pucină atâtași de fru- 

mâse, ca şi acestea; şi că acellea alle templului lui Apolo din Bassac, 

ziditit în urma . Parthenonului N lucrate pote totă de scolari dai lui 

Phidia, sunt de:0 executiune oaze-cumiă înferioră. 

.
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“Discobolil de bronzii, după care potă fii copiaţi; 
Discobulul de la Vaticanii, purtândii- înscrissii  nu- 
mele lui Myron, sai mai bine acella de la palatul 
Massimi totii în Roma, Myron mai este. celebru și 
pentru rivalitatea sa contra lui Polyeletii, scolarii, 
că și dinsul, al lui Agellada şi care în timpul stu 

„era, de către uni, preferitii chiarii.lut Phidia, pâte “ 
ca mai fideli imitatorii al: naturi. Orl Și . cumii, 
Polycletii exercită o mare influințiă assupra artei. 
Eli scrisse unit tractatii despre proporțiunele con- 
stitutive harmoniei sait frumusseției. trupului home- 
nescii, și applică cu atâtă izbândă acel principi, 
la compunerea unei -statue, în câtii. că. acâsta, con- 
siderată ca capii-d'operă al săi și cunnoscută subt 
numirea, de Canon (regulă), fu multi timpii ună 
obiectii de studii, pentru :cei ce s& consacrait 
artei. 
Literatura, ) Acestă epocă, care vădu asti-felii ar- 
chitectura Grecâscă agiunsă la - apogeul pafecțiu- 
ncă. și sculptara la cell mai înaltă gradi al ve- 
Herodotă, ) ritățel compatibilă cu idealul orandiosului Sophocie şiţ , . . / Eurypide. ) şi sublimului; mai avu gloria de a vede 
înflorindii pe, Herodotii, adevăratul tată al historiei, 
şi de a vede tragedia grecâscă înălțânduse la pun- 
tul supremii al perfecțiune salle.. Historia, la 
care Herodotii lucră, de la începutul acestei pe- 
riode (către 465 în. Chr.) până pe la sfirșitul vieției |. 
salle (406), scrissă în unii stylii simplu și .barmo-. 
niosii, este cea mat vechie historie profană ce nea 
agiunsu; și atâtii pentru frumuseţia ei ca operălit- 
terariă, câtii și pentru pretidsa sciințiă ce ne îm- 
pertășesce, este unul d'în monumentele celle ma!
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nestimate, ce ne a lăssatii de mostenire antichita.- 
tea. Ea este assemenea multii interessantă d'iîn 
puntul de vedere al historiei geographiei, pentru 
descripțiunele, ce conține, de țărrele dintre marea 
Caspică şi golfurile -Persicii și Arabicii, precumit 

şi de Seythia, de Egypiul ş. a. In tragedie, So- 
phocle, admirabilii pentru correcțiunea, harmonia și 
mlâdioșia stylului, făcu se predomine acțiunea, as- 

„supra epopeei şi părților Iyrice alor lui Aesciyli, şi 
adduse heroismul personnagiurilor, la proporţiună mai 
pucinii  gigantesci. Euripide merse mai departe: 
elii întrodusse limbagiul ordinariă, reduse carac- 

„terul personnagiurilor salle li proporțiuni apprâpe 

de naturali si, întruni styli care este modelul e- 
leganției, isbîndi a exprime passiunele tântre, cu 
o delicateţiă de sentimentii, necunnoscută pînă la - 

dinsul. 
Strană alle- ] Este „unii faptă din ceile mai curi6se, 

+ gere a subi-. , 
cctelor core ce ne presintă historia Grecilor din a- 
acesterepocol cestă epocă, și care nu pote să se ex- 
plice, de câtii prin caracterul exclusivii religiosă 
al artei și al poesiei la, dinși, Acesti fapti. este 

că, de și “acţiunile lorii d'în resbellul Medici fură de 
0 frumuseță și de o mărime, de natură a inspira 

 celle mai sublime creaţiuni alle imaginaţiunei: elle 
nu fură ânsă nici odată —nu cunnâscemi excepţiune 
de câtii Persi lui Aesehylii — luate drepti subiectii, 

saii de către poesie saii de către sculptură; şi cinevă 
să simte prinsii de mirare vădendi — într'o epocă” 
cândii Grecia trebuia să fie bâtă de suvenirul pros- 

pătii al biruintzelor de la Marathon, de la Salamina, 

de la Platea—biruintzele .carrelor şi luptătorilor, în-
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spirândi musa Iyrică a lui Pindarii, şi bătălliele 
dintre Centauri şi Lapithi şi processiuni religi6se, 
formândă subiectul bassi-relievilor nemuritori ui 
metopurilor și al friselor numerâselor templuri, 
înălțate în acea occasiune. o E 
începută de ) Una d'în legele supreme, la care este 
elenilor. Jsuppusă viâţia societăților homenesci, es- 
te: aceia a miscărei constante.: Cândi dară, în 
mersul el, o socictate agiunge la puntul culminant 
al carierrei salle, uu este pentru ca să se opriscă 

„accolo, ci pentru ca să urmeze callea, cu acellași 
passă, începândii scoborișul, care se află totii-dau- 
na pe. partea cea Paltă a înălțimel. La: acestă 
punți al carrierei salle să află Grecia, în timpul 
luă Pericle. Nu numai cultura ci, fără să încete- 
ze de a înainta, lassase departe îndărătii tâte ci- 
vilisaţiunele antici, care o precedaseră; dart; în 
unele ramure, ea să afla, în acellii momentiă, în 

„ună gradii, la care: societățile moderne s'aii siliti 
în zădari a agiunge. Ea ma! era atunci societa- 
tea cea mai puternică a lumel cunnoscute; aureola 
de glorie, cu care fusese cununnată,. prin trium- 

-phul sti cell prâspătii, era âncă cu totul curată; 
și frumâsa historiă a cellor ș6pte secol ai june- 
țieă „el și ai vârstei ci Dărbiitesci, pînă laannul 431 
în. “Chr., nu fusese âncă pătată de tristele pagini 
care îl formă urmarea. Timpul scădere âns& so- 
sise; și nu este ancvoe de a% zări semnele, chiarii 
în midjlocul acestei stări, al căreia lustru orbesce 
vederea. Ammii semnalati mal sustii uni începutii de 
alterațiune a năravurilor publice, în sînul el; a- 
cumă corrupțiunea începuse a produce eflectele sale,
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In arte și. în „literatură, p'intre splendorul acestei 

“epoce, se întrevădă, pe ici pe colea, symtome de 
unii  începutii de altegațiune a gustului. Mai susi 
exprimarămi bănuiala că, în sculptură, fidelitatea 
de imitațiune începea a fi prețiuită, ma! presusii 
de idealul frumosului și: sublimului. In architectură 

__ assemenea, vedemii că începe a să exagera ușuri=- 
"mea proporțiunelor, a să căuta îmbilșugarea de or- 

namentațiune.. D'în 74 moduluri de înălțime, ce 
aveait col&nnele dorice, în vechiul : templu. de la 
Corinthii 5), elle agiunseră la.103 în. Parthenoni— 

care,. după părerea tutulor hâmenilor cu gusti, e= 
ste conceputii în proporțiunele celle mal grațiose, 
compatibili cu gravitatea maiestâsă, caracteristică 
acestui ordinii. Curândi-ânsă elle avură 12 moduluri, 
în templul de la Deli. Pe lingă acâsta, ordinul Do- 
ricii însuși păru prea simplu ; şi Mnesicle nu'l în- 

trebuintză, de câtii la exteriorul Propyleelor,: pre- 
ferinduă ordinul onicii, mat elegantă, pentru interi- 

orii. . Ictinii făcu assemenea la templul de la Bas- 
sae, Daca timpul ari fi lăssatii să mai trăiască 
vre 0 operă dalle poeţilor tragici, posteriori lui 
Eurypide, ammit fi-vădutit într'însele că, și în po- 

esie, vre 0 câţi-va passi făcuți mai "nainte în cal- - 
lea, în midjlocul căreia geniul lui Sophocle și al 
lui Eurypide sciu a se opri, fuseseră de agiunsii . 

ca să facă, chiarii d'în poesie, o imitațiune servilă 

a naturei, .- ----. E a - 
Pilosophia 1 Daca, în explorarea lumei ideelor pentru 

căutarea, adăvărului, geniul Grecilor, în acâstă e- 

1) Vegi pag. 51,
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pocă, fu mal puţini ferice, de câtii în căutarea 
frumosului; totuşi sfortzurile făcute în acâstă car- 
rieră nu merită mai pugini adinirațiunea nostră ; 
pentru îndrăzndla şi varietatea conceptiunelor. În 
cursul acestei epoce, Zenon din Elea, şcolarul lui 
Parmenide 1), împinse la celle din urmă consequin- 

“ţie, principiul . unităței absolute âl sedlei cleatice 

Și, negândi sciințici ori ce altă obicctii de: studiii, 
afară din lumea metaphysică, crei sciinția dialec- 
ticiei ca să 'şi susție doctrinele; Leucippii din Ab- 
dera saii pote din Mileti, scolari, după uni, das- 
călăi, după alți, al lui Zenon, imagină systemul de- 
șertului și atomelor, desvoltatii în dată de scola- 
rul săi Demorcritii, iarăși d'in Abdera, și mai târ- 
Qiii de Epicuri; în fine Timeii d'in Loeri în Gre- . 
cia Mare, Win șe6la Italică, pregăti, pentru Platon, 
systemul ideelor, prin al stii Zractată despre su- 
fetul Lauri și al Naturei, care bi sa păstrati 2), 
feiinibl0A t În. historia sciințielor exacte, acestă e- 
pocă este iarăși: însemnată prin systemul lumei, 

propussit sait nuțmai susținutii 2 de pythagoricul 
Philolaii. Chiariă cândii acestii systemit nu arii conține. 
întregă idea, desvoltată și demonstrată de Copernicii, 
vre o 18 secoli îns târdii,.eli totii are meritul de. 

4 conţine, celli puginii, principiul mișcărei pămân-" 
tului în giurul unui centru al lumei.: 

S 

1) Vedi pag: 65 — 66, 

2) Uni îuvtțaţi eredăi, că actstă operă nu este, de câtă o prescurtare & 
sublimalui Timeă al lui Platon, 

3) Vegi pag. 69, 

| 6
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Ş 11. Corrupţiunea philosophici: Sophisti. — Mă- . 

rețiul în artă și litteratură se susține. — Înaintări 
în sciințiă. — Triumphul Philosophiei assupra So- 

phisticei. — Primele visite de Romani în Grecia, 

izoat O dată ce corrupțiunea văsbătuse atâti 
îN, Can. | de adencii în n&ravuri, o dată ce ca să 

Seal Vintinsese la gustii, era nepossibilă ca ide- 

„ele să rămâe scutite, O sâmă de învitzători sa-' 
lariată de grammatică și de rhetorică, Sophisti, se 
înalţară în scâla de philosophie; ânsă de o philo- 

sophie a negațiunei și r&sturnătâre de ori ce con- 
« vicțiune.  Protagora din Abdera, scolarii 2] lui De- 
mocritii!), și care în acâstă epocă dea învătzătură 
în patria sa și la Athena, fu unul din cel mai în- 
drăzneți d'în acesti sophisti. Eli puse în îndoială 
chiariă possibilitatea unci philosophii, susținendii pos- 
sibilitatea, de a demonstra pentru și contra, în or 

ce quostiune; și “sgudui credinția în existenția unei 

morali, susținendii că noțiunele de virtute, de ade- 
“vării, de Dumnegeit chiar ș.a. nu sânt, de câtii 

creațiuni alle capriciului hâmenilor. 

nomani RA La începutul acestei epoce, -pe la an- 
nul 453 în. Chr., avu locu venirea la Athena, a cel-. 
lor trei commissari romani, trămissi ca să cullegă 

modeluri de .legislațiune.  Acâsta fu a doa visită, 
cunnoscută, fâcută Grecici, de cetățeni romani: pri- | 

ma fiindă fosti aceia a lui Brutu și a doi d'în fii 

lui Tarquiniu Superbul, la Oracolul de la Delphi, 
către annulă 507 în. Ch, Acea fiitâre stăpână a 

4 

  

1) Veţi pag. 81, . 

2) -
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lumcei, al cărui imperiu nu coprindea încă toti La- 
țiul, era âncă necunnoscută, chiarit “Win nume, Gre- 
cilor: numele că cellii puţinii nu se întelnesce în 
nică un autorii grecii, anteriori sfirșitului secolului 

„Via în. Chr, Cetăţeni d'în acellii orașii, cu ntravu- 
rile lut âncă simple Și necioplite — orașii în ca- 
re nu numai nu oxista âncă idea de litteratură saii 
de arti, dară care, după cumii se crede de uni, nu 

cunnoscea nici chiarii scrissul — făcură atunci cun- 

noscințiă cu o societate din. celle mai civilisate 
care aii existatii: și asta, în epoca sa cea mai bril- 

liantă; a doa-ţi, ca să (licemii așa, după cell mai 
gloriosii triumphi ce s'a căstigatii vre o dată de 
vre o națiune; pe la sfirşitul administrațiunei unui 
homii de statii, Min cel mai înțellepți și din cei 
mal virtuoșă; în 0 epocă, în fine, cândi ea devenise 
centrul vieţei intelectuale a nâmului hellenicii: 
puntul de întâlnire ce'și detesert toți hâmeni cei 

mari în tote genurile, “aiu tote orașele Grecesci, 
ca accolo săși exercite talentele, să dci învătză- 
tură de artele lorii, să propue doctrinele lori cel- 

le nouă, să publice descoperirele lori, să expue ad- 
mirațiunei publicului cellul mat cu gustii capetele- 
doperă alle lorii, săși așede studiurile, să tragă 
inspirațiuni ş.a. Acel hâmeni ncciopliţi şi igno- 
ranți avură astit-felit occasiunea, de a audi pe Ana- 
xagora propuindii noua doctrină a existânţici unei 
Fiinţie Supreme; dea audi lecţiunele de dialectică 
alle lui Zenon dn. Elea; de a aui pe Protagora 

resturnândii ori ce altă sciințiă, afară de aceia de 
aşi face norocul și starea; de a assista, la primele 

represântaţiuu alle capetelor: operă * alle lui So-
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phocle şi alle iul Eurypide; de a audi “pe Herodotii 
însuşi recitândii - primele cărți alle historici. lui, în 
presinția de auditorii numerose, și de a vede pe 
acestea, transportate deo plăcere, de unii felii ne- 
înțellesii lorii; de a visita studiurile lui Phidia şi 
scolarilor săi; de a adinira primele încercări alle 
pictorilor, e care aii contribuitii la gloria epocei ui:- 
mătâre; de a admira monumentele cu care Athena 
era atunci împodobită — ori câtii de modeste arii 

fi fostit acestea, în comparaţiune cu .acellea înălța- 
te de Pericle. Acei homeni erai însă pr6 groși 
ca să înțellâgă acestă dăsvoltare intelectuală, atătă 

ci ei. . 

Inceputiă ae acumii la epoca, cândi hidâsa 
că a Gre-[eorrupțiune a năravurilor publice își pro- 
dusse fructul. Ambiţiunea desfrânată a cetățenilor, 
ajutată de aurul regelui Persiei, semănatii cu di- 
băcie, addusese-acumii antagonismul între interes- 
sul democraticii şi interessul aristocraticii, ura 

„celor neavuţi contra cellor bogați, antiphathia, într 
elementul dorianii şi elementul ionianii, rivalitatea 
între deosebitele statură pentru possessiunea colo- 
nielor, aceia între Sparta şi Athena pentru domi- 
națiunea assupra tâtei Greciei, la unii gradă astii- 
felă, că, îni fine, în 431 în. Chr., o schîntee âpprin-. 
se, între Greci, acelle funeste contențiuni intestine, 

cate. erai a nu se mai sfirși, de câtii după 93 de 

auni de devastări şi de vărsări îmbilşiugate desân- 
ge, şi atunci împreună cu libertatea Greciei. 

"mai multă pentru ca să simță valorul exuberanți- : 

In cursul acestei periode 'a historiei Nimului
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Homenescii ânsă, desroltarea. sciințielor, a artelor 
şi a litteraturei, nu încetă de locii. Cei 27 de anni 
ai resbellului Peloponnesiaci — primul acti al a- 
cestei triste drame și care fu însemnatii, mal cu 
Sâmă, prin atrocitatea răsbunărelor săvirsite, şi 
d'intr'o parte şi din ccataltă, de către biruitori as- 
supra biruiţilor,' — fură cpoca triumphului ade- 
vâratei philosophil, epoca în care Ilistoria, Come- 
dia, Pietura agiunseră la perfecțiune, epoca appa- 
rițiunci unci noui sciinție, a Medicine. , 
Cenă mai) Thucydide, homii de statii și generalii în 
perfectii h 
fericirea] acestii resbellii, unul din capetele facţiu- 
nci aristocratice la Athena, gonită d'in țârra sa; - 

prin o justiție de partitii, formatii în arta de a scri, 
de către sophistul Antiphon din Rhamnuntii, fă 
cellit mai mare historicii ce produse Grecia. Eli 
ne lăssă o historiă a primilor noospregdece anni ui 

acestut resbellii, aâmirabilă pentru concisiunea Și 
„vigorul stylului, și care va fi totii dauna uni 

capii-Poperă, prin methoda sa, prin justiția jude- 
căţilor. și, mal cu sâmă, prin acea rigorosă logică | 

a orațiunelor, care a. formații cloquinția lui De-. 
mosthene. 

(am edra Aristophanc, athenianit după uni, Eginetii sait 
Rhodianii, după alţi, adduse din parte”, la perfec- 

țiune, Comedia Grecâscă, în celle 54 de bucăţi ce 
scrisse şi d'în care ne mai remânii 11, în care în- 
târse în risii, cu unii spiritii şi cu o causticitate 
demne de o mai bună întrebuintzare, totii ceia ce 

mat contribuea la gloria Athenci, în idei, în lucruri, 
în faptuni, în hâmeni.
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În Sculptură, Agoracriti din Argu. și 
Alcamene d'în Athena; scolari ai lui Phi- 

dia demni de dinsul, susținură gloria scâlei das- 
prurit) călului lorii. Pictura intră întu”o phasă 
perteețiunei-] cu totul nouă, subt -Polygnotii Win Thasii, 
subt Apollodorit din Athena, subt Zeuxis d'in He- 
raclea (pte a Macedoniei), subt Părrhasiu din E- 
phesii ş. a. Cellit dăntâiii fu adevăratul tată al a- 
cestei arte, daca este adevăratii că perfecționnă des- 

„Semnul, că fu primul a d6 expressiune făcielor şi 
că născoci polychromia — attribuită de alți lui Bu- 
larchii). Luk Apollodorii se attribue născotirea saii 
perfecţiorărea chiaroscurului şi a degradărei tin- 
telor. Zeusis pare a fi agiunsii pe Apollodorii în . 
harmonia, chiaroscurului. Se admiră mat cu s6mă, 
înt'însul, grandiosul . homericii al “stylului și fru- 
museția maschilă a formelor —- de care ânsă nu . 
se putu totii Wa una feri, chiari în fiurele de fe- 
mei, Aristotele reprobă, composițiunelor salle, lipsa 
unui effectii moralii, ce admira în acellea alle- lui 
Polygnotii. Parrhasiu întrecu pe toți “cei ce numi- 
remi, în ceia ce făceă excellinţia particulară fie. 
căruia, şi nu avu pe nimeni egualii, în” arta de a a 
imita natura şi, mai cu sâmă, în expressiunea!- înzimoe “i 

. telligintă “a făgielor. Ca să judecămii de prețiul 
picturelor lui, adducemu-ne aminte că, patru secoli 
mai târgiii, după Suctoniă și Pliniii, unit Melea- . 
gru şi Atalanta şi unii Archigalli, de dinsul, fură 
plătite de 'iberiiă 1,000,000 și 60,000 sestercii (ap- 
prâpe sal. 18,000 şi galb. 1 100) respecti. Să nu 

Sculptura se 
mănţine, 

  

1) Vei pag. 50.
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lăssămii ânsă, de a semnala aci unii exemplu de na 
potrivirele care se întelnescii, câte une ori, în na- 
tura homenâscă, adduchendii aminte, că unii așa 
mare geniii se afla întinatii de unit orgoliu și de 

o arroganțiă, care” covirşiaii t6tă măsura. 
Sclinţiele e Sciinţiele exacte erai acumii destulit de 
înaintate, ca, la începutul acestei epoce, în annul 
432 în. Chr., astronomul Meton din Athena să fi 
pututii stabili 'o concordanţiă, între annul civili al 
Grecilor şi cursul luncă, prin perioda sa gisă cu 

neacucdecueteridă :. care ânsă totii lăssă o ditferințiă 
de apprâpe 7 Y, horepe annii. În acestă epocă elle 
mai fură cultivate cu izbendă, de către Democritii 
d'in Abdera, de care anmii vorbiti mal sus 1), ce- 
lebru mai cu s6mă ca philosophii, scolarii al lul 
Leucippiă, al cărui systemii atomicii perfecţionnă. 

Despre înaintarea Mathematicei, putemii av o pro- 
bă în Ilippocrate din Chiu, căruia este datorată, 

între alte frumbse theoreme, quadratura lunulei: 
prima assimilațiune exactă, cunnoscută, a unci fi- + 

guri curvilinii. cu o figură rectilinie. Medicina cra 

Medicina sei nullă pînă aci; Ilippocrate d'in Coii, în care 
frumuseția caracterului era eguală cu geniul, o creă 
din methodele curative secrete, conservate prin 

- tradițiune în famillia sa, a Asclepiadilor, precumii 
și d'iin observațiunile' salle proprii. Tată, totii oda- 
tă, al hygienei, elit descoperi importanţia dicteticei, 

adduse chirurgia în ajutorul therapeutieci și re- 

cunnoscu, că acesta nu are de câtă a urma mersul! 
naturei. a 

v 

1 Vedipag. 81. ! a
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Philosophia ) Dară homul care, mai cu sâmă, făcu slo- restaurată: . y | - . Socrate.  J ria acestei epoce, fu Socrate d'in Athena, 

A acella care, d'în tâtă antichitatea păgână, practică, 
cea mai curată virtute și care plăti cu 'viața, ca 
corruptorii al junimei, crima de-a fi protestatii 
prin preceptii, ca şi prin exemplu, contra corrup- 
țiunei secolului stii. Socrate ânsă face epocă mai 
cu s6mă, în historia dăsvoltirei spiritului homeneseti. 
Scdlele de philosophie a lui Thales și a lui Pytha- 
gora, precumii și acellea, care eșisere. d'intr'insele, 
nu suppuseseră învestigațiunei lori, de câti lumea 

„ exteridră, cu exclusiunea complectă a, raţiunei saii 
a intelliginției homului. Sc6la eleatică, d'în contra, 
nu admisese ca sciințiă unică:și universală, de câtii 
pe aceia care arii av6 rațiunea de obicctii ; şi con- 
flictul între aceste doo credinție philosophice, unitii 
ci extrema slăbire a n&ravurilor, înlesnise izbânda 
sophistilor. Doctriuele acestora erati acu mii trium- 
phătoră, subt Gorgia d'in' Leontii .și subt rivalul 
stii, Prodicii d'in Iulis, scolarul lui Protagora. So- 
crate fu :acella care le nimici. Eli recunnoscu şi 
demonstră existinția unei sciinție universale îmbră- - 
cişindii, totii odată, lumea, physică și lumea meta: 
physică. Deşi nu așellă vre o doctrină systematică, 
cli puse ânsă înndamentele adevăratei philosophii; 
însemnândii callea, cercetăreror în gândire, pentru 
viitorii; indicândi chipul de a înainta, Sicură, pe 
dinsaș aședândi împărțirea firâscă a sciințici, în 
dialectică, phuysică și ethică; şi puindii vre o câteva 
base sicure, în fie-care dîn aceste trei ramure alle 
cunnoscințielor. Sc6la lui Socrate fu tulpina tutulor 

,
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acellora, care aii părut de atuuci în Grecia, a- 
fară din accea a lui Epicurii 

Ş. III. Metaphysica lu Ielleni, în Apogeul ci.— In- 
aintări în Sciinţiă: — Tendinţia spre frumosti 

şi grațiosă în Litlcratură şi Artă. 

Valea — 1 Epocei lui Socrate urmă îndată aceia a lut IV-lea BEC 
x. Cuk. “J Platon, scolarul săii. Ea fu cea mar brif: 
peirosophia liantă epocă a philosophici grecesci. Pla- 
ton, conitinuândii opera dJascălului sti, se puse sc- 
riosă a cerceta, nu Fiinţia, ci Sciinţia;, și fu, ca să 
(icemit astii-feli, (undatorul psychologiei cellor 
Vechi. Concepândii o sciințiă nedependintă de im- 
pressiunele simțurilor și de judecăţi, elit căută o- 
biectul rațiunei în afară de universul materialii. 
După dinsul, din Dummnedeii — supremul bine, u- 
nitate originală, în care rațiunea și fiiinţia sun 
una—purcedii, pe de o parte, raţiunea homenâscă, 
pe Mailaltă parte, acelle dej care formă trăssura 
caracteristică a systemului săii: typuri, avândă sin- 
gure o existinţiă reală absolută, după care se află 
formate tote ființicle, prin participarea cu care, in- 
divide deoscbite formi o aceiași specie, şi care sunt 
totii ceia ce rațiunea: pâte percepe. De Și Sa re- 
probatii, cthicei lui Platon, lipsa noțiunelor de da- 
torii și de responsabilitate; ea conține însă mo- 
rala cea mai perfectă a antichităței; și d'in toți pă- 
gâni, Platon avu celle mal înalte noțiunii, despre 
divinitate, despre virtute, „despre  nemortalita- 
te sa... - E 

Ori câtii de admirabil este Geniul lui Pla-
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tou, pentru :sublimitatea- concepțiunelor sale, elă 
nu este mai puţinii admiratit pentru forma inge- 
ni6să, cu care sciu să le îmbrace, și pentru fru- 

muscția stylului săi. De aceea scrierele salile, — 

privite ca cellă mai pre cțiosit -monumentii al dia- 

lecticei celor Vechi — vorii fi totii-d'a una unii mo- 
delii de analysă philosophică. 

Scâla numer6să a lui Platon fu numită Aca- 

demie din locul Athenei, unde elii şi, pe urmă, 

scolari: săi, propuseră doctrinele sale, alterate de 
urmașul stii siemegiații, nedemnul Speusibă, ne 

potul săii. Antisthene, unit altii scolari al lui So- 
crate, recunnoschândii, ca dascălul săi, că virtutea, 
constitue adevărata, fericire, dară ne vădendii viturtea 

de câtii în desprețiul bogătici, al luxului, al: mă- 

rimă, al sciințici chiarii, se făcu fundatorul a- 
cellci scoli: de philosophie care, pentru exagerațiu- 
nea unde scolari sti îi purtară doctrinele, fu chit, 

mată cyuică (cdiinesce). | 
Setinţiele «1 Sciinţiăle exacte, în cursul acestei epoce,. 

îşi urmară înaintărele. Platon. însuși, care căllăto- 
rise în Italia, în Egyptii s. a., și intre scolari 
și prieteni sti, astronomul: Eudoxti d'in Onidii, care 

studiase treăspregece anni în Egyptii, înpreună cu 
diusul, și addusese de accolo 'cunnoscinția annului 
de 365 de qille 6 horă, și mechanicul Archyta Win 
Taventii,. înavuțiră sciinţiele physicomathematice, cu. 

descoperiri însemnate; ei deteră, fie-care din parteși, 
soluțiunea problemului duplicațiunei cubului; și Pa 
ton mai demonstră, că angolui de reflexiune a. u- 

nui ragiiă luminosi este, egualii cu “angolul de inci- 
dinţi tm i
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Muncele lui Pythea d'in Marsilia fură și mai 
însemnate. Navigator şi astronomii, în doo căllă- 
torii ce întreprinse, primul dintre Greci, in ni. 
rele nordului Europei, clu visită insula 'Thule (una 
„din insulele Shetland, sati Iutlandul, sait Islanda,) și 
marea Baltică; și descoperi raylortul crescerci neegua- 
lităţei, între ile şi nopți, cu ceia a latitudinei, pre- 
cumii și adevărata situațiune a polului septentrionali, 
care era credutii, pînă atunci, că coincide cu steaoa po- 
larie. Eli bănui legătura între maree şi mişcarea 
lunci; și, prin observaţiuni gnomonice făcute în orașul 
stii de nascere, determină obliquitatea, celipticei în 
acea epocă, la 23049. Resultatul acestei observa 
țiuni fu importanti, mai cu scmă, fiindit că, com- 
paratii cu .acella al observaţiunelor făcute în China, 
pe la 1,100 în. Chr., pentru determinarea solsti= 
ciilor de vară şi de iarnă, precumii şi cu al cellor 
făcute la Athena, de Meton și Euctemon, în 432 în. 
Chr., „pentru determinarea solsticiului de vară, clă 
dă prima dovadă a scăderei secularie 'a acestui 
angolii. | | a 
Liueratara ? IN Litteratura acestei epoce nu găsimii 
de.citatii, de câtit muncele lui Xenophon, altii şcolarii 
al lui Socrate, generalii cellor Dece-mii; în retra= 
gerea-lor, și totii o dată scriitorii care, pentru  dul-. 
ceţia şi eleganția stylului, fu supranunitii Albina at- 
tică.. De la dinsul avemii, între altele, historia Greciei, 
d'iîn timpul sâii: continuațiune aceleia a lui 'Thu= 
eydide, bănuită âust de multă parţialitate pentru 
Sparta. 

Starii put6 qice, căcu Xenophon se sfirşasco, * 
pentru noj, epoca frumosă a litteraturei grecesci,:
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daca, în lipsă de opere de imaginațiune, demne de 
acestii nume, și de historii ca acellea a lui Herodotii, 
allui 'Lhucy dide, a lui „Xenophon, timpul nu arii fi 
scutiti, de atunci inainte, frumosele monumente al- 
le cloquinției Greciei. Celle mai vechi orațiuni 
care aii agiunsii pînă la noi, stint acellea alle Athe- 

nianului Lysia, care avu o mare parte în revolu- 

țiunca lui Thrasybulă, şi a cărui eloquințiă se pote. 
-admira, în. oratiunea sa contra lui. Eratosthene, 
unul din cei Treideci Tyranni,: care făcuse a se. 
uccide fratele sei. Se pâte considera, ca ținândi 
de aceiași epocă timidul Isocrate, școlarul luă Pro-: 
dicii şi al lui Gorgia, alle cărui cuvinte, scrisse pen- 
tru aceia care i le commandai, cu tâtă eleganția, ș şi 

harmonia stylului, sânt. ânsă lipsite de acellii foci, 
cae nu să apprinde de câtii de vorba, viue. 

Seaiptura î) Despre sculptură şi despre pictură, în 
acâstă epocă, nu ne putemii forma o idee, de câtii: 
d'in celebritatea de care se bucurară în antichita- 

te: statuariul Polycletii, din Argu DA scolarii al u- 
nui Naucide, şi pictorul Timanthu din Oythnu, ri- 
vali al lui Parrhasiu, assupra caruia câstiză unii 
premiii, și al cărui chipii de a tracta sacrificiul 
Iphigeniei a exereitati atâtii de multii critica, în 

vechime și în timpi noştri. 

INCEP, ee) Astii-feli era pe la începutul secolului . 
IV-lea ÎN, 4 - 
CIIR, IV-iea'-în.. Chr. Pe atunci Sparta, mai 
Starea politi- 
că a Grecici.f. Antâiii cșită” biruitâre d'în resbellul con- 

tea Athenci (404 în. Chr), appăsa cu dominaţiu- 

Îi 

1) Să nu se confunde cu Polycletii d'în Sieşona. (Vedi pag. 77)
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nea ci, assupra Greciei întregi. Unii singurii homit * 
pe urmă, Epaminonda, îi răpea sceptrul d'în mână 
(471 în. Chr), ca sălii d6 Thebei, patriei saile; și, . 
exemplu rari în historie, acâstă cetate, pină aci 
obscură, exercită în rândul ek, assupra Greciei, o 
preponderanțiă absolută, în cursă de optii anni 
(371—363), câtii mai trăi acellii cell mar mare, 
pâte, dintre toți hâmeni publici al Greciei; și 
apoi la mârtea acestuia, hegemonia ei se stingea 
de sincși, și ea reintra, pentru totii-d'auna, în ob- 
scuritatea “că. 
Starea politică În acellii timpă, Roma, care pînă aci, 
se mărginise a suppune, unul după altul, popoli 

„Win pregiură, se însărcina cu rolul „de apărătâră 
"a Italiei întregi. contra popolilor. străini, îmbrăci- 
şindi apărarea oraşelor etrusce, contra Gallilor 
Sennoni; și, ântâiii bătută, luată şi jăfuită, ca eşi - 
în fine biruitâre. (389 în. Chr-.). | 
ati Și d'în acestă epocă (395), timpul ne 
acellătimpi. | a anal conservată unii monumentii ro- 
manii, Emissariul, saii canalul subtevraaeii, pentru 
Scurgerea unei părți d'în apa lacului 'Albano. A- 
câstă lucrare, ca tote acellea ce ammit mai citată 
de la Romani, cerută de o trebuintză materială 
publică, pârtă Stampatii,, în destinațiunea sa, în în- 
drăznâla întreprindere, în. mărimea execuțiunei, 
caracterul tutulor monumentelor civilisațiunei acel- 
lui popolii. Acesta may fu epoca, când (391, în. 
încenată î] Chr.) se dete la. Roma ântâia represin- 
maal, taţiune a acellui felii de drame burleşci, 
în limba oscă, numite Fabulae Atellanae, după o- 
rașul d'iîn Campania de unde erati originarii. Elle 

>
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fură, afâps doi-secoli, singurul felu de represin- 
tațiune dramatică cunnoscută la Roma; şi se cre- 
de, că farsele, represintate astăţi la theatrul San 

Carlino. la Neapolii, Starii fi traghândii întinsele. 

$ IP. Secolul lui Philippă și Alezandru. —Becer- 
cavca frumosului în artă se continut. — Arta ora- 

toriă în apogeii. — Philosophia se mânţine la 
înalțimea epocei precedinte. 

MIDIL SEC În perioda următore (360 — 323 în. 

Cu. -I Chr), vedemii mai ântâii existinția poli- 
Starea poli- 

tică a Cro-, |tică a Greciei agiunghândiă la termenul 

fatalii, ce îi pregătise corrupțiunea izvorului unicit 

al vieţiei societăților: năravurile. Ceia ce mal r&- 

mâneca credinciosii sentimentelor, care contribuiseră 

la, mărirea ei, se sculă, la glasul puternicii .al lui 

Demosthene, şi făcu unii ultimii sfortzii pe câmpul . 

Cheronti (338 în. Chr): ca cândă triumphurile ar- 

“melor ară putea să scappe societățile moribonde. 

Sorta reteză acâstă deșartă ilusiune; dară cell . . 

puginii Grecia călu cu glorie.  Vedemii pe urmă 

pe Alexandru cellii Mare, după ce moșteni de la 

tatăl săă imperiul assupra, Greciei, împreună cu re- 

gatul Macedonică, procurândă cellei d'ântâiii conso- 

laţiunea ce dă, în assemenea circonstanţii, vanită- 

ţei naţiunelor, de sineși (lişsa glorie a cotropirelor; ȘI. 

schimbândii facia ame, prin răsturnarea întinsu- 

lui imperii al Persilor. . 

Starea eulu-l Daca acâstă periodă a istorică politice 

este tristă, aceia a civilisațiunei, celli pugini, ne 

_presintă spectacolul consolatorii, al spiritului home-
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nescii urmândă, cu o izbândă toti brilliantă, mun- 
cele salle în căutarea adăvăratului și frumosului. 
Cu tote că timpul nu unea păstrată întrâgă, d'in 
ac6stă epocă, mici o producțiune de alle litteratu- 
rei de imaginațiune; nici o operă d'intr'alle unei 
mulțimi de pictori admirați; cu tote că între ne- 
num&ratele capete-d'operă, alle sculpturei antice, ca- 
re ai scăppatii d'în prada secolilor, este uepossibilii 
astă a spune cu certitudine, care sânt acellea 
care dată d'in (impul luă Philippit şi Alexandru; 
admirațiunea ce excitară, în aceia care aii avuti 
occasiunea de a le judeca, producțiunele acestey 
epoce,. în domaniul frumosului, nu lassă nici o 
îndoială, că, daca litteratura perduse ceva d'îi splen- 
dorul ci, arta sai, cellă Puginii, sculptura și pic- 
tura, era totit în fl&rea' vîrstei salle.. 
Pictura si În Pictură, este destulii a cita pe Nico- 
deimitaţiune,] machii d'în 'Theba,. pe scolarul stii Aris: 
tide, din acellașii orașii, pe Protozene d'in Caunia 
în Caria, pe Pausia d'în Sicyona și, mai cu semă, 
pe Apelle din Coii sai d'în Colophon. Cell d'ân- 
teii este pussii de Ciceron, în rândul lui Apelle și 
lui Protegene; și Plutarchi compară penellatele lut 
cu versurile lui Homerii. D'intre picturele lui Aris= 
tide: una, represintândi o Dătăllie contra, Persilor, 
fu plătită 1000 de mine (vre o 8000 galb.), de către 
unul Mnason tyrannit al Eretriei; alta, represin- 
tândă unii bolnavii, 100 de talenți attici (peste 52,000 
galb.), de către unul d'în bogați : Attali,. regi Per- 
gamului. Despre Protogene, este „de ” agiunsii să 
adducemii aminte, că nu i s'a pututii reproba, de 
câtii o execuțiune îngrigită peste măsură, şi că, ca
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să nu puie în pericolii pictura sa Tal, sul — care 

îlii costase şepte anni “de munci — Demetriu 
Polyorcete: trebui să ferâscă, o, mahala, o Rhodului, 

« cândii făcu assediul acellui oraşii. Despre Pausia 
iareşi, descripțiunea ce ne a lăssati Pliniii cellii Ve- 
chiii de Sacrificiul anati boi de dînsul, ne dia îu-'- 

țellege că, subt cestrul acestui artistii celli pugini, 
pictura nu era întru nimici inferioră sculpturei an- 
tice, din epoca cea mal frumosă. Copia unui por- 

traiti al amoresci salle, făcutii de dinsul, a fostii 

cumpăratii de Lucullă, la Athena, doi talenți (pes- 
te 1000 galb). Câtii despre Apelle, conscolară al 
lui Pausia subt Pampbili celebritatea numelui săi” 

este de agiunsii. Îmbuibatii . de favoruri de, către. 
Philippi și de către Alexandru, Apelle fu singurul 

pictorii, pentru care acesta, demnă a posa. Eli îm- 

părtăși acestii privilegii cu săpătorul în pietre scum- 
pe, Pyrgotele — .cu care, Pliniii cellii Vechii nu 
mai găsea a compara; de .câtii trei alți săpători, în 

cursul cellor patru secoli, ce trecuseră de la acâstă 

epocă pînă la dinsul - — şi cu sculptorul Lysippit. 
„din Sicyona. “În sculptură, trebue să mal citâmit 
pe Scopa d'în Parit, care ţine totii o dată și de 
epoca precedintă.  Pliniit-pune pe o Venere a aces-. 

tul artistii, întruni rangii mai înaltii, chiarii de câtii 

accllor alle 'luk Prasitele, şi cit& de la dînsul uni 

grupii al- Niobei, care pote pr€ bine să fie seria de 

- statue, admirată astăgi subt acestă numire, în mu- 

seul degli Uffizii la. Florenția. - 

Aretiteetara ) NU avemii a dice totii atâtași bine; despre 

gustul acellei epoce: în architectură. Bogăția şi e- 

leganția deveniseră acumii principalele elemente
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constitutive frumosului. In templul” Minervei la 
Tegea, Scopa, atâtaşi mare architectii câtii și sta- 
tuarii, întrebuintză ordinul corinthianii, împreună 
cu celle Talte doo; în acella al lui Apollon Didymeul 
la Miletii, architectul Paconiii d'in Ephesii dete or- 
dinului ionicii, proporțiuni mai ușre, de câti a- 
cellea alle templului d'în orașul săii de nascere ; 
monumentul înălțatii în Halicamassă, lui Mausali 
regelui Carici (pe la 379 în. Chr .), de către ar- 
chitecţi Satyrii și Pythis, din ordinul Artimisiet, * 
sociel acellui principe, fi pussii în rândul cellor 
șepte minuni alle lumei, mai cu sâmă pentru fru- 
musctzu sculpturelor, care îliă ornat și care con- 
tribuiră la celebritatea lui Scopa Chiar și a lut 
Pythis, și fur& de agiunsi ca să facă pe aceia a 
altor tre sculptori: Briaxis, Timotheă şi Leochare. 
În fine, -ne-îndestulatii cu bogăția ordinulut corin- 
thianii chiarii, Pythea împinse fantasia, pîn& a ornă 
cu grifloni, capitellurile pilastrilor inţeriori at prâ- 
pyleelor templului Minervei Poliadă i Priena »(840 
în. Chr.). 

- Literatura. 1 Pucinele fragmente care ne aii — râmassii, 
d'în celle doo-sute-optii-deci de comedii alle lui An- 
tiphane d'în Rhodii, Aristophanele Nouei Comedi!, 
sânt departe de a put dp 0 idee 'despre meri- 
tul lori; dară sântemii datori acellei epoce cape- 
tele-d'operă acellei eloquinție, ce inspiraă, patrio- 

„_tismului lut Lycurgii şi lui Demosthene, pericoli cu 
care eră ameninciată libertatea, Greciei, de către 
politica astuciâsă a lui Philippi; și lui Eschine, 
zelul sâii celli stipendiatii, pentru înteressele : a- 
cestui principe. 7
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Philosophia.) Dară, daca, acestă, epocă este memorabi- 
sâşistotele Vă în . historia, desvoltărei spiritului ho- 
menescii, acâsta, este mai cu sâmă. prin geniul lui 
Aristotele.- E 

“ Puinduse în unii puntă de vedere correlativii, 
dară - diametralii - oppusii, aceluia al lui Platon, 

.. Philosophul d'în Stagira, de la varietatea, phenome- 
nală se urcă la universală saă principi, care, în 
ochi. sei, nu este de câtii o abstracțiune deșâită. . 
După  dînsul,:sciinția se împarte în metapluysică, sai 
sciinția Fiinţiei, ca asti. felii; în phasică, sai sci- 
inția modificațiunelor ființiei; şi în morală, saii sci- 
inția datorielor homului. În systemul săi de me- 
taphysică, eli admitte, ca și Platon, existinția unei 
facultăți, a căreia spheră se întinde, într'unii chip 
transcendintali, pînă afară d'în lumea, simțurilor, 
dară susține că tâtă sciinția deductivă, at -căreia - 
principii nu sint fundați pe o inducțiune -preala- 
bilă d'in particulari, este illusorie; de aceia el 
începe speculâţiunele salle. ontologice, prin conside- 
rațiunea individualului, astă-felii cumii se presintă 
în lumea simțurilor. Elă-:crede Universul. eternii, 
iară nu opera, uuek Provedinţie. Admitte, ca și Pla- 

„ton, existinția unel rațiuni universale, .coeterne cu... 
"phenomenele :: lumei, nedependinte de schimbările 
lori ; dară o crede identică cu. Divinitatea, și nu, 
ca pe ființia sa, correlativă, o creațiune a energiei 
Salle. .. Morala lui ește cu totul subordinată! poli- 
ticei; și de aceia elii respinge d'într însa ori ce spe- 
culațiune assupra uncă perfectibilități ideale. : 

„ Spiritii - observatorii și methodicii, Aristotele, 
tată Logicei, Rhetoricei, Pocticei, prin tractalele salle 

, 

-
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speciale, nai fu totii odată acella al Zoologici, prin 
Istoria sa Naturală, modeli de cercetări assupra, 
anatomici comparate, assupra physiologici s. a. De 

XeLG 
"mătore desvoltărei cunnoscințielor, nu se pâte opri 
cineva de a recunnâsce, că sânteimnit datori, geniu- 
lui stii analyticii-și gencralisatorii, organisațiunea 
systemului întregii al cunnoscințielor. homenesci, 
typarol, cumi Sa, gissii de unii învătzatii, întru care 
Sa claboratii tâtă lucrarea „sciintificăi a'.20 de 
secolr. 

„Scola, a. căreia Aristotele fu fundatorul, fu 
chiamată a Peripateticilor, de la preumblarea (z0gu: 
aazos), (lissă Lyceul, la Athena. Diintre tâte acel- 

“lea alle Greciei, ea fu apprâpe singură care s'a 
perpetuatit pîn& în timpi moderni. . 

Gloria, meritată-de Aristotele aruncă în i um= 
bră pe tatăl unei alte doctrine de philosophie d'in 
acellii timpii, pe Pyrrhon d'în Elida. Acestii scolarii 
al atomistului Anaxarchii, plecândii de la contra- 
dicțiunele, ce observămii între împressiunele sim= 
țurilor, și de la necompatibilitatea între doctrinele 
deoscbitelor şcoli de philosophie, conchidea la ne- 
certitudinea - “universală; susținea. că înțelepciunea 
consistă în o complectă suspensiune a judecăți în 
speculaţiune, unită cu .o stare analogă. de nedifie- 
rințiă în sentimentii ; ș şi că lipsa de ori:ce emo- 
țiune a inimei constitui singură. virtutea şi: ferici- 
rea. Acâstă doctrină, dissă Scepticismu, de Ia crevus 
(reflexiune), nu lipsi de a ave partisani între cei 

* 

şi logica sa, r&ii interpretată de către Arabi, a e-. 
ui, pînă în secolui XVI“, o influinţiă vătă-:
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mai mari gânditori, atâtii ai antichități, câtii şi al 
timpilor moderni. 

Seupliele e-1 Câtii despre sciințiele exacte, -ammii cşi 
afară d'in cadrul acestei opere, cândă ammii enu- 
mera frumâsele theoreme în geometria curvelor, 
datorate fraților Dinostratit şi Menechmu, mathe- 

„_matici dîn şcâla lui Platon; dare nu putemii lăssa 
de a dice, că se datoresă lui Aristotele chiară; 
ântâia mențiune a principiului composițiunei miş- 

: cărilor, în mecanică; aceia a propagărei sunetului 

„prin vibrațiunele aerului; demonstrațiunea spherici-; 
tăței pământului, prin figura umbrei ce aruncă as-. 

supra discului lunariii, în eclipsele lunci, precumii 
şi prin deosebirea altitudinelor meridiane alle s6- 
relui în aceiaşi (i, subt latitudini deosebite. Acella - 
mal fu timpul cândii înflori. astronomul - Callippii 
d'în Cyzicii, care, prin exactitatea observațiunelor 
salle, agiunse (către 330 în. Chr), prin perioda sa 
de șepte-decă-şi-șese de anni, a correge în mare 
parte errorul, ce mai lăssase Moeton să, subsiste î în 
calendariul Athenianilor. 

ŞT. " Refleziuni: / 

- Profiă ce ) Ori care va fi pututii fi influinția con- 
trasse sclin-] - + ? , ţia, din co quistelor lui Alexandru, assupra mersului 

opirele lui . A e „Alexandra. ] Homenirei în genii; este certit că elle în- . 
tinser&  cunnoscinţiele  geographice alle Grecilor, 
deschidendii, commerciului și studiului lorii, regiu- 
nele interiorului Asiei. D'în ordinul acestui prin-. 

cipe, geometri Diognetii şi Boeton trebuiră să facă 
explorațiunea geometrică și astronomică acellor în-
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tinse contrade; navigatori Androsthene d'in 'Thasti 
şi Nearchii din Creta: explorară şi desen seră măr- 
ginele mărei, de la gura Indului pînă la aceia a . 
Tigrelui; archivele cunnoscințielor sciintifice alle 
Chaldeilor, alle Egyptianilor s, a. fură date laco- 

Mel curiosități a învătzaţilor Greci; şi este sciutii 
în fine, că Aristotele descrisse toți animali parti- 
culari acellor ţărri, după subiecte viui, ce scolarul 
stii avea, grijă a îl trămite.. 
Garaeteral ) Historia Greciei cellor 152 auni, de la 
cesci. bătăllia de la Marathon,:este o epopee ad= 

„mirabilă, a căreia, bătăllia de la Cheronea este 
demna desnodare. Fie care din paginele acestei 
poeme este unii episodiii, care ne presintă: sai 
pictura cellor mai nobile virtuți, sai aceia a vi- 
țiurilor cellor mai odisse: totii-da-una aceia a 
passiunelor violinte: şi unele şi altele însă pline 

„de cellă mai viă interessti. 
Exiguitate ) Ito curiosi acumii a observa, că Gre- geographică ? , e. de . San? a Greciei. J cia propriii (lissă — aceia assupra căreia 
a căluti rolul principală, în vicţia politică a 
Naţiunei, aceia alle căreia: annale formă tulpina 
principală, cu care vinii 'a se înpreuna anna- 
lele tutor celor alte naţiuni, în cursul acestei 
periode a historici generale -- acâstă Grecie, i- 
cemii, are o superficie mai mică de câtă aceia a 
fic-căruia d'în principatele române, acumii unite ; 
și din 'acâsta iarâşi trebue 'să excludemi mat 
multă de unii terțiii, pentru Acarnania, Actolia, 

“ Messenia ș, a, care ati remassii: străine marilor 
evenimente alle viâției sale. Superficia sati a Atticel 
sait a Laconiei, d'in care, fie care în rândul sti,
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a giucatii. rolul de statii preponderantit, nu numai 
în întrul Greciei, dară chiarii în afară, nu este În- 
tinsă; nici câtă aceia a unui districti alle nâstre. 
Transtorma-) Cu Dătăllia de la. Cheronea se sfirșeste, 
țiunea phy-] . 3 . . . . . 
siosnonici | după noi, historia Greciei classice.  D'în 
Greciei . . y . area bătăi. | acea, Qi, Grecia nu mai e acea întinsăa-. 

 Giraa gregațiune de cetăți libere, legate înpreu- - 

nă prin unitatea de origină, de limbă, de tra- 
dițiuni, de instituțiuni și, mai cu sâmă, de geniii 
și de aspirațiuni — -de și adessea în antago- 
nismi între dinsele, saii- prin o rivalitate fără mo- 
tivii raționabili, sai prin o sete nebună de domi- 
naţiune. Pînă aci Athenă, Corinthul, Theba, fie care 
oraşii după. țermurile Asiei: Minore, alle. Greciei 
cellei Mari, alle Siciliei, oraşul principalii al fie- 
căreia d'în insulele intermediarii, fusese unii statit 
complectii; şi. historia, fie-căreia, d'într'însele, de ne" 
ari fi fostii cunnoscută, ne ari fi presintatii pictu- - 

ra phenomenelor 'vieției societăților, înzestrate cu or- 
ganismul. celli mai îmbilșiugată și celtit mai activi. 
Fie-care cetățenii era unii adevăratii suveranii, as- 
supra pers6nei salle: și: assupra porțiunei salle de . 
interesse în' societate, . De:la acea epocă,. aceste, 
cetăți, afară de aceilea alle Greciei cellei Mari. și 
alle Siciliei, nu mai fură, propriii—dissit,. de câtii 
nisce orașe de provincii. alle -unei monarchii; cetă- 
țeni, de câtii suppuși, . cândii docili, cândi rebelii, 
al-vre unei monarchii. Chiari - în Grecia Oriin- 
tală ânsă, trebue: să exceptămii pe Rhodul, ' care 
sciu să'și apere nedependinția, i în cursii de alți pă-. 
tru secol, şi care agiunse la:unii gradi înaltă de 
prosperitate, prin commerciul: săi, 

+,
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mflutațiaco-| Făchendii conquista,_ imperiului Persilor, 
Mead 4 Alexandru împlini, pote fără a o sci, una 
asupra cul- | q'in celle mai mari revoluțiuni în mer- 
sul civilisațiunei. De atunci nu may fă civilisaţi- 
unea, viue și în mișcare părpetuă, a Grecilor, în 
presinția aceleia, stătătâre a Asiaticilor, și exploa- 
tândiă .pe acesta în folosul ct; ci fă unirea mon- 
stru6să a acellor doo civilisațiuni, discordante în-- 
tre dînsele: unire care nu putea produce de câtit fruc- 
tură .hybride. Contrastul în acţiune al principiului 
vivificători al libertăţei, pe de +) parte, cu acella al 

robiei cellei mai abrutitâre, pe d'ailalta, trebui se 
facă locii uniformităței monotone, a unui regimeniă Mmo- 

narchicii, de o natură cu totul nouă. Centrul des- 
voltărei intelectuale se află pe nesimţite strămu- 
tatii, din Athena, oraşul cu suveniri de poesie ș şi de 
glorie, î în Alexandria, creațiunea interesselor. unci . 
dymastii. Limba. grecescă, devenită aceia, a, Im- 
periului întregă,.se alteră și ca. 

 caenou v. -lea 

3 MATURITATEA CULTURE HELLENE. : 
4 

Ş I. Alexandria. — Ultima lucire. a poesia clas- 
sice a Grecilor. — Arta agiunge la apogeul fru- 
mosului ideali. —. Sborii al sciinţielor. physicoma- 
thematice. — Philosophia desperăret. — Înavuţirea 

artei îngeniarului civili, la Romani. 

IV-lea — ) Noua capitală a Eeyptului, fandată de 
II-lea SEC. , e . îs cun. / Alexandru, fu datâre rolul ce giucă 'de



104. “IViea _ Vale SEC, ÎN CHR, 

Piu Ale 1: atunci, lui Ptolemei Soter: acelluia din 
generali acellui conquistatorii, care păstră pe s6măși 

Egyptul. “Ell dete impulsiunea commerciului săi. 
Bibliotheca LEU fundă, în mahalaoa Brucheiului, acea 

celebră bibliothecă care, îmbogăţită de urmași săi, 
"attinse ciflra de 400, 000 de volumi ?) şi numără 
între păstrători ei, în deosebite epoce, hâment ca, De- 
inetriii d'in Phalera, poetul şi grammaticul Zenodotii 

din Ephesii, trăind î în acesti timpi, poetul Apollo- 

niii d'in Rhodi, grâinmaticul, Aristophane, astronomul 
Eratosthene ș, a. Elii institui societatea de învățați, 
Museal. ) cunnoscută sub numirea, de J/useii, care 
numără între membri să, pe lângă bibliothecarii de 
mai susi, pe poeți Pleiadei, pe grammaticul Aris- 
tarchii, pe geometri: Euclide, Apolloniu d'in" Perga, 

Hypsicle, Diophantii, Pappu, pe astronomi Sosigene, 
Ptolemti, pe mecanici: Otesibiii, Heron. 2) Aceste 
creațiuni făcură d'în' Alexandria, în cursii de mat 
multi de șepte secoli, : emporiul lumei cunnoscute 
atunci — rolă ce nu maj giucase nică unii altii 0- 
rașii, de cândii concurinția Grecilor pusese capătii 
monopolului „Tyrului — și scaunul imperiului lit= 
terilor și sciințielor: dominațiune, subt care Rhodul 
singurii, sciu să nu cat 

Acâstă centralisare a activităţei spiritului ho- 
menescii,  acâstă : organisare vegularie a muncilor 
lui, dete, pste, sciinţielor impulsiunea ce conser= - 
vară în secoli următori; ea dete nascere sciinției 

  

» Acesta fu arsă cândă cu insurreețiunea Alexandrivilor, contra lui Iuliii 
Cesar :':-: 

2) După uni autori, indatorul ibliothocei şi uses, fi Ptolemeiă Ppi- 
„delphu, fiul lui Soter. 

7
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philologici; dară, și daca nu contribui a amorţi, a 
Literatura. ? înlănțui- imaginațiunea,: ca fu -neputin- 
ci6să ao face reînvia. Poesiele lui Callimachi din 
Cyrena, care trăi în acestă timpii — poesii al căro- 
a unici meritii, este eleganția studiată a stylu- 
lui —sântă unii specimen al producţiunelor se6lei 

cellei noul. 
De aceiași epocă ţinii Theoeritii dîn Syracu- 

sa şi Athenianul Menandru. Bucolicele cellui d'âu- 
tâiii sânt demne de o mai frumâsă epocă a poesici, 
prin puritatea și naivetatea stylului; dară Theocritii 
este ultimul poetii grecii, căruia se pote adduce 

acestii hommagiit. Câtii pentru Meuandru, este a- 
nevoe a judeca despre meritul numerâselor salle 
comedii, sait din fragmentele ce ne mai rămânii 
dintrinsele, sait din imitaţiunele lui Plautii şi lui 
Terentiii. De şi mai târgiii cli fu supranumitii Prin- 
cipele Nouci Comedii, în timpul lui ânsă i sepre- 
feră unul Philemon, de la care nu rămânii de câtii 

fragmente și mai ncinsemnătâre. - 
Arehitectura-) Monumentele de architectură alle epocei 

precedinte, pe care ammi citatii, furs ultimele iîn- 
spirațiuni alle vîrstei poetice a acellei' arte. De 
la acea, epocă, architecți nu mai sânt celebri, de 
câtii prin mărimea și soliditatea construcțiunelor 
lorii: qualități cerute de destinaţiunea monumente- 
lor, care mai totii da una nu este decâtii utilita- 
tea.  Asti-feli fu, subt Alexandru, Dinoskțatii care 
dirise lucrările fundărci Alexandriei și cate nu pu- 

tu imagina nimicit mai frumosi, de câtii muntele 

Athos cioplitii în statuă, Astii-felii mal fu, în e- 
poca la care ammii agiunsi, Sostratii d'in Caidii,
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care înalță tâte monumentele cerute de importan- 
ţia, ce Ptolomeii Soter dea acellui orașii: între al- 
tele, Pharul, deveniti atâtii celebru. 
Pictura, * 5 D'intre pictori, în acestii timpii înflori, 
pote, celebrul Nicia d'în Athena, care mai trăia în 
annul 332 în. Chr, admirabilă mai cu sâmă pentru 
grația figurelor de fămei, și a căruia o 'Pyfhonissă 
evocând umbrele fu plătită 60 talenți (peste galb. 
30,000), de către unul d'în Ptolemei. 
Seulptura ) Sculptura agiunse atunci la apogeul feu-. 
Prazitele ș. a-l inosului ideali, subt: dalta, lui Praxitele,- 
Venera despuiată, ce. făcu elit pentru orașul Cni- 
du, era privită ca cea mai frumâsă statuăîn lume, 
înpreună cu Jupiterul lui Phidia. . Este înteressantii 
a sci, că timpul ma pututii sterge pînă chiarii ur- 
mele capetelor-d'operă acestui mare sculptorii. Se- 
mă&narea a doo Venere din Vaticană, cu effigia 
acellei divinităţi pe doo medalii alle Cnidului, nu . 
lassă. nici o îndoială că elle sânt, cellii pucinii, co- . 
pii după acea statuă.. Șâse Cupidoni, reproduc- 
țiuni exacte alle unuia și aceluiași originali, pa- 

“tru Fauni, doi Apolloni sauroctoni, assemenea, îm- 
părțiți între museurile Parisului, Londrei, Sânt-Pe- 
torsburgului și, mal-cu s6mă, Romei: — sânt pri- 
vit, cu cuvîntii, ca copil respectivi: a celebrului 
Cupidon - d'în Thespii, a Satyrului din Athena —: 
amândoo descrisse de Philostratii— şi a lui Apollon | 
“Sauroctonul, descrissi de Pliniă. Venerea din Mi- 
“10, din Museul. Luvrului, să crede assemenea a, fi 
copie după Venerea cea cu draperii, ce . „Poaitelo. 

- făcu pentru orașul Coii. |. . 
„ Cel'mai mulți critici moderni asşemnii tim:
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pul lui Praxitele, ca epoca, cândi dalta lui Apol- 
loniii, fiul lut Nestcr d'in Athena, și aceiaa lui A- 
polloniii din Rhodă și a lui Tauriscu, produsseră 
pe Ilercululd'iîn care nu mai rămâne de câtă tor- 
sul din Belvederii,_și grupul descrissii de Pliniii, 
cunnoscutii astădi subt numirea de Zaurul Far- 
nesiantă şi păstratii în museul regali la Neapolii. 
Perfecta înțelegere a myologici, în cellii d'ântâii, 
arii trebui ânsă să facă a i se assemma o altă e- 
pocă a artei, cu multii pusteridră acesteia, al căreia . 
caracterii era, puritatea stylului, necompatibilă cu 
studiul 'sciintifici al amenuntelor anatomice. Ori 
şi cumi, acesta fu epoca (292 —280 în. Chr.) 
cândii Chares din Lindii, scolărul lui Lysippi, și 
pe urmă unul Laches, turnară celebrul colossii al 
sorelui sait al lui Apollon, înaltii de 16 stinjtni, care 
costă pe Rhodiani 300 talenți (apprâpe galb. 150 ,000), 
şi care ornă intrarea, portului lorii, numai 56 anni. 

Unii cutremurii Pa răsturnatii la 224 în. Chr. 
Sciințielorbysi-) In sciinție este destuli să citămii pe comathematice, 

Ia Gieci, intră marele geometru Euclide, care dete în- în o periodă 

de mare des- [vățătură în Alexandria, şi alle cărui roltare. 

Eaelde și a- ) Elemente de gcometrie servă,. chiarii as- 
tăi, de basă invătzămentului acellei sciinție ; pre- 
cumi și pe Aristarchii din Sami, care applică 
geometria la, astronomie şi încercă să calcule, în 

- quadraturele lunei, distanţia între sâre și pământii, 
în termeni ai acelleia între acesta și lună. Eli 
susținu systemul pythagorică, al revoluțiunei pt- 

mentului în giurul s6relui şi al rotaţiunei salle diur- 
ne: systemii care, din cândă în cândii, a găsitii 

„partisani între spiritele -superiori.  Camii. pin acel-



- 
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lași timpii, alți doi astronomi, Aristilli şi Timo- 
"_chare, prin observațiuni de o exactitate de miratii, 
determinară posițiunea principalelor stelle, în rap- 
portii cu semnele zodiacului, şi pregătiră astii-felit 
marea descoperire a, lui Hipparchi 5). In acellași 
eiiniele na) timpii, Ierophilii d'in Chalcedona ŞI 
Eraşistrati din Coii, strănepotii al lut Aristotele, 
puneaii sciinția medicală pe o cale nouă, începândii, 
la Alexandria,. a disseca trupuri homenesci Și fă- 
chendii cercetări importante în . anatomic. Celli ! 
dântâiii studiă structura ochiului și recunnoscu, că - 
nervi sânt organele sensațiunci și că focul lorii să 
află în creezi; cellii d'al doilea, se dice, merse și 
mai departe: elă perveni a deosebi nervi sensați-. 
unei de aceia al mișcărei şi, prin cercetările 'salle 
assupra structure inimei, a tracheei arterei: Ş. a. 

„ apprâpe ațtinse de descoperirea circulațiunei sânge- 
„lui. - Historia, plantelor de Theophrastii — prima 
operă assupra acestei sciinție, și în care se crede 
a se biga de s6mă systemul classificațiunei sexu- 
ale, imaginati: mai târdiii de Linneii — este unii 
monumenții sciintificii al acelei  epoce câtă şi al 
epocei precedinte. Assemenea este. și despre Ca- 
racteri săi, operă admirabilă pentru 'justeția, și fi- 
neția giudecăţilor. Operele acestui virtuosii şcolară 
al lui: Platon și al. lui Aristotele sânt assemenea, . 
remarcabile, și pentru puritatea, și eleganția stylului.. 
Săipiia mw) Unii ăltii monumentii sciițifici. preţiosi, 
din acestă epocă, sânt Elementele Harmonici 'de 
Aristoxenii din Tarentii, uni altă scolarii al lui 

  

DV. raidjl. II-lea sec. în. Chr. .
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Aristotele. Cellii ma! vechiii tractatit de. musică, 
ce ne rămâne, acâstă operă este cu atâtii mat in- 
teressantă pentru historia acellei -arte, ca Aristo- 

xenii fii fondatorul unei scoli de musică, care se 
vede că agiungeâ la systemul numitii astădi al tem- 
peramentului cguală, priimindii simţul de o potrivă 
cu calculul, .ca regulatorii al intervalurilor, în op- 

posițiune cu Pythagorici, care cădeaii în extremul 
de a le regulă exclusivii, după rațiunele și pro- 
porțiunele numerice dintre lungimele cordelor. 
Revolaţiune | Daca revoluțiunea politică, care se împlinise 

* Galee"* "atunci, avti o influinții mai directă şi may 
simțită, fi mal cu s6mă assupra philosophici. 

Dreptatea fusese pină aci unicul principii re- 
gulatorii al vieției interire a cetăților, de Și nu și 
al relaţiunelor dintre dinsele. - Virtutea fusese ho- 
norată universal; şi daca vițiul triumphase mai 
adessea, o făcuse numai ascunsi: subt: vestminte 
false și folosinduse de confusiunea noţiunelor de 
virtuțe și de vițiii. Subt acestit îndoitii aspectii se 
presintă, pînă aci, corrupțiunea ce ammii deploratii 
atâta. În politică, interessul cetăței fusese unicul 
motivii proclamatii. În numele acestut interessti — 
celle mai de multe ori pretinsii, este adevăratii — 

se reclamaseră și se făcuseră sacrificiurile de totii 
felul; puterea, autoritatea, nu fuseseră căpțtate, de 

"câtii de acella care izbândea a face pe mulțime să 
cr6i, că crâ a le exercită în interessul cetățai. 
Nu mai fii totii aşa, de cândi generalilui Alexan- 
dru se înălțară în castă domnitâre. Sacrificiuri, 
fâră” comparațiune mai considerabil, erait stârse, și 
pirie de sânge inundaii câmpi de bătălie, nu în nu-
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mele. vre unui principii, ci pentru capriciul saii in- 
teressul mărturisite, alle vre unuia d'în acel prin- 
cipi. Honori, puterea, deveniră partea, nu a, aftec- 
tațiunei de patriotismu, ci a ostentațiunei de. devo- 
tamenti servilit interessului saii capriciului mohar- 
chului. Şi nemoralitatea, care însemnă viâţia pu- 
blică și privată a acestei caste nouă,, destrussese 
în vulgii ori ce venerațiune pentru idea chiarii de 
virtute, 

Suilosophia O assemenea resturnare a principiilor 
fondamentali ai sciinției sociale trebuii să effecte 
adânci sufletele gânditâre. Trebuiâ să dell loci unei 
philosophii a desperărei, căutândii unii asyliă, sai în 
sînul isolărei, sai în acella al beției. Asta fă 0- 
rigina doctrinelor oppuse allor lui Zenon și lui E- 
picurii. aa : 
Stoieismul. 1 Celli Wântii, născutii în Citiit în in- 
sula Cypru, şi formatii la Athena, materialistii ab- 
solutii în ontologie, susținea, că unii focii genera- 
torii — rațiune universală, Provedințiă, vivificândi 
totul, regulă mersul lumei. Eli învătză, în morală, 
doctrina libertăţei absolute a voinției homului : și 
susținea, că virtutea — regularea acestei voinției, 
dupe rațiunea, universală, harmonie a sufletului cu 
dinsul însuși, — este. unicul bine; că vițiul — 
contradicțiune, neconsequințiă — este unicul răi. Ori 
ce altii, este nedifferintii. Aceste doctrine, împinse 
la exageraţiune --de către sectatori săi, unite cu 
practica unei virtuți austere, făcură scâla lui Ze- 
non, cea mai memorabilă d'în antichitate. Ea este 
cunnoscută subt numirea de: Stoică, de la porticul 
(60). de la Athena, unde Zenon dea învătzături U-
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nui auditoriii numerosi care,. câte o dată „conţinea 
în sînul capete cununnăte. 

ȘI, Epicuria- )Epicurii din Gargettii în Attica, pe d'altă 
parte, partisană al matiarismului atomisticii al lui 
Leucippi și lut Democritii, susținu în morală — sci- 
înțiă căreia clii subordinea, ca finalităței sale, totă 
ceal altă parte a philosophiet — că plăcerea, rez 
sultatul desfătărilor morale și iatellectuale, câtii şi 
materiale, este unicul bine, și trebue să fie unicul 

| obiectii al muncelor n6stre; şi căută fericirea în unii 
fel de astâmpirii, în care homul ară fi apărată 
de către, sciințiă, contra relelor care ne vinii de la 
natură, şi de către legi, contra iniquităţei  home- 
nilor, 

Aceste doă : doctrine, dianictralii oppusc, ÎȘI 
împărţiră mințele” gânditâre alle lumei păgâne. Elle 
fură celle din urmă izbengi alle activităței geniu- 
lui Grecilor, în speculațiunele salle philosophice. 
Monumenturi| Geniul săi positivit inspira în acelaşi 
publică, 1a lină, popolului romanii, născocirea a doo 
nout feluri de lucrări de utilitate publică: drumu- 
rile şi apăducurile. Appiu Claudii, atunci (313— 
311 în, Chr) censorii, făcea a se construge dru- 
mul de la Roma la Capua: care, de la numele sti, 

„Îi chiămată Appiă. - Aşternută cu pietre, cioplite 
pe o fagiă și așeţate pe unii stratii solidii, şi, 13 an- 
ni mai târdiia provedută la ună lati cu unii trot= 
toir, acestă șosea face și astăţi admirațiunea a- 
cellora, care visită porţiunele ci rămasse ncinero- 
pate de înălțarea pământului, saii acellea care aii 
fostii desgropate. Este curiosit a băgă de sâmă, 
că acâstă născocire, ca celle mai multe d'în alle
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Romanilor, fii făcută cu totul perfectă; astit-felii în 
câtă că nu i sa pututii adiogă mai nimicii, pînă la 
născocirea drumurilor de feri. 'Totii acelli Appiii 
făcu a să clădi primul apăducit cunnoseutii, Agua 
Appia, de vre 0.18 kilometri de desvoltare, ca să 

lucă la Roma apă, de lao distanțiă de 'aprâpe 13 
kilometri. D'iîn acesta ânsă nu mal rămâne nici 
unii vestigiit, A 

Celli mai ve- |Uni altii mmonumentii al civilisațiunei ro- 
art pante din acâstă epocă,. este sarcophagul 

bei latine. lui. Corn. Scipion Barbatu (consul în 
an. 297 în. Chr.), aflati în mormântul funilet Sei- 
pionilor. Eli este mai cu s6mă interessantii, pen- 
tru- inscripțiunea ce pârtă și care este celli mai 
vechii monumentii al limbei latine, ce se cunnâsce. 

Primul e acumii, stăpână a tâtei Italiei cen- 
mei cu Greci 

(283 în. Chr), făcea, . cunnoșcințiă mai directă cu 
Greci, prin resbellul. ce” îi făcea Pyrrhu, 

Seriitoricele-] Sfirșitul secolului IVe și începutul cel- 
din peellă jur III“*3, este epoca cândii se crede că 
trăir& Zoilii, primul dintre detractori lui Homeri, 

celebru prin persecuțiunele ce'și attrase prin ac6s- 
ta, din partea Grecilor;, precumii și singuri histo- 
rică cunnoscuți ai Babylonianilor și al Eeyptianilor, 

Berosii și Mancthon; cell dintăiti, preotii şi as- 
tronomit chaldei, cellii d'al doilea, păstrătorit al ar-. 

chivelor sacre alle: templului de la Heliopoli. D'in- 
tre .prețiosele opere alle acestora, nu ai agiunsi 

“pînă la noi, de câtii împrumutările. ce ai făcutii: 
historicul Iosephii,. de la amândoi ; și Eusebiii Și | 

Gcorgiii Syncellul, de la cellii d'în urmă, 

trale, prin intrega supunere'-a Etruriei - 
,
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$. II. Corrupțiune notabilă a gustulati în artă și . 
Liticratură. — Sciinţiile physicomathematice alle 
Grecilor, în apogeii. — Inceputul litteraturcă latine. 

iaeritee) Do la acea epocă în coa, civilisațiunea 
CIT: grecâscă nu ne mai oferă, de câtii ici 
și colea, hOmeni saii monumente de înregistratii, 
Decăderea | în literatură, în philosophie și în. arte, 
Lieratarei ir cea Pântâiii, ammi citatii unii semnii 
din poesia decăderei ; vommii termina citândit a- 
„cumii sfortzul nefructuosii, ficutii de Apolloniii 
din Rhodi, de a face să reînvieze epopea, prin: 
poema sa. Argonauticele, precumii şi încercarea fă- 
cută de Arati, de a applica poesia la învătzătura, 
sciinției, prin poema sa didactică, Phenoimenele şi 
Proguosticile, care ânsă avu multii timpi căutare, 

„Win pricina versificațiunei ci elegante. După acesta, 
credemii de prisosii a mai înregistra: producțiunele, 
de unit meritii d'în ce în ce inferiorii, alle litteraturei 
grecesci a secolilor următori, În philosophie, nu 
Deiderea vommii enumera mulțimea de sectatoră 
ai lui Platon, ai lui Aristotele, ai lui Zenon s. a., 
care aii desroltatii sai modificatii doctrinele aces= 
tori homeni mari, dară alle căror munci nu aii a= 
giunsă la nimici de remarcabilă. o 
sein Câtiu pentru artele frumâse, monumen= 
arte, tele cellor cinci secoli următori dove- 
vedescii, că elle ai continuatii 3, înflori âncă în 
cursul acestul timpii — de şi perdândii d'în ce 
în ce din puritatea primitivă. Acestă decădere 
treptată: a gustului era, pâte, unii symptomii al lu- 
crărei de transformațiune a, spiritului homenirei,
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d'în poetică, ce fusese .în ' copilăria civilisațiunei, 
în prosaicii, ce trebuia să dovie: "transformațiune, 
se vede, înherintă ori căreia, civilisațiuni, care nu 
este stațioNnarie. Degenerarea doveni mai repede, 
mai cu s6mă, după ce civilisaţiunca, grecâscă făcu 
conquista Romci şi deveni aceia a ambilor ponoli, 
Tăcerea autorilor cellor vechi, despre epoca, în 
cate fură produsse operele de pictură şi. de sculp- 
tură alle acestei periode, pe care le aii admiraţi, 
face că aceste opere nici artisti, cărora craii da- 

”torate, nu vorii put 'gisi locii în historia -n5- 
stră, de câtii în casurile, câundii critica modernă 
a pututii propune vre o hypothesă, assupra acelleia 
ce aril trebui să, occupe, în chronologie, saii' unele 
sai cei “Talţi. 
Seinjele  ] Dară sciințiele physicomathematice alle physicoma- 

tematice 14 4 Grecilor intrară acumii în apogeul lorii, Greci, în a- 

ogeui tori.) subt Archimede şi  Eratosthene. Cell 4- 
ântâiii, născuti în Syracusa, fu, fără contradicere, 
cellit mai mare geometru al antichităței. Eli nu 
numai făcu în geometrie descoperiri numerose: de 

„cea mai înaltă importanția, — precumii acellea a rap- 
porturilor între conii, spheră și cylindru ;. a acellora, 

“ approximative între: circonferinția și diametrul, şi 
între qnadratul diametrului Și aria cercului; acellea ” 
alle principalelor proprietăți alle spiralei care portă * 
numele stii; aceia a quadraturei exacte a parabolei : 
s. a. — Dart, prin doo axiome ce: așeţă, şi prin 
methoda sa de zleire, se appropiă de caleulul ne- 
finitesimalii atâti, câtii se putea face fără ajutorul 
tronsformațiunelor algebrice. Eli mai fu și total ” 
staticel, prin cercetărele salle theorice assupra lege- - 

,
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lor equilibriului; și aședă principii generali care servit 
"de basă hydrostaticei, descoperindii legele respective, 
“alle equilibriului solidilor aftundaţi întruni fluidii, și 
"alle acelluia al solidilor plutindii assupra unul Ji 
quidi. Eli îmbunătăți nemăsuratii systemul de no- 
tațiune numerică al Grecilor, care înaintea lul cra 
necapabili de a exprimă unii numării mal mare de 
99,999,999; şi, adduchândi mecanica în agiutorul 
technologiei, îmbogăți acesta, cu scripetele combi 
nate, cu șurupul fără sfirşită, cu șurupul care pâr- 

tă numele stă s, a. În fine: Leibnitz a (issii de 
Archimede, că aceia, care 6lit vorii înțellege, vori 
admiră mal puginit celle mai mari descoperini alle 
Modernilor. 

Taatosthene . d'in Cyrena, păstră torul uneia 
d'în bibliothecile Alexandrici, mare gcometru şi clii, 
fu d'în .parte-'și tatăl geographiei mathematice. Eli, 
primul, Încer că a trage unii parallel de latitudine 

și imagină a calcula mărimea pământului, prin com - 
putațiunea circonferințici unui meridiani terrestru, 
din mesura arcului coprinsii între doo “locuri, si- 
tuate subt “unii acellașii din aceste cercuri, și a 
căroră înălțime meridian a sorelui, într'o aceiași 
Qi, arii fi cunnoscută. 'T6te aceste operațiuni alle 
lui Eratosthene, făcute fără concursul de collabo- 
ratori nedispensabili, fură firesce greşite!). Elle fură 
însă, timpii îndelungatii, singurele base pentru Con- 
strucțiunea, cartelor geographice ; și carta sa gene- 
rală, prima, care îu încercată, slugi multă timpii 

1) Aşa, spre exemplu, clă credu, că Alexandria este cabt acelaşi meri 
ridiauă cu Sycna, 

%
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de basă -sciinției. Evatosthene avu primul acea 
convicțiune despre sphericitatea pământului, care 

este necessarie spre a aflirma cu încredere, că, na- 
igândii pe Atlanticii spre âppusă, cineva, agiunge : - 

la India, saii întelnesce ţărri necunnoscute. 
Proteeţiuno ) În acellii timpii domniră trei d'în cei mai accordată lit- 

Geon 2 pari protectori ai litterelor în antichi- 
gal tate: Ptolomeii Philadelphii, în Egyptii 
(285—247 în. Chr.), și Eumenă Ii» (263—241 în. 
Chr.), şi Attalii Ti: (941—158), în Pergamii. Celli 
EEE | ode începu formarea unei a doa bi- 
alea fbliotheci la Alexandria, în Serapeiii ; şi 
puse a se face (de la 284 la 277 în.: Chr), pen- 

- Xemiea | tru întrebuințareă Hebreilor d'în acellii 
ee, it „care perdusere limba părinților 
lorii, preţi6sa versiune grecâscă a Vechiului 'Testa- 

mentă, cunnoscută subt numirea a cellor Şipto-ţleci. _. 
E de al doilea voiră să facă, din capi- - 
ga pers [ tala regatului lorii, rivala Alexandriei, 
subt rapportul culturei sciințielor şi litterelor ; 
Unul d'întrinşi începu formarea, în acel orașii, a 
unei bibliotheci; și cu acea occasiune, ca să se 

întâmpine lipsa de papyri, a cărui exportațiune 
din Egyptii se oprise de către gelosia, Ptolomeilor, 

"se făcu născocirea. acelei preparațiuni de piei de 
„miel și de capră, care, de la numele orașului, fu 
numită pergamena. Bibliotheca, Pergamuilui, înavu= 

țită de urmași lui Attalii, agiunse la ciftra de 200,000 
volumuri, și deveni și ca celebră. Răpită, unii sc- 
coli mai târdiii, de către Antoniii, şi dată Cleo- 
patrei, ea fu impreunată cu aceia a Serapeiului, 
care se urcă atunci la cilra: de 700,000 volumuri.
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Acesta este acellii thesaurii al „cunnoscințielor ho- 

menesci, pe care o tradiţiune popolariă, cullâssă de 
doi autori arabi d'in secoli XIII!e= și XIViea, pre- 
tinde căari fi fostă arsi, optii sccoli mai pe urină, 

din ordinul califului Omar.) 
Cronica pa-] Acesta mal fu epoca, când (an. 264 în. 
Chr.) fu înscrissă la Parii, pe o placă de marmură, 

acea celebră chronică a Greciei cellor treispregece 

“ secoli anteriori, care este una d'in autoritățele celle . 
mai ţinute în s6mă, pentru chronologia historiei a- 
cellei țări. Descoperită la Smyrna la începutul 
secolului XVIIIe=, ea este conservată astă în mu- 
scul universităţei Oxfordului. 

Pi enumento Historia politică a acestei epoce ne pre- 
Sintă iarăși una d'în acelle mari crise, prin care a 
trecutii nEmul homenescii, în viaţia sa: lupta de 
mârte între Roma — acumii stăpână a tâtei Italiei— 
cu Carthagul, pentru dominațiunea universală. 
După unii primii resbelli de 23 anni (264—241), 

sfirșitii în paguba, cellei d'in urmă, și urmatii de o 
pace, de .20 anni, și mai desastrosă pentru . dînsa, 
unul. d'în fii sti, coli mai mare căpitani, pote, al 

antichităţei, tiri- patria sa, fără voia cj, în cellii de 
al doilea resbellit, în care, aducea. pe Roma ap- 
prâpe de peirei, dară care era a se termina prin 
ruina complectă a Carthagului, 

pe În acestii timpii vedemi, pentru prima 
tine, Oră, manifestânduse eftectele acellui con- 
lactii prospătii între Greci și Romani, ce ammii 

semnalati mai susii. Liviu Andronic, Grecii d'in 

1) Veţi anni de la Chr: 3:8—415 şi 600-650,
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Taventii, prinsi robii în resbellul contra, lui Pyrhu, 
“şi iertatii de“ stăpânul s&i,- desvălea Romanilor, prin 
traducțiunele salle, frumuscțiele poesiei Grecilor; 
și, în ultimul annii al primului resbellii Punicii (240 
în. Chr.), dea, d'în ordinul. Edililor, prima reDre- 
sintațiune a unei drame regularie,în Roma. In a- 
cellaşi timpă, uni Campaniană, Cn. Nacviu, Șco- 
“lazi, pâte, al Grecilor vecini ai țărrei salle, cânta, 
“îm o poemă epică originală în Tatinosce, primul 
resbeilă între Roma, şi Carthagul; și compunea pri- 
mele opere dramatice originale, cunnoscute, î în acea. 
limbă. Fragmentele, care ne rămânii de la acesti doi 
primi scritoră latini, dovedescii asprimea limbet. și, 
prin urmare, aceia a n&vavurilor Romanilor, chiară 
în acea epocă, 

DE: 

$. ZII. Romani, se molevsescii de cultura Greci- 
lor şi se făciă scolari lorii,. în litteratură și philo- 

-. sophid, —' Sciinţiele pha/sicomathemalice să mănțini 
"la culme, — Philologia în flârci la Alexandria, — 
Romani începă a întinde civilisaţiunea lorii afară 

bin Talia. — lare destoltare 'la dinşi a artei 
” de a zidi, 

7. -. 

II-lea — » î _ Ilea e) începemii epoca urmiătâro la al doilea 
ÎN, CHR: | na _ IN ŞI 4 resbellii Punicii. Atunci trăia Fabii Pie 
vechii nisto-£ tor, primul prosatorii latinii, daca va, fi 
adevărații că scrisse annalele salle în latinesce — 
limbă în care se allă fragmentele care ne rămânii 
de la dînsul — şi nu în grecesce, cumii ne dă să
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înţeltegemii Dionysiii IIalicarnasscul. Fabiii cun- 
noscu Grecia, prin însuși, cu occasiunea missiunel 

ce primi, în urma nenorocirei de la Canne (an. 216 - 
în. Chr), de a consulta oracolul din Delphi. Uni 
altii, evenimentii al acestui resbelli, luarea Syracu- 
sei de către Romani (an. 211); este îndoitii Jegatii 
cu historia culturei: . elii fu occasiunea mortei lui. 

Archimede, al cărui genii zădarnici, timpă înde- 
lungatii, sfortzurile Romanilor; și obiectele de artă, 
Romani fasii) (de care Marcellu despoiii acea cetato — cunnoscințiă 

cu artele fu-? una d'in celle mai bogate subt acestii 

Grecilor.J rapportii — și pe care le transportă la 
toma, fură primele care descoperiră, publicului a- 
cestul orașii, existinția unei arte. 

Literatura la) În literatură, influinția gustului Greci- 
lor assupra Italianilor ficuse înaintină - sensibile, 
după cumii se vede in - fragmentele. care ne ră- 
mânii de la. Grecul d'în Calabria, Enniu, micul 

lui Scipion Africanul, și d'in comediele Umbrului 
. Plaută, câte s'aii conservatii întregi. “Toţi se unescii 
însă a recunnâsce, în celle Vântâiă, frumusctzi, de 

care Virgiliii nu a desdemnatii a se folosi ; ; ȘI se 

crede că elii a contribuiti multă la întinderea gu- 
stului litteraturei între. Romani. În cell dal doi- 
lea, de şi imitatorii al lui Epicharmu 1) și al poe- 
ților Nouei Comedii 2), lumea găsesce “multi origi- 
nalitate națională, în caracterul năravurilor repre- 
Sintate, Și o viuiciune de dialogzii, o complicaţiune in- 

geni6să a intrigei, o bufionerie plină. de spiritii, ca- 

re ait datii, se (ice, modeluri, multoră poeți moderni: 

1) Veţi paz, île — 2) Vegi pag. 97.
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Gaara. în 1 D'între Greci d'în acesti epocă, aceia ca- 
re merit a găsi locii în acestă historie, sfint: gram- 
maticul, Aristophane din Bizantiii, și mari mathe- 
matici, Nicomede și Apolloriiii d'iîn Perga, (în Pamphy- 
Philologia. lia). Cellii Vântâiii, conservatorii uneia d'în 
bibliothecele Alexandriei, fu născocitorul notațiunei . 
accentelor, în limba grecâscă, și al punctuaţiunei ; 
„ca concursul scolarului sii, Aristarehu, care ține 
de epoca urmăitâre, elii așternu Canonul autori- 
lor classici greci. De lu Nicomede, nu ni s'a păstrat 
Sete de câtit conchoida, curvă ce născoti, pentru 
ca să resolve problemele duplicatiunei cubului. și 
trisecțiunei angolului. * Apolloniă fu și mai demni 
de acestă periodă, ilustrată de Euclide şi de Ar- 

„chimede. Eli lucră la Alexandria, descoperi celle 
mai ftumâse proprietăți: alle sectiunelor conice și 
consemnă tote aceste dăscoperiri, precumii și pe'a- 
cellea alle geometrilor anteriori lui, în unii tractatiă 
complect în optii cărți, dintre care, primele 'pa= 
tru ne aii pervenitii în limba originală, celle trei ur- 
mătâre, în o traducţiune arabă, şi.cea d'în urmă s'a 
“perdutii și a fostii restaurată de Halley, pe-la în: 
ceputul secolului XVIIIea, +. Eli urmă lucrarea, în- 
cepută de Archimede, assupra, notațiunei numerice 
a Grecilor, şi o adduse Ia atâta perfecțiune, în câtii 
că nu mai rămase de câtii unii passii de făcutii, ca 
să se agiungă la a nostră. Eli mai avu, primul, - 
idea, ingeniosului apparatii de deferinți şi epicycli, 
care, în mâinele lui Hipparchă şi Ptolemeti, isbân- 
di aşa de bine a concilia ellipticitatea orbitelor, 
precumii și. statiunele şi retrogradiărele apparinte 
alle planetelor, cu axioma în vigori la cei Vechi
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că «trupurile ceresci nu potii avâ, de câti mișcări 
circularii și uniforme»; și propuse 'systemul Juraci 
— adoptatii, opti-spredece secoli mai târdiii, de Ty- 

“cho Brahe 3), după care, sârele, centrul revoluți- 
unelor tutor cellor alte planete afară de lună, se 
întorce, ca și acâsta, în giurul penientului, însogitii - 
de tâte acelle planete. 
Romani i Pe cândii acești învățați făcenii, în folo- | 
dialtalia. Jsul homenirei, conquiste în nemărginitele 
regiuni alle secretelor naturei; Roma, definitivi bi- 
ruitâre assupra Carthagului (an. 201 în. Chr), în al 
doilea resbelli Punicii, reducea acâstă cetate — cu 
pușinii înainte, apprâpe de a se face stepâna lumei 
— în condițiune de a nu Şt mai putâ apăra nici 
o humilă existinţiă; ea ficea, assemenea, successivii, 
și lul Philippi TI, rege al Macedoniei (197 în. 
Chr.) — care creduse primele isbândi alle lui An. 
nibal, o occasiune favorabilă de a dobori puterea 
Romei, acumii amenințiătore pentru nedcpendinția 
lumei — și (190 în.: Chr.) lui Antiochii III, regele 
Syriei — care avusese presumpțiunea.. de a disputa 
imperiul lumei, biruitârei Carthaaului. 
Starea îna- ) Cândii ammii începutii a ne oflpa de ci- poiată a civi- 
lisaţiunei î , aaa € vilisațiunea, din noii resărită în sînul. 
lor și Dană-.] popolilor celor doo peninsule care, din 
continintul Europei, se întindii în Mediterranea, ammit 
lăssatii pe celle P'alte părți alle acestui continintii, 
în starea de totii sălbatică. Este de presumatii 
'acumit, că, în curgere demal multi de cinci-spre- 
gece secoli, ce ammii percursii de atunci, vecină- 

1) Vegi anni do la Chr, 1570 — 1600,
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„tatea: de națiuni, d'în ce în ce mai civilisate, .fă-. 

cuse a, succede treptată starea, de barbarie acelleia, * 
de selbăticie, în semintziele slave Și germane, așe- 
date pe malul stângă al Dunărei și pe costele sep- 
tentrioknale alle Alpilor; și se vede, că așe(ăimtn- 

.turile comnierciale alle. Phenicianilor şi Cartagenn- 
silor și, mai târdiă, coloniele grecesc; pe littora- . 

„lul mediterraneaniă al Gallici și al.Iberici,  întrodu- 
seseră, între popoli acestor contrade, nisee începu- 
turi de: civilisațiune. : Dară înaintările trebue să, fi 
fostii pr6 lente, de vreme ce, în timpul lui Iuliit 
Cesar — cinci secoli și. jumătate. după fandarea. 

"Marsiliei, și peste (lece secoli pote în urma -appă- 
rerci Phenicianilot p& acelle țermuri — vre o câ- .. 
teva procedăul industriale şi întrebuintzarea, seris-: 
sului — alphabetul grecescii —: în unele rituri re- 
ligiose, de către Druidi, erai unici passi ce făcuseră 
Celţi în Gallia, în calea civilisaţiunei. Era dară 

"xeservatii cotropirei romane, ca, prin midjlocele 0-.. 
bicinuite:de dinsa — colonisare, fundare de oiașe 
și, mai târdiii, deschidere de drumuri —.să porte 
civilisațiunea, între acelle. vitze, care nu : putuseră 
face nimica de sinele lor. Pentru Iberia, acâstă 
Romani îace iai “ e Spania n revoluțiune începu chiarii “de acumii,, 
şilisarea Ocei- | cu cotropirea, lungă şi aneroisă, a a- 
cellei contrade, deşărtată de către Carthagenesi, la 
sfârșitul cellui de a doilea resbellii Punicii, . - 

supa, to 'Theatrul principalii al resbellelor, ce 
ea Li 1 . 

cun. -- J făcură Romani, regilor. Macedoniei şi Sy- 
ego) TÎeă, în epoca precedintă, fusese Grecia, 

şi actori principală. fuseseră Greci. A- cultura Gre. 
cilor, .
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ceste resbelle, precumii și. acelea alle epocei de 
care avemii a ne occupa aci, și mat cu semă resul- 
tatele lorii — reducţiunea Macedoniei (an. 168 în. 
Chr.) și a Greciei (146) în provincii romane — 
coinplectart cunnoscinția, Romanilor cu cultura Se 
câscă, pe care sciură s*o admire; și acei puternici 

stăpâni ai lumi se simțiră fericiţi, cândă luară de 
îmvățători, pe noui lori Suppuși. . 

Titeratara ) Ammii văduti literatura grecescă, lati- 
nisată.  Fragmentele. care rămânii d'in tragediele 
și din comediele Calabresului Pacuviii — o parte 
a lunaci viețică căruia s'a petrecutii în cursul aces- 
tei cpoce — nu sânt destulă de întinse, ca să 
pote judeca cineva, pînă la ce puntii fu înfluințiatiă” 
de gustul Grecilor; dară se scie, că .celle Ș6SC co- 

„ medii alle, lut Terentii — robă Carthagenesii, er= 
tatii — care ni s'aii păstratii tâte, fură imitațiuni dupe 
Menandru. Chiarit doctrinele philosophice alle Gre- 
Ipulosopiia Gre-lcilor eraii acumii transplantate la Roma, 
şi totit-odată îi era altoitii și. gustul, pentru specu- . 
lațiunele de acâstă natură. Scipion, biruitorul lui 
Annibal, şi prietenul săi Lacliii, se făceaii scolari 
stoicului Panactiii din Rhodii. Alți trei philosophi: 

* stoicul Diogene d'in Seleucia, supranumită Baby- 
lonianul, academicul Carncade, scolarul stii, şi peri- 
pateticul Crițolaii, trămissi în missiune la “Roma, 
către 158 sail 155 în. Chr., deschideaii accolo scoli, - 
unde Nobilimea romană mergea să îi audă învă- 
tzândi doctrinele acellor deosebite scoli, mat multi 
sait mai pucinii alterate. Unii Carthagenesiă, for- 
matii: la Roma la scâla lui Carneade și numitii de 
atunci Clitomachi, contribuea, și clii,. pâte mai
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multii de cât cci alţi, a complecta acea revolu- 
porpani arch] țiune. . Romani nu fur& mai puţinii sim- 
țitori la attragerele culturei artelor grecesc: aşa 
vedemii că Antiochii, întreprin(ândi a, îmbrăca tem- 
plul lui Jupiter Olympianul 2) la, Athena, cu o clă- 
dire de ordinul corinthiană, întrebuintză unii ar- 

- chitectii romani, pe Cossutiii. 

Piilologia,și În acestăși epocă trăi și lucră, în Alexan- 
„Grecie i FEN cellii mai celebru grammaticii al an- 
tichităței, Aristarchă d'în Samothracia, pe care 
ammii avutii occasiune a pomeni, în epoca prece- 
dintă, și căruia lumea este datore o ediţiune a o- 
porilor lut Homerii, correctată cu o grijă și cu o 
judecată extraordinari, și care fii basa tutor acel- . 

„lor care aii urmato, . Totii atuncă trăi şi historicul 
Polybiu care, prin virtuțele salle, se făcu amicul 
luă Scipion Africanul cell june, cândii veni în I- 
talia, unul Wîntio 'miie de Acheani, pe care Ro- 
mani .internară în acâstă țârră, ca să se assicure 
de liniștea Greciei. Historia lui, a marelor' întîm- 
plări d'în timpi săi, este prima historie, adevăratii | 
generală; ea este cea mai exactă, cea mai judici- 
6să și cea mat bine raționnată a antichităţei; dară, 
ca homii de statii și resbelnicii ce fi, Polybiu se 
pune totii-d'a una în puntul de vedere al politicei,, 
nici-odată în acella al philosophiei. D'in nenoro- 
cire, abia unii sfertii. d'în acâstă prețidsă operă ni . 
Sa, păstratii; dară cellii pucinii acesti sfertii con- 
ține, pe lingă altele, celle mai vechi descripțiuni 

  

3) Vezi paz. 61,
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gcographice, ce avemii, alle țărilor de pe ochiul oc- 
cidintali al Mediteiranci. 
mare e „omul însă caro, după nok, face adeve- 
iehităță [rata glorie a, acestei epoce, illustrată de 
Annibal și de Scipion, fii Hipparchii (trăindi 160— 
125 în. Chr), cellii mai mare astronomii al anti- 
chităței şi unul d'în cei mai mari ai tutor timpi- 
lor, atâtii pentru. dibăcia lui ca, observatorii, câtit 
și pentru penetrațiunea cu care, ca theoricii, sciti 
să explice phenomele observate. Născutii la Ni- 
cea în Bithynia, elii munci mai cu sânăla Rhodii. 
Precisiunea observațiunelor salle — făcute celle mat 
multe cu astrolubul, instrumentii născocitii de din: 
sul — întrebuintzarea unor procedări, assemenca 
născocite de dinsul, analoge cu acellea alte trigo- 
nometrici —al cărora elii fi astii-felii creatorul, — 
întrebuintzarea, tablei de corde ce construse, îi a- 
jutară a determina, cu o exactitate de minune: 
excentricitatea orbitei sârelui, neegualitatea mișcă- 
rel lui, mișcarea lui megiă, durata anului tropicii— 
acâsta, cu unit erroră de 4I minute numai — miș- 
carea mediă a lunci, aceig a nodurilor şi a apo- 
eului ci, parallaxa ci, excentricitatea ovbitet ci, 
inclinațiunea acesteia assupra  eclipticei, equaţi- 
unea centrului Că s. a. Eli întrevădu chiari ce- 
vecţiunea acelui astru, 'Ca.'să represinte mai cor- 
rectii mișcarea, planetelor, după observaţiunele sale, 
eli făcu applicaţiunea, systemului deferinților şi e- 
picyclilor, imaginatii de Apoloniii d'in Perga 2). Eli 
mai calculă ephemeridele mersului planetelor și €- 

1) Vegi pag, 120—121,
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clipselor, pentru șâse sute anni; imagină a se sluji 
de parallaxă, ca să calcule distanţia, de la. sâre și 
de la lună la pământă; născoci projecțiunea, ste- 
reographică a spherei; imagină ascenţiunele drepte - 
și declinațiunele,. dară le părăsi în urmă, pentru 
longitudini și latitudini, și, prin midjlocul acestora, 
determină posițiunea a 1081 sait 1022 stelle, a 

„căror lăssă. catalogul. Ca să precise posiţiunea 10- 
curilor pe cartă, elit întrebuintză assemenaa, longi- 
tudinele și latitudinele terestre, și, legândii, într- 
uni chipi mai intimi, gcographia cu astronomia, 
imagină a „determina acestea, prin observațiuni Q-.- 
stronomice. Prin acestii midjlocii, clii află că paral- 
lelul trassii de Eratosthene era cellii 36-a, Dară 
triumphul care aruncă pe tâte celelalte în umbră, 

"fu descoperirea precessianei equtinozilor. Compa-, 
rândii: resultatul unui. șirii de observaţiuni, făcute 

„la Alexandria dela 161 pînă la 127 în. Chr., cu 
acclla al observaţiunelor făcute de Aristillă și Ti- 
mochare 1), apprâpe 150 anni mat înainte, eli află 
că, în acellă intervallii, stâoa Spicul Verginei se 
depărtase cu 20, spre răsăritii de puntul eguinoxialii * 
de tânană;, discută acestii fact, cu o sagacitate 
„Yară, și recunnoscu acea, mișcare seculariă a pun= 
turilor equinoxiali spre appusă, pe care o calculă” 
de 10 în 75 ami, e a - 
Sculptura. ) Critici moderni assâmnă acesti epocă. | 
sculptorului Cleomene, fiul lut Apollodorii d'in Athe- 

—————— 

1) Vegi pag. 108. 
pc 

2) Observaţiunela repeţite alle Modernilor, cu midjlâce aşa perfecţionnate, 
îi daă 10 în 714, anni, - E
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na, al cărui nume se află înscrissii, pâte întruni - 
chipit apocryphi, pe piedestatul Venerei Medicilor, 
dară al cărul capii-d'operă, după judecata cellor Ve- 
chi, eraii Thespiadele. 

„ Monumentă | Ac6sta, fu de sicurit . epoca coustrucţiu-. "romană În- 

semnată în Încă Puntelui Palatină la Ronia, celli mal 
tei de a zi-] vechii punte de pigtră, cunnoscutii; Și în 
care, arcul fa. întrebuintzatii pentru prima 6ră — 
afară de acellea alle ' Etruscilor, .e care ânsă sunt 
de o genuitate mat  nesicură — ca să păssască peste 
spațiurile dintre pilari. În acâstă construcțiune 
dară arcul servi, întruni chipi mai complectii de 
câti în Cloacea, Maxima 1), a resolve una d'in pro-. 
blemele celle mai importante alle artei de a zidi: 
aceia de a -accoperi spațiuri largi, cu materialuri 
menunte, , 

$ IV. Observaţii assupra cultarci hellenice, 
, 

Şfiritul perie). Cu cotropirea Greciei de ciitre Romani. dei Grecesci a 

res; ei începu. CU Adopțiunea de către acestia a cultu- rei; şi începu- 
. 

ti periodei- [vei hellenice, se sfirşasce' perioda :pură 
grecescă a historiei culturei, care, coprinde șcpte 
sesol și jumătate. Perioda, care îi urmeză, se. pote 
numi perioda grecoromană. Ea avu o durată de 
vre 0 patru secoli, în cursul cărora, sciințiele, de 
şi cultivate la începutii cu activitate, încetară de a 
inainta; artele mai înfloriră, dară continuândi cal- 
lea. corrupțiunei, accelerată acumii de passiunea Ro- 
manilor pentru colossalit şi i bogati, în paguba pu- 

  

1) Veşi pag, 51,
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rului şi frumosului — passiune evidintă mat cu s6mă 
în monumentele de architectură 3 litteratura, culti- 
vată ânteii, mai cu sâmă de către Italiani, cu unii 
Successii demni de cellii mai frumosi secolii al: 
Greciei, declină repede Şi ea; şi merse a se împreu- 
na cu celle“lalte elemente alle culturei, în nau- 
fragiul generalii. 5 a 

Este interesăntii acumii a îmbrășișa, cu ' 0 
căutătură, totă acâstă periodă a historici, ce per- 
curserămii, „: i 
Judecată as-] Mai ânttiii, prin originalitatea ci, civi- 

| sefu hellenă n'are, și nu va, av6 pici 
o dată, rivală,  Helleni, este adevărații, aftară de la 
Oriintali existinția unei culturi; ei priimiră de la 
dinși primele elemente alle unei sciinție în fasciă; 
aflară scrissul, arta de a îmbrăca expressiunea i- 

„deelor cu forme, care lingușescii esthetica, aceia 
de a tăia piâtra, ca să îi.d6 forma operelor na- 
turci, aceia de a combina, materialuri, ca se în- 
alțe zidiri; dară aci se mărginesce totii Împrumu- 
tul. Abia inițiați în secretul primelor rudimente, 
Greci lepădară cu totul epitropia dascălilor lori — 
mai cu semă în domaniul estheticei — și sburară 
în carrieră, ne mai îngăduindii altă căl&usă afară 
din geniul lori. De aceia, în poesicle lui Homerii, 
lui Hesiodii, lui Archilochii s. a., cine vre o. dată 
pâte descoperi cea, mai mică urmă de 'influințiă a 
litteraturci vre- unui popoli d'în. Oriintii?. Cine va 
put vre odată .să assemne o origină commună: 
artei, care a conceputii acelle, figură. pline de in- 
telligințiă și de expressiune, pline de vițiă și de 
grație în mișcare, creațiuni alle estheticei Greci- 

supra cultu- 
rei. Grecesci.
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lor; și acelleia care a produssi statucle — mai hi-. 
ne Sarii (ice cffigicle de mummit — alle Esyptianilor. 
Saii Statuele și bassi-relievi de la ruinele Ninive: 
Cxecuțiuni barbare de inspirațiuni de unit gusta 
grossii. Şi cu tote ccllea ce sai (issii, este ne- 
possibilii a vede în simplicitatea concepțiunci tem- 
plului grecescii, în tindinția, spre uşurimea propor= 
țiunelor, în acea încântătâre alternate a netedului cu 
ciubucele, a simplului, cu ornatul, este Nepossi- 
Dilii, dicemii, a vodă întinsele cea mai mică in- 
fluințiă a gustului, care a inspirati acelle masse 
grele alle Egyptului or alle Indici; în care plinul 
mai covirșaște deşărtul, unde colonna grossă este 
toti odată: trunchiii?) și capitellii, Şi în care, o pro- 
fusiune monotonă! de dessemne de unit gusti 
prosti — de şi multi lăudatii — accoperindii 
tâte suprafăgiele, este unicul midjlocii imaginatit 
pentru a mulțumi ochiul. 

Câtii pentru meritul intrinsică al civilisaţiu- 
nci lorii: Greci nu aii fostă nici odată egualați în 
acea parte a culturei, care este de domaniul es- 
thetieci ; assemenea nu aii fostii intrecuţi, pentru 
înălțimea, concepțiunelor în speculațiunele philoso- 
phice ; și în unele d'in sciințiele exacte, aii lăssatit de 
moștenire. posterităței o maia de cunnoscinție, a 
căreia exploatare a făcutii gloria timpilor moderni. 
Este păccatiitâhsă că ci nu aii applicatii experiin- 

ţ - 
s 

  

1) Termeni technici lipzindă mai cu total în limba uOsțră, awmmii fostii a- 
dessea siliți să creămii cumă ammii putută. Pentru termeni franțiosesci 

" “următori: Fă, Eniablement, Soubassement, Ierciemcnt, Voiite-d'arcie, Arc- 
„ boutant, Arc-doublcan, Nercure, ammă priimită pe cci imaginaţide D. A. 

lexandru Orescu, adică, respectivă: Zrunchid, Corounamnentă, Soclă, 
Căptușală, Baltă cu când, Areă-proptitor, Arcă-costală, Costa, -
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ţia la cultura, sciințielor positive, Prin aceia, o par- 
te mare a lumei materialele a scăppatii d'în ve- 
dere: zoologia și botanica abia. le a abotzatit ; în 
physică nu ai văgutii phenomenele surprindătâre alle 
electricităţei și alle magnetismului, nici pe acellea 
alle sunetului și alle luminei; nici ati bănuitii vre 
o dată ordinul acelora, al. cărora studii este obiec- ” 
tul chimiei. 
Gate este le și este -înțellessă d'în şirul faptelor, 
topi alt | trebue ânsă să o așeglămii într unii chipii 
explicitii : Grecia historiei civilisațiunei nu este a- 
ceiași cu Grecia historiet politice. - Cea d'în urmă 
să mărginesce în mica, contradă a continintului eu- 
ropianii, cea în de obste cunnoscută subt acâstă 
numire, și în cea mai mare parte a, insulelor Ar- 
chipelagului, care tâte formă astădiregatul Greciei, 
Şi a căreia exiguitate geographică ammii semna- 
lati mai susii'), Grecia historiei culturei, pe lân= 
gă acesta, mai coprinde insiemul tutor cetăţelor 
hellenice, înșiruite pe ţernurele Archipelagului, pe 
acelleu alle ochinlut oriintalii al Mediterranei și în 
insulele intermediarii. 
Lartea de | Daca acumii vommit căuta,:ce parte de glorie, cuve- 
nită Greciei ra î a "i ă paie "nt i (glorie în cultură se cuvine “fie căreia, 
Grecici proe “ . 2 Cei” ] dintre Grecia propriit-(lissă și Grecia co 

- lonială, acestă d'în urmă întrece cu multă pe ceai- 
Paltă, prin numărul hâinenilori cel Abarl. Aşa —: 

ca să nu vorbimit de câtii de aceia, d'în câţi aminii 
menționnatii pin aci, alle căror locui de nascere 
sânt cunnoscute — Aristotele, Democriti, pictorul 

  

1) Vegi pag, 101. 

.
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Polygnotii, eraii copii al colonielor grecesci din 
Thracia; Homer, Archilochii, Terpandru, Alcei, 

“Sappho, Anacreou, Iippocrate, 'Theophrastii, Thales, 
« Anaximandru, Xenophanc, Anaximene, Pythagora, 
Heracliti, Anaxasora, - astronomi Callippi, Eudoxi, 

 Aristarchi, histuricul: “Theopompi, pictori Parrhasiii, 
„Apelle, “Tinnanthii, sculptorul Scopa, erai Ioniani 

* din Asia Minoră și d'în insulele Archipelagului; 
Herodotii, aichitectul Sostrate, erai din coloniele 
doriane d'în: Asia Minoră; Hipparehi cra din Bi- 
thynio ; pictorul Protoszene, d'în Caria; Aesopii, din 
Lydia; Mathematicul Apollonii, d'în Pamphylia ; 
Zenon, fundatorul sectei porticului, d'in insula Cy- 
pru; Chersiphron, architectul templului Dianci d'in 
Fphesi, d'în Creta; astronomul Eratosthene, d'iîn 
Oyrenaica ; Archimede,. Theocritii, philosophi Par- 
menide, Zenon eleaticul, Tmpedocie, Philolaii, gco- 
metri Archyta, Hiccta, rhetorul Gorgia, din colo- 
niele d'în Italia “și din Sicilia ; astronomul și na- 
vigatorul Pythea, d'in Marsilia. . 

Dară partea de glorie, care remâne Greciei 
continintale, apparţine ma! “întrâgă “Atticel. Întru 
adevări, ceaibaliă (Grecie nu are, de câti pe Boeo- 
tiani Hesiodii, Pindarii şi Myron, pe Argianul Po- 
Iyeleti, pe Sicyonianul: Lsippi, -a oppune lui So- 

„erate, lui Platon, lui Epicurii, lui Aesehylii, lut So- 
phocle, lui Eurypide, lui Aristophane, lui Menan- 
dru, lui Thucydide, lui” Xenophon, lut Isocrate, Iul 
Demosthene, lui Meton, lui “Phidia, lui Alcamene, 
lui Apollodori, toți d'in “Attica sau din Athena.. 
Și daca acâsta d'in urmă întrece, cu-atâti, pe fie- 
care din celle Lalte orașe hellenice, pri numărul
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hâmenilor cellor mari, născuți într'insa, sai care aii 

adoptat'o dreptii patrie, ea mai avu gloria de a fi 
focul. tâtei vieţici” intelectuale. a Nemului. Hel- 
lenică. o 

*
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Ă CAPITOLU VI-a. 

VÎRSTA FRUMOSÂ A CULTUREI GRECOROMANE. 

Ş. |. Cultura romană merge repede lu perfecţiunca'i. 
— Începutul Turisprudinţiei. 

sri Sf rșitul secolului Jica înaintea « erei n6s- 

„în. cun. Jtre nu ne presintă nici fapte nici Derson- 
nagiură însemnate, în historia culturei, afară d'in 

șenile 1 | mecanici Ctesibiii din Alexandria şi sco- 
Jarul, sait, dupt alți, fiul stii, Ieron, supranumitii 

cellii “Vechii, inventatori, și unul și altul, de nu- 
merdse machini construssc, cele. mai multe, pe 
principiul pressiunei exercitate, assupra unei col6une 

de apă, de greutatea atmospherei, saii de aerul 

comprimată: machini care se întrebuintztsă âncă 
în gilele nostre: Cellii din urmă d'în acesti doime- 

- chanică este astădi mai cu s6mă . celebru, pentru 
construcțiunea unci machine, în care o r6tă era pussă; 

în mișcare horizontalii, prin reactiunca aburului, în- 
trodussii necontenitii în spitzele ci seci, şi scăppândii 
dintrinsele, prin câte o gaură făcută în capătul 
fic-căreia, în partea oppussă părtei, spre care avea 
a se întrece rota. De şi proprietatea aburului, 

_întrebuintzată în acâstă machină, nu are nimicit a 
face cu cca întrebuintzată în machinele cu abură
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celle de astădi, totuși. machina, lut Herb! este con- 
siderată, drepti prima încercare de: a i pplica abu- 
rul ca putere mișcătâre. e 
Monunrentă | Nu putemii tace aci un monamienti în-. 
teressanti. Jsemnatii al civilisațiunei romane originale; 
Via Aemilia, construssă de Aemilii Scauru, cen- 
sorii către annul 110 în. Chr: drumii care, find 
continuațiunea Viei Plaminiel!), le gă Rimini cu Gal- 
lia Cisalpină, reddusă în provincie romană în cur- 
sul acestei epoce. Perfecta dreptare a deosebitelor 
porţiuni. alle acestut drumi, cară l6gă între dîn- 
sele chiarii astădi oraşele Rimini, Bologna, Mode- 
na, Parma, Piacenza ;. și perfecta borizontalitate a 
nivellărei lori: — favorisate, este adevăratii, de na- 
tura t&rremului — faci acesti drum, unici subt 
acestii rapportii. - 
Litterat 5 a n Litteratara ) Într acâstă-și epocă, Lucilf Caiu: scrisse 
Satirele alle, unicul genii de comjoșiţitine littera- 
riă laiină, care să nu fie de origină grecescă. Nu' 
rămânii de ]a-dinsul de câtă fragmente, scrisse în- 
tr'ună stylă puternicii dară âncit grossolanii, 

ne are) Ca să supplinimii la sterilitatea începu- 
tului secolului cellui d'în urmă înaintea erei n6s- 
tre —- a acellei epoce de lipte sălbatice între doo 
partitură, care 'sfișiaii societatea romană, subt Ma- 
Grea. rii și Sulla — vommit menționna pe - 
stoicul Posidoniii d'în- Apameă, care cultivă şi sci- 

- „înțiele pbysice, fără î ânsă a produce ceva însemnatit; 

1) De la Roma la Rimini, construssă cu 110 anni mai nainte, de acellă 
- Flaminiă, care mai la' urmă a fostă omorită în bătăllia de la 'Tra- 

simenă,
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şi pe Asclepiade d'în Prusa, primul Greci tare e- 
xercită medicina în Roma. 

D'in acâstă epocă se presumă că ari fi da- 
tândii doo monumente interessante, pentru historia 
culturei. Unul d'intrînsele este unii fragmentii de 
Pai 29) mosaicii, aflată în ruinele templului For- 
tunei, Ja Praenesti, şi păstrată în palatul Barbe- 
rini d'în acelli orași. În magnifica restaurare a 
acestui templu de către Sulla, în ultimi anni ai vie-. 
ției salle (către 80 în. Chr.), se găsesce prima men- 
țiune de pictură în mosaică; şi fragmentul de care 
vorbimii se crede a fi din acesta. Grossolanitatea, 
execuțiunei acestei bucăţi dovedesce, că ca este 
una d'în primele încercări, De și fabricarea mosai- 
cului nu a fostii purtată, de către cet vechi, în a- 
cellu gradi de perfecţiune, în care a agiunsii de vre 
unii secolii încoa, âns& muscurile Romei şi Neapo- 

“lului conținii bucăți — negreşitii de epoce poste- 
riGre acesteia — care nu sânt cu multi inferisre 

producțiunelor industriei moderne.  Cellii de al doi- 
Primail mo- ) lea monumentii, de care vorbirămii, este 
numentii ro- 
mană de ar-t frumosul templu de ordinul corinthiană, 
chitectură 9 Ă 1 . . 
ercetscă. ] numiti al Sibylle, la Tivoli. După in- 
terpretațiunea îndrăznâtză a unui fragment de in- 
scripțiune, care a mai rămassii pe architrava ! lui, 

ăsti templu s'a attribuitii epocei acesteia (71 în. 
Chr.) și astii-feli eli arii fi celli mai vechii mo- 
numentii romanii de architectură grecâscă, care se 

„ cunn6sce.. 

Seiinţia arep- Între numerosele subiecte de _investi- 
tului creată 
de Romani. Î gaţiune, care trebuiaii firesce să se ofere 
spiritului homenescii, şi pe care Greci nesocotiră, -
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- principiurile dreptăței fură unul. Eli ânst nu scăppă 
Romanilor. Avocaţi și magistrați de acestă națiu- 

“ne, cu mită înaintea acestei epoce, făcuseră, d'in 
theoria dreptului applicată la -legislațiunea lori, 0- 

- biectul studiurilor” lorii. Operele celor vechi juris- 
“consulți s'aii perdutii ânsă cu totul; și 'cellii. mai 
vechiii monumentii de jurisprudințiă, cunnoscutii,; ce 

“ne remâne, este fragmentul — citatii în Digesti1) 
— din Definițiunele-hui Q. Muciu 'Scacvola,. câre 
inflori în acâstă epocă și fu una. d'in victimele res- 

bellelor civile, o. aa 
încomutal ei | 'Potit în acâstă epocă, (118 în.: Chr.) 
„i Roma stirbi -nedepedinția“ Gallici, - prin 
“reducerea părței sud-est a acellei contrade —.-a- 
celleia numită matla urmă Narbonensa — în PIo- 
vinciă romană. Așa dară, d'în acea epocă se pâ-, 

„te data începutul operei: seriâse de civilisare a pO- 
polilor” Galiei. : -..- A 

Tim I Cast) Epoca urmitâre, — aceia care vidu 
căderea, lui Aithridate, cell d'în urmă vrăjmașă 
seriosi al Romei ' republicane; cotropirea' Galiei 
întregi, de la Pyrenci pină la Rhinii, de către Iulit 
Caesar (59—51'în. Chr); pe' urmă reînceperea 

"esbellelor civile, subt acesta şi Pompeiii (an. 48 şi 
"49 în. Chr); triumphul cellui Vântâiă, în fine sfi- - 
“șierile care urmară ucciderei lui. (44. în. Chr.) — fu 
„aceia, cândit litteratura latină luă 'sborul precursorii 
Literatura 1 Secolului lui Augustii. Ciceron, cell mai atină îşi ca 
sborul. -.. Jbunit cetățeanii, din timpul săi, formatit ţ l ) 

1) Vegi an, 527565 d. 1. Chr, 
.
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în philosophia lui Platon, de câtre Philon dinu La- 
“rissă, Antiochii d'in Ascalon s. a., scriitorii de pri- 
mul ordinii, în numerosele opere salle philosophiec, 

adduse limba latină la perfecţiune, și să rădică în 
arta oratoriă,. la înălțimea lui Demosthene. Sal- 
lustiă, cu tâtă viltatea caracterului săi, incrită, ca 
historicii, a fi comparatii cu 'Thucydide, pentru 
concisiunea și vigorul stylului, . pentru perspi- 
cacitatea care .căllăuzesce judeeaţile.: sale, .Lu- 
cretiii cântă doctrinele lu Epicurii, în poema sa 
didactică De Natura Rerum, admirabilă pentru în- 
„drăzndla concepţiunelor,. 'câtii și pentru frumuseția 
stylului; Catullii, poeti Iyricii de primul ordinii, în 
epigrammele salle și în poesiele salle “erotice — 
care ânsă sint adesser întinate de obscenități — 
arătă, prin nisce bucăţi de unit genii mal scriosă, 
că s'ari fi.pututii încerca cu isbendă, chiarii în c- 
popee. Varron, cell mai învătzati şi celli mal eru- 
ditii d'intre Romani, serisse, în unii stylii frumosi, 
unii numărit nceredibiliă de opere, apprâpe assupra tu- 

„tor sciințielor; și methoda și chiaritatea, cu care fie- 
care materie se află tractată, în pucinul ce mai ră 
mâne d'intriinsele, face a: se regretta viii perderea 
cellui Paltii. Juliii Caesar însuși, . câștigândiă la bi- 
ruintze, scriea, historia campanielor salle, cu unii 
talentit care îlii pune în primul rangii al sciiito= 
rilor. 

„ Padondariui ) În sciinții,. faptul cellii mai importantii 
al acestei epoce, fu îndreptarea adussă de astro= 
nomul Sosigene, dîn scola Alexandrici, tutor mo- 
„durilor de a socoti annul, adoptate de deosebitele 
națiuni.  Chiamatii spre acestii sfirșitii la Roma de



, 
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ulii Caesar, clii propuse cyelul. de 4 anni, din ca- 
re,. 3 de câte 365 de dile şi unul de 366: eyclu, 
al căruia elii cunnoscea neperfecțiuneă, dară care i se 
păru midjlocul ceilii. mai simplu, de a concilia an- 
nul civilii cu deosebiți anni astronomic. . Iuliii Cae- 
sar, în qualitatea sa de. mare 'ponteficii, adoptă 
“acesti anni, pentru calendariul romani, d'în annul 
45 în. Chr. şi acesti calendariii, astă-felii correc- 
tatii, se făcu acella al tâtei Chrestinătăţei pîn' ce, 
efectul neperfecțiunei salle făchânduse sensibili 
chiarit d'în al IV-lea secoli al erei n6stre, papa Gre- 
goriă XIII, în cellă d'al.XVI-iea, îi applică o nouă 
correcțiune, după cumii o vommii vede. 1) 
ierte În acâstă epocă se suppune că serisse 
inăiaue *  JCalidasa, acella, d'intre toți scriitori in- 
diani,- despre. care 'se pste sci, mai cu 6re-căre cer- 
titudine, timpul cândă a trăit. Eli fu autorii mul- 
tor drame, d'între care cea mai cunnoscută — prin 
traducțiunele 'care s'aii făcută în multe limbi — este 
Sacuntalah: poema de caracterul cellii mat univer- 
sali, între tote poemele oriintale, împreunândii pu- 
ritatea gustului Grecilor, cu tote impetuositatea 
și căldura de sentimentă şi cu tâtă viuiciunea des- 

„cripţiunelor şi a picturelor, proprii Indianilor, . 

>) Veţi an, de la Chr, 150 — 1600.
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5 II. Secolul lui. Augustă: Cultura Romană. în. 
' apogeul ei. .— Frumosă epocă a litteratureă grecesc 

"wle crudițiune, — Capetele-d'operă alle artei grecesci, 
fransportate în Italia. — Mare înfrumusețiare a 

4 , Roc, Italici și Imperiuhii. — Înaintarea cor-- 
SE 1 “rupțiuneă gustului în artă ăi a 

1 .. 

Su 

Astea | mi cincăspredece 'anni de la era nâstră — 
tine, epoca ultimelor resbelle civile, între Ro- 
mani, și lengei domnii al lui Augustă. (31 în. Chr, 
— 4 dp. Chr.) — este aceia, cândi cultura romană 
agiunse la apogeul c%.. Acestă periodă, de. ceva 
mai multii de o jumătate de secoli, vădu înflorindii 
inal pe toți aceia, care aii făcutii gloria, litteraturei 
latine.  Aştii-felii fură: Mantovanul Virgiliu, apprâ: 
pe egualul lui Howmerii în Aeneida,- fără egualii între 
poeți didactici, prin Georgicele salle, nu mai pușinii 
admirabilii pentru frumuseția caracterului și, pen: 
tru puritatea” n&ravurilor salle; virtuosul epicuricii, 
Apulul Horatiă, unul d'in cel mâl plăcuți, poeți ar: 
antichitățet, soldatii al lui Brutu, la Philippi, 'au- 
torul acellor ode, în care energicul alternă așa ad- 
mirabilii cu grațiosul și cu naivul, a acellor epi- 
gramme și satire, care sânt modelul batii-jocului 
delicată, în fine a Arței poetice, care va fi toti 
d'a una legea bunului gusti; Umbrul Properţii, cân- 
tătorul amordsei salle, în nisce elegii pline de pu- 
tere și de viuiciune, dară scrisse întruni stylă i- 
mitati de la poeţi alexandrină; Corneliii Nepos, de 
pe lingă Mantova, autorii, între: altele, al. vicţielor 

> BAS, î3] Ultimi patrudeci de anni at secolulul cel- 
Ciu” 1 | lul din urmă, înaintea lui Christos, și pri-
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hâmenilor mari, operă multi stimată de: eci Vechi, 
dară după care, în opera, care ni se conservă subt 
acestit titolii, nu avemii de câtii o prescurtare, fă- 
cută de vre unii grammatici d'în timpul” lui Theo- 
dosiii cellii Mare; Gallul de origină, Trogi Pom- 
peiit, după historia universală a căruia — assemenea 
multi stimată de cei Vechi — nu avemii iarăși, 
de câtii o prescurtare făcută, mai târdiii de lustini; 
pncinit mat târdiii, Padovanul Titu Livii, a căruia 
Historia Romană, să ni se fi păstrată întregă, ară 
fi fostii unul d'în celle mai preți6se monumente, ce 
ne a-lăssatii antichitatea; Tibullii, alle cărui elegii, * 
scrisso .în ună styli naturali și pură, facă dîntr'în- 
Sul, unul d'în poeți cei mai sympathici,: prin sen= 
sibilitatea și prin dulcea melancholiă ce respiră; 
Pelignul Ovidiii care, în Fasti sti, no lăssă celli 
mai îmbilşugatii . isvorii de moțiuni, despre timpi 
primitivi al Italică, și. de la care mai -avemă dle- 
tamorphoscle, capul-d'operă al să, și o mulțime de 
alte poesii, compusse cu o perfectă maestrie a ar- 
tei și scrisse în unii stylii. de minune. | 
juzi și ) Augustii care avu fericirea a pune sfir- 
șitii resbellelor civile, mai avu și pe aceia de a se 
bucura, elit și familia sa, de societatea acestei mul- 
țimă de spirite plăcute.: Sai aflati în mulți timpi 
monarchi, care ati găsit, în commerciul : intelligin-- 
țielor cultivate, plăcerea, pe care alți o. caută în 
desfătări vulgarii- și în dissipaţiune; dară nici u- 
nul (intrinși ma avutit o curte, a căreia străluci= 
re, subt acesti .rapportii, să se pâtă “compăra. cu 
aceia a curtei lui Augustit. D'intre toți aceşti ho- 
meni, de la care Augustii trase gloria de a da nu-
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mele stii, epocci în care trăi, Ovidiii avu a sinţi 
amărăciunea intimităţei cu cei puternici. Eli ex- 
piă îmbitarea sa în atmosphera palatului stăpâni- 
lor lumci, printrun exiliă în o climă sălbatică, în 
care petrecu cei d'în urmă no anni al vicțici sal- 
le, și de care se plânse aşa de simțitor, în 'Zris- 
tiele salle. Mecena, amicul adolescinţici, tovarășul 
„constantii și sfătuitorul cell mai intimii, al lui An- 
gusti, fu bărbatul, gustului căruia acesti din urmă 
fu, în mare parte, datorii acâstă gloriă, cumii pote 
era datorii, dibăcici lux şi acelleia a lui Agrippa, 
satisfacerea de a deveni stăpânul lumei. De aceia 
și numele stii servă, de atunci, a dessemna puterea 
protectrice litterelor şi artelor. 
Civiimațiunea] Subt Augustii (15—11 anni în. Chr.) fu introdussă în |. 
nordul și re redussă în provincii și, totii o dată, în- săritul 
oz, „_Ycepu a fi suppussă procedărelor de civi- 

“lisare obicinuite de Romani, contrada Europei d'in- 
tre Dunărea, superioră, Sava și Alpi (Rhetia, Vin- 
delicia, Noricul şi Pannonia). | 
eat În literatura grecescă, acestă epocă pro- 
duse trei scriitori însemnați:. pe Diodoriă Siculul, 

„pe Dionysiii Halicarnasseul și pe Strabon. Celli 

7 

dântâiă serisse, subt. titolul de DBibliothecă Ilisto- 
rică, 0 historie generală a tutor popolilor, d'în tim- 
pi cel mai vechi, pînă pe la midjlocul ultimului se= 
coli d'naintea lui Christos: fructul studiurilor unor 
historii mal vechi și. unor reînsemnăminte, culles- 
sc de însuși. în întinsele salle călătorii. Acâstă 
operă, din care abia o jumttate a agiunsă pină la 
noi, cu î6tă lipsa de critică şi de discermământit 
în allegerea noțiunelor, ne a păstrată însă o mul-
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țime de faptunt prețidse.- Dionysiii ne lăssă, în An- 
fichitățele salle Romane, historia popolilor Italiei, 

„în timpi primitivi, pînă la' primul resbellii Punică; 
operă care, cu totă: neexactitatea, systematică a au- - 
torului, este assemenea preți6să, pentru marele nu- 
nări de fapturi şi de documente ce conține. Dio- 
nysii occupă unii rangii nu mal: pucină înaltă, ca 
criticii litterariii, prin numerdsele opere de acesti 
felii, ce: ne a, lăssatiă şi care sint admirabile, pen- 
tru fineţia analyselor ș și justeția, apprețiuirelor. aa 
bon din Amasca în 'Cappadocia, ne a lăssatiij 
_Geoj giaphia sa, păstrată mai întresă, cellii mai ve= 
chiii' monumentă de geographie descriptivă: operă 

care, de şi plină de noţiuni greșite, assupra confi- 
- gurățiunel Și situațiunei locurilor, este ânsă plină 
de interessii, prin rassemnâinintele ce dă, assupra 
historiel, religiunei, năravurilor, instituțiunelor, al- 
le deosebiţilor popoli, și în care se găsescii pri- 
mele noțiuni exacte. assupra unor părți excentrice 
alle Vechiului continintăi. și prima încercare seri6să 
de i a da socotela de phenomenele geologice. ' 

3 III. Urmarea paragraphului preocdintii. 
7 

„ avoțirea şi Pe câtii reduceaii popolă după popolii, 
Jiorea în totă subt jugul loră, Romani despoiâii, de bo-, 
mel şiitaliei.] gățiele lori, pe dinși și pe monarchi lorii. 
Prădarea oraşeloi” grecesc, care făcuseră împotri- 
vire, maj dea biruitorilor tote capetele-d'operă, ca- 
re. făcuseră pod6ha lori. În fine o dată, cotropiți,, 

„popoli. nouelor provincii, lissați rapacităţei guver- 
natorilor” (proconsili, pretori, propretori ș.a.) și a
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“ arendașilor veniturilor fiscului, erati în pucinu 
timpi despoiaţi de ceia'ce biruitori, sătuli, lăssas- 
seră în urmăle Se spăimântă cineva de quantită- 
țele de metalli prețiosii, monetatii saii fabricatu, 
pe care generali, la întârcerea d'in expedițiunele 
lori celle fericite, vărsaii în thesaurul publici al 
Romei, după ce se îmbuibaii,. et și soldați lori. 
Fiscul se află atât de bogatii, în câtii că Cetăţeni 
Romană fură scutiți de veri ce contribuțiune. Bo- 
găţiele particularilor se înălțară în același timpii 

„astiiefeli, în câtii că ciftrele ce ne ai “păstrată au- 
tori vechi, în privintza opulinției și vicţei lux6se 
alle unor particulari 3), ne ară păr6 fabule, daca 
nisce rămășitze de “monumente nu ară fi de fagiă 
ca să le attoste, 

- De și 0 mare parte d'în aceste boc alle 
/ - 

1) O cină a lui Lucullă, în salla lui Apollon, costa obicinuită 50 ,000 drah- 
me (aprâpo gal. 4,500). Clodiiă îşi făcuse o casă cu aprope galb, 360,000. 

„În autori cei vechi se pomenescă patru ville alle lui Lucullă: una la 
Tasculii ; una alta la plelo muntelui Pausilypii, pe golful Neapolulu! ; 
o atreia, puqinii mai departe, în insula Nisida; înfincoa patra, pe pro- 
montoriul Misene, Alle lui Ciceron sa pomenescii assemenea optă vil- 
le: una la Tusculă, una la Antiă, una a treia la Astura, ana a pâtra 
la Formiae, una a cincea la Cumae, una a ștsilea la Pozzuoli, una a 
acptelea la Pompeii şi una a opta la Arpini. Ca să judecămi do in- 
tinderoa şi do mazuificonţia acestui folă de locuinţie, trebuo să no ad. 
ducemă aininte, că grădinele uncia d'in vilele lui Lucullii, existânaă 
âncă în timpul lui Plutarehii, nu fuseseră egualate, în maznificenţiă, de 
toti cela ce luxul imperialii putuse cerea în cursul uuul secolă gi jum: .. 
tate; şi că chiarii astădi rutnele întinse alle sallelor, porticurilor, gal- i 
lerielor, sallelor de băi, theatrurilor, havuzurilor ş.a. unor drintriimselo 
— spro exemplu alle acelicia a lut Lucullă, d'in polelu. Pacisiiypuliti 
(lungă Panta della Gajoia), și alle acellela a Ini Cicerpn, de la Formtae 

(Mola di Gacta), — sunt surprinittere.: Şi nat anrprindetâre sunt: rămă- 

şitzele puntelui ziditii de Lucullii, pe braciul de mare dintre villa sa 

d'în insula *Nisida şi continintii, și innellul — de curîndă descoperită 

(srotta del Sillaro) — prin care aședase o comiwmunieaţiune horizontală, 

iutre accată punte şi villa sa de subt Pausilypăl.
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Statului și alle .particularilor, se ressipeaii în ser- 
bări, în diafeturi,. în spectacole s. a., a cărora som- 
tuositate covârșaste veri ce descripțiune ; o parte 

se întrebuintza la înalțarea de monumente magni- 
fice și la căpitarea, cu cheltucli. mari, a tutor ca- 
petelor- operă alle artei, ce cotropirea lăssâsse în 
urmă” p'în, provincii. Templuri  spaţiose de piâtră 
începuseră, de multi, a înlocui treptată pe celle 

mici de chărămidă, alle Romei cellei bătrâne. Cu- 
ril nouă și basilice . spați6se fură zidite, ca să fie 
de agiunsii pentru expedițiunea affacerilor. publice 
și trebuintzelor commierciului ; theatruri şi amphi- 
theatruri vaste, assemenea, de pitră, se înălțară în 
timpi cel d'in urmă al .republicei, ca să întimpine 

" trebuintza, ce concepuse popolul rege, de specta- 

coli stupefăcători, prin magnificenția sait mai bine 
prin ferocitatea lori. Piatzele publice şi porticu- 

rile Romei se împodobiră cu capetele-d'operă alle 
lui Phidia, lui Praxitele, lui Zeuxis,lui Apelle s. a., * 
ăpite d'în Grecia. Sallele palatelor somptuse alle 
celor. bogați se împodobeaii assemenea, cu acellea, 
răpite de aviditatea vre unui pretorii dilettante, sai 

cumpărate de aurul amatorului opulintăi?). Astii- 
„felă pământul Italică seficu o mină neexauribilă de 
capete-d'operă alle sculpturei grecesci; și pucinul - 
ce a sciippatii zelului religiosii al Chreştinilor, în ur- 

ma 'aboliţiunei păgânismului, vandalismului cotro- - 

9 Ammii vădutii (pag. S6—S7, 55, 96, şi 106.) exempluri de preţiurile, cu 

care so vindeaii eapetele-d'operă alle artef grecesci; să adăogămii, că 

Iunliă Caesar plăti 10 talenți (apprope 10,000 galb.) doo picturi alle lui 
Timomacbiă din Byzanţiii, pictoră grecii, di în cei mai celebri, care nu 

se scie ânsă, în ce timpii a trăită,
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„Pitorilor barbari și acelluia al ignoranției, fu de a- 
giunsii a îmbogăți tote museurile Europei... 
Monuenii | Între edificiuri, mausoleul în ruine a) Ce- 

ja ae ara mit Gr “ publicei, ' si € 
cellei epocă, prin mărimea sa, prin soliditatea exa- 

-gerață a construcțiunei salle, prin frumuseția ma- 
terialelor și-a zidăriei ș. a. Își va pute figu- 
ra cineva mai. bine bogăția acesti monumenti, 
cândă va .sci, că îmbrăcămintea exteriori: a soc- 
lului :) și cea interi6ră a monumentului întregii — 

„acesta d'în urmă în marmure preți6se — a serviti 
la construcțiunea, și la decorațiunea multor mworu= . 
mente alle Romei moderne?). Acesti -monumentii 
mai este interessantă, fiindii că este de o arehi- 
„tectură romano-etruscă pură, fără a av grecesciă 
într'insul altu, ce câtă perfecțiunea dessemnului pu- . 
cinelor. ornamente care, mat rămânii (eraniurile 

„de boii). e | RE 
Mari ddr Câtii despre monumentele. publice, toti 
„Wmpul lui [ceia ce se făcuse subt republică fu ;e- 
„clipsati, mat .cu sâmă în numeri și în bogăţie, 
de către ceia ce se făcu. subt .imperatori primu- 
lui secolit. al erci nâstre, începândi .de la Au- 
gusti; care putu dice cu cuvintă, că a găsitii 
Roma de piâtră şi a lăssat'o de marmură, St 

  

- 1) Veţi nota.de Ia pag, 129, , 
„2) Cea d'ântiii a servită la constracțiunea fântânet di Trevi; d'in cea da 

a doa, vommi cita doo colânne corinthiane de giallo antico, în Brac- 
'eio nuovo al Vaticanului, şi alte doo de aceiași marmură, care: împo- 
dobescăi o sallă din museul Capitolulul. * E
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simte! cineva: ceprinsă de mirare de numărul tem. 
plurilor,. theatrurilor, porticurilor s. a., care: fură 

“înalțate în Roma, subt Augustii, cu cheltufala, Re- 
“publicei.. cumii și cu acei a unor particulari bo- 
gaţi. : Apăducuri, cloacce, fură adăogite . cellor . ce 

“mal existaii; drumuri se întinseră. peste toti terri- 
” toriul Imperiulut; acellea alle Italiei fură îmbună- 
tățite ; multe porturi de mare fură lărgite. BăI sai 

- there nu erai, cunnoscute, de câti celle de p'în 10- 
-cuințiele bogaţilor; subt Augustii, Agrippa” ginerele 
stii, întroduse obiceiul băilor publice, dăruindii popo- 
ului primul stabilimentii de genul acellora, alle că- 
ror “ruine sânt d'intre celle mat imposante în Roma 

-vechiă. 

„timpului luj 

m O Tpîate “ | 
carate teo] D între monumentele acestei epoce, vominii 

Ama,  Jttage Dăgarea de s6mă numai assupra 
acellora, alle căror rămăşitze presință câte. ceva 

"de însemnatii, în historia artei. Primul este Pantheo- 
nul, înălțatii în annul 26 în. Chr. totă de Agrip- 

“pa: cellii mai bine păstratii, dintre monumentele ve- 
“chiei Romi,- şi în construcțiunea, căruia vedemii 
“primul exemplu de boltă hemispherică, s sait cupolă; 
și acestă invențiune a Românilor în arta de-a zi- 
di, 0 vedemiă iarși făcută cu o perfecțiune, căreia | 
Moderni — care ai făcutii. așa dessii întrebuințare 

„de dinsa, de mai multii de patrn secoli —:nu ati 
pututu adăoga inai nimici. Vine apoi theatrul înăl- 
fatii de Augustii chiarii, căruia dete numele nepotului. - - 
şi ginerelui săii, Marcellii. În celle doo catună de ar- 
cade alle frâgmentului care mai rămâne âucă, ve- 
demii primul exemplu de colonnată grecâscă, ap- 
plicată ca decorațiune ia arcada, română: combi-



40 AN. ÎN. CAR.—14AN.D.L:CHAR. 147 
națiune de minune — cu totii 'ceia ce potit: dice pu- 
risti — și care de atunci a fostii o risorsă aşa de 
fecundă, atâtii în antichitate câtiă și de la Reînviere 
încoa. Frumuseţia proporțiuneior architecturei -a- 
cestul monumentiă a făcutii că Palladio1), legislato- 
rul architecture Reînvierei, a lucti -celle' doo or= 
dine d'in acesti: monumentii, ca typă al .ordinilor 
doricii :i ionic alle Romanilor. :: Nu mâi . pucini 
demne de bigare de sâmă sint arello tref: col6n- 
ne” corinthiane, care staii în picicre la polele: Ca- 
pitolului, purtândii âncă cornicionul lorii :- remăși= 
tză d'in templul lui Jupiter Statori sai d'in: a- 
cella al Minervei Chalcidice — și unul şi: altul 
construs.e subt Augustii. — Frumuseția, sub tâte rap- 

„Borturiie, a architecturei și acestui  monumenti a 
făcutii, că râmășitzele lul ai fostă luate; de la Reîn- 
viere încoa, ca modelii "al ordinului corinthianii. Ca 
specimen al luxului, cu care Augustii îmbunătăți 
drumurile, vommii cita puntele. de . marmură albă | 
de pe Marechia, la Rimini, și mai cu s6mă pe a- 
cella, iară de marmură albă, de pe apa Nar, lân- 
să Narni, pe via Flaminia?), d'in care nu anal - r&- 
mâne de câtii unii arcă, d'în trei ce a avutii:.una 
d'in ruinele celle- mai pictoresci alle Italiei, acesti 
arc este cellii mai vechiit arcii de punte care mal 
există?) Ammii mal fi citatii răsbaterea muntelui _ 
Pausilypii, începută subt. August. de' architectul 
Caii Posthumiu, ca să aş&de o communicaţiune ho- 
rizontală, între orașul Neapolul, cu vâmpiele d'în 

1) Vegi an. d. 1. Chr, 1535-1570, — 3) Veşi pag. 134 not. 
3) Din Pone palatinus (Veti pag. 127) nu mai zemânăă de câtă pilari, 

*
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-pregiurii; daca nu ammii fi vădutii; cu “cincă- deci 
de anii mai nainte, pe Lucullii, unii simplu parti- 
culară, resbăttândii același munte, cu unii tunnelii 
mai gigantescii de câtii acesta). . N 
Corzupțiunea În tâte 'operele. de architectură alle a- 
Ereitiettuă. | cestel epoce în genii, se bagă de. s6mă, 
pe lângă o înaintare constantă în partea sciintifică 
a artel de-a zidi —  commună tutor construcțiu- 
nelor suecessive alle Romanilor — o „retrogradare 
a părţei esthetice. : Dimensiunele colossale alle mo- 
numentelor ce înălțară, bogăţia materialelor, nu mai 
putură îndestula singure passiunea Romanilor pentru 
luxă;.le mai trebui toti-odată îmbilșiugarea ne- . 
mărginită, de ornamentaţiune. Astă-feli, nu. numai 
+6te, monumentela romane de arhitectură grecâscă, 
-d'în: care 's'aii păstratil: rămășitze — afară d'in .ca- 
turile infericre alle theatrelor și amphitheatrelor — 
sânt. de ordinul corinthianii; dară acestii ordinii se 
află îmbogăţită într'unii gradi necunnoscutii în Gre- 
cia, Curendii după aceia, ordinul corinthianii însuși 
nu mai este de agiunsi, și trebue să, se. născo- 
ciască „unii altul, și mai bogatii: ordinul Compositii, 

„de care vedemii primele exemplu subt domnia lui. 
Augustii. De aceia, în toti ceia ce române din pe- 
rioda, cea frumâsă a artei greco-romane — coprinsă 
întrinsa și acestă -cpocă — exuberanția de orna- 
mentațiune merge pînă la atâta sățietate, în' câtii 

  

1) Veil nota pag. 143. 'Tunnelul Ini Lucullu este de 419 stînjeni de lungă 
şi totă-odați mai largă şi mai înaltă, de câtă acela de care vorbimă 
aici, cunnoscută astădi sub numirea de Grotta di Posilippo, şi care are 
341 stînjeni de lungime. . :
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că tâte sfortzurile talentului, spre ao rescumpăra, 
prin frumuseţia proporțiunelor şi prin puritatea des- 
semnului ornamentelor chiarii, 'siint nceflicace. 

în sealptată. | Defectul correspondintii, în artele de i- 
mitaţiune, în acestă periodă a artei, trebui firesce 
să fie. studiul minuţiosii al amănuntelor. De aceia, 
ele at modernă. assemnă domnia lui Au- 
din, acea “(gusti — cea mal frumâsă epocă a acestei ' 
periode de corrupțiune a gustului — înflorire sculp- 

torului Glycon d'in Athena, al cărui nume se găsesce 
înserissii, pe ciomagul lut Hercul Farnesianul: operă,. 
În care statuaria isbândi, cu desăvirşire, a rescumpăra 
studiul celii mai sciintificii al am&nuntelor anato- 
mice, prin o mare frumuseții de composiţiune. 
Pentru acesteaşi cuvinte, pote, trebue să. assem- 
nămi acestăși epocă, Rhodianilor Agesandru, Athe- 

nodorii, fiul sti, și Polydorii, a căror daltă pro-: - 
dusse admirabilul grupii al lui Laocoon, și cărora 
fie-care criticii a assemnatii o epocă deosebită, va- 
riândi de la aceia a lui Alexandru pînă la, aceia 
a lui Vespasianii. 

aa ei S& presumă, că domnia lut Angusti mat. 
gin epoca la epoca cândii trăiră: Vitruviii, din Ve- 
rona sai din Formil, al cărui tractatii: de archi- 

tectură, cu tâte numerosele salle defecte, este uni- 
cul isvorii pentru cunnoscinţia regulelor acestei ar- 
te, la Romani; medicul Dioscoride d'in Anazarba 
în Cilicia, alle cărul cinci cărți — singure rămas- 
se din doo-deci-și-cinci ce scrisse — assupra ma- 

terică medicale, trasse din câte trei ținuturi alle 

naturei, este unica operă assupra acestei „sciinție, - 

ce ne a lăssati antichitatea; în fine unii altii Dios-:
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coride, săpătorii în pietre scumpe, de la care, unii 
capii al lui Augustii întrecu, dupe judecata cellor 
Vechi, totii ceia :ce acâsta artă produsese mai 
perfectii. e 
Mensaruter) Acestă epocă este aceia a evenimentului 
cellui ma! importantă, în historia nemului hoinc- 
nescii: venirea - Redemptorului; acelluia care tre- 
buia să invetze pe homeni. ethica, cea adeverată — 
care scăppase' percepțiunel tutor hâmenilor de ge- 
niii ai antichităței păgâne. Annul al 4le2 al naş- 
ceri salle, celiit .311e al domnici lui Augustii, se 
făcu . era tutor'. popolilor,: care professă doctrinele 
salle,.:ca basă pactului lorii sccială. Revoluţiunea, 
ce trebuia să opere sciinția Lui divină, fu lentă a se 

complini, :chiarii în parte; și principii ei sânt, din. 
“pricina, sublimităței lori, âncă atâti de:puginii în- 

- țellessi, 'încâtii că astăqi chiarii, după o curgere 
de mai bine de ouptii-spre-dece -secoli și jumătate, . 
de cândii aii începutii a fi predica, sânt apar- 
te dea fi: procuratui, nemului homenescii, o' minimă 
parte din fericirea, ce sânt destinul ai asescura, 
într'o qi E 

v, , 

$ 1V. Dedlinarea culturei romane. -— Apparirea. 
Ma ysticisnnulută înv phitosonhie. 

ISCEP. SEC.) Cu dorania lut August, mal se. sfir- 
şesce . secolul cellii frumosii al litteraturei - latine. . 

Chiarii, dîn. epoca următâre, monumentele salile per- 
feete începi a deveni d'în ce în ce mai rari. Fa- 
Ziteratara 1 bulele robului eriatii macedonianii, Phe-, 
dru, pline. de gândiri înalte, şi scrisse întrunit
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stylă âncă purii şi. naturali; historia lui Velleiii Pa... 
terculi — prima în. care, economia politică, litte-. 
ratura, năravurile națiunelor, occupă, în considera- 
țiunea autorului, unii locii eguală cu fapturile .po- 
litice, însemnată assemenea pentru justeţia, appre- 
țiuirelor, despre causele adevărate şi consequinție- 
le evenimentelor; operă plină de sciințiii, De re me- 
dica, a lui Celsti —- scrissă în stylul. cellu fru- 
mosii, al secolului lui Augustii, şi în.care aflămi, 
mal cu osebire, anatomia și chirurgia în o stare. 
multi înaintată — apparţinti epocei lui - Augustii 
câtii şi acelleia care îi urmă. 
Soaa derbi) Cami pin primi anni. al erei nâstre - 
mystică. J appăru și se întinse, p'în  provinciele 
oriintale alle Imperiului, -credinția în possibilitatea 

„unei communicațiuni cu Divinitatea, „printr”o per- 
cepțiune interidră a spiritului, moi directă de câtă 

aceia a revelațiunei : credințiă care, cunnoscută subt 
numirea de 1/ysticismu, deveni o doctrină commună 
tutor sedlelor de philosophie. alle primilor secolă ay - 

erei udstre, şi nu a fostii lipsită « de partisani, Pine 
în dilele nostre. 

Una d'in aceste philosophii, fu: aceia numită Ca- 

bala, a Hebreilor: pretinsă sciințiă divină, revelată 
lui Adam și altor patriarchi, şi transmissă pură, 
prin tradițiune (în hebreesce cabalal) orală secretă, 
şi care consistă în o interpretaţiune, figurată și mys- 
tică, a sensului litteralii al Vechiului Testament: 
acesta,  nefiindii de câtii symbolul unor: adevăruri 
esoterice, conţinute întinsul. După acâstă: inter-. 
pretațiune, Vechiul Testamentii arii învătza::. în theo- 
rie, doctrina eimanațiunei, aceia a transmigrațiunei
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sufletelor, aceia, a infiuinţiei puterelor. superidre — 
ângeră, demoni ş Ş. a. — 'assupra' lumei nâstre; în 
practică, arta de a dirige acţiunea, acestor puteii, 
assupra acestei: lumi. Origina acestei philosophit : 
este învălită în obscuritate; dară primi rabbini ca- - 
re aii professat”o, fură: Akiba, omoritii subt Adri- 
anii (135), împreună 'cu numeroși complici ai fal- 
sului Messia, Barchocheba, și scolarul stii, Simon 
Iochal, autorut operei Sefer Zohar, care ni s apăs 
trati, 

O philosophie analogă şi care născu totii camit 
pin acellași timpi, la Alexandria — puntul unde 
se înt&lneaii ideele' Oriintului, cu acellea alle „Occi- . 

_dintului — fu 'Gnosticismul, care fu pr6 respânditii | 
în Oriintă, mai cu s6mă p'între Chrestini, în 'cur- 
sul primilor patru secoli ai erei: n6stre. Synere- | 
tismu al doctrinelor lui Platon şi luă Pythagora, cu: 
dualismul și cu nisce alte idei, împrumutate de la 
religiunele antice alle Oriintului și de la chresti- 
nismu, cu scopii mai cu sâmă de a birui ancvoin- 
ţiele, care se întimpină la explicarea existinției 7Eu- + 
lui, doctrinele salle principale erai: coexistinția 
materiei, — principiul reului — cu Dumnedeii — 
lumină, intelligințiă, principii a totă binelui; și 
credinția în existinția în homi — emanaţiune. di- 
vectă d'in Divinitate — a unei facultăți de a se. 
întârce la puritatea sa originarie, de a agiunge la 
o intuițiune mai intimă a, naturei divine, printr"o 
aspirațiune 'către lucrurile de susă, printi'o con= 

. templațiune mystică. Între Gnostici, uni credeai, 
alţi pretindeaii' că,. prin aceste „midjl6ce, -agiunse- : 
sert” la pretinsa sciințiă esoterică a legei, care gu- -
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vernă rapporturile lumei spiritelor, cu aceia a tru 
purilor. 

"O a treia sc6lă ile philosophiă mystică, fu a- 
cea combinațiune a doctrinelor lui Platon cu alte- 
le, împrumutate de Ja Pythagora saii dela Oriintali 
— mal cu semă cu demonologia acestor d'în urmă 
— căreia s'a dată numele de Neoplatonismu. De 
şi acestii systemii nu se perfecționnă, de câtii doi 
secoli mai târdiii 1), adevărata origină a lui însă 
se urcă la Philon Hebreul, care lucră în Alexan- 
dria, subt Augustii și Tiberiii, ș și care, după ce stu-- 
diă adâncă deosebitele systeme de philosophiă, a-: 
tâti alle Grecilor câtit şi alle Oriintalilor, încercă 
să combine doctrinele lui Platon, cu aceia a ema- 
națiunei, domnitâre între cel din urmă, şi cu dog- 
mele religiunei judaice. 
In acestăși epocii infloriră; și pythagoricul A- 

polloniii d'in 'Thyana, în Cappadocia, - celebru prin 
mniracoli, ce îl attribuiră & biographi păgâni, din ge- 
losiă pentru''aceiea ce operasse : Domnul Nostru; 
pa pile”) assemenea' și doi 'd'în cei mai renumiți 
jurisconsulți âx antichitățel, Ateiii Capito ȘI An- 
tistiii Labeo, fiul republicanului de acestii nume, 
care se sinuccise după bătăllia de. la Philippi. Că- 
petenii a doo scoli oppuse de Jurisprudințiă, ei se 
fundat: cellii Wânttii, pe tradiţiunele celie vechi, 
cellii de al doilea, pe principiă generali al justiției. 
Dintre numerâsele opere alle lori, .unii singuri 
fragmentii al acestui din urmă ni s'a conservatii, 
în A Digest, 

1) Vedi anni dala Chr. 929-215, :
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CHR căt PL Indată după acesti capi, veniră. scolari 
lori respectivi, Masuriu Sabinu și Proculii, care ap- ; 
parținii. epocei cellor. patru urmașt nemediați ai lui 
Augustii., Formară și ci nout scoli, numite res- 

pectivii, a Sabinianilor și a Proculeianilor, Și Vin ca-. 
“re, cea din urmă, traghânduşi principiurile. d'în 

stoicismu, nu admittea, ca basă a dreptului, de câtii 

rațiunea, eternă. Digestul .ne a mai păstrati nisce. 
fragmente de la. celli dântâii. 

Declinarea IA Monumentele litteraturei , latine, : proprii litteratureă » 
latine. 

2 

„ună altii Spaniolii, assupra agronomici; Cuvintele, 
şi fapturile memorabile, de Valeriii Maximii, al că- 
vui styli este pr6 inferiori; Satiriconul „lui Petro- 

niu, amestecătură de, versii şi de prosă, plină de 
descripțiuni libertine, abia roscumpărate prin nis-. 
ce bucăți de o 6re-care frumusetză. 

„.. Acâstă, epocă ânsă nu fu lipsită de vre 0 câţi: 
va, scriitori de primul, ordinii, precumii : Spaniolu] 

acestei epoce, sânt: opera, .; Spaniolului: 
Pomponii Mela, assupra, geographiei -—. compila- . 
țiune, făcută fără dibăcie; aceia a lui Columella, 

— Seneca, şi, pe la sfişitii, Lucanii, nepotul stă, toti 
Spaniolii, Și Etruscul Persiă. Numerâsele opere al-. 
le cellui.. Vântâii, în unii styli, a cărui cleganțiă, 
afectată a făcută pt Quintiliani săli ii, accuse, că . 

a co: ruptă gustul secolului, sânt pline de celle mai 

sublime gândiri, ce putea inspira stoicismul, și din - 
care,.0o mare parte lassă a se vede o 6re-care in-. 
fluințiă a, doctrinelor lui Christos. Questiznele sal- 
le Naturale ne faci să cunnâscemii starea physi- : 
cei, d'în timpul lui. Intr înselle găsimi prima men- 

tiune: de mărirea obiectelor, prin unii. globi de,
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sticlă, de decomposiţiunea unei rațe solarii, prin- 
tr'o.sticlă tăiată în făciette, de împucinarea căl- 
durei, în proporțiune cu înălțimea stratelor atmos- 
pherej, pâte și de greutatea atmospherci. Seneca 
emitte cu încredere opiniunea, că cometele sunt 

“planete. Dece tragedii, care ni s'a păstratii subt 
numele lui, și care sc vădu că nu aii fostii scrisse 
pentru scenă, se credii de uni, că arii fi d'in o e- 
pocă, posteridră acelleia, a acestui Seneca. Lucaniă 

„cântă triumphul lui Iuliii Caesar assupra lui Pom- 
peiii; în epopea sa Pharsalia, pe care nu avu timpul 
a reattinge şi care, cu tote neperfecțiunele ci și 
cu totă înflavea stylului, nu este lipsită de frumu- 
setzi. . Persiii, conscolarul lui Lucană subt stoicul 
Cornutu, ne lăssă șâse satire care, cu tâtă obscu- 
ritatea în care agiunge concisiunea stylului lori, 
aii fosti ânst în toți timpi admirate, pentru, subli- 
mitatea, gândirelor și pentru. nobleția sentimentelor, 
demne de stoicismul rigidii, ce practică acestit poeti,. 
mortă la 29 de anni, ..: 
i Taca, în ep.ca precedintă, „ambiţiunea 
Mai | luminată a principelui ajută desvoltărei 
geniului; viltatea, attribuită do. historie cellor pa-. 
tru prim: urmaşi al acelluia, nu putea de câtiă săi 
nEbușescă. Scimmii cellii puginii -că, între aceia 
care o illustrară, Seneca, Lucanii, abia în vîrstă 
de 27 anni, şi Petroniii, periră victime alle iyra- 
niei lui Neron: cell d'ântâiii, dice historia, . pen= 
tru că cerci ași împlini o datorie către. scolarul 
săi; Lucanii, pentru că frumusețiele : Pharsaliei în- 
tirritară, gelosia tyrannului,: care. ambiționna gloria. 
de poetii; Petroniu, pâte, pentru că fu bănuită, că. Pe etalat)
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li ia, de subiectii al satirelor salle.' Daca în âcei 
timpi historia era mai veredică de câtii astăţi, mai 
este probabilă, e că Velleiti Paterculă nu căpită, de 

la Sejanii, indulginţia pentru justeţia, reflexiunelor 
salle, assupra evenimentelor tutor cellor alți timpi, 

de câtii prin obsequiositatea cu care devine ab- 
“surdă, în acelea care se atingă de domnia luă 
Tiberiii. : 
Infrumusetzări 
de subt urmași 
lui Augustă. 

D'între monumentele de unit altii geni,. 

alle acestei epoce — templuri, palatuni, 
arcuri 'de triumphii, apăducuri, therme ş. a. — sin- - 
gurul care merită a fi menționnată în! acestă carte, 
prin originalitatea sa, este portul artificiali al An- 

"tiulut (astagi Porto d'Anzo), făcută de Neron şi ca- 
re consistă în doo magnifice zăgasuri, zidite în ma- 

re: 'cea mai vechie lucrare de acestii felii; ce 'cun- 
nâscemii, demnit de cea: mai frumâsă. periodă a 
civilisațiunei romane, 'prin mărimea, sa, precumii ş și 

prin frumuseția construcțiunei sale, | 
Acellași imperatorii înfrumusetză acesti orașii 

— locul s&i de nascere — cu o mulţime de alte 
monumente, 'd'în' care nu. “rămânii, de câtii nisce 
dărămături desfigurate;. dară se pâte judeca, de 

magnificenția, ! casei de plăcere, ce'și' construsese 
accolo, d'in superioritatea, numer6selor opere de sculp- 

tură, care s'aii descoperitii în ruinele'i și între ca- 
re, este destulii şi citămi pe Apollon din Bele- 
dere —'care se crede o operă din epoca aceia, 
— pe: Gladiatorul murind, Gin Capitoliă, i pe 
Gladiatorul Borghesianti.: 
Ea Toti în “acestă epocă, în anul do la 

Christos '43, imperatorul Claudiii începu în Insulele : 
Britannice,
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cotropirea părţei meridionale a, Marei Britanniei. 
e atunci dară dată întroducerea,. civilisațiunci, în 
acestă insolă, pe ai cărei locuitori, ulii Caesar 
găsise, necunnoschendi întrebuintzarea vestinintelor 
şi chrăninduse cu rădicini și cu vânati. . 

$ V. Reînsuflețire ephemeră a culturei: grecoro- 
mane, subt împeratori Flaviani şi Ulpiani. — Păs- 
trarea oraşelor Pompeii ş. a., subt lata Vesuzviului. 

: * i 1 ” ” 

Co D. ) Primi dol Flaviani. fură protectori lumi- 
maori] nați al artelor frumâse. Colosseul, cea 
euragiători | mal colossală ruină a Romei, pâte at- 
testa de mărimea, cellor Valte monumente, cu care 
Vespasian împodobi imperiul. Tannelul (astădl 
numiti: Passo del Furlo), tăiatii în stâncă dură, 
pentru conducerea viei Flaminieă 40, pe marginea 
stângă a riului Cantiano, între Fossombone ŞI A- 
quatagna, attestă assemenea .de luxul, cu care a= 
cesti imperatorii îmbunătăți căile în Italia. , 

Nu mai puginii apprețiuitori ai culturei litte- 
rilor, Flaviani căutare pricteşugul cellor moi mulți 
d'în aceia, care se consacrară. lori, în tâtă întinde- 
rea imperiului. Spaniolul, Martială, Cisalpinul Va- 
leriii -Flaccu, Plinii cellii Vechii, , Campanianul 
Statiii, preceptorul lui Doinitiană, grecul Dion Chry- 
sostomul, Hebreul Iosephii ș. a., fură, prieteni lori. 
Titeratara, ŞI Acestă încuragiare ânst nu putu întârce 

litteraturei latine virilitatea epocel lui 
 Augustii. Epigrammele lui Martial, desgustătăre, 

1) Veţi pag. 134, not.
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prin adulațiuhea de care sunt pline pentru Domi- 
tianii, lassă Ânsă a se ved6 o mare fineţiă de spi- 
ritii și o firâscă disposițiune poetică a, minte, în 
autorii. -Zhebaida, 'dară mai cu s6mă S ylvele, “lui 
Statiu, cu tâtă. affectațiunea fără gusti a stylului, 
nu Sunt iareși lipsite de nisce adevărate frunu- 
seți poetice. Dară Argonauticele lui Valeriu Flaccu, 
imitațiune după epopea lui Apolloniii 1), nu aa fru- 
mosii, de câtii vre o câteva descripţiuni de inventi- 
unea autorului, şi Al Doilea resbe!hi Punici, al lui 

“ Siliu Italicu, nu este de câtă o imitaţiune fără dibăcie, 
a Aeneidci. "în prosă iarăși, Historia naturală a lut 
Pliniu, de şi preţi6să, va magasinii encyclopedicit a! 
cunnoscințielor acellui timpii, este serissă în unii styli, 
ai cărui vigorii și înălțime se.vă&dă că sunt muncite, 
-Dară în litteratura grecâscă, Antichităţile hebraice” şi 
„storia vesbelluhui Iudeci alle lui Iosephii, sunt 
Ore-cu:nii superidre, prin naturalul și chiaritatea 
stylului, care ai făcutii pe autoră a fi supra -nu- 
miti, de câtre Sântul Hieronymi, Titul Lviii cellii 
Grecii 
sathematiea, | Unii moniumentit sciințificii, creata din 
timpul  Flavianilor, Sphericele lut Menelaii, geome- 
tru care luciă în “Mexandria,, dovedesce că impul- 
siunea, dată culturei sciințiclor de creațiunele Pto- 
Jemeilor, nu se împuginase întru nimicit, pe la sfir- 
șitul primului secolii al erei nostre. Acâstă operă, 

„care nu'a agiunsi la noi, de câtii prin traducțiuni 
arabă și hebreă, dă soluţiunea 'tutor problemelor 
trigonometziei spherice, “considerate în. astronomia 

  

1) Vegi pag. 113, N E i
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"vechiă. A unei alte opere a acestuicși geometru, 
Assupra Calculului cârdelor, nu ne mal remâne 
de câtii Titolul. - d 
or hnecal| Pliniii cell Vechii, de care vorbirămii 
pl, Stabi- j mal susă, ne conduce a vorbi de acco- 
pei. perirea oraşelor Ilerculaneul, Stabiele și 
Pompei!, subt cenușa și lava unei errupțiuni a Ve- 
Suviului, desastru: întîmplatii în annul 79-lea al erey 
nâstre, “primul al domnici lui - Titu, și căruia Pli- 
niu fi una d'în victime.. Ceia ce atunci fă 0 ch- 
lamitate d'în celle mai crude,: pentru : locuitori a- 
cellor orașe, fu pricina conservațiunei acestora, îm- 
preună cu totii ceia ce conţineaii, adăpostite fiindă, 
În cursii de mai multi de șalispregece secoli, de 
vandalismul Barbarilor și al ignoranţici, precumii 

“Și de-prefacerea, ce le arii fi addussii vicția a mai 
multii- de cincă-deci” de generațiuni de hâmeni, 

- Herculaneul, scorbolitii pe sub pimentii, și Pom=" 
„Descoperit, pei mal cu s6mă, dăsgropatii în cea mat elle deviuă! 
ună isvori £ mare parte, presintă, în ulitzele. lorii, în 
eannosciaţi. ) edificiurile lorit publice, în locuintzele 
particulare, în mobiliarul acestora — mai cu sâmă 
în obiectele de metallă, de sticlă, de dili, și de mar- 
mură — collecțiunea de archeologie» a acelei e- 
poce, cea mai complectă; și ne poti d6 noțiunele 
cele mai exacte, de n&ravurile,. felul vicțiel, luxul, 
„Starea industrici, aceia a artelor ȘI, mal cu s6mă, 
a picturei, d'în acea epocă, în Italia.  Examinândă 
“acele thesaure, vedemii în frescelle care ornait în 
teriorul appartamentelor, aceiași grație în corupo- 
sițiune, aceiași puritate de dessemniăi, ce admirămii 
în operile sculpturei contimporane; și. înțelegerea, . 

-
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„prospectivel, a secretului degradărei tintelor, a ar- 
tei de a grupa figurele ş. a., care se vede întrin- 
sele, este de natură a surprinde: mal cu sâmă cânâii 

“ne gândimii, că aceste fresce nu sunt, de câtii nisce 
simple” decoraţiuni de locuintze private, în .nisce 

„orașele de al treilea și de al patrulea ordinii. Mo- 
„saicul dissii al bătăliei de la Issu mal cu s6mă, a- 
flatii în una d'în casele; dela Pompei, şi păstrată 
„astădi în museul regali d'în Neapolii -— reproduc- 

țiune, învederatii, a vre unei picturi celebre, pâte 
a ăcelleia a lui Philoxeni, atâtit de admirată de 
Pliniu —- este o bucată care, cu tâtă inferioritatea 
'execuțiunei sale, trebue, prin simplicitatea, prin 
trumuseția, prin, forța composiţiunei salile, să ne d6 
cea, mai ' înaltă idee de' starea picturei, în epoca, 
cândii a fostii executati modelul. Iu obiectele de în- 

„trebunțare d'in tâte qilele, în case — vasuri,. unelte 
s.a. — sevede presidândii aceiaşi puritate de usii 

același hicru, finitit, ca, şi în operele de artă; 

fine presinţia de geamuri î) la unele ferestre, are= 
“Solvatii una d'în.'celle mai interessante! qvestiuni 
.deareheologie. E ' 

0 refiexiune, care nu a lipsitii a fi făcută de 
„toți 'aceia, care “şi ai pututii formao idee justă, de 
 năravurile d'în antichitate, și le compara cu acel- 
lea alle timpilor moderni,-reflexiune care este. mal 
cu semă suggerată, de cercetarea Pompeiel,—este, 

că societăţile păgâne, care provedeaii.cu atâta li-: 

beralitate, la trebuintzele şi la. capriţiurile humu- 
lui '6re-cumii ferice, nu s'aii gânditit nici odată la 

  

„1) Unul are 3 p: 8 pol. pe 2 p. 8 pol. . o a
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ușurarea sufferinției. Pompeia avea theatrul săi, am- 
phitheatrul sii, thermele salle; dară nicio seslă: pu- 
blică, nici unii hospitali, nici unit asylii pentru săraci 
saii pentru nefirmi.. Invenţiunea assistenției publice, 
a trebuitii dară se fie o inspirațiune a Chrestinismului. 

96-13 D. ) Epoca Flavianilor este legată cu aceia a - 
lui Nerva, lui Traianii și lut Adrianii, prin scriitori 
Ultima reîn- i "dinti tm: i . 

ză cărora veţi se pe Cupa Jena Luierat ă ți: pprope peste a 
mendoo. Acestia fură: rhetorul spaniolă, Quintiliană, 
care professă la Roma subt Flaviani și scrisse subt 
Traiană, întruni 'stylii de minune pentru puritatea 

„Și eleganția lui, opera sa De înstititione oratoria, 
alle căreia reguli și judecăți vorii fi totii da una 

„basa, acellei. arte; Auruncul Juvenal, scolarul sti, 
care scrisse subt Flaviani şi publică, în epoca ur- 
mătâre, acelle satire, în care își ressuflă cu vehe- 
mințiă horrorul pentru vițiii, și care, înpreună cu 
epigrammele lui. Martialii, formă pictura cea mat 
complectă a n&ravurilor depravate alle acellui timpă; 
Pliniii cellii June, altii scolarii al lul Quintilianii și 
alle cărui epistole, interessante' pentru .numerâsele 
fapturi de totii felul ce conținii, siint scrisse într'uniă 

-Stylii, al cărui eleganțiă studiată nu rescumpărt si- 
lintza, autorului de a arăta spiriti ; Tacitii, unul 
din cel mai mari historică at antichităţei, prin a- 
dâncimea gândirelor salle, prin veracitatea sa, dară 
mai cu s6mă prin Sinceritatea de -sentimentii, . cu 
care înalță virtutea și înferâse viţiul, nu mat pu- 
cinii admirabilii pentru vigorul și concisiunea stylu- 
lui săi; Suetoniii, de la care avemi, între altele, 

1l
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"Vaeţiele cellor dot-spre-glece Caesari, cate nu sânt, 
"se vede, de câtii sommariul unei opere proiectate: - 
singura hypothesă care ari putâ explica “defectele 
acellei opere; în fine Plutarchit d'în Cheronea, de la ca- 
Gisezatea) re avemii multe tractate philosophice, darăal 
cărui capii-d'operă sânt Viețiele hâmenilor illustri, 
care, de şi avendi 6re-care neexactități historice, 
vorii fi totii-d'a, una, o citire atâti plăcută câtii și 
instructivă, prin numărul şi varietatea faptelor ce 
conținii, prin întroducerea frequintă de legende in: . 
teressante și prin blândeția moralei ce respiră, : 

"-. Din scriitori: proprii epocei lui ''Traianii şi 
lui Adrianii, unul singuri merită a găsi loci în 
acâstă carte: Grecul d'în Alexandria, Appianu, d'în 
Historia romană a, căruia na ne rămâne, de câti 

„ apprâpe” unii terțiii, prețiosti mai cu sâmă. ca u- 
nicii isvorii pentru uriele epoce:! a 
Protecitune “Traiani și Adrian honorară cultura, 
iri loto şi ma multii de câtă Flaviani. Mai 
plani, ) toți scriitori cel mari, ce enumerarămii, 
se bucurară de prieteşugul și de încrederea, lori și 
occupară, subt dinși, celle mai înalte funcțiuni. Subt 
Traianii, Imperiul agiunse la apogeul puterei salle 
și căpită cea ma! :mare extensiune " texritorială, 
prin cotropirea Daciei — ultima contradă a vechiu- 
lui continintii, care este datâre cotropirei romane 
de. civilisarea e). Monumentele cu 'care acesti im- 
see tei peratori “avură, ammii putea, qlice, pas- 
site de dînsi. -] siunca.de a, împodobi Roma Și provin- 
ciele, fură: numerâse și demne, prin mărimea lorii, 
de acestă putere; Puntele ziditii pe Dunăre de
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Traiani, în expedițiunea sa contra Dacilor, fu o 
lucrare alâtă de gigantâscă, în câtă că ammii ave 
„anevoințiă a, o crede, daca nu îl ammit vedea ră- 
mășitzele, chiarii astădi, pucinii în giosit de Tur- 
nul Severinului. Căile ce întinse pînă chiari în 
acelle provincii, abia intrate subt dominaţiunea sa, 
și pe care le putemii urmări chiarii în dilele n6s-. 
tre; portul artificială al oraşului Centum Celae (Ci- 
sita — Vecchia), cell mat vechii al cărui modii de 
construcțiune ne este cunnoscutii, prin descripțiu- 
nea ce ne dă Pliniti celli June; acella al Anconei, 
minunatul apăducii al Segovie!, puntele de pe Tagi 
la Alcantara, — operă a architectului romanii Iun. 
Aceră Caii, şi care există apprâpe intactă pînă la: 

"1809, cândii fu sacrificatii de către Englesi, trebuin- 
tzelor lori strategice — ne poti d6 o idee des- 

“pre acâstă passiune. 
Despre magnificenția numerselor monumen=- 

te de înfrumusetzare, datorate acestor imperatori, 
atâtii în Roma câtii și în orașele provincielor, ne 
putemii forma o idee, prin micul numără al acel- 
lora care mal rămânii în picere: Colonna Traiana 
la Roma, — operă a lui Apollodoră d'in Damasci, 

architectul puntelui pe Dunăre — şi arcurile . de 
-triumphi,: înalțate aceluiași imperatoriă la Ancona. 

și la Beneventii, sânt opere, în care se vede tri- 
umphul artei assupra depravațiunei simțului esthe- 
ticii în acellii timpă. Că-ci, lăssândii la o parte gus- 
tul, ce pote fi mai absurd de câtit o colOnnă des- 

tinată a nu susține, măcari în apparințiă, cununna 
nedispensabilă unui edificii? Ce barbarismu mai 
grossi, de câtă unii trunchiii de colânnă accope=
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rit cu sculpturi? Dassi- relicvi 'care împodobescii 
Starea sculp- ) acelle arcuri, mai cu s6mă acelle, repre-- 
sintândă apotheosa imperatorului, de pe cellii d'în 
Beneventii — declarate celle mai frumâse sculp-. 
turi d'în perioda romană, — dară mai presusii de. 
tâte, statua dissă,a lui Antinoii, d'în inuseul Capi- 
tolului, daca .va fi întru adevării operă d'in timpul 

- du Adrian, attestă, nu numai că sculptura era âncă, 
demnă de o așa frumsă epocă a litterelor, dară că 
totă mai appăreati, dîn cândă în cândiă, artisti ca- 
re puteaii simți puritatea Și grația ideală, a scolei 
lui Praxitele.. . 
Stoleul Epic) Acestei epoce, precumii şi cellei | armă, 
târe, apparține Phrygianul Epictetii, stoicul cellii 
mai perfectii și care, prin plinitatea convicțiunei 
în nobilile doctrine alle philosophiei salle, sciu să 
se înalțe atâtii de multii, în susul sârtei nenoroci- 
te, e care îi Îusese partea, 

CAPITOLU Vai 

: VÂRSTA DE DEOCLINARE A CULTURE GRECOROMANE. 

Ş L Uttima lucire a  sculoturei şi ar chitectureă a an 
tice, — Începerea litlevaturei ecclesiastice. '— Ap 
Dărirca genului Romantzii.. — Nouă lucire a sedlei 
Alexandriei — Turispr udinția vomană în » apogeul 

&. — Neoplatonismul, . 

peer Vozbirânt puginii mal susii, : de mări progressivă 
Y, a spiritului. | mea Imperiului romanii: subt Traiani. Nu 

că credemii, că domnia lui fu o oprâlă în. mersul
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degenerărei spiritului homenescii. Credemi d'în 
contră, că absorbirea de veri ce nedependințiă in- . 
dividuală a homului, în solidaritatea absolută a 
statului, represintată de monarchii; confiscarea de 
„veri-ce libertate a activităței homului, în folosul 
disciplinei ce implică principiul centralisațiunei, îi 
urmară, pe lângă altcie, acțiunea, chiarii subt acâstă 
domnie. Dară splendorul biruintzelor și cotropire- 
lor lui Traiani, numărul și magnificinția monumen- 
telor, în totii felul, care “fară fructele încuragiări- 
lor lui, întunecă vederea. şi oprescii. de a vedea de- 
căderea, care Îi continua mersul. 

PS 102 p.) Subt domniele, mai puginii strilucităre, 
a dovine ja urmașilor lui Adrianii, ea repărt. Ca 
rată sub: “[ să, nu vorvimit de câtii de ceia ce intră 
în subiectul acestei cărți, subt Antonin, monumen- 
tele sint mai puginii numer6se şi celle mai multe 

" inferidre: martură, col6nna lui Marcu Aureliu, gissă 
Antonină, la Roma. ' Celle doo mică templuzi, de- 
Arebiteetura) dicate lui Antoninii Piul și soţiei salle 
Faustinci, la Roma, şi mai cu s6mă, acelle de Ia 
Baalbeck în Syria, și unele şi altele de ordinul 
corinthianii, mai susţinii â ânsă, pînă la Gre-care punti 

honorul artei aceste epoce. | o 
Seulptara, 1 Assemenea trebue să (licemii şi despre 
statua equestră a lui Marcu Aureliii, recunoscută 
ca cea mai frumâsă statuă equestră în lume. Su- 
perioritatea acestei statue, assupra, sculpturelor de 

pe fisa templului Paustinct, sânt uni indicii al 
servihtăței în care căguse arta: canu se di măn= 
ținea, de câtii în efâgiele celor puternici at dilei
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dară declina. repede, în părțile mai nobile alle mis- 
siunei salle.. Acestă băgare de s6mă, care se ap- 
plică de o potrivă la tâte monumentele imperiului, 
de la Adrianii în giosii, este de agiunsii ca să ne 
explice .decăderea. 

Wieratara ] În litteratură avemii, d'in acâstă epocă 

„monumente preţi6se, dară mai tâte în ună styli 
care anuncit barbaria secolilor următori. Astii-felii 

sunt în grecesce: scrierile philosophice alle scep- 
ticului şi spirituosului Lucianii d'în. Samosata în Sy- 
ria, care întârse în. derisiune, și credințiele păgâ- 
nismului, şi credințiele chrestinismului, și doctri- 
nele philosophice, și vițiuri, și virtuți ; Zistoria expe- 
dițiunei lui Alexandr u de Arriani din Nicomedia, 
scolarul lui Epictetii, admirabilă pentru neparţialita- 
tea sa și pentru justeţia discernământului; Călletoria 
historică, în Grecia a Qappadocului Pausania, pre- 
țiosii thesaurii.de noțiuni assupra timpilor fabuloși 
ai Greciei, assupra; monumentelor salle Ş. a. ; Apolo- 
giele credinţiei chrestine — primul monumenţii al 

+ litteraturei ecclesiastice — de Sântul Iustină, phi- 
losophit platonicii care, convertitii la chrestinisinii, 
deschise. la Roma o se6lă de philosophie chrestină. 

„itezatara ) Asti-felii mai fură, în latinesce, No opțile 
altice alle lui Aulu Gelliii, pline de ressemnăminte 
interessante, assupra antichităţei, şi de fragmente 
din autori perduţi; şi ficțiunea satirică a Africanu- 
Panu Ro 1 lul Appuleii, intitulată, Metamorphosele, 
sait Asimul de aurii, în care, episodiul lui Cupi- 
don şi Psychel este priviti, ca una d'in celle mat 
frumâse - creațiuni alle antichităței. . Acestă operă 
este interessantă, fiindii că este una d'in celle mat
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timpurii rodiri alle. ideei, căreia sântemi datori 
vre o câteva alte opere analoge, din perioda de 
decădinţia a litteraturei vellei vechi; care a fostii 
mal cu smă fecundată în vâcul de midjlocii; şi 
căreia sântemii datori nenumeratele producțiuni lit 
terarii din dilele nostre, cunnoscute subt numirea 
Jisteriealtu-lde romantzuri 1). Numai prescurtarea his- 
toriei lui Trogii Pompeii”), de către Iustinii, face 
excepţiune prin puritatea și graţia stylului, 

Scsla Alexandriei urmă ânst a întârdia 
decaderea sciințielor. „Ea produse, cellii. 

pucinii în cursul acestei epoce,. “pe astronomul Pto- 
lomeii şi pe medicul Galenii. | 

Câtii pentru cell dWânttiii, de și n'a făcutii 
elit însuşi, de câtii o singură descoperire; de și re- 
sultatele: observațiunelor ce'și attribue sunt, saii ne- 
exacte, sait bănuite că arti & fosti alterate, ca să se 
potrivescă cu theoriele salle; de şi acestea sânt a- 
şegate arbitrariii şi în desprețiul unor observațiuni 
mai exacte, ficute de Hipparchii; totuși. elii are 
meritul că a coordinati, cu uni mare falentii, în 
systemii complectii, câtățimea. întinsă .a cunnoscin- 
țielov astronomice, - grămădite pînă în timpul stii, 

| precumii și cunnoscințiele geographice, multii aug- 
mentate în urma, lui Eratosthene, prin cotropirele 
Romanilor. Geographia îi mai este datâre reîntrodu- 
cerea systemului latitudinelor şi longitudinelor. că- 
(utii în „uitare, prima applicațiune a methodei. pro- 
jecţiunelor, si construcțiunea, cellci mai vechi carte, 
care ne a agiunsi?), 

Sciinţiele în- 
florescii în 
Alexandria. 

1) Vegi anni 395—115. — > Voi pag, 110. ” . 

3) Acellea care însocesciă celle mar vechi manuscrizs0 alle geographlel 

,
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Configuraţiunea, dată de acestă cartă deose- 
bitelor țări, a, făcutii autoritate, pînă cândii rădi- 
cări de carte d'in ce în -ce nai exacte, aii suppri- 
mat?o * câte o parte câte o parte. Astronomia. îi 
este.datâre assemenea, demonstrațiunea ncegualită- 
$ei lunei, numite eguațiainea centrubiă, şi o 'con= - 

| strucțiune represintândii effectele generale alle c- 
- vecțianei, al căreia, el complectă descoperirea. Ceia 

ce mai cu s6mă făcu numele lui populariii, în 
cursii: de apprâpe pat-spre gece secoli, fu opera sa: 
cea. mai puginii perfectă: systemul săi al Tumei, 
fundatii pe o theorie absurdă a mișcărei trupurilor 

„ceresci, Eli perfecționnă ânsă apparatul  deferin-- 
“ţilor. și epicyelilor al lui Apolloniii și IHipparchi, 
făchendi pe cei d'ântâiii, excentrici, și aşedândii, 
între radii unora și cellor Yalţi, rapporturi mai bine 
determinate “de observaţiune; și isbuti astii-felă - 
a represinta, cu tâtă exactitatea cerută de obser- 
vațiunele de atunci, tâte phenomenele mișcărilor 

planeţilor. - Acâstă construcțiune geometrică fa păs- 
trată și de .Copernicii în systemul seii, şi”nu fu 
supprimată, de câtii de marea, descoperire a lui Ke- 
pler. “În numerâsele salle opere, d'în care unele ni 
S'aii păstrată numai prin versiuni arabe, se vede că, 
pe lângă projectiunea stereogiaphică; datorată lui 
Hipparchii, Ptolomeii mai cunnoscu și pe acellea, 
disse orthographică Şi centrală; că eli. mai cun- 
noscu cele doo prime. legi alle refractiunei, pre= 
cumii și refractiunea, atmospherică, şi crescerea, a- 

  

lui Ptolomefii, prtă ânsă numele lui Agathodemon d'in Alexandria, care 
„ gice, că le a construssă, dupe textul cellor optă cărți alle operei lui 
Piolpmeă, n ii
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-cesteia cu distanțiele zenithale, de şi nu'i cunnos- 
cu adevărata lege, ca să o fi pututii lua în consi- 

“ derațiune, în colculile sale. Eli mai fu primul care 
substitui semicârdele cârdelor, în construcțiunele 
graphice alle proposiţiunelor salle trisonometrice. În 
fine trebue să nai adăogămii, că methodele salle 
sunt acellea alle unui mare mathematicit, după cumii 
se pote ved6 mai cu s6mă, d'in explicațiunca, equa- 
țiunci timpului și evecțiunci, şi Vin perfecționnarea 
systemului deferinţilor şi epioyelilor, care tote sint 
capete-d'operă. 

*  “Galeni, Greci din Pergamii, se det mai cu 

semă la studiul structurei trupului homenescit, dissc- 
cândit animali, și fu primul adevăratii anatomicii al 

- antichităței:). Eli cunnoscu, mai bine de câtiitoți 
cei dinaintea lui, structura, inimel și adevirata im- 
portanțiă a systemului nervosi. Scrierile salle, în 
unii stylă plăcutii, aii fostă, la Arabi, oracolul arte. 

Sciinţia lui Ptolomefii și a lui Galenii, fie care în 
domaniul ci, exercitară, în cursă: de-mai multii de 

paispredece secoli, o domnie absolută, care nu are 
de exemplu în historie, de câtii pe aceia a sciinţici 
lui Aristotele, : 

În. declinarea repede a culturei în genii, în 

midjlocul căreia, muncele lui Ptolomeii şi alle lui 
Galenii eraii nisce casuri isolate, o singură ramură, 
Iprispruâia- ) jurisprudinția, făcea înaintări — datorate 

pâte muncei de organisare a administraţiunei! în- 
tinsului imperiii romanii, care făcea obiectul sfor- 

tzurilor mai tutor imperatorilor, de la Vespasianii 

1) Vedi pag, 108.
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„încoa, Epoca Antoninilor văiu înflorindi pe Pa- 

pinianii, cellii mai mare, pote, d'intre jurisconsulţi 
antichităţei, atâtii prin sciinţia sa, câtii și prin he- 
roismul integrităței sale: virtute care îi costă vi6- 
țiă subt Caracalla, în. epoca următore. . Operile 
salle, care mai există, fur& multii timpii basa învă. 
tzăturei dreptului, | | „. 

1 P-) Înaintărele deciiderei generale, în cursul 
„_epocei următâre, — cellei de la venirea pe tronii 

a vigurosului Septimiu Severii, pină la mârtea lui 
- Elagabali (193—222),_nu fură iar€și compensate, 
de câtii de lustrul sciinţiei dreptului. | 

“Atunci înfloriră: Caiii sait Gaiii, unul d'in cei 
mai învătzaţi jurisconsulți romani, și. alle cărui 
Institute, existând âncă, aii datii o mare parte d'in 
materia acellora, „alle lui Iustinianii; precumii şi 
Ulpianii; „alle cărui . fragmente formă iarăși . cea 
mai mare parte a textului Digestului. D'in operele 
cellui d'în urma, nu ne rămâne de câtii unii tractati 
theoricii al dreptului. ... | , 
Iiueratura. ) În litterattura acestei epoce vomimii cita, 
pentru grecesce, Vieţiele şi doctrinele philosaphilor, 
de epicuricul Diogene Laertul, operă - preţi6să ca 
isvorii unicii pentru. historia philosophiei Grecilor; 
Deipnosophisti lui Atheneii, thesauri bogatii de a- 
necdote curi6se și de fragmente, d'in autori. per- 
duți; celle noospregece cărți remasse, d'în istoria 
Romană a, lui Dion Cassiii, ultima. operă historică 
a antichităței grecesci; Apologeticele și alte opere 
alle doctorului Bisericei, Sântul Clement d'în Ale- 
xandria, care, philosophii academicii convertitii, ca
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şi Sântul Iustinii, încercă, ca şi dinsul, a concilia 
religiunea lui Christos, cu philosophia lui Platon: 
Este de prisosit a (ice, că aceste opere sânt lip- 
site de veri ce meritii litterarii. Assemenea sunt 
şi celle latinesci alle lui Tertullianii, alti doctorii 
al Bisericei, ai cărui barbarismi africani sunt 6re- 
cumii rescumpărați, prin focul şi energia limbagiu- 

Beulptara. Jul, În artele frumâse, este do agiunsii . 
să comparămii sculpturele de pe arcul lui Septi- 
miit Severii, la Roma, cu acellea de po arcul lui 
Constantinii, d'in acellaști oraşii — luate, nu "este 
îndoială, de la vre unii monumentii înălțatii în hono- 
rul lui Traiani —:ca să cunn6scemii inaintarea 
făcută de decădere. 

* CIIR, 

(222-975), în cursul cărora Imperiul, mai ântâii 
“veconstituitii: cu dibăcie de Alexandru Severii, că- 
dea, după ucciderea acestui imperatori, pradă u- 
nui șirii fără capătii de resbelle civile, între o mul- 
.țime de compeţitori, care 'şi disputaii, uni după alţi, 

porpora; pe urmă mai găssea unii momentii de re-. 
paosă subt Claudianii şi Aurelianii — acestă epocă, 
dicemii, fu însemnată prin reînvierea, într'o stare mai 
mcopialonteg) dESVOltată, subt influinția sclei lui Am- 
moniii Sacea în Alexandria, a acellei combinări a 
doctrinelor Grecilor — mai cu sâmă allor lui Pla- 
ton — cu acellea -alle Oriintalilor, încercată trei 
secoli mai nainte, de Philon Hebreul. Neoplato- 

nismul, perfecționnatii treptații, pin& a degenera 
îu mysticismii, trăi în Alexandria,- pin€ ce religiu- 

A 

222-315 D. ) Epoca celor cinci-decă şi trei.de auni
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nea luă cu desăvirşire locul metaphysicei, în spe- 
culațiuni. | i Da 

Între scolari lui Ammoniii, care trăiră. în a- 
câstă epocă, cei mai celebri fură: Origene, doc- 
torii al Bisericei ; Plotină, care aședlă pe base so- 
lide noua doctrină şi care se făcu adevăratii capii 
al scâlăi; în fine, Dionysii Longinii, ministru -al 
lui Odenatii şi Zenobici, rege şi regină ai Palmy- 
rei. Longinii este credutii în de obste, de autorii 
admirabilului Zractatii despre sublima, cea, mai fru- 
m6să operă de critică a antichităței.: Acâstă serie- 
re este ânsă atâtii de superiră, şi întruni stylii 
de o eleganță și de o concisiune -atâtii în susul: 
defectelor secolului, în câtii că -uni critici ati at- 
tribuit'o lui Dionysiii Halicarnasseul, alți lut Plu- 
tarchi . | Da 
Arebitectura.) Acăstă- epocă, şi în particulară domnia, 
lui Odenatii şi. a Zenobiei (255—273), este assem- 
nată ca, data magnificului grupi de templuri, de 
palaturi, de porticuri s. a., la Palmyra, alle căror 
ruine umplu şi astădi de admirațiune pe călători. 
De și celle mai multe de ordinul corinthianiă celli | 
mai ornată, aceste monumente, ca, şi Zractatul des- 
pre sublimii, sunt atâti' de presusit de totii ceia ce 
produsă în genii secolul IIIiea, că este mai Proba- . 
bili că elle dată, cellii mai târgiii, d'în cell -al . 
Ilie, Ori și cumii, elle sunt ultimele inonumente. 
alle architecturei anitice classice. . i
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$. II. Bavbarisare a artei. — Litteratura ceele= 
siastică în apogeul ci. — Ultima lucive a scolei 

Alezandricy. 

1 ci: ) In ultimi doogdeci şi cinci de annl ai se- 
colului III-a — în cursul cărora Imperiul mai ântâiti 
schimbă de șâse ori st&pânu, în 9 anni, pe urmă 
priimi O organisațiune mai regulară subt Diocletianii 
— nu avemii a menționna de: câții -pe neoplatoni- 
egplatonta- cul Porphyriii; ca să tuecemii la epoca 
următâre, în care. găsimii crenimente, care 'aii a- 
vutii influință, assupra sârtet  ulteriore a civilisa- 
țiunei,. și monumente ' caracteristice aceste virste 
a ci. Scolari al lui Plotinii, Pophyriii, prin scri- 
crea sa Introducțiune la categoriele lui Aristotele, 
dete locii, dece secoli mai târdiii, disputelor între rea 
listă și nominalisti, în sînul Scholasticet. 

500-337 D-1 Perioda primilor trăideci-și-şâpte anni 
al secolului IV-lea, coprindendi sfirşitul domniei lui 
Diocletianii și domnia întrâgă a lut Constantinii 
cellii Mare, este impotantă prin exaltarea chresti- 
nismului, în religiune a statului (312), şi prin trans-, 
laţiunea scaunului Imperiului, la Byzantiii (330).—, 
măsuri care avură de consequințiă: cea Mântciii, de . 
a precipita, sfirșirea civilisațiunei antice, tâtă pă- 
sape | Bână, prin desființiarea păgânismului; cea 
aubui tem] de 2 doa, de a face să predomine assu- * 

- eee: | pra civilisațiunei, atâtii acum în tim- 
tansajiinei ( pul agonică ci, câtă și mal târțiii, cândă 
opereta cu Reînvierea, o influințiă a spiritului Ori- 
sa] intului, assupra Occidintului, a, aceluia
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al civilisaţiune + byzantine, assupra civilisaţiunet 

latine. 
Puilosopii y Acâstă epoca vădu inflorindii pe neopla- 
însemnați. | tonicul Iamblicii, scolarul lui Porphyriii, 

Syrianii ca și dinsul, și care învătză în Alexandria 
și împinse mysticismul sc6lei, pin&la theurgie; pe: 
Lactantiii, rhetorii păgânii convertitii și autorii mul- 
tor opere în latinesce; pentru appărarea chrestinis- 
-mului — supranumit, de Sântul Hieronymi, C-. 

ceron cellii chrestiiut, pentru eleganţia stylului, de 
și a unor, scrieri pucinii orthodoxe — „pe Eusebiii, 
episcopă al CaesarM/prietenul lui Cobtantini, ho- 
mul. cell mal erudităi d'iîn timpul săi, autorul pri- 
mei Ifistorii ceclesiastice, și a unel Chronice dela. . 
creaţiune pînă în timpul s&ii, în care, după cumii 
ammiă avutii occasiune a vedeal), ni s'aii ' păstratii 
multe fragmente de opere historice vechi, perdute 
astădi. : Atunci mai înfloriră cei doi adevăraţi fun= 
datori ai monachismului, Egyptiani: Sântul Antonii 

_cellă mare (271—356) şi Săntul Pachomiii (312— 
348); d'în care, celli dântâiii înstitui, în Eoyptul 

"de Susii, primele mănăstiri pentru retragerea ana- 
choreților, multii numeroși în: Oriintii; iară cellă de 
al doilea, soldatii păgânii convertitii, institui prima | 

regulă, aceia a OCoenobiţilor. 
arbaritarea | Domnia lui Diocletianii și aceia''a li 
Constantinii sânt ânst& interessante pentru noi, mai 

cu sâmă pentru monumentele artelor, ce ne aii lăs- 
satii, şi care facă epocă.. In thermele celui d'ân- 
teii la Roma — una d'in salele cărora a fosti. așa 

  

1) Vodă pag. 112.
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de minunatii convertită, de Michel-Angelo, în biserică 
(S* Maria degli Angeli), vedeinii primul exemplu 
de bolte hemicylindrice încrucișânduse în angolii 
dreptii, ca să forme bolte cu coma 9. Villa sa la 
Spalatro este şi mai de băgare de. sâmă, fiindii că 
ea ne presintă inăsura, decăderei architecturel în 
acea epocă. Accolo vedemii, pentru prima Oră, co- 
lonnata uș6ră cea grecâscă susținând, nu o archi- 

„travă horizontală, ci nascerea unul iri de ar- 
cură; unii coronnamentii întregii, încovoiatii ca să 
forme archivolte; colânne așegate, nu pe unii stylo- 
bată, ci pe console eșite din 'zidă; și alte multe 
disposițiuni proprii barbariei artet.. 
teo asi] Nimeni pînă aci nu a pussii în îndoială 
asserțiunea în de obşte priimită, că societatea chres- 
tină, avendă lipsă de templuă, în primi anni al to- 

“leranţiei sale, multe basilice vechi fură abăttute 
d'în destinațiunea lori originală, Și aflectate cul- 
tului, saii adunărilor, Chrestinilor. O assemenea 
consecrațiune ânsă ne arii fi păstrată celli pucinii 
vre 0 câteva d'în aceste edificiuri, cumii a făcuto 
aceia a multor alte monumente antice; în vreme 
ce, dintre basilicele chrestine existinte, noi nu cun- 
nGscemă nici una, care să fi serviti mai 'nainte 
întrebuintzărilor profane. Ori și cumii, este necon- 
testabilii, că disposiţiunea interiră a basilicelor pro- 
fane, — trei sai cinci nave longitudinale, despăr- 
țite între dinsele prin colonnate; dușumea mai înaltă 
în unul din căpătâi, formândii mat totii d'auna 

1) Veşi nota de la pag. 129.
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apsidă semicurcularie — fu adoptată ca typi acel- 
leia a templului chrestinii. Basilice, întadinsi 
destinate pentru întrebuințarea Chrestinilor, înce- 
puă în acellă timpii a se înălța. Aceia a Sântei 

Cruci în Gerusalemme și pote, biserica Sântei'Ag- 
nesci: furori le sura, la Roma, sânt d'în acâstă e- 
pocă; dară numerdsele restaurări ce a păţitii cea 
dântâii, de atuuici, nu ne mai lăssă a sci ceia ce 
va fi fostii în origine; se scie numai că colonnate- 
le, care îi despărțeaii navele, erai cununnate cu cor=. 
nicioni horizontali, de vreme ce în cea de a doa, 

le -vedemi cununnate cu arcuri, .. . 
supt ca") Cât pentru sculptură, aromiă dis o: nobi- 
lele statue și bassi-ielievi arcului de triumphi “al - 

“lui Constantinii, la Roma, sânt despoiăturele vre 
unui monumentii, înălțat în honorul lui Traiană. 
D'in epoca lui Constantinit nu cunnâscemii, de câtii 
statua acestul imperatorii şi aceia a, fiului săii Cons- 
tantiă, care se vădu pe piatza, Capitolului, și bas- 
si-relievi, cu care sânt împodobiți gigantesci sar- 
cophagi de porphyrii, al Sântei Hellenei și al Sân- 
tei Constanției, care se păstreză în museul Vati. - 
canului, În . aceste“ sculpturi, mai cu osebire în 
celle din urmă, se. vede o nesciințiă de dessemnii 

"aşa, de grosolană, în câtii că este a nevoe a nu 'și 
face cineva întrebarea: cumii a statii cu putinţiă 
ca, în unii secolii şi jumitate (de la Antonini), 
arta. — nu de a simți. frumosul în natură și de 
a sci săl cullâgă, pe unde se găsesce, și să sup- 
plinescă, la lipsa lui, dară aceia, măcari de a re- 
produce, cu 6re-care fidelitate, principalele - trăs- - 
suri alle obiectelorii — să fi cădutii așa pios!
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pesta Nu vomimii urma mai departe înaintări- progresivă a 

maturi soc. [le decăderei artelor. Ne vommii mulţu- 
mi a aședa o dată pentru toti-d'a-una, că mo- 
numentele care ne mai rămână, d'in cel șâse 
secoli următori, ne dovedescii, că noțiunele. de 
symmetrie, de proporțiune şi de veritate, tendinția 
de a satisface ochiul prin apparinţia de soliditate, 
de cuviințiă, de economie, se perdură repede; și 
că execuțiunea se făcu d'în ce în ce mai grâssă. 
Vommii cita pote d'in cândii în cândii, acelle mo- 
numente, care însemne passi principali ax acestei 

- degenerări. 

PT D- 1 Epoca domnielor fiilor și nepoților Ja 
Constantinii (337—363), şi acelleia a lui Iovianii 
şi a primei împărtiri a Imperiului, între Velenti- 
niană I* şi fratele sti Valens (364— 378), pote fi 
chiămată epoca părinților Bisericet Răsăritului. În' 
acesti 41 de anni, se petrecu cea mai mare parte 

„a vieţiei Eeyptianului Sântului Athanasiii, episco- 
pul Alexandriei, adevăratul fundatorii al orthodoxiei 
chrestine, și a Cappadocilor, Sântul Basilii, epis- 
copul Cacsareci, şi Sântul Gregoriii d'în Nazianza, 
episcopul, Sesinei — de şi cellii Wântâiii figură în 
historie, mai multii subt. Constantinii, şi: cell de 
al doilea, subt 'Theodosiii. Atunci mai trăi Sân= 
tul Hilariii, episcopul Poitiersului, atât admirată 
de Sântul Hieronymi pentru impetuositatea elo- 
quinției, cu care combăttu d'in parte'şi arianismul: 
cellii mai terribilii adversarii ce avu catolicismul 
pint la al XVI-lea secolii. 

19
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Litterațura] Ca opere care se ridică, pînă la 6re-ca- ștică 
.d1..u . și profană. re punti, în susul puerilităței litteratu- 

rel .acellei epoce, rommii cita, mai ântâiii, scrieri- 
le în grecesce alle cellor trei părinți ai Bisericei, 
pe care pomenirămă mai susii — mat. cu sâmă pe 
acellea alle învtzatului Sântii Basiliă și alle Sân- 
tului Gregoriii, în care se af5 grațiă şi eleganțiă 
de stylii și 6re-care îmbilșugare de imaginațiune ; 
„vommii mai cita apoi pe acellea, iarăși în greces-. 
ce, alle sophistului Libaniii ; idyllele şi epigrammele 
în latinesce alle lui Ausonii;. și operele historice, 
în aceiași limbă, a lui Eutropiă, a Grecului Am- 
miană  Marcellinii și a lui Aureliă Victor. Ceia. 
ce ne rămâne de la Ammianii Mareellinii mai cu 
semă este pieţiosii, pentru veridicitatea Și neparția- 
litatea autorului, assupra faptelor a cărora elit: fu 
marturii, și fiindi. că este unicul isvori pentru his- 
toria unor epoce. ...-.- Se 
Primul mo-) Unii monumentii al acestei epoce, de celli numentă lit 
terariă în mai înaltă interessii pentru philologie, este 
mană. ) traducțiunea Scripturej Sânte, în limba 
gothică, de ciitre preotul cappadocii Ulphila, apos- 
tolul. Gothilor d'în Dacia și: din Thracia, care a- 
“daptă alphabetul grecescii la limba Tori, substitu- 
„indu'l pote alphabetului lorii cellut runiciă. Doo frag- 
mente, care se credii remasse d'în acâstă versiune — 

„ în doo manuserisse: unul, chiamati Codex argenteus, 
păstrat în bibliotheca universităței Upsalei, cell 
altii, gissii Codez carolinus, în aceia a Wolfenbii- 
telului — sânt cell mai vechii monumenti în a- 
câstă, limbă, devenită de atunci limba, germană. ; 
urmati) Lipsa de monumente sciintifice de dată 

1
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ggutirati în! certă, posteriâre lui Ptolomeii, a făcutii 
că nu ammii ina! putută d6 socotâlă de starea sci- 
ințielor exacte, în cursul cellor doi secoli, ce ammii 

percursii de la epoca acellui învătzati  aştronomii, 
pînă la aceia unde ammii agiunsii. * Operele însă 

alle lui Diocle, alte lui Diophantii, alle lui Pappu, 
alle lut Theon, câteși trei cei din urmă, din Ale- 
xandria, dovedescă, nu numai că mathematica nu 

era âncă mârtă, dară că, în midjlocul cufundărei 

constante a tutor cellor Valte rămuri alle culturei, 
acestă sciințiă urmase a înainta, . mai cu, sâmă în 

„acestit d'in urmă orașii. De la Diocle nu cunnâs- 
cemit de câtit curva cissoida, ce imagină pentru con- 

strucțiunea 'problemului cellor doo migii proporțion- 
nale: cea mat elegantă construcțiune a aceleia a 
duplicațiune! cubului; dar& avemii de la Theon ex- 
cellinta Fcdosă a Elementelor lui Euclide, cu de- 
motfrațiunt, și parte din unii minunatii conmmen- 
tarii assupra Marci Syntaze a lui Ptolomei; de la 
Pappu avemii  Collectiunele mathemalice, operă 

prețiosă, pentru fragmentele de autori perduți și 

pentru demonstrațiunele, ce conţine ; în fine, în ju” 

mătatea care ne rămâne d'in Arithmetica lui Dio- 
„phantii — soluțiuni de numerose probleme nede- 

terminate, assupra proprietăţilor numerilor, assupra 
curvelor, assupra quadratelor ș. a. — avemi pri- 
mele încercări de algebră, prin care Diophanti is- 

Duti a resolve, pînă la equațiuni de al doilea 
gradii. , 

Algebra lui Diophantii este, întru tâte, de na- 
tura acelleia care s'a găsitii la Indiani, cândă Eu- 

ropiani aii făcutii cunnoscințiă intimă cu civilisa-
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țiunea lori — .de și acsta era atunci într'o stare 
multi mat înaintată. Cu tâte că: este nepossibilii 
a decide într'ună chipii positivii, care, dintre Greci 
și Indiani, ai priimitii acestă sciinţiă dela cer alţi; 
totul ânsă ne face a crede, că ca a născutii la a- 
cesti 'd'in urmă, şi că a fostii întrodussă, d'în țerra 

“lori în Alexandria, de către Diophantii, s saii de că- 
tre vre unii altii geometiu alexandrinii, anteriori 

„acestuia. “Fiindii ânsă că în cărțile de sciințiă al- 
le Indianilor, methoda demonstraţiunelor este lucru . 
necunnoscutii, chiarii în dioa de astăqi, întroduce- 
rea el în opera lui Diophantii face învederatii, că 
acestă condițiune essințială a unei adevărate cul- 
tură a sciințiel își datoreză existinți ia, toti seniulul 
Grecilor. 

D'intre acești mari mathematici,. Theon nu= 
mai se scie 'că trai eubt! Valens, şi la începutul. 
domniei lui Theodosiii; că propuse în. Alexandria, 
Și că fu tatal celebrei Iypatiet; Diophantii și Pappu 
se. credii, nu scimmii pe ce date, continporant lui; 

„câtii pentru Diocle, totii: ceia, ce se scie este, că- 
a trăită înaintea: lui Eutociii 1), — fiindă că el 
face menţiune de cissoida lui — Și în urma luă 
Pappu — fiindii că acesta nul enumeră, între aceia 
care it imaginati methode, de a insera doo.me- 
di! proporționale. 

"Ş III Urmarea pavagraphului precedintii. 

318—415D, “ini ma . . - „Leca? Ultimi doofleci și-doi de anni ai secolu- 

  

1) Vegă ana. d. L. Chr, 521.565
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lui al IV și primi cinci-spre-dece ai secolului al 
V-ea sânt însemnați, în historia politică: prin ad- . 

ministrațiunea vigurâsă a lui. Theodosiui Ti cellă 
Mare, prin împărțirea definitivă a Imperiului, între 
cei doi fii ai săi, și în fine prin prima,  desmem= 
brare seri6să a acestui imperiii, prin fundarea, re- 
gatului: Sucvilor și Alanilor, în Spania (409), și a- 

- celluia al Burgundilor, în Gallia. (411) — primele 
monarchii fundate de cotropitori Barbari, pe rui- 
nele anticei dominațiuni romane. A 

e |n it eter, ac ama Theodosiă rabilă, prin lovirea ce 
Theodosiii dete: artelor, — făchândi treptată a 

- se distruge, mai în t6tă întinderea Imperiului, şi 
mal cu scmă în Roma, monumentele păgânismulut — 
și sciințielor și litterilor, ordonândii derămarea ten- 
plului lui Serapis în Alexandria. In acâstă d'in 
urmă oceasiune, în annul 389, bibliotheca fundată, 
de Ptolomei, șâse secoli și jumătate mai "nainte, în 
edificiurile dependinte de acestii templu 1), fu pră- 
dată; și astii-felii Homenirea perdu acestă depositii 
fără prețiii al cunnoscințielor cellor Vechi?). Este 
forte. probabilă, că atunci Alexandria încetă de a 
mal fi scaunul acellei culturi a mathematicei, alle 
cărei amuii avută de atâtea, ori occasiune a sem- 
nala 'strălucitele lucrări. Aceia a philologiel înce-. 
tase, se vede, cu multii înainte::. 

Litteratura ) Unica glorie a acestei epoce o face lit- 
ecclesiaatică 
şi profană, teratura ecclesiastică, Doctori și părinți 

1) Veţi paz. 116—117: 

2) Pentru versiunea care altribue destrucțiunea acestei bibriotueci, Arabi 
lor, vedi auni 600—650,
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Bisericei, d'in acestă epocă — Sântul Ioan Chry- 
sostomul, între Greci, Sântul Hieronymi, Sântul 
Augustinii, Sântul Ambrosiu, între latini — nu sânt 
nici cumii inferioră cellor, d'în. epoca precedintă, 
saii prin meritul lorii ca scriitori, sau prin virtu= 
țele lorii chrestine. Cell Wântâii — a căruia in- 
tegritate, în împlinirea, datorielor sale. de episcopit 
al Constantinopolului, îi attrase mânia monarchului 
— fu pâte mai presusii de toți scriitori Greci d'în 
al. IV-e: secolii, prin bogăția eloquinției și "prin 
facilitatea și grația naturală a stylului; Sântului Hie- 
ronşmii, Chrestini  appusani sânt datori versiunea 
latină a Bibliet, gissă Vulgata — fie opera sa, saii 
numai o traducțiune anteriră, revădută şi corec= 
tată de dinsul — afară de o mulţime de. scrieri 
originale,  adinirate : pentru - eloquinția impetuâsă, 
unită cu 6re-care puritate de styli; Africanul Sân- 
tul. Augustinii, prin sericrile salle, admirabile pea- 
tru adâncimea gândirelor, și pentru intimitatea con= 
vicțiunelor, împărți, cu Sântul Athanasiii, gloria de  - 
întemeietorii al orthodoxiel clvestine, și fiicu se pre- 
domnâscă nisce doctrine —' mai cu semă acellea,a 
grație și a predestinaţiunei — care. aii exercitatii 
o mare influințiă, assupra revoluțiunelor -suprave- 
nite, de atunci, în dogmele religiunei, in Appusii; 
Sântul Ambrosiă, modeli, ca și Sântul: Ioan "Chry- 
sostomul, al prelatuluj chrestină; scriitorii theolo.- 
gicii însemnatii,: ma! fu, totii o dată cu Gallul Pru- 
dențiă, unul din primi poeți Iyrici al religiunei 
chrestine, cărora Biserica latină este datâre hym- 
nele salle sacre, şi cânticele salle; elit: este cre. 
dutii autorul, între altele, al Ze Deumului.  Deo-
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sebitii de acesta, clii ma! înzestră diocesul stii, 
Lombardia, cu ritul și cu cântecul disse ambrosiaie, 

 întrebuintzate și astădi la Milanii. 
În littertura profană, acestă epocă produse, 

în latinesce: scrierea De re militari a lui Vege- 
tii, compilațiune interessantă de totii ceia ce fusese 
serissii înaintea lui, assupra artel militare ; IIisto- 
ria sântă a Aquitanului Sulpitiii Severi, a că- 
ruia cleganțiă şi concisiune de, stylii îl a căpitatii 
titolui de Sallustial chrestinii ;. Ilistoria ce Paul 
Orosii scrisse, ca să respundă Păgânilor, care ve- 
dâii în chrestinismii,  isvorul tutor relelor care nă- 
văliseră assupra Imperiului, poesiele, fără nici unit 
gustă, alle lui Claudianii d'in Alexandria, pe care, o 
6re-care facilitate de versificațiune şi chiarii 0 în- 

„flare nemăsurată a imoginelor, făcea a fi' stimate, 

de către contimporani seci, de o potrivă cu operele 

lut Homerit și lut Virgilii.; în fine în grecesce, Fihio- 
picele sati Aventurele lui Theagene şi Chariclei, 
operă'a juneției lui Heliodorii, episcopii al Thessa- 
lonicel, plină de frumusetzi și, fără comparaţiune, 

cellii mal frumosi romantză, ce ne a' lăssati anti- 
chitatea. D'în acâstăși epocă se mal crede a fi. o 
altă operi grecâscă, “în atcestii genii, nuvella pasto- 

rală, Despre Daphnis și Chloe, purtândă numele 
unui Long, care assemenea nu este lipsită de 6re- 
care frumusetzi. 

Dară monumentul cellit mal curiosi din a- 

câstă epocă este, necontesțabilii, tractatul Assupra 

naturei homului, de Nemesii, episcopul Emesci în 
Syria, scrissii în uni styli demnii de unit altu se- 

coli, prin puritatea. și cleganția lui, şi în care este
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„peste: putinţiă de a nu vedea, între alte cunno- 
scinții în physiologie, cell puginii o bănuială des- 
pre circulațiunea sângelui și despre funcțiunele bi- 
lei - (veninulul), şi o încercare de a localisa facultăţile, 
în deosebitele părți alle creerilor. 
Temaenin] Acestă epocă se assâmnă, de cet mai 
mulți critică, ca data cartei, saii:mai bine tablei - 
itinerarii, cunnoscută subt numirea d Zadla lui - 

“ Peutingov- — după numele învătzatului archeologii - 
din secolul XVI: ea, căruia fu lissată de către pri- 
mul possessorii al el — astădi păstrată în biblio- 
theca imperială din Viena.. - Fiindii însă evidintii, 
că autorul acestei table nu SI a fosti propussii nici 
cumii, a așterne o represintațiune, mat multii sati mad. ' 
puginii exactă, a configurațiunei deosebitelor contrade, 
nică a situațiunei respective a, locurilor, e ca nepâte 
d6 forte pugine rassemniminte, assupra, stărei sci-. 
inţiel stographice, în epoca construcțiunei ci.. 

asc Următori 45 anni (415— —460), în cursul 
cărora, desmembrarea Imperiului Appusanii, de către 
Barbat, se urmă cu o activitate, care prevestea 
disparițiunea “lui în curândii, şi Europa. mai. era 
percursă și pustită de nordele lui Attila (446— 
453); acesti anni, (icemi, nu ne presintă de în- 
semnatii, de câtii vre o căți=va poeți latini chres-. . 
Litteratura. ) tin, astil-felii precumii Sântul Prosper şi. 
Nonnu, și vre o. câți va historici, alle căror opere - 
în grecesce, de și preți6se ca isvâre de noțiunt, nu 
se înalță 'nici. cumă în susul nivelului litteraturet . 
de atunăă, căgutii giosii. Astii-felii sunt:. Historia ec- 
clesiastică și Biographiele Sânţilor, de Theodoretii,
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- episcopă al Cyrei în Syria, cellii mat buni histo= 
ricii cu tote astea, d'in timpul sti; Jlistoria Ro- 
mană de la Augustii pînă în annul 410, a păgânu- 
lui zelosii Zosimii; 77istoria ecclesiastică a lui So- 
zomenii s. a. În acellași rândi pote intra şi Com- 
mentariul lui Macrobiii, assupra  Vissului lui Sei- 
pion de Ciceron. Dintre poesii, Dionysiacele lui 
Nonnu se găsescii, că nu sunt lipsite dn, ove-care 
frumuseți poetice, 
Starea dede-] Astii-felii literatura, cra, în decrepitadine. 
crepitudine a 

„artei, EN assemenea stare erai și artele fru- 
mose, după cumii ammiă văduto mat susii, și după 
cumil o mai dovedescii monumentele acestei epoce 
şi alle epocelor următore. : Multe biserici d'in se- 
coli Viea şi VI-lea, Ja Ravenna, capitala Italiei de 
la annul 404, arii pute se ne d€ o idee exactă de 
starea architecturei, daca, caracterul originali al 
stylului nu ară fi fostii alteratii, în restaurările ce 
aceste monumente ai suferitii, în deosebite rânduii; 
dară mosaicurile, care împodobescii internul lorii, 
sunt monumente prețiose alle decădere picturei 
d'in acea, periodă. D'in acâstă epocă chiarii, dată 
acellea' de pe tavanul capellei palatului archiepis- 
copali — și unul și celle Palte, d'în timpul sr- 
chiepiscopului, Sântul Petru Chrysologul (433—. 
452) — precumii și acellea de pe cupola mauso- 
l6ului, ce Gala Placidia (7450) î își zidi în acellu 
orașă. 
Sungerea put Philosophia se stinse şi ea în carsul : a- 
tice, . J cestăi epoce, cu neoplatonicul Proclu, u- 
nul d'in cei mai mystici ai scolei.. Avemii în cu- 
rândit să vedemii și. stingerea sciințielor exacte
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Antica cil) Annalele Chinci ne arătă, că, în ac6s= saţiune a Chi- 
nă nei, âncă june. | tăși epocă, civilisațiunea antică a acellei 

(ni își urma âncă I6ntele înaintări. . La annul 
42, elle vorbescii de fabricarea poreelanei, ca a= 

vaniti în prâspătii priimiti perfecționnări; în annul 
461, elle rapportă, că unii astronomii determină du- 
rata annului tropicii, la 3651- G2- 5G/-50 82“ (pr6 
lungii cu 1t-. 8 4%). Așa, pe cândit civilisațiunea eu- 
ropiană, a căreia crescere fusese atâtii de repede, 
şi vivsta, cea frumâsă atâtii de brilliantă, murea de 
bătrâneție, după dece secol de vicțiă numai; aceia, 
a Chinei, care: data pâte, cell pucinii; de'-doo ori 
atâta, era încă departe de a fi agiunsii la maturi- 
tatea ei. Întru acesta dară civilisaţiunile sunt . ca 
şi plantele. Dintre acestea, celle cu formele gra- 
ți6se, cu florile delicate, cu profumul deliciosii, n'aii 
de câtii o existințiă ephemeră ; și neformul baobalii 
este, se (ice. âncă junela 6000 de anni. 
Traducerea | O lucrare întinsă, de traducere de secri- 
i | eri classice grecesci, avea, atunci: locii în 
Armenia. Acestei lucrări suntemii datori conser- 
vaţiunea unor capete-d'operă. Unul d'in hâmeni, care 
avură cea mai mare parte în acâsta, fu Moise d'in 
Khoren, a cărui lungă visțiă (370-— 459) începu 
înaintea epocei precedinte, ș şi nu se sfirşi, de câtii 
în cursul cellei ce are se.urmeze. Moise se făcu 
ânsă mai cu semă celebru, ca historicii ' originali, 
Historia Armeniei,- de dinsul, este scrissă în unit 
stylii demni de băgare de s6mă, prin concisiunea * 
şi puritatea lul. În "vre o câteva alte” scrieri * de 
atătaşi i meriti, acestă, autori | n'a conservată, nu
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-numal fragmente, dară chiarii opere întregi, de au- 
tori greci perduţi. 

$. IV. Secolul Iui Theodoricii şi lui Iustinianii: 
secolii frumosii al epocei barbare a periodei Gire- 
coromane. — Formarea architecture;  Romanesci, 
în Occidintii, şi a architecturcă Byzantine, în Ori- 

„întăi. — Ultimul seninii de zicțiă a sciintielar Gre- 
cilor,: | | 

cup.” ) Historia politică a următorilor 25 de 
anni este d'in celle mai interessante, pentru mă- 
rimea' revoluțiunilor ce avu a înregistra. Unii ge- 
derali de trupe barbare, simbriașe în serviţiul Im: 
periului Occidintului, despe de porporă pe urmașul 
lui Angustii, și pune stirşitii acellui imperii (470), 
acumii redusă numai în Italia; gece anni mai pe” 
urmă (486), Franci, subt Clovis, se faci stăpâni pe 
ultimul peticit al dominațiunei romane în Occidintii, 
Imulinarea 1 Singurul homii, Gre-cumii mai demni de 
a fi înscrissii în annalele civilisațiunei, care fu mar- 
turii acestor mari evenimente — afară din Pro- 
clu, de care ammii vorbitii în epoca precedintă —- . 
fu Lyonesul Sidoniii Apollinăriu, episcopii al Cler- 
montului în Alvergnia, alle cărui Pancgyrice și 
Epithalame possedii Gre-care. frumusetzi poetice, - 

“şi alle cărui Epistole sunt interessante, pentru cun- 
noscinția, historiei timpului. | 
rău] În cursul acesteiași epoce (la 476), unii 
soră aical-| incendii la Constantinopolu reduse în ce- 
nușă palatul gissii al Lauisului, în 'care se afla o' 
bibliothecă publică, de 12,000 volumuri, şi o mul-
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țime, de capete-d'opera d'alle artei Grecilor vechi. 
Între acestea se afla și celebra statuă -a lui Jupiter 
Olympianul, pe care Fhidia o făcuse, pentru tem- 
plul. acelui qeit la Olympia, și care fusese addussă 
la Constautinopolii, de 'Theodosiii celli Mare. 

483—576 D, 1 cum PIT6tă Europa occidintală era acumit în pos= 
hcodoriate Ysessiunea popolilor barbari de vitză ger- 
manică. Unul din principi lorii, Ostrogothul 'Theo- 
doricii, rege al Italiei, putu d6 numele sei, epocei 
însemnate de domnia sa (488—526): fiindă că, gra- 
ție înţelleptei sale administraţiuni, subt dinsul, 
Italia gustă o fericire uitată de mulți secoli; dară 
mai cu semă, fiindă că sciu să'și însoci€scă nume- 

-le, cu acelea alle . hOmenilor cellor mai , cultivați 
d'in timpul săi; și făcu să trăiâscă, prin încura- 
giările salle, ceia ce: mai rămăsese în Italia, d'în 
artele frumâse. Virtuosul.. Boetiii, . homul, fără 
Doetiu și ) contragicere, cellii mai învătzatii d'in 
timpul săi — a cărui traducțiune cu commentarii, 
a tractatelor de dialectică alle lui Aristotele, a ser- 
vită de basă învătzământului scolasticii, în v6cul 
de midjlocii, şi de la. care avemi multe scrieri 
philosophice originale — împlini celle mai înalte fanc- 
țiuni subt acesti principe, „pînă ce cădu victimă ca- . 
lomnielor vi răjmașilor săi, şi credulităţei he a He- 
roului barbarii. In închisârea, de unde pe urmă se, 
dusse la pedepsă, Boeţiii scrise opera sa, De con- 
solatione philosophica, admirabilă pentrn nobilita- 
tea sentimentelor, ș şi pentru înălțimea gândirelor as- 
supra Provedinției. Cassiodorii, “despre care vommii 
ave occasiune a vorbi în epoca următore, fu asse- 

Lă
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menea ministru acestui mare principe, pînă la mâr- 

inna ue) te“i.. 'Theodoricii înalţă, în mat multe 
tei, locuri alle Italiei și mat cu sâmă la Ra- 
venna, capitala sa, multe edificiură, d'intre-care cellii | 
mal bine păstratii, mausoleul sti, astădi biserica 
Sânta Maria Rotonda, lingă acestii orașii, unesce 
celle mal multe trăssuri caracteristice, alle acestei 
epoce a architecturei romane degenerate, în Occi- 
dinti, căreia s'a datii, câte odată, numele de Ro- 
manesciă, ca şi collei din -secoli XI-lea și XII-lea, 
Ammii mal semnalati începutul barbarisărei architec- 
turerei Romane!). Vommii mai ar și altii undeva 
occasiunea?) de a vorbi de modificațiunele succesive 
ce a mai cercatii, pînă cândi a deveniti architectura 
Ogivală. Să constatămii „aci, că celle' mat frumse 
monumente (in secolul lui 'Theodoricii dovedescii, 
și prin composiţiune și prin execuțiune, că corrupți- 
unea simțului estheticii făcuse mari înaintări, din tim- 
pul lui Diocletianii. Vommi mai semnala, ca monu- 
mente prețiose alle picturei grossolane a epocel lui 
Theodoricii, mosaicurile, caze împodobesciă interiorul 
bisericei Sântului Apollinarii noii, zidită de acestii 
principe totii la Ravenna. 
Literatura, ) Ca să nu lăssămii nici unui din monu- 
mentele, care ne potii d6 o idee:de starea uneia 
saii alteia, dintre deosebitele ramuri alle culturei 
în diferitele epoce, vommit: mai semnala, între a- 
cellea alle litteraturei acestui timpii, poemele Sân- 
tului Apriliii, archiepiscopul Vienne în - Delphinatii, . 

„1) Vedi pag. 1U—175. 

2) Vegia 2-a jumtt, sec. VI-lea şi încep. sec. XI-lea d. 1. Chr, 

1
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pline de. inspiratiune; și operele de controversă, 
alle Sântului, Fulgenții, episcopul Ruspinei. în A-: 

„frica, remarcabile pentru zelul de care sunt pătrunse; 
pentru orțbdoxie, În acâstăși epocă trăi şi călu-. 
ghărul scythi, Dionysiii dissii cell” Îicii, căruia 
sunt . datorate primele Cullegeri de candne alle 
soborelor și de -Decretale, celebru assemenea, fiindii 
că fu primul. a întroduce întrebuintzarea erei. 
chrestine. E 

înca D- Ceia ce domnia lui Theodoricii fusese 
resaiani. ) pentru Occidintii și pentru popoli cei nof, 
care i se făcuseră „stăpâni, aceia a lui Iustinianiă 
(527-—65), care în ordinul chronologicii vine după ” 
dînsa, fu pertiu Oriinti și pentru vechi săi. stă- 
pâni, cu tâtă mediocritatea principelui. Iustinian 
fu datorii, talentelor şi norocului a, doi d'in. gene- 
rali săi, gloria de a lua înapoi, “de la Vanda și 
de la Gothi, Africa, Italia și țermurile meridionale 
alle Spaniei. Eruditiunei și assiduitățer unuia din: 
Mari compi- ) ministri S61 că mal corrupți, juriscon- 
jurispradințiz.J sultului Tribonianiă, și a vreo dooțieei 
de colaboratori at acelluia, cli fu datori! acelle 
compilaţiuni -- de constituțiuni și de .edicte alle 
imperatorilor predecesorilor sei, de respunsuri şi 
opiniuni alle jurisconsulţilor cellor mari, de dottri- 
nele lorii,. assupra principiurilor dreptului romanii 
— care, subt numire de Codice, de Digest sai 
Pandecte, de Institute, de Novelle sai Authentice, cu 

- tâte numerâsele defecte ce le sunt reprobate, ait 
„ Contribuitii la, gloria, acellei domnii, prin înfluinția 

ce aii exercitată assupra theoriei dreptului, de la 

-.
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secolul al XIII: încoa; și fiindă că ne ati păstratii 
o parte d'în muncele Romanilor assupra acestei sciin- 
iai e) ție. Numele lui Iustianiă ina! este înso- 
mâtăsser. citi cu întroducerea industriei mătăssei, 
în lumea occidintală, fiindă că,. din ordinul lui, 
(pe la 550 saii 555) doi călughări persani merseră 
în China şi îi studiară procedările, de la eșirea ver- 
mtlor. din semânţiă, pină la fabricarea stoffer; ș 
adduseră în Inperiii, adduchândii Și 0 câtiiime; de 

stmânţă, scossă pe furișii A'în acea țerră. Subt 
Arenitectera 1 influinția vanităței, commune monarchi- 
lor buni și răi, de ași perpetua numele prin con- 
strucțiuni, Lustiniană împodobi multe orașe alle im- 
periului săii, mal cu s6mă Constantinopolul și Ra» 
venna, — acâsta d'în urmă, scaunul Esarchatulut în 
Italia — cu biserici magnifice, d'in care unele facii 
epocă în historia artel. | 

Aceia a Sântei Sophiei în Constantinopolii, lu- 
crată de Isidorii: d'în Milet, după dessemnele lui 
Anthemiii din Tralle (. în 534), deveni typul 
architecturei Dyzantine, care correspunde cu ar- 
chitectura Romană degenerată, d'în Occidinti. Ea 
fii înălțată pe ruinele unet alte biserici subt ace- 
jași invocaţiune, datândă d'in timpul lui Constan- 
“ini, şi care fusese distrussi în terribila sedițiune, 
care isbucni în acellii orașii la 13 Ianuariii 532, 
cu occasiunea uneia din. Dătăile desse. între fac- 
țiunele: Vergdilor şi Albaştrilor, . d'în Circii.  Lăs- 
sândi la o parte grossolanitatea artei, proprie se- 
colului, concepțiunea insiemulul, și amănuntelor a- 
cestui monumentii ne facii a pune pe Antbemiii, 
în rândul cellor mai mari architecți d'în toți timpi,
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cumii anal fă unul d'în cei mai mari, physict Și ma- 
thematici, Winte'al săi. În ingeni6sa construcțiune 

-a cupolei acestel biserici, vedomii întroducerea pen- 
dentivelor, pentru rescumpărarea angolilor unui 
spațiii quadrată, care are a fi cununnată cu o con- 
strucțiune cu basă circulariă. La Ravenna, biseri- 

- ca Sântului Vitale, alcăreia domi “este de-o cons- 
tracțiune şi mal curi6să, este celli mai purii, din 

micul numării de specimenl al architecturel Byzan- 

tine în Occidinti; aceia a Sântului Appollinariii în 

Classe este iarăși interessantă, fiindi că tesemneză 
uni :pă$i mai multă, în degenerarea stylului antici, 
în cellă chiamatii Romanescii, | o 

Pictura În mosaicurile acestor doo d'in urmă, şi 
în acellea al!e Sântet Mariei în Cosmedin, în acel- 

laşi orașii, mai avemii ultimele suspinură alle pic 
ture antice degenerate. 
Primul ordin “Tia începutul acestei epoce (527), S ân- 

Oceidiati "tul Benedictii din: Nureia fundă ordi- 
nul religiosii, care pârtă numele săi , şi mănăsti- 
rea Muntelui Cassinu în Campania: primele institu- 
țiuni de acestii genii, în Occidinti. Mulțumită în: 

Diva Be I țellepciunei regulei, ce îi dete Sântul 
bine-făcătoră ( Benedictii, acestii ordinii deveni o'insti- 
tuțiune adevăratii binefăcătâre; și nu numai mănăsti- - 

„rele salle fură centruri de diftusiune a cunnoscințielor . 
primarii, în.cursul lungilor secoli de ignoranțiă ș și de 
barbarie; dară unele d'într'însele produseră, în se- 

colul al XVIILea, nisce opere de compilațiune, de unit 

preții necalculabilii pentru sciinţia historică 1). Noo 

  

1): Vegi an. d. î. Chr. 1600—1635 şi 1765-1770, :
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anni ina târdii (538), Cassiodorii, , desgustatii de | 
Catia?) nepliicerele vieţiei publice, se” retrase şi 
elit la una d'în moșiele salle, lângă Squilace în Ca- 
labria, și fundă accolo o mănăstire, în care com- 
puse multe opere philosophice și sciintifice; şi pu- 
se să se reproducă, de către călughări care îli 
urmaseră accolo, copil . după operele litteraturei 
antice: ceia ce, d'în fericire pentru civilisațiune, se 

„făcu unii obicei generalii, mat în t6te mănăstirele 
Occidintului. .-D'in Zlistoria Gothilor a lui Cassio- 
dorii, nu a agiunsă; la noi, de câtă unit cxtractii 
făcutii de Gothul Iornandes, episcopul Ravennei, con- 
timporanul stii. Afară d'în Cassidori, nu mal a- 
Ai scriitori.) vemi a cita, în litteratura acestei -epo- - 
ce, de câti pe historicul Procopiii, care exercită 
celle. mai înalte, funcțiuni, . la Constantinopolii, şi în- 
soci pe Belisariă, în tâte expediţiunele salle, în 
qualitate de. secretarii: Operele lui, de şi contra: 
(ichânduse una pe ceall'altă, sânt ânsă preiGse pen= 
tru lumina, ce aruncă, assupra, historici. timpului. 
Uni Sciinţiele  antichităţei deteră şi elle o 
ia a selin- uim lucire în acestă epocă. Elle pos- 
sedară acumii: pe mathematicul și physicul Anthe- 
miii d'în Tralle, creatorul Sântei Sophiet, de la ca- 

„re ne mai rămâne. unii fragmentii, care tractă de 
mechanică și de dioptrică; pe mathematicnl Futociti 
din Ascalon, ' de la.care aveinii nisce Conumentarii 
excellinți, assupra li Apoloniă lin Perga și lui 

- Avchimede ; şi pe Alexandru dn Tralle, fratele lui 
Anthemii, reputată ca unul d'în cei mal mari me- 
dici, după Hippocrate, și căruia sânt datorate, pri- 

13.
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MA, practicare a phlebotomie) juzularii și, prima 
întrebuințare a ferulul, ca remedii, i 

LI E a Ia 

cazat ri pi o 

COMPAR AȚIUSE Arne ROMANI ŞI anEci. sc CULTURA Lonă. — 
MR REFLEXIUNI ASSUPRA PRICISEI DECADEREI. | pr 

Shrşimă historia civilisaţiaet antice, cu 
epoca lut Iustinian; nu d6r& că ea expiri 

„chiarii atunci; d'în contra, ea, încetase de multii de 

a exista... -Dară stingerea cl fiindu-se efiectuată, fi-. 
resce, pe nesimţite, și fiindune peste putinţiă a pre- 
cisa: epoca, cândii acea civilisațiune “făcu loci bar- 

„bariel șî” a trebuitii să urmănmii acesti: parte a his- 
toriei nbstre, pint la timpul; 'cândă' vâmura/ 'cultu = 
rei care a 'trăitii peste tâte cale: Valte,: sciinţiele, 
dete și ea, la rândul ci, ultimul semnii“de vitţiă,. 
Comparaţie] . Arii fi timpii: acumii să aruncămii o cău- mo îure Gre- 

i şi Roma 1 - mb nau . Si si pomeni ftătură înapoi, ca să examinămit 'caracte 
tel etvilisa- | rul acellel. civilisaţiuni a antichităței, da- 
ca nu aminii fi făcut'o: pînă la 6re-care puntii, . la 

" locut săi î), în particulari, pentru aceia'a Grecilor, 
care ânst o resumă& mat pe tâtă.. Ne vommi mul= 
țumi dară aci a 'semnala trăssurile': “principale de 
deosebire, d'în puntul de” vedere al. civilisațiunei, 
între acei: doi popoli, care ne: ati datii mal. Stă 
materia acestei. cărți pînă aci: 

: Greci fură de o desinteressare absolută î în pri- 

vintza culturei. Ei cultivară sciințiele și artele, ca 

- Stirgitul his 
„toriet cultu- £ . 

rei antice. 

  

1) Veţi pag. 128 și urm.
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şi literatura, d'în amoră curati, pentru sciințiă și 
pentru frumosti, şi fară a le cere, în schimbi, celli - 
mai micii serțiţiii.  Sciinţicle lori favorite — ma- 
thematicele pure, mechanica, astronomia — cl nu 
le applicară nici o dată, nici la industrie nici la navi- 
gațiune; tâte-systemele. lori de philosophie, afară 
de acellea al lui Zenon d'in Cytiii și a] lui Epicur, 
era simple speculațiuni abstracte, cu pucine deduc- 
țiuni morale, applicabile la viâția reală; d'între ar- 
te, chiarii aceia care este mai aptă a de servițiuri 
positive homului, architectura, el nu aii întrebuintzat?o, 
de câtii ca să înalțe templuri, al căror scopă adevăratii 
era, „pâte, mat multi împodobirea vre unul sită, 
ori a vre unui grupii de construcțiuni: mai nici o 
dată la vreo construcțiune de utilitate materială. 

Romani G'in contra, afară d'în literatură, nu 
cultivară nimici, care nu le ari fi. pututii d€ unii 

servițiii directii. Fi desdemnart sciințiele positive, 
fiind că atunci nu se binuia nemărginita lorii ap- 
plicabilitate: practică; dară născociră aceia a drep- 

tului,.. nedispensabilă vieției. lorii civile şi politice; 
din philosophia Grecilor, ei nu - 1 appropriară de 

câtit acelle doo systeme, pe care ammii numiti mai 
susii, singure alle. căror doctrine morale sunt sus- 

ceptibile de applicațiune; d'între arte, ci nu culti- 
vară de câtii architectura, singura care putea să le 
procure opere utile: de aceia, după adoptarea cul- 

turci grecesci de către dinși, : giisimii, îu historie, 
mai mulți architecți. romani, de cât greci, în vre- 
me:ce nu găsimii nică unii Romanii, care să fi cul- 
tivati pictura sait sculptura. 

- Acestă pasiune neinteressată, penru ceia
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ce înălță pe.homii, mai multi de câtii ori ce altă, 
în: susul brutei, pune necontestabili vitza hellenică,; 

„întruni rândă cu totul - deosebiti: de. cele. alte 
națiuni cunnoscute; dară ea a fostii: defavorabilă 
progressului civilisațiuner. Întâi, industria, care 
este şi ea:o ramură a: culturei, “fu; prin 'acâsta,: lo 
vită cu sterilitate; pe urmă, historia timpilor mo- 
derni ne arată prodigiâsele resultate alle:ajutoru- 
lui, ce 'Şi potii d€ mutualii: sciinția și industria; 
și acesta fu -perdută pentru Greci. 

O altă trăssură adâncă de deosebire, între Grecă 
și Romani, mai fu delicateția exquisită a „simțului es- 
theticii, în cei M'ânttiii, și grossolana vulgaritate a lui, 
în cestă Palți. Acâstă super ioritate a gustului Grecilor, 
ammii mâl semnalat?o, în ceiă ce se attinge de arte. Ea 
nu e mai pucinii de Dăgatii de s&mă în năravuri. Ro- 
mani ai simțitit: numai mărimea mater ali; Greci 
numai pe'cea.. morali: Giocurile circului şi: alle 
amphitheatrului, la cel - Wântâiă, nu era de. câti 
unii apparati de bogăție. “Spiritul publicului lori, 
numai pompa și mărimea bog gățielor răssipite €lii 
puteaii impressionna, - Destrugerea mulțimei de f6- 
re sălbatice, 'al cărora valorii, exprimată în bani, 
„Sarii urca la viffre fabul6se, sângele gladiatorilor, 
„care se plătea cu mari câtățimi de aurii, eră. totii 
ceia, ce, în serbările lorii, umplea sufletul publicu- | 

„lui romanii cu satisfacțiune. D'in contra, în giocurile 
publice alle Greciei, Ilelleni crai transportați de plă- 
cere, de frnusetzele poesielor, de accentele melodisse 
alle bucăţilor de musică, prin care concuraii poeți şi 
musicanți; de frumusetzea desvoltată, în' acțiunea Vă 
menilor șia căilor în” întrecerile canzelor ș Și În exer-
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citiurile “Symnastice; prin care concuraii bogaţi și 

- athleţi. La Romani, autoritatea își împrumuta pre- 
stigiul, de la vestminte pompâsc, vozulate pentru fie 
care funcțiune, de la lictori și 'de la alte asseme- 
nea midjloce vulgarii; în vreme ce.nu găsimii ni- 
micii de acestii felii la Greci. : La acestia, ambi- 
țiunea chiarii, preoccupată mai exclusivii de suf- 
fragiul historici, o vedemii rare ori, ingiosenduse 

a cerşi semne de. approbare, d'in partea contimpo- 
ranilor : ceia ce este mai' unicul obiectii al ambi- 
țiunci, la Romani. De aci marea silintză a vinci- 
torilor, la acestia, de a, căpita resplătiri de natură, 
a face eftectii assupra spiritului mulțimi — tri- 
umphuri, ovaţiuni, cununni, titoli —; în vreme ce 

resplătirele, după care 'aspiră ambiţiunea grecâsci, 
sint de o. natură cu totul alta. . Themistocle: nu 
se gândesce de câtii la sufiagiul acellora, care s'aii 
luptatii iînpreună “cu -dinsul la Salamina. . Unii. as- 
semenea homit sciu - simţi. totii prețiul applaugilor 
spontanee, , cu. care “6lii. salutară Greci, - cândi fu 
cunnoscută la primele giocuri, olympice, care se ți- 

nură (în annul, 476 în. Chr.) în urma bătăliei de la 
"Salamina.:” Unii Romanii, în locu'i, arii fi profitatii 
de occasiune, ca să solicite triumphul! 

» Daca ânsă Greci merită admirațiunea tutor 
vâcurilor, în virtutea titolilor, ce indicarămii aci, şi 

a multor alte, ce ammi enumeratii într'unii atit 
locii; Romani aii iarâşi meritul de a fi desco- 
peritii sciinția dreptului; că mai” aii assemenea pe 

acella, de a fi descoperiti sciinția de a zidi, ghâ- 

cindii immensa importanțiă a arcului,: și dândii, re-: 
surselor ce oferă acestii clementii, t6tă desvolta= 

.
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rea de care sunt susceptibile. EI ai, mai presusii 
de câtii tote, pe “acella de a fi inventatii şi per-.. 
fecționnatii mai totii felul. de: construcțiuni de uti- 
litate materială publică, cunnoscute pînă, în gilele 
nâstre:: Se pote: dice că ei fură':primul popolă, 
care "Și a, asternutii cu piâtră, ulitzele orașelor, ca: 
re le aii scursii apele, care le ai: approvisionnatii 

„ul apă, care le ăii legatit între dinsele prin căi, 
care aii imaginatii a crea: porturi artificiale şi al- 
tele; şi pavimenturile,. cloaccele, apăducurile, c căile, 

i punți, tunnelurile, zăgașurile: lorii, vorii fi în eternit 
admirate pentru mărimea, precumii și pentru fru= 
musetzea și luxul: construcțiunei lori, Este ade- 
văratii că autori vechi faci: mențiune — Şi se mal 
vădii încă și astâdi rămăşitze — de opere de a= 
cestit felii, la alți. popoli ai antichitiiței 5), dară a- 
ceste exempluri fură fârte rară; şi Romani: singuri 
Sciură să d6, applicaţiunei acelor. deosebite născociri, 
tâtă desvoltarea de care eraii priimitâre, şi să le trans 
mittă lumei moderni, în monumentele! numerâse și 
neperitâre, ce îi aii 'lăssatii, 

Romani mai avură, mai multii de câti Gre- 
ci, geniul de : a albi civilisațianca/ şi limba” lori, 

  

2) Herodotiă (III 60) vorbesce do ună zăgaşii clădită în tuare, peutru apă. 
; rarea portului Samului; şi de ună apăducii, care adgusea, î în acellii o- 

raşii, apa unui isvoriă îmbilgugată, şi care era condussă p "intr? uniă tun 
nelă spaţios, de vre o 650 stinjăni de' lungime, străbăttutit pintrunăt 

„munte: opera unui Eupalină d'îu Megara. Diodorii (XI. 25) vorbesce 
vagă do canaluri subterrane — se vede, cloacce — construsse” în A- 

: "grigentă, de Pheas, architectii d'in acellii orază. Astădi se mai vădi 
remăşitze d'iu emmissariul, prin care o parte d'in apa lacului Copais 

"în Boeotia, se scurgea în mare: operă a timpilor primitivi ai Grecior, 
restaurată în. timpul lui Alexandru. ' În nisce autori vechi, este iarăşi 
menţiune. de drumuri aşternute cu pictră,  coustrussa de Carthaginesi, - 
p'in provinciele de subt dominațiunea lori: 4 - 

s
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- popolilor barbari pe care subjugară. Aşa, după s6se 
secoli de existinţiă a .colonielor grecesc, în midj- 
locul popolilor 'Thraciei şi acellora ai Italică. me- 
ridionale şi: at Siciliei: conquista romană a găsită 

şi pe uni și pe ccă alţi, âncă barbari; în vreme 
ce unii; atâtași spaţii de timpii a fostii de agiunsii, 

dominaţiunei romane, ca să facă să .radieze, pin 
în fundul Galliei şi pină în Marea Bretannia, civi- 
lisaţiunea, a căreia Roma era focariul, şi ca, să facă, 

diu limba latină; aceia: a totei părţei occidintale a 
imperiului lorii; și. cândii Suevi și Alani cotropiră 
Spania,, starea civilisațiunei acesteia, unde. domina- 

țiunca. “romană dată de ceva mai multii, era pâte 
puginii inferioră, acelleia a Italiei. —- | RE 

i . . . 

Care fu pri- : af ac TI - A iai, . cina Pc ! Daca acumil ami căuta pricina dege- 

desvoltări și, “xp ala si î + i „ dezvoltări și nerărei morale şi intellectuale,"a avilirel 

ei degeno-, ( spiritului, în :care văgurămi cădută pe 
helicnoita- J.societatea, hellenoitalică : degenerare și a- 
silite: care mergeai creschendi, de la primul secol 

al erei. nostre; daca: ne vonunii cere explicațiunea 
phenomenului de mirare, că acesti doi popoli — 
a. căror putere, de desvoltare, în tâte ramurile cul- 
turei, va fi toti-d'a-una unii. obicctii de admirațiu- 

“ne —:aii pututii,căd6 în copilăria, senilă, în care 
îl găsit mai cu semă de: la VIIe2 secolii în giosii: 
acâstă explicaţiune âcco, după părerea nâstră. . 

„Studiul societăților homenesci,. d'iu - toţi tim- 

pi, nu lassă nici. 0 îndoială, ca cgualitatea de con: 
_dițiune, aceia a culturei si.a averci, nu pote exista, 

de ;câtii în acellea, în 'stare de selbăticie complectă. 
Primi „passi făcuţi, afară din acea, stare, daii nas-
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cere neegualităţei, care cresce totii-d'a-una, în pro- 
porțiune cu înaintarea, în civilisaţiune, Cândii o. 
societate a agiunsă a avâ în 'sinu'i o înaltă: civili- 
sațiune — adevării în noțiuni, frumusctză de n&- 
ravuri, nobilitate de, sentimente, amoră | de . sciin= 
țiă, puritate de gustii — acâstă stare de. perfec= 

- țiune nu este totii-d'auna, de câtii apanagiul: unet 
părţi, comparativii restripsă, - a 'societăţei întregi : 
classă astii-felii privilegiată de. circonstanții și care 

„se află, ca, să dicemi aşa, investită :cu 'uniă fel de 
sacerdoțiii — acella al întreţinere! unui focă. sa= 
cru, care: își respândesce splendorul assupra, socie= 
tăţei întregi. . Fie ori care gradul de civilisațiune 

-& unei societăți în genii, în sînu-i, cultura compa- 
rativii superidră însocesce, apprâpe nevariabilii, a-. 
verea,; și, vice versa. Acâsta este lesnc de înțel- 
lesii. Cell pucinii, cu câtii circonstanţiele. să con- 
formă acestei reguli, cu atâtii societatea se află 
în condițiuni mai normale. In asemenea condi- 

„țiuni, presumămii, că st afla societatea hellenică, 
la formarea. primelor republici “alle ci; şi este 
multii probabilii, ca o classă possedândii avuția în- 
tellectuală, totii-odată cu cea materială, constitui ceia 
ce să numi. ăpisros, de unde numele de aristocrație — 
dată de atunci, abusivii, ori căreia oligarchii, fie 
constituţiunea ci câtii de contrarie sensului litte= 
rală al vorbei. -  : pe 

+ Natura mai subţire, mal" spirituală, a ' trebu- 
intzelor care sânt cessenția culturei, face,-'că o 
classă, care să o possedă, nu se pote forma şi 'nu 
pote prosperu, de câtii la adepostul unor condiţi- 
uni sociale, de o perfecţiune: correspungătâre. De 

.
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aceia ca nu se întâlneste, de câtă subt instituţiuni şi în . 

midjlocul unor n&ravuri, care îi chezășuescii libertatea 
de a satisface 'trebuintzele, pe care cultura ci ti- 
răsce dupe dinsa: condițiuni, în lipsa cărora ease 
vestejâsce și pere negreşitii. Partea ceai-laltă a 
societăței, - mai materială în trebuintzele ci, prin 
pugina desvoltare, prin sărăcia. organismului săi 
moralii şi întellectualit, participă mai pugini la bine- 
facerile instituţiunelor .perfecţionnate, şi este mai 
puginit simțitâre la relele tyranniei saii alle anar- 

"chiel. Classa dară comparativii mai cultivată,: care 
este: totii-o-dată . şi cea mai avută, va fi totii- 
da-una — şi câte une-ori fără să o bage de s6mă — 
apărătorea libertăţei, vrăjmașă firâscă a tyrannici, 
care 0 asphyxic, din veri ce parte arii veni; ins- 
tinctul conservaţiunei de sine va face, pe d'oaltă parte 
despotismului, o necessitate imperisă, de ao strivi, 

* De aceia, în toți timpi, acâsta a şi fostii politica în- 
stinctivă a venă căreia tyrannici, de la Periandru Și 
Tarquiniu Superbul — care o învătzaii, abbattândă 

cu toiagul plantele care se inălțaii în susul cellor 
Palte' — pină la autorul măcellurilor d'in Gallicia: 

-. Astă theoriă explică, după noi, tâte vicissitu- 
dinile prin care a trecută civilisațiunea antică. A- 
câsta încolți și se deschise la Greci, subt influin- 
ţia vivificătore a. libertăţei, care era resultatul fă- 
rămitzirei lori, întrunit mare numără de republici - 

adevărată aristocratice.  Cotropirea macedoniană 
îi păksă ; n&ravurile, corrupte din ainte, periră cu 

totul; şi daca: sciinţiele, litterile şi: artele mat tră- 
iră, pricina fu: parte că trebuia timpii, ca cultura 

lorii să fie extirpată” din năravuri, în care prinsese
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rădicini adânci; parte că generali lui , Alexandru 
şi mostenitori -lorii,. cultivați, de și corupți, catoți 
Greci d'iîn timpul lorii, accordară,- care mai de care, 
o preferințiă luminată, învătzăturei și talentelor. 
Assemenea:fu şi despre: effectele cotropirei romane, 
d'in- pricina admiraţiunei ce cultura Grecilor : des- 
teptă în cotropitori. . Dară dictatura “imperială — 
reactiune a demagogiei romane, contra nedreptăței 
secolarii a aristocrației —,nu apptsă de câtii as- 
supra acestei d'in urmă, care. eră classa. cultivată, . 
şi să duse civilisațiunea.. Assupra acesteiași -classe * 
appâsară şi calamităţile cotropirei Barbarilor; şi 
ceia .ce fuscse pă jumătate. făcutii, de  despotismul 
imperialii, fu desâvirșitii de dominaţiunea barbară; 
şi veri ce lumină se stinse, .... i: 
erirea eul Trebue totii odată însă să băgămu de s6- 
rimâne me ui, că acâstă ; civilisațiune,. născută în 
explicată... ] centrul: Asiei, într”o epocă care se perde 
în întunericul: vechime, puse niai ântâiii, .ca să 
trăiâscă și să se desvolte, o persistințiă, pe care 
nici una d'in acele revoluțiunt, care aii -transfor- . 

! i 

- matii” de atâtea ori starea homenirei, n'a: pututo: . . 
birui; că la fie ce 'transplantare, - d'în . țâră în 
țerză, d'in „vitză în vitză, ca -nu a făcutii de câtă ! 
să câstige frumusetze şi: vigori; și că pe urmă ea . 
peri subt efiectul unor împregiurăuă, a căror .con= 
secutivitate chiari  nu.pare.: a constitui o încer- . 
care mai dură; de :câtii „fie care din sacellea, : d'in 
care pină aci ceşise. biruitâre.. iVeri „care: ari, fi 
dară pricina nemeţiată -a, acestei  catastrophe, tre- 
bue să, recunnâscemii, . că: mai “presusii de dinsa, 

hai
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este vre o lege, care regulă mersul homenirei şi 
pe care sciinția 'mu'â pututit âncă' descoperi. 
Transtoreaţi) Unii lucru mal este de băgatii de semă, 
uns constantă 

acaracterului | acesta, este că, veri care va fi fostii ca- 
vacterul civilisațiunci, înainte de a trece la, popoli 
curopiani, la acestia o 'găsimii, la începută, cu totul 

poetică, ânst cu o tendinţiă a să prosaisa. Acestă 
tendinţiă, puginii perceptibilă în ultimi timpt ai pe: 
riodei Grecesci,' “devine” mat pronunciată, mal cu - 
sâmă subt perioda Romană: şi apoi atâtii în cur- 

sul vâcului de midjlocii, câti şi în urma reinvierel, 
„tote împregiurările, :chiarit casurile fortuite capabile 
de a av€ o influințiă assuprăii, nu sint de câti de 
natură a sterge, d'in caracterul ek, cea mai us6ră 

tintă de poesie. ue... aa
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ŞI Stare barbară a socieăței chrestine în Occi- 
dinti. — Appărirea Arabilor. 

i) La midjlocul secolului Vries, antica. so= . 
pei, înmidj!.f cictate Europiană, în appusul Drinului 
(conquistele făcute în prâspătii de Iustiniani sânt, 
in comparațiune, de pugină. importânţiă, ca să se 
mai ţie în s6mă), se afla appăsată subt popoli bar- 
bari d'in famillia germanică. Nu intră în subiec= | 
tul nostru, a descri sufferințiele crude, ce tira dupe 
dinsa o revoluțiune de acestă natură, pentru classele 
superi6re — redusse asti-feli, d'in dominațiune 
în servitudine, din opulințiă “în sărăcie, d'in 
luxă în miserie. Toti ceia ce importă aci este, . 
să ne figurămi effectul, ce acestă, revoluțiune avu 

„ assupra culturei. Cumii era firescii şi.cumii ammiă 
diss'o puginii mai susii, totii ceia .ce mai remăsese 
M'intrinsa, în Occidintii, dispăru cu desăvirşire. În 
imperiul Byzanţiului, civilisațiunea, gârbovită, de-
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călută, toti mat 'trăia, de și continuândii â se stinge 
cu încetul. cu. încetul. 

În cursul cellor' șâpte. secoli, de la sf situl 
domniei lut: Iustinianit pîn&. la: începutul unei rcîn-. 

vieri sensibile, pe la midjlocul secolului XIII — 
Vecul de midiloci. propriii dissii — iară mal cu s6- 
mă în primi cinci secoli at acestei periode, histo- 
toria civilisaţiunci n'arii av€ a înregistra, de câtii 
semne de isnoranțiă şi de grossolanitate, daca unii 
popoli de vitză semitică, pînă aci mai  necunnos- 
cută, nu arii fi cşitii d'în obscuritatea sa, nu ari 
fi pussil mâna pe o parte d'în mostenirea de cul- 
tură, lăssată de Greci, şi n'arii fi isbutită a se face 
deranii de o intreprindere așa glori6să. 
Sciinţiele. 1 In? midjlocul. secolului Ilea, vedemii sci- 
Asta de a ) inţiele cu desăvirşire. ultate. Între arte, 
singură aceia de. a zidi mal trăiesce, în urma nau- 
fragiului, în Occidinti; dară într'o. stare de barba- 
rie, de care nu'și pote face cineva o idee, de câtii 
prin inspecțiunea :specimenilor care ne mai ramânii. 
Acestea sint remarcabile prin oxossolanitatea ' lu- 
crului zidăriei, prin greutatea plinurilor și exigui- 
tatea deșărturilor — condițiuni credute nedispensa- 
bile pentru soliditatea unor edificiuri . pygmei — 
prin ignoranția complectă a construcțiunei boltelor — 
care, în 'casurile multă rari unde se mai vedi in- 
trebuintzate,' siint' de pietre înnecate în varii — prin 
lipsa de tavanuri la biserici - — învelișul ținendi 

"loci de tavani. | 

550600 P-I Uni felii de literatură latină degenerată 
Litteratura. î mal este cultivată, de nisce prelați, ca
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Italianul St. Fortunatuj, episcopul Poitiersului, în alle 
cărul hymne sacre se găsescii 6re-care frumusetzi ; ca 
Alvernianul St. Gregoriă,: "episcopul “Toursului, ce- 
lebrul historică al: primilor timpi: ai monarchiei 
francese; ca papa Sântul Gregoriii cell Mare, au- 
torul ritului Și cântecului, care, pârtă. numele sti 
şi care sunt. şi astădi întrebuintzate, în cea mal 

-- mare parte a bisericer Romane. ară 

000.650 ») Primă jumătate a. secolului VIIea : asse- 
menea nu ne presintă, câtii despre homeni' însem- 
nați, de câtii vre.o câți va ceelesiastici: :pe chroni- 
cariul Sântul Isidorii,. episcopul. Sevillei, pe călu- 
Shărul Burgundă: Fredegariu, autorul celebrei chro- 
nice,. care formă continuațiunea .histortei lui ' Gre- 
gorii al Toursului, şi pe “Sântul Elisiit (Eloi), epis- 
copul Noyonului, renumiti în acel timpii pentru 
dibăcia lui ca giuvaergii: : sii. iLă 
piane 1 Acâstă: epocă este însă memorabil, | pen- 
bilor... :. j tru. apparirea,. assupra scenei lumei, a 
Arabilor, a acellei națiuni. semitice de care ammiă 
vorbitii mar susii. Abia cșiți i:dîn repausul. lorii se: 
cularii, la glasul : lui . Mohamed —'.unul . d'în 
novatori cei mai dibaci și cei mai îndrăzneți, de 
care pomenesce historia — Arabi întreprindii, ia. 
633, cotropirea și conversiunea lumei, la religiunea . 
acestui capit; și, în mal puţinii;de doogect de anni 
(634— 653), se afli stăpâni ai -Syrică, ai Egyptului, | 
al Pessiei și al insulelor Cyprul și Rhodul.: 
Sârta biui- 1 Aci este locul de a nimici o “tradiţiune, ecei S 
apelului "] adoptată: cu ușurintză de. dot historici a- 
rabi, cu șâse secoli posteriori acestei: epoce (Abul
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Faradj, ț 1286, şi Abul Feda,: 1273—1331), r&- 
massă .de atunci ca unii faptii căpitatii historici, și 
care impută Arabilor, cu. occasiunea cotropirei E- 
eyptului, unii actii de vandalismii, necompatabilii cu 
respectul pentru littere, de care a datii dovedi a- 
câsti națiune, îndată ce a făcută cunnoscințiă cu 
dinsele, Voimii să; vorbimii de pretinsa. destruc- 
țiune a bibliothecei Serapeiului în Alexandria 1), de 
către generalul Amru, d'în ordinul, devenitii cele- 

bru, al califului Umar... După 'acestă tradițiune, 

cărțile ce conţinea acâstă bibliothecă, arii fi servitii 
a încăldi, în cursii de ștse luni de ilie, celle 400 
băl, alle acestui orașii. Cu totii creditul “de care 

se bucură cei doi scriitori, care aii cullossii cei d'ân- 
teii acestă tradiţiune, credemii, că mărturia lui Pauli 
Orosiit, contimporanii lui Theodosiii cellit Mare, este 
decisivă în favorul :versiuneă, după care acestă bi- 
blothecă' fu ressipită :în annul 389,. subt domnia 
acellui imperatoriă, după cumii ammi (liss”o la lo: 
cul săi?) 

Destrueţiunea) Este însă necontestabilă, că Arabi aă 
Răodatui. .Jcommissii unit vandalismu de o altă na-. 

tură, cu occasiunea, luărei . Rhodului (652). Moa- 
wiah, guvernatorul Syrici, care făcu cotropirea aces- 

„tei insule — acella care, patru anni mai la urmă, 
fandă dynastia califilor Onimaiadi — vându fără- 
măturile celebrului colossii din Rhodi. — peste 
256,000 oca de metallii — unui neguțiătorii hebreii 

de. la Emesii saii de la Edessa, care ei încărcă pe 
980 de cămili. 

1) Vegi pag. 116—117. — 2) Vedi pag. 181.
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Ecriae Pb: ?' Spre a ne forma o idee de starea cul 
Literatura. Vturcă în lumea chreștină, de la midjlocul 
secolului VII-lea pînă la acella al cellui VIII, nu 
avemii de câtii monumente litterarii; de felul: Ifis- 
toriei ecclesiastice a Angliei, a călughârului an- 
glosaxonii, Bedu, supranumitii Venerabilul- — pre- 
ți6să pentru “faptele, cărora antorul fă martori — 

„Și scrierele de dogmatică. religi6să. alle “ Sântului 
Ioan .Damascenii, în .care se crede a se ved6 pri- 
mele încercări, de a applica, dialectica lut 'Aristo= 
tele la, discussiunea: questiunelor theologice. . 

$. 11.: Mohametani agiungii -vepede la o înaltă cul- 
! tură, -—. Architeclura lori. 

via BE Cu midjlocul secolului VIII: începe 
ŞIR oliieă perioda civilisațiunei  mohametane. 

„Amerialti £ În mai pucinit: de 100 de anni .(633— 
731), imperiul Arabilor se întinsese assupra tâtei 
regiuni a Asiei cunnoscută atunci, spre răsăritii. şi 
spre amiadi de Euphrate, assupra tâtei Africei cun- 

„noscute, assupra mai tâtei: peninsulei Iberice și as- 
supra unei părți a Franciei meridionale.: Atunci 
elii fi în apogeul puterei salle. Lupte sângerâse, 
pentru: possessiunea puterei supreme, isbueniră în- 
dată în sînul lui, și nu numai opriră mănrea lui | 
politică, dară produseră chiarii unii începută de 
desmembrare. Aceste prime, resbelle civile addu- 

- seră resturnarea și exterminarea familiei Ommaia= 
dilor, înlocuirea ei (750) cu aceia a Abhassidilor, și 
despărțirea (755) Spaniei, care formă „uni califatiă
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- deosebită, subt singurul Ommaiadii scăppati d'în 
- măcellul familliet lui, | 

Aceeee i )Cotropirea de țărri civilisate întinse, pro- 
dusese assupra Arabilor acellași effectii, ce conquista: 
Greciei şi a-colonielor el produsese ussupra Romani- . 
lor: ea le comumunică gustul culturei. Fi ânsă o deo- 
sebire în chipul, în care se exercită, influinția, civili- 
sațiunei popolilor cotropiţi, assupra cellor doi popoli 
cotropitori. Romani, apparținândii unei și acelle- 
iași vitze cu institutori lorii, fură imitatori lori 
servili, în arte, dară mai cu s6mă în littere; în - 
vreme ce civilisațiunea, japetică a Syriei şi a E- 

__g&yptului nu făcii, de câtii să cioplâscă gustul A- 
rabilor, în aceste doo ramure, cărora acestia ur- 

- mara applica geniul vitzei lori; şi ci nu fură a-. 

devăraţi scolari ai Grecilor, de câtă în philosophie 
și, mal cu s6mă, în sciințiele exacte: în care, va- 

„lorul demonstraţiunelor, fie prin calculii, . fie prin 
observaţiune, va, fi nevariabilii acellași, pentru în- 
telliginţia veri cărei vitze. 

Nu este îndoială, că Arabi începură a studia 
philosophia și sciințiele Grecilor, îndată ce se fă- 
cură stăpâni ţărrilor unde elle înfloriseră; cunn6s- 
cemii astronomi de națiunea lorii, care cultivară cu 
isbândă sciinţia, chiară subt Al-Mansur, al doilea. 

_Abbassidă; ânsă abia la epoca venire acestora Ia 
califatii, acestă cultură la dinși agiunsese la o im- 
portanțiă appreţiabilă. Acâstă coincidințiă a pu- 
tutii face să se crâţă, că primi califi ai acestei 

dynastii fură civilisatori Arabilor. Civilisaţiunea 
unui popolii nu se organist ânsă, de 'către unii gu- 

verni. ca o putere armată. . Este adevărată că al 
14
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de Al-Mansur, al de Harun- -al-Rașid, al de Al-Ma- 
mun, fură protectori passionaţi ai artelor şi sciin- 
țielor; că, pe deo parte, creândii: Bagdadul, înfru- 
musetzândit orașele principale alle staturilor lori cu 
magnifice monumente utile, inlesnindi communicați- 
unele între dinsele, prin construcțiunea, d'in distan- 
țiă în distanțiă, de caravanseraiuri și prin. săperea 
de cisterne, promulgândii legi inţellepte, pentru che= 
zășuirea îu totii felul a suppușilor lori, luândii măsuri 
proprii Spre a încuragia, desvoltarea industriei, a 
agricultureă și a .commerciului ; pe d'ailaltă parte, ei 
fundaii și înzestrat, cu îmbilşiugare,: scoli . publice 
și stabilimente sciintifice, attrăgeau lingă dinși, h6- 
meni instrucți d'în imperiul Byzantiului, ÎȘI ptocu- 
raii, .cu mari sacrificiuri, şi făceaii a se traduce, în 
limba arabă, operele. sciintifice şi philosophice alle 
Grecilor, făceaii a se executa, cu "cheltuiala thesau- 
rului lori, mari operațiuni. sciințifice. „Acestă pro- 
tecțiune accordată.. culturei nu era ânsă, de câtii 

„unii alimentii dată unci trebuintze naționale exis- 
tințe ; şi Abassidi, ca Arabi d'în epoca lori, pro- 
digându'o nu făceai, de câtii a :satisface o tre- 
Duintză commună tutor Arabilor contimporani lorii, 
cumi  făcură Pericle, Augustă, Iuliii IHes, Medici s. 

«' Ommaiadnl fundatorii califatului Cordovei, Abd- 
cl Raman I, făcu şi elit assemenea, în: monarchia 
lui. . Eli făcu din capitală, ună centru de cul- 
tură a sciințielor ş şi literelor, care rivalisă: cu Da= 
mascul și cu Bagdadul; -fundă în vecinătatea ei 
prima grădină botanică care a. existatii vre o dată; 
trămise în Asia călători, să cullâgă semintze, de 
plante. particulari acellei : contrade; şi începu. con-
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strucțiunea magnificei djamiei care, convertită, în 
biserică, chrestină, formă și astădi pod6ba Cordovel. 
causa) Aci este locul dea dice ceva despre ar- 
chitectura la Mohametani. Scriitori, care s'a oc- 
cupatii de acesti subiectii, seunescii a recunnâsce, 
că. Mohametani nuw'șă formară nici o dată unii styli, 

"care să fi fostii domnitorii în tâte staturile lorii, în 
aceiași epocă. Sa pietinsii ânsă că, în fie care 
stati, architectura mohametană a, fostii bastardarea 
architecturei care fusese domnitâre .accolo, înaintea 
cotropirei arabe: acâsta nu este attestată de fap- 
tură. Se pâte (ice, că fundul architecturei, în mo- 
numentele mohametane, fu pretutindeni architec- 
tura Byzantină — arcade, porți şi ferestre cunun- 
nate cu arcii, tavanuri boltite, cupole s. a., — pro- 
porțiunele şi amănuntele variândii după capriciul și 
gustul architectului. Daca este 'ceva particulari 
Areulogivală-? în aceste monumente, este forma capri-” 
ci6să a arcului. Întru adevării, chiarii din primi 
timpi a! Islamismului, arcul la -Mohametani, mai 
nici 0: dată semicirculariii, effectă totii-d'a una, saii 
forma poteâvei simplă saii crestată (ă contrelobes) 
— cumii sânt chiarii în djamia lut Abd-el-Rahman — 
sai aceia a arcului frânt, precumi mai în tâte 

„monumentele mohametane, d'în Egyptii, d'în Syria 
şi din alte țărră mohametane d'în Oriintii. 

" Acâstă d'în urmă formă, devenind, mal târ- 
dit, una d'în trăssurele caracteristice alle 'architec- 
turei chrestine d'îu vâcul de midjlocii, născocirea 
ei se făcu unul din subiectele eterne de nepotri- 

> vire, între deosebitele systeme -historice alle artej, 
Ceia ce este necontestăbili însă, este: Ls că se
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găsescii, în Asia, în Egyptii și în ţărrele locuite 
de. Pelasei, d'în cea mai înaltă. antichitate, pină în 
timpul cândă arta romană căpită o infiuințiă uni- - 
versală, exempluri isolate de arcuri și de bolte — 
de şi celle mai multe de construcțiune neperfectă 
— care se depărtesă de forma semicirculariă și se 
appropie, mai multi saii mai puţinii, de cea ogi- 
vală; Ilie, că, daca la reapparirea arcului frântă, 
în vâcul de midjlocii, se găsescii exempluri de din- 

sul, la Chrestini ca şila Mohametani, data acestor - 
din urmă este toti-d'a una mai certă, și forma 
lorii mai regulară și mai perfectă. . 

„Seiiorile ] Nici-o-dată nu s'aiă necunnoscutii. servi- 
inţielor, do ) țiurile, ce Mohametani aii făcută sciin- 
ție; numai în ultimi timpi ânsă, şi după o cerce- 
tare mai . systematică a numerâselor opere ce ne 
ai lăssatii, și d'în care cea mai 'mare parte jăceă 

"uitată în bibliothecele celle mari alle Eur opej, a- 
cesta a începută a, cunnâsce adevărata întindere a 
acelor servițiuri. Munca acesta de explorațiune, 
de și pînă acumii puţini înaintată, ne a făcută cun- 
noscuţi unii numeri necredibilii de învătzaţi moha- 
metani, care, d'în primi timpi al acestei civilisa- 
țiuni pînă la stingerea ei. în secolul XV-lea: s'au fă- 
cutii demni de recunnoscinția, lumei, prin muncele 
lori în tâte ramurele sciinției. Cu tâte acestea, 
dândii socotâlă de deosebitele phase alle culturei 
mohametane, ca şi în privintza cellor Palte culturi, 
nu ne va fi cu putințiă a menționna, "de câtă pe 
aceia care, prin isbândele lorii sai înălțată multi 
în susul generalităţel 

.
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Ş. III. Cultura Mohametanilor în apogeii. —- Ap- 
parirca Alchimici. — Algebra la dinși. — Dliserie 
în societatea Chvestină. — Dissoluțiunea împeriu- 
luă bă Carlu Maguu favorisă veînvierea. libertăței 

şi culturei, în Italia. 

uurlea =) Sfirşitul secolului VIIIIe= și începutul cel- 
Bi Cin] lui Xe, este începutul periodei glori- 
Mara | 6se a historici culturei Arabilor: epoca 

domniei, în califatul Oriintului, a lui Harun-al-Ra- 
Șid, represintatii, ca unul din principi cei mal în- 

țellepți, şi cel mai luminați, care aii guvernatii vre o- 
dată popoli. Întru adevării se vede, că, acestit principe 
sciii să facă pe popoli să, să se bucure de tâtă pros- 
peritatea, a căreia, possedaii ressursele nemărginite, 
și să ajute sborului lorii către cultură, în tote genuri- 
le; pe cândii, prin magnificenția curței salle la Bagdad, 
dete lumel o idee adequată de bogăţia și de civi-. 
lisațiunea înfiorită, alle imperiului lui. Deosebitii 
de acâsta, o mulţime de învătzați arabi, mai cu 
s6mă astronomi, care înfloriră în acestă epocă, il- 
lustrară domnia lui prin lucrări de multi meritii. 

- Aci ânst. trebue să spunemii: că, exaltândă 
- qualitățile principilon cellor mai înţelepţi, facemii 

> totii-d'a una abstracțiune de despreţiul viețici ho- 
mului: defectă mai universalii, în toți timpi, și de 
care nu este tămăduită homenirea, chiară în di- 
lele nâstre. Ilarun însuși, unul d'în- monarchi cei 
mai luminați și mai marinimoși, pomeniţi - în his- 
torie, își intină domnia, cu sângele Barmecidilor — - 
Meceni Califatului.
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* Ammit vădutii: de multi 1) mysticismul viritii 
în philosophie. - Cu inaintarea ignoranţiei, eli se 

- Astrologia. 1 viri şi în sciințiele exacte. Astronomia 
mai pretutindeni făcuse. loci astrologiei —-- acea 
de-sine-gissă sciințiă a unor popoli antici d'în O- 
riintii, care avea de obiect, nu scimmii care in- 
fluințiă a trupurilor ceresci, assupra întimplărilor 
acestei lumi. Acea credinţiă în existinţia unor a- 
ginţi de unii ordini superiori, guvernândi mersul 
lucrurilor terrestre, și în putinția de a dirigeacţi- 
unea lori, detese nascere unei noul" sciinţie ima- 
Alehimia, ) ginarii:. acelleia de a compune o sub-: 
Stanțiă (pictra philosophală) capabilă de a opera 
transformarea metallurilor prâste, în argintii și aurii, 
şi de a produce unii remedii universalii (cliziră 
de vitțiă). Nu se cunnâsce nici epoca nici locul . 
originci acestei pretinse artă, disse hermetice, de, la 
fabulosul Hermes Trismegistul, de la care se pre- 

„“tindea că se trage; dară se crede în generali, că a 
fostii. imaginată de către Arabi — ceia ce este 
probabilii, dipă forma numelui săi generali de 
Alchimie. Ori câtii de puţini honorabili arii î,. 
pentru intelliginția homenirci, că assemenea errori 
ai avutii trecere, chiari p'intre spiritele luminate, 
adevărata sciințiă, cu tâte acestea, le este datâre 
serviţiuri preți6se. . Astii-felii este în generalii re= : 
cunnoscutii, că studiul astrologicii al cerului a fostii. 
multă folositori „astronomiei; și că numerâsele 0- 
perațiuni, la care ai fosti suppusse metallurile și. 
multe alte substanții, ca să producă pistra philo- 

  

1) Vedi pag. 151 şi urm,.
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sophală și elixirul de vițiă, ati 'scossii la lumină o 
mulțime de phenomene, d'iîn domaniul adevăratei 
chimii, şi aii dati așa nascere acestei sciințic. 

Ne ammii permissii aci acestă digressiune, 
fiindii că camii” pe la acâstă epocă, se credecă trăi 
medicul arabii Geber (Abu-Musah-Daiafar-al-Kulfi), 
unul  dîn cei mat celebri alchimisti. În operele 
lui se găsesce prima descripțiune a apparatelor și 
operațiunelor fundamentale alle chimici; și cerce- 
tărilor lui, lumea este dat6re descoperirea multor 
preparațiuni chimice, între care, aceia a deutochlo- 
ruruluă de mnercuriă (sublimatul corrosivit), a preci- 
pitatului roșu, a acidului nitrică (apa taxe), a nî- 

tratului- de argintii s. a. 
dncercăzite ) Domnici lui Harun-al- Raid la Mohame- 
nefructudsa 

aueiui Caris itanţ, corrăspunde aceia a lut Carlu Magnu 
civilisa împe-[]a Chrestini din Appusii. Acesta fu, fără 
contrațicere, cell mai mare principe care eşi d'in 
Barbari cotropitori Europei: nu fiindi că isbuti 
a împreuna, subt uni singură sceptru, tâte statu- 
rile fundate de dinși; dară fiindii că, ca homii de 
geniii, eli simţi totii prețiul culturei, și nu lăssă 
neîntrebuintzatii nici uni midjlocii —: legislațiune, 
organisațiune administrativă, creațiune de unii întinsii 
systemit de instrucțiune publică — ca să poleiască 
popoli sti. Sterilitatea sfortzurilor salle, ânsă, este 
o dovadă de neputinția, ce ammit constatatii mai 
susii, a midjlâcelor directe, de a improvisa o civi- 
lisaţiune. : 
at e societatea Chrestină, pe lingă Paul 
cietatea Diaconul (740—801) şi Eginhard (770— 

839), în Occidintii, şi pe lingă Georgiii Synccllul 
chrestină.
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în Oriintii, alle căror opere historice n'aii altii me-" 
ritii,. de câtii că ne,aii transmissă fapturi numerâse 
și importante, acestă epocă mai vădu înflorindă: în 
Occidinti, pe călughărul anglosoxonii Alcuinii (725— 
804), homul cellă mai învătzatii d'în timpul săi, 
care trăi la curtea lui Carlu Magnu, şi accolo dete 
învătzătură publică și: fu consiliarul acestui prin 
cipe, în ceia, ce se atingea de organisarea instruc- 
țiunei publice, ce întreprinsese; și în Oriinti, The- 
odorii Studitul (753—826), alie cărui „opere .de 
controversă sânt scrisse în unii styli mai puginii 

v. corruptii, de” câtii acella al timpului, 

L. CHR. 

Seiă | Harun-al-Rașid (la 809) pînă la midjlo- desroltare a 

cisilisaționeif cul secolului IX-lea, fură o epocă și mal 
glori6să în historia Arabilor. Atunci civilisațiunea 
lorii agiunse în cea mai mare desvoltâre; industria 

| aa si) și agricultura — acestă din urmă mar. 
cu' s6mă în Spania — attinseră acelli gradii de 
perfecțiune, care a făcutii d'în monarchiele arabe, câtii 
timpii aă ținut, societăţile maferialii celle mai Prospe= 
re, de care este pomen€lă în historie, Și care a făcută 

* multit timpi a fi căutate, în totă lumea, productele 
industrici Damascului, Alepului, Kufei, Bagdadului, 
Cordovei, Sevillei, Toledului, Granadei s. a. Atunci 
Puia) iarăși, pote, năravurile celle pure alle A- 
rabilor se înfrumusetzară, cu acea delicatețiă și cu 
acellii caracterii cavaleresci, care ne faci atâtii de 
plăcute picturele, în care sânt represintate. Atunci 
întinderea | iar&și, or îndată mai pe urmă, orașele - 
tellcetuale ] îs. . Ş in : Mobamnoteui | Şirazul, Basrah, Murcia, Toledul, Ceuta, 

2 “cazi 2: Cel patrudeci de anni, de la mârtea lut
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Tangerul, Kufa, Sevilla, Granada, Fezul, Marocul 
s. a., începură a rivalisa, prin collegiurile şi bibli- 
othecele lorii, cu vechiele metropole alle culturei 
arabe. Curtea lui Al-Mamun (831—852), la Bag- 
prin | dad, și aceia a lui Abd-el-Rahman II 
Bagdad si | (821—852), la Cordova, eraii atunci 10- 
curile de întâlnire, a totii ceia ce societatea mo- 
hametană posseda mai illustru, în littere și în sci- 
inție. Mal luminatii şi mal pucinii ostentațiosii de 
câtii tatăl săi Iarun, Al-Mamun, Augustul Arabi- 
bilor, făcu a se executa mari lucrări sciinţifice, — 
macrărias- ] astii-felii precumit tablele astronomice, 
cunnoscute în. historia sciinției subt numirea de 
Zable verificate, măsura, unui grad al meridianu= 
lut, între Tadmor și Racca pe Euphrate s: a. În: 
cursul acestei epoce, astronomi Mohamet, Ahmet. 
și Hasan, fii lui Musah-ben-Șakir, prin observați- 
uni şi calcule de'o exactitate adimnirabilă, descope- 
riră deosobirele. cellei mai mari latitudine a lunet: 
descoperire uitată de atunci, și ficută din noii de 
către Tycho-Brahe, șâpte secol mai târdiii. As- 

tronomi d'in acellă timpii fură iar&si primi, a sem-' 
nala mișcarea secularie a liniei absidelor orbitei ter- 

„ Medical Me) restre. 'Totii atunci trăi medicul Iahia-i 
ibn-Masui (Mesu6), care imbogăţi pharmaceutica, 
cu multe preparațiuni. chimice, și. alle cărui opere 
fură multi timpii o autoritate în sciințiă. De și 
Chrestinii (nestorianii),. Masui se bucură de protec- 
țiunea, lui Harun și lui Al-Mamun — trăssură de o: 
toleranțiă religi6să, care ne pote d€ măsura, civili- 
sațiunei Arabilor din acellit timpii — și fu însăr- 
cinatii de acei principi, cu direcțiunea lucrărilok.
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de traducțiune a operilor de. medicină, alle Grecilor 
aria 12 ) Primului d'în cel trei astronomi; ce po- 
menirămii mai susi, este datorată cea mai vechiă 
operă systematică existintă, assupra algebrei: operă, 
o. parte din titolul. careia (al-gebr-u-mokabalah, 
adică opposiţiune și reducțiune, după uni, restau- 
rațiune şi opposițiune dupe: alți) a devenitii la not 
numele sciinţiei chiari. Nu s'a pututii sci înta”- 
unit chipi. positivii, daca Arabi ai învătzatii acâs- 

„tă sciinţiă. în Diophanti, sai daca ai importat?o și 
ei din India: .Aceia care aii pututii compăra 0- 
pera lui Mohamet, cu algebra Indianilor, nu se în- 
doescii a se pronunția pentru cea d'in urmă d'în 
aceste doo opiniuni. Deosebitii de acâsta, ea este 

„mal probabilă, fiindi că este sciutii, că Mohamet 
„avu în; mâinele' salle opere indiane, şi că opera lui 
Diophantii uu fu tradussă în arabesce, de câtă în 
urma lui Mohamet, Astii-felii opera acestuia may 
este interessantă, fiindii că-ne face să cunnâscemii 
starea sciinției la Indiani,. în IX1e= secoli, și fiindi 
că marea superioritate a acelleia ce găsimi în căr- 
țile  Indianilor, descoperite, în țerra lori, pe la 
sfirșitul secolului d'în urmă”), ne dă midjlocul de a 
judeca, despre înaintările ce ea a făcuti accolo, în 

„Spaţiul de optii secoli. intermediari. 
isa Ca să nu lăssămă nimicii d'în ceia ce ne 
hametani. | pote agiuta, a ne forma .0 opiniune mar. 

"exactă, de superioritatea, civilisațiunei Arabilor, în 
acea epocă, vommiiadduce aminte, că ei fură pri-: 
mi, în urma Romanilor, a pava, ulitzele oraşelor 

1)-Veti pag. 15, 53 not. şi 119—180. ' . 5 gi
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lorii. Acellea alle Cordovei, cell puţinii, „fură pa- 
vate în annul 8501). 
Aisorie con. ) În opposițiune cu o astii-felii do stare aso- 
Chrestini. | cictăților mohametane, lumea Chrestină 
din acellit timpii ne presint& în Oceidintii, pictura 
homenirei appâsate de calamități fără .numărăi — 
năvălizi alle Normanilor, care resbattii prin riurile 
celle mari (Mosa, Scaldul, Loira, Seina), în centrul 
țărilor, pustiază câmpi, ieaii oraşele, și le prădai: 
saii le liberă pe bani; resbellele nepii alle fiilor. 

lui Ludovici cellii Buni, contra tatălui lori, peur- 
mă resbellul între dinşi — în Oriintii, persecuțiu-: 
nele contra Iconoclastilor, exercitate de principi, care 
nu ai: fostii cei nai răi imperatori ai Byzantiului, 
şi, mai târgiii, crudimele ordinate de Michaiti cell” 
Bețivi, în momentele salle de demențiă. -. 

850-875 D 
550 5%5 D:) In al treilea sfertă al secolului IX-lea, nu 
Joan Scot 
at avemii a cita, de câtii pe călughirul  Ir- 
landesii (Erigenii), Ioan Scot, homul cell mai în- 

- vătzatii d'în timpul stă, în Occidintii, pe care Carlu 
cell Chehi chiămă lângă dinsul, ca să îi încredințieze - 
direcțiuunea. învătzăturei superidre în Francia. Cumă. 
Ioan Scot complectă întroducerea philosophiei Gre- 
cilor,- în, discussiunele theologice — ceia ce fusese. 
încercatii, cu unii secoli și jumătate mai înainte,. 
de Sântul loan Damascenii — eli ari pute fi con-: 
sideratii ca adevăratul fundatorii al philosophiei 
scolastice, care appăru pe la sfirşitul secolului XI1e4, 

1) Acellea alle Parisului nu începură a pavate, de câtă trei secol şi ju E 
= mâtate mai târgiă, în annul 1185.
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afară . numai că, cu. doctrinele lui Aristotele, 
care formară exclusivii basa scolasticei, Scot, com= 
binândit acellea, alle Neoplatonicilor, construse unit 
systemii complect de pantheismu. O = 
si i În historia politică: a Europei, acâstă e- 
zisa” | POcă este memorabilă prin “așegdarca, în 
drepti, a heredităței funcțiunelor administrative si 
judiciarii, în deosebitele circonscripțiuni territoriale 
alle imperiului fundatii de Carlu Magnu: instituţiune, 
care făcu, din acea nefinitate de circonseripțiuni, 
atâteași seniorii sai monarehiy, celle mai multe Su- 
bordinate, întruni chipii hierarchicii, una alteia, și 

„a căror accumulare treptată în unele familii, prin 
modurile ordinarii de transmissiune a proprietăţei, 
recunnoscute în dreptul: civilii, a, datii nascere cellor. 
mai multe staturi moderne, în Europa occidintală, 
Acestă constituțiune politică, cunnoscută subt nu- 
mirea de regimen feudalii, fu basa dreptului pu-. 
blicii în. Europa, pînă Ia revoluțiunea” francesă. 

4 

ŞI5900 p. ) Ultimul sfert al secolului IX1e* vădu, în 
imperiului 
lui Carlu | 

rau fine, dissoluțiuneă definitivă a acestui im- 
Magnu, periii și constituirea, despărțirilor politice, - 
anteriGre cotropirei barbare, în societăți deosebite, : 
subt denumirele de regaturi: al Trancilor,: al Bur- 
gundilor, al Italianilor, al Germanilor. : - 

publicelor 
Origina: re- ) D'intre numerâsele revoluțiuni, căror, noul 

. Italiano. +] ordinii de lucruri dete nascere, în fie care 
d'in aceste ţării, acelea, căror Italia fa theatrul, 
“sânt interessante în puntul de vedere al historiei 
civilisațiunei. Cu occasiunea luptelor pentru cu- 

„ Dunna regală, .cu occasiunea, sforțurilor regilor Ger-
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manici, de a aşeda dominațiunea lori assupra acele 
lei țerzi, cu occasiunea luptei care începu mai târ- 
dă între acestia și papi, pentru supremația. uni- 
versală, și în midjlocul luptelor pentru preponde- 
ranțiă, între deosebitele elemente alle societăţer — 
clerul înaltii, nobilimea de la țârră, borghesia, ora 
şelor. s. a. — orașele nordului Peninsulei, de la a= 
câstă epocă înainte, își îmbunătătzire treptati con- 
stituțiunele inunicipale, pînt ce să pomeniră repu-... 
blici nedependinte: regimenii: care, ca şi în Grecia 
vechiă, favorisă peste măsură, în acea ţârră, înain- 
tărele culturei, care rcnăscea. ă iu 

Ş. IV. Sciințiele la Mohametani se manțină, în 
midjlocul dissohițiunti lorii politice. —. Inceperea 
repedei decăderi a culturei lori. —  Occidintul 

chrestină în gradul extrem al căderei. 

sascas p.) Se păte dice, că sciințiele, la Arabi, nu 
Starea bril- aii fostii nici odată represintate, într'unii 
inșielor la ( chipii nai demnii, de câtii în epoca ul- 
tan. -] timilor doodeci și cinci de anni ai secolului 
IX-ea şi primilor doodeei şi cinci at secolului. X-lea, * 
Seiinielena-) În sciințiele naturale, era medicul Rhazes 
(Mohamet-Abu- Belkr-ben-Zacharia), originarii d'in « 
Irac, atâti de bunii prăctică câtii şi adencii în sciințiă. 
Eli fu unul d'iîn puţini Vechi, care ait simțitii im- 
portanția anatomiei, și făcu descoperiri însemnate 
în acea parte a sciinției; elii îmbogăţi pathologia 
uu observațiuni assupra multor bâle, âncă nedes- 
crisse ; îmbogăţi therapeutica cu multe midjlâce cu.
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Tative — între altele, pâte, cu „setonul, pe care el 
întrebuintză adessea — îmbogăți assemenea phar- 
maceutica, cu unii mare numtrii de preparațiuni chi- 
mice. Eli ne lăssă numerâse scrieri însemnate, 
atâtii pentru fundii câtă și pentru spiritul de. me-= 
Seiiaţiele . ) thodă. În Sciințiele physicomathematice, a- 
er nt a însemua pe 'Thebit-ben-Corrah, 
pe Abul-Hasan-Ali-ben-Almodjan Şi, mai cu ose- 
bire, pe Albataniii. Cellui dântâit, scolarii al u- 
nuia d'în cei trei fii al Ini Musah?), este attribuită 
applicațiunea algebrei la soluţiunea de probleme de 
geometrie. Lui Abul-Hasan, gnomonica este datâre 
între: altele, applicațiunea proprietăților secțiunelor 
conice, la construcțiunea ărcurilor semnelor. . Aju- 
tatii de unii frate al săi, elii dete table astrono- 

„mice nouă, şi observaţiuiele lui, de o exactitate ad- 
mirabilă, confirmară descoperirea deosebirelor cellor | 
mai mari latitudini alle lunei, făcută de cei trei 
fil al lui Musah. În fine Albataniti Glohamet-ben- 
Geber-ben-Senan-Abu-abd-Allah), născutii . la Batan 
în Mesopotamia, este pussii de Lalande, între cei 
doogeci mal mari astronomi. at tutor naţiunelor. 

“ Ânsă, dupto cunnoscințiă mai intimă făcută cu lu- 
crările Arabilor, se crede, de către uni, că elă nu 
fu în mare parte, de câtit Ptolemeul lori; și că 
meritul principalii al săi fu, de a f coordinatii, în . 
systemii, starea cunnoscințielor astronomice alle A- 
rabilor, d'in epoca, sa. Între principalele conquiste 
sciinfice făcute pînă atunci, ce găsimii consemnate 
în operele salle, pe lângă acellea, ce ammii avutii 

  

1) Vegi pag. 217. :
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occasiunea a menționna, sânt de băgatii de semă: 
în astronomie, determinațiuni și evaluațiuni de timpi 
și de distanții — precumii acellea a mișcărei de 
precessiune a equinoxilor, a obliquităței “eclipticei, 
a locului apogeului sârelui, a duratei annului” tro- 
picii ş. a. spre exemplu — mai exacte de câtii celie 
ce priimiseră de la Greci; și mari înaintări effectuate - 
în trigonometrie: astii-felă precumii substituirea si- 

nurilor, în locul cârdelor arcurilor, în calcule; prima, 
idee a tangentelor — care ânst nu fură întrodusse în 
calcule, de câtii de Abul-W'efa1)—equatinca care servă 
de basă tutor formulelor trisonometriei spherice s, a. 

Eee Mu asa ar detine PI sotia | âti pra doctrinelor 
tani. Grecilor, mai cu osebire allorlui Aristo- 
tele şi alle Neoplatonicilor; de aceia nu ne vommii 
opri assupra philosophului transoxianianii, Alfarabi - 
(Abu-Nasr-Mohamet-ibn- Tarkan), singurul personna- 
giii mai deosebiti, ce găsimii în cei doodeci şi cinci 
de anni, care urmară epocei ce percursertmii. Vommii 
adăoga numai, că în acestii timpii, domiiela Cordova, 
Abd-el-Rahman III, care întrecu pe. toți predeces- 
sori st, în înțelepciune ş şi în lumini, şi a cărui 
domnie lungă, fu una d'în celle mai glori6se și d'in 
celle mai prospere, de care s'a bucurati Spania. 

950—1990 0.) în a , doa jumătate a secolului X-lea trăiră 
Siințiele ] mathematici și astronomi, Abul-WVefa şi 

Ebn-al-Aalam. Celli d'ântâii dete noue thematice, la 
Mohametani. 

1) Vegi mai la valle,
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table astronomice; compuse, între alte opere, unii 
Almagestii, în care găsimii înaintări iniportante fă- 
cute în trigonometrie; și avu gloria, după D. Sedillot, : 
a descoperi zariațiunea lunet: dăscoperire pînă a- 
cumii atribuită lut Tycho Brahe; cellii de al. doilea 
determină mişcarea precessiunei equinoxilor, cu mai 
multă exactitate de câtă în timpul lui Albataniii. 

Să observămii acumii că, dela Al-Mamuri în- 
coa, califatul Oriintului era în curst de desmembr are; 
că Persia încetase de a mai face parte dintr însul, 
chiară subt domnia acellui - principe; că Eeyptul, 
Syria și chiarii Arabia, se despărțeaii de dinsul d'în 
cândă în cândit ; în fine, că autoritatea suverană, la, 
Bagdad chiari, nu mai era exercitată de Arabi Abas- 
sidi, ci de Persani Buidi, suverani al Persiei, cu 
fitolul de Biris ul Omral, dă califilor: acestia fiindii 
reduși a fi simple capete alle credinției. 
Sura 12.) Degeneraea politică ânse și cala mitățile 
adoctată det care erati consequinția lori, nu omorîră 
Pouiteă a A-] de o dată cultura Mohametanilor. 
Ea oste a] În deosebitele staturi- formate d'iîn fără- mai descen- 

tralisati. ] măturile Califatului, principi făceaii d'în 
capitalele lori, nou& scaune de cultură. ' Astii-felii 

"și agiunseră Nişaburul, în Persia, Cairul în Eg pti, 
" Samarcanda în Turkestan. Cei. doi astronomi, ce 
citarămă, se bucurară de protecțiunea emirilor-al- — - 
omrah, Addhad și Șart Ed-Daulah; renumitul poeti 
persanii Ferdusi, contimporanul lori, scrise Șah- 
hamehul stii, la: curtea Turcului sai Tatarului Mah- 
mud Gaznevidul, care de ctirendii formase o nout 
monarchie, d'in provinciele oriintale alle Califatalui. 
Pogianet vi) 'Tâtă acâstă, protecțiune ârisă nu putu
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să prelungescă juneția culturei mohametane, care 

chiarii d'iîn secolul XI-*2 intră în perioda, sa de bt- 
trâncție. Și aci trebue să băgămiă de semă că, 
daca sânt de miratii iuțâla rădicărei că şi gradul 
înălțimei unde agiunse, nu e mai puţinii de mirati 
exiguitatea, vitalităței salle. Doi secol şi jumătate 
de desvoltare fuseseră de agiunsi ca să”! zleiască 
puterea; şi, de și mai trăi âncă trei secol, de.la 
acâstă epocă înainte, abia mai găsimii, din cândii 
în cândi, în sciinție și în littere, câte unii nume 
“demnii de a fi citatit. 
see] În lumea Chrestină, homul care se înăl- 
stini din 0e-[ ţa, atunci în susul cellor alti, prin cun- 
noscințiele sale, era călughărul alvernianii, Gerbert, 
înălțatii, la sfîrşitul secolului, la papatii, subt nu- 

“mel de Sylvestru II; şi acesti! bărbati! căpitase, 
în collegiurile musulmane d'in Spania, acelle cun- | 
noscinție, care €lii făceait a trece de fărmăcători, 
în ochi coreligionnarilor săi. - 
Etrema lori) Occidintul chrestinii, gemândi subt o 
constituţiune socială şi politică monstrudsă, ame- 
tzitii de o perversiune coraplectă a năravurilor șia |. 
ideelor, apăsatii, pe lângă acesta, de calamităţi fără 
numării — fâmeţi, epidemii, resbelle necontenite în- 
tre vassali ca şi între suverani —a cărora cli nu 

“avea nici unii midjlocii a îndulci miseria; începuse 
ânsă, se vede, a'şi simți degenerarea, care mergea 
totii creschândii; şi, cercetânduy necontenitii pri- 

cina, agiunsese pote în sfirşitii a crede, că ca era 
appropierea sfirşitului lumei. Termenul chiari al 
acellei catastrophe era fixatii la ultima (i a annu- 

_lui 1000; şi, în aşteptarea acellei di fatale, acea 
15
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"societate încetase a se mai preoccupa de unu mâine, 
Este anevoe chiarii a'și figura. cineva, effectul unei 
assemeni stări a spiritului, assupra civilisațiunei. 
De aceia şi sfîrșitul secolului al X-ca este epoca; 
cândii ea agiunse Ja cell mai de giosii gradit al 
decăderei.



PERIODA A CINCEA, FEUDALĂ. 

(ax, DE LA CR, 1000,—1500). 

CAPITOLU. Xiea, 

REDESTEPTAREA SOCIETĂȚEI OCCIDINTULUI CHRESTINU. 

$. 1. Începută de vedesteptare a societăței chres- 

tine, în Occidintii: : architectura Romanescă ; Re- - 

voluțiune în musică; sforțuri de a activa învătză- 
mentul. — Inavuţirea industrieă în secoli barbari. 
— Cultura sciinţielor continuă la Mohametani. | 

Sica BL Consciinţia stărei salle era ânsă semni, 

Erie are) Cl Acolo societăți. tac edereră, dară Le 0 săi ĂțI. Intru adevării, chiari 
balul, | d'în primi anni ai secolului XI!e3, începe 

"a porni spre bine... Scularea "i este mai ânteiii, 
lentă, dară constantă. Arii fi pote mai raționnalit 
Care esto a-l d data Reînvieree, d'in momentul cândi 
dirt că] începu acâstă retvagere a, barbariei; și. 

acea dată arii fi atunci începutul secolului al XI! 
Dară în noo secoli de scădere continuă, civilisa- 

iunea se coborise atâtii de giosii, în câtii că cinci 
secoli de recuperare, atâtași de constantă, fură a- 
bia de agiunsii, câ să pue epoca cunnoscută subt 
acestă numire, în stare de a o merita. 
anbunătățire ) Primul symptomii apprețiabilă al unei în- 

zidi. ] târceri la viâţiă a civilisațiunei Occidin- 
tului, se bagă de sâmă în arta de a zidi.. Chiarii 

de la începutul. secolului al XIe vedemiă, întru a-:
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devării, în ornamentațiunea suprafăgielor întinse alle 
zidirelor, în formele caprici6se ce aftectă trunchiu- 
rile colânnelor, de și nu o îmbunătățire a gustului, 
celli puginii redeșteptarea trebuintzei de a place 

„ochiului: trebuintză satisfăcută :mai ferice prin o 
zidărie, fiiră comparaţiune mai frumâsă, saii, în lipsa 

acesteia, prin o căptușală și prin ușurimea propor- 

țiunelor — merghândii toti spre crescere. Ve- 
demii totii-odată, o Gre-care sciințiă, care imagină - 
proptele și” „agiunge, cu acellii midjlocii, a împu- 
cina grossimea zidurilor, creschendii totii-odată, d'îri 
ce în.ce,: dimensiunele zidirelor; şi care nu numai 
află d'îu noii regulele construcţiunet boitelor, dară . 
născocesce chiarii arcurile costale 1), | 

“Architectura acestei  periode, în care, forma 
axeulul este nevariabilii semicircularie, este în de 

obşte numită Romanescă, fiindă că perfecţionnarea 

dă fu contimporană cu începutul litteraturei Roma- 
nesci, de. care vommii fi conduși a vorbi). în 
țărrele lori respective ânsă, Englesi îi dau numi- 
rea de Normandă, fiind că în Engliterra ea s'a 
desvoltatii în „primi timpi ai cotropirei normande; 

Germani, aceia de Byzantină, fiindii că eio attri- 
bue. unei influinţi a artei Byzantine. 

“Între numerâsele monumente Romanesci de 
Ja inceputul, secolului” al XI1a, vommii cita, ca mai 
remarcabile pentru puritatea stylului loră: în Fran- - 

„Gia, biserica Sântului Front: la, Pirigueux (990— 
1047) și „crypla, nava ă pote, catul de giosii al por- ” 

1) Pentru termeni “de arebitectură; ed nota de la pag. 129, 

2) Vezi. afirş, sec. XI. lea — încep. sec. XU.,



ÎNCEP. SEC. X[ie: D, L. CHR. 229, 

talului occidintală şi al turnurilor, alle bisericei ab- 
baţiei Magdalenei. la Vezelay; în Germania, cathe- 
drala Magontzei (978-— 1009) — d'iîn care, partea 
d'in dosul altarului este, pâte, singura scăppată ne- 
atinsă de restaurațiunele posteridre — şi chorul 
oriintali, împreună cu crypta: de desubtii, alle ca- 
thedralei Bambergului — ceailaltă parte fiindii de- 
venită prada unul focii, unii secol mai târdiii. În 
Italia, San Miniato a Monte, de la porţile Floren- 
țici, d'în aceiași epoci (1013), ne dă, prin graţia 
proporțiunelor salle şi prin harmonia totului, o i- 

dee de superioritatea, ce acea ţârră a conservatii 
toti-d'a una, dela Greci încoa, assupza cellor alte 
părți alle Occidintului, subt rapportul artei. Sân- 
tul Marcu la Veneţia, operă învederatii de -archi- 
tecți byzantini, este unii specimen al artei chres- 
tine” în Oriintăi în acea epocă, şi unii monumentii 

al opulințici, ce căpitase atunci Republica prin com- 

merciul săii. 
Franema- ) -Reinvierea architecturei și înaintările re- 
pedi ce făcu, sânt attribuite unei conteatermităţi de 
zidari (macons), îmbrăcișândă, prin ” affiliațiunele 
sale, tâtă Europa occidintală, și care ținea secrete 
regulele artei, perfecționnându le ncîncetatii. -Acâstă 

societate, transformată treptată în societate morală, 
arii fi deveniti aceia ce cunnâscemi subt numirea 
de societate a Franc-maronilor. Fiindii ânst că nu 
este nimicit mai necertu, de câtit bistoria acestei 
instituțiuni, subt unii caracterii câtit și subt celli 
altii, nu ne vommit mai occupa de dinsa. 

Seiinţiele a! La Mohametani, în sciinție, în acâstă e- 
Mohametani 

-pocă, se deosebiri; geometrul Al-Hasan din. Bas-
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rah, “căruia sunt datorate, assupra opticei, lucrări 
importante; și medicul și philosophii Avicenna (Al- 
Șcickh-ben-Sina), alle cărui opere, assupra celei 
d'ântâiii d'în aceste doo sciinție, aii exercitatii o in- 
fluiuțiă însemnată, în'systemele - multor scoli d'in 
Europa, pint la secolul XVII -lea, 

MDL SEg. ) Înaintările artei de a zidi fură așa de 
CHR. repei în Occidintii, în câtii că chiarii 

„ Architectura 
în Oceidiutii, ) midjlocul secolului vădu înilțânduse, celli 
mal mare şi cellii mai: magnifici monumentii de 
architectură Romanescă, cathedrala de la Spire. 

isi] Ac6stă epocă, memorabilă în historia 
tațiunei mu- f politică, prin cotropirea Italiei meridio- 
nale şi a Anglici, de către Norman, arii trebui să 
fie şi mai memorabilă în aceia a culturei, prin per- 
fecționnările importante, adduse în notațiunea mu- 
sicei. D'în acestă epocă, întru adevăr, dată: a- 
dăogirea, unui al șeselea sunetii la celle cinci, care 
compuneaii pînă aci scara musicală; midjlocul de a 
le represinta prin punturi simili, assupra linielor 
și „întrelinielor portatei; născocirea chiarit a aces- 
teia ș.a.: Pînă mai acumii, tote aceste perfecțion- 
nări, și multe altele, Sail attribuitii unui călughără 
benedictinii, d'in:- mânăstirea Pomposei linga Fer- 
rara, Guido din Arezzo; cellă ce a imaginatii a 

desemna sunetele, prin primele syllabe alle cellor | 
ș6se prime hemistichuri alle bymnului Sântului Ioan 
Bottezătorul ; ' dară în timpi din wmă i s'a con- 
testatii o pazte. Fie ori şi cumii, perfecționnarea, 
care a făcutii întru adevără revoluțiune, și căreia 

sunt datorate tote înaintărele făcute de atunci în
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acea artă, fu născocirea midjlocului de a nota tin- - 

pul (durată relativă a sunetelor) și mesura (miș- 

carea): născocire făcută de unul Maestrul Fran- 

con, membru al cathedralei Coloniei, care nu se 

scie cu certitudine în ce epocă a trăitii, dară care. 

se pune, de uni critici, în a doa jumătate a seco- 

lulu XI-lea, de alți, în secolul XIIT!ea, Acestă năs- 

cocire scăppă melodia d'în sărăcia brecelor şi lun- 

gelor, care nu ierta a nota de câtă recitative sai 

choreluri, cu 0 „Mișcare prosodică, şi o adduse în 

stare a se varia pină la nefinitit; şi fu muma har- 

monică, dândit midjlocul de a compune în părți., 

instrumentarile) Fiind că perfecționnarea instrumentu- 

vilor de musică nu pote fi nedifferintă înaintărelor 

artei, trebue să nu uitămii a însemna, că toti din 

al XIiea secolii se crede a fi şi născocirea instru- 

menturilor cu cârde şi tastieră — spinette, claviruri 
a. — care, perfecționnate treptatii, agiunseră, 

i pe la secolul XVILe: încoa, a giuca uni rolit 

importantii în musică. , Nu este îndoială: că instru- 

mentul analogă cu vânt, Orgauul, exista în acea 

epocă în unele biserică; fiindii că, fără a vorbi do 

multe încercări făcute de pe la secolul II1e: îna- 

“intea erei n6stre, este certu, că imperatorul' Con- 

stantinii V Copronymii trămise, la 757, lui Pepin 

cell Scurtă, unii instrumentii de acestă numire, 

care în aședată în biserica Sântului Corneliii la 

Compiegna. Este assemenea certu, că Ludovică 

„celt Bună aședă, în marea retondă a oraşului Aix- 

Ja-Chapelle, unii altii organii, despre care se dice 

explicită, că cra cu foi. Nu pote fi nici o îndoială 

însă, că și aceste instrumenturi eraii atunci multi
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neperfecte,. și că. tocmai la XVIIica secol ati înr: 
ceputii a priimi acelle modificări, care ati ficută. 
d'intrinsele organul d'în dilele n6stre. - A 

ri e] Desteptarea “simțului esthetică, nu. fu 
timer .] singurul semni al învierei intelectuale |. 
în Occidintii, ce ne presintă secolul XI-lea; se mat 
bagă de sâmă, în acellași timpii, aceia, a trebuin- 

„zel de a afla, care: îmulțesce scâlele și le face a 
“  frequintăte. -Acâsta se: manifestă mai cu s6mă 
io] în reapparirea speculațiunelor metaphy- 
19r thooio- f sice, care, de și mărginite, multi timpii 
âncă, în cercul sterilă al theologici. și al dogmati- 
cei, totuși sunt unii semnii certu al întârcerei ac- 
tivităței intelliginției. . Controversisti, “care se dis- 
tinseră în epoca acestei desteptări, fură călughări: 
Italianul Lanfrancii d'in Pavia, consiliarul lui Gul- 
lielmi, ducele Normandiei care făcu cotropirea An- 
glică; .Francesul Berengariă. d'în Turs; și puţinii 
mai târdiii, în a doa jumătate a secolului,  Germa- 
nul Sântul Bruno, fundatorul ordinului Certosinilor, 
și unii altii Ialianii, Sântul Anselmu d'în Aosta. 
mai?) Barbaria vecului de midjlocii era, stin- 
gerea a veri cărui simții de frumosi, a veri cărul 
amorit de sciințiă, ea era, cumii anumii (ice, îngroșșarei 
spiritului; dară trebuintzele vieţiei materiale nu aii 
fostii încetatii de a încuragia exercițiul constantii al in- 
dustrielor, care îi eraii nedispensabile. Aşa dară ar- 
tele mecanice, de și perduseră negreșitii perfecțiunea 

“ și finitul de execuţiune, la care putuseră agiunge în pri- 
“mul secolii al erei nâstre, nu numai urmaseră a existe, 

dară âncă se îmbogăţiseră, în cursul acestor n00 se- 
col, cu multe născociră, cu multe procedări nou&. -
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Astii-felii, d'in acesti secoli dată: îngr&șatul pămen- 
tului cu marnă, poteovitul cailor, niiscocirea suilo» 
(tote d'in secolul IV ie), aceia a morilor plutitâre 
(d'în secolul VI1e2), întroducerea de la Mohametani 
a morilor de vânti, a luminărilor de câră, a fabri- 
cărei liquorilor alcoholice (tâte d'in secolul VIIc), 
aceia a întrebuintzărei și a fabricărei sacharului 
de trestie (d'in secolul IX: lea) s.n. În secolul X[ea 
Căruunele de) (1049), unii poteovari d'in pregiurul 
Liegiului mai imagină a întrebuintza, cărbunele fos- 
sili, ca combustibilii, şi facă astă-felii, fără să scie, 

„0 învențiune, care avea a exercita o influințiă ne- 
„calculabilă assupra industriei. Întrebuintzarea. a- 

cestui combustibilii, -astăgi unii obiectii apprâpe de 
prima necessitate, s'a răspânditii mai ântâii multi 
încetii, fiindii că în Anglia nu se pomenesce de 
dinsul, de câtii la începutul secolulu XIIIiea, De 
la secolul XI-ie= încoa, artele industriei, ca Și sciin- 
țiele şi artele frumbse, se multiplicară și se per- 

fecţionnari în proporțiune. cu multiplicarea și cu 
raffinarea trebuintzelor la care subvinii. Nu vonumii 
urma, passit cu passit înaintărele lori; ne vominiă 

- munci numai a semnala conquistele principale, fă- 
cute în acea carieră: acellea mal cu s6mă care 

- faci epocă, în historia acellei părți a civilisațiunel. 

$ IL Dissoligiane destvirșilă a monarohieă A- 
rabe, — Repede redesteptare a societăței Chrestine 
Fin Occidintii: Cruciatele, Scolastica, poesia și mu- 
sica Romanesci, cultura limbelor vulgarii, Cavalle- 

via, universități ș. a. 

3050-1000) În a doua jumătate a secolului XI,
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Mohaetane ISCiințiele, la Mohametani, dati iarăși semnii 
de vicţiă, în astronomul Arzachel' d'în Toledi. U- 
nul din titoli principali ai Mohametanilor, la re- 
cunnoscinția sciințici, este perfecționnarea instru- 
mentelor astronomice; și subt acestii rapportii Ar- 
zachel este unul d'în aceia, care aii făcuti celle 
mai însemnate servițiuni. Cu ajutorul perfecțion- 
nărilor. care îi stint datorate, elă putu să d6, în 
tablele salle disse Zoledane, unele quantități nu- 

" merice Gre-cumii mai exacte de câtii acelea alle 
lui Ptolemeii 1). a i 
Cenei Spania arabă, ca și Califatul Oriintului, 

Cordovei. | era acumii de vre o câtii-va timpii, în 
cursii de decomposițiune politică. Cu favorul lup- 
telor pentru demnitatea supremă, între -Ommaiadi 
şi uni din suppuși lori ambițioşi, provinjiele se 
rupeaii. una după alta d'in monarchiă, ca să forme 
mică regaturi nedependinte; şi principi chrestini pro- 
fitaii și de una şi: de alta d'in aceste împregiurări, 

- ca Săi ia treptatii țârra înapol. Chiară orașul de 
nascere al lui Arzachel cădu în mâna lori la 1085; 
și doi anni mai pe urmă, Ommaiadi din Cordova 

- trebuiră să facă locii Almoravidului Yusuf-ben-Taș- 
fin d'în Marocii, care venise să scappe pe coreligion- 
narif săi. . a 
Cidul, ) În timpul acestei periode a historie! Spa- 
nici, figură acelli Rodrigue Diaz, supranumitiă “de 
către Mohametani, , El-Seid (Le Cid), Gare trăi a- 
tâtă de multii în memoria Spaniolilor, ca idealul 

  

1) Spre exemplu, aceia a mișcărei de precessiune a equinozilor, pe care 
o determină Ja 49 50” pe anni. Astăzi i se dă 50 1, 

e
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bravurei și magnanimităței cavaleresci,; și care fu 
heroul prin excelințiă al romantzelor, baladelor şi 
cântecelor lori . popularii. 

În historia” politică a Occidintului chrestinii, 
acâstă epocă este însemnată prin pontificatul ter- 
ribilului Ilildebrand (Gregoriii VII-lea, 1073— — 1085) 
şi, dece.anni după mârtea sa (1095), prin prima 
Cructatele. Min acelle expedițiuni, pe care, societatea 
Occidintului chrestină se simți destul de tare, ca 
să întreprindă contra Mohametanilor, pentru libe- 
rarea Locurilor Sânte: mișcare, care a exercitatii 
o mare influințiă assupra năravurilor şi mersului 
civilisațiunei, consacrândii idea unul felă de solida- 
ritate, între deosebitele fracțiuni alle societăței Chres- 
tine, și multiplicândii modurile de contactii și de 
schimbi de idei, între Oriintit Şi Occidintii. 
Scolastica. + Toti atunti, applicarea regulelor dialec- 
ticei lut Aristotele, spre a așeţa doctrinele ortho- 
doxiel chrestine, pe o basă sciintifică — applicare 
încercată în multe rânduri?) — deveni obiectul 
sfortzurilor seri6se alle gânditorilor, mai cu semă 
în Francia, în puntă de a constitui o scâlă com-= 
plectă de philosophie, gissă Scolastied. - Între aceia * 
care, în acellii timpi, se deteră la aceste specula- 
țiuni, cellii mai celebru fu Normanul Rosceilin. 

araea - Pugine epoci fură pâte atâtii de bogate 
"SEC, p. ff i Î- Coup, | în semne de sculare a societăței Oeci 
ia dintului Europei, ea: sfîrșitul secolului semnelor de 

glesteptare a XI "lea și începutul cellui XII a, Uni genă, intelliginţei. 

1) Vegi pag. 208 și 219—220.
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cu totul originali, 'de poesie Iyrică, și ună genă a- 
nalogii de musică, resării; limbele vulgarii începi 
a se cultiva; se chibzuesce despre instituțiuni pro- 

„_Driă a ţine locii de. o morală, care lipsea cu totul; 
se încerci nouă midjlce de a accelera întârcerea 
luminelor. 

O scâlă de poesie, aceia-a Trubadurilor, 
appare în amiaţă-di a Franciei; ea este 

îndată urmată” de aceia a Zrawvariilor în amiaă- 
n6pte, Cei Wântâiii, în limba, coc, în poesii .yrice, 
cunnoscute subt numirele de sirvante, cantz zâne, bal- 
lade, cei de ai doilea, în limba d'oil, în "poeme €- 
pice în-versuri saii în prosă, disse romani Ti, În vese- . 
lele și naivele fabliauz, precumii și în poesii ușore, 
cunnoscute subt denumirele de lais, 'zirelaie, ballade, | 
cântii vitejiile, ainorurile sait nenorocirele, heroilor 
autichităței, sai vitejiile și galanteriele unor herok 
popularii, d'in timpul lorii. Musicanţi colindători, 
Aenestreli, merghândă d'în castellă în castelli să 
cânte aceste composiţiuni, cu accompanimenti de o 
harpă saii de o ghitară, întroducii uni noii genii de 
composițiune musicală; Și acesti -musică se res- . 
pândesce îndată cu poesia: celle meridionale, pe de 
o parte în Italia, pe de alta în Catalonia și în A- 
râgon, unde daii nascere: romantzeler castilliane ; 
celle septentrionale, în Anglia anglonormandă, unde 
dai nascere baladelor în limba normandă, alle 
Minstrelilor și Harperilor. Acellaşt gusti a ins- 
piratit şi poesiele în limba swabă, alle linnesaenge- 
rilor. Germanie). 

Pocsia şi 
Musica Ro- 
manesci. .
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Gatura Ii lim) Amunit vedutii!) limba latină făchânduse 
“rii. “"J limba tutor popolilor' Occidintului, cotro- 

pită de Romani. De şi cotropirea, barbară detese, 
în fiecare țârră, nascere unei noui limbi (roma- 
nesci), prin amestecarea acelleia a „cotropitorilor, 
cu latinâsca popolului cotropitii; latin6sca însă re- 
măsese limba cultului, a sciiației, a actelor oflici- 
ale; ca căpitase acellași privilegii și în țerrele 

„care nu fuseseră cotropită de Romani, dară a căror 
conversiune în chrestinismu se făcuse, subt aus- 
pici Dbisericei Romei. Limbă a unei classe multii 
restrinse de inițiați, latinescă era dară singură cul- 
tivată; limbele vulgarii, vorbite de popoli, remâ- 
neaii neculte, Noui poeți ânsă erai hâmeni din 
classa numerâsă a profanilor, ca și seniori feodali- 
tăței și massa vilanilor, pentru care et compuneai; 
trebui dară ca că să adopte limbele vulgarii alle 
țerrelor lorii respective, pentru composițiunele Jori; 
și astii-felii acestea începură a se ciopli, şi a se 
cultiva. 
Căutarea, ] Noua poesie, numită în acellii timpii sci- poesici şi 

io acu! [ înția zeselă, precumii și noua musică, fură 
atâtii de multă în gustul acelor secolă, în câtii că 
seniori - cel mai puteinici nu desdemnară a le cul- 
tiva.: Așă, DMinnesacngeri fură, cet mat! mulţi, ca- 
valiert eșiți din cele mai nobile famillil alle Ger- 
manie ; și în Francia, unul d'in cet mai vechi tru- 
baduiă, u, căror nume ne aii agiunsii; fu aventuro- 

„sul Gulliemă IX de Poitiers, duce al Aquitaniei, 

1) Vegi pag. 198—199.
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care fiori pe la sfîrşitul secolului XI'e= şi începu 
tul cellui XII-lea (1071— —1126). 

Cavaleria, -] În. 0 epocă de regenerare a elementelor 
constitutive perfectibilitățet homenesci, unul după 
altul, era peste putințiă ca perversiunea tutor no- 

țiunelor morale să nu attragă luarea aminte a spi- 

ritelor superidre. Noi attribuimii trebuintzei simţite, 
de a adduce remediit acestui răă, de nu instituțiunea 
cavalerică chiarii — care dată apprope de la începutul 
secolului XII: — dară cellii pucinii întroducerea, în- 
tre făgăduintzele ce trebuia să facă recipiindarii, a a- 

celleia a practicei unor virtuţi: mai cu sâmă a ho- 
norului și a lealităţei, care constituă realitatea con- 
tractului sociali. Cândii, studiândii historia secolilor 
de barbarie, ne înfiorămit de pictura lipsei abso- 
lute de veri-ce feâii, passiunei și vițiului, altul de 
câtii frica, superiorităței puterei, ce venerațiune nu 
trebue. să simțimii, pentru o instituţiune care, pînă - 

la -reîntegrarea acellor virtuţi fundamentale în n&-. 
ravuri, le punea în vigorii cellii puţinii prin modă! 

Universităţi, PUnii altii semnii ce da societatea, în a- 
câstă-și epocă, de nerăbdarea ei de a se redica, 
este ivenţiunea universităţelor: formarea nămeni-. 
lor consacrați la cultura şi la învătzătura sciin- 
țielor şi litterelor, în. corpuri constituite întruni 

„chipii analogii cu acella al deosebitelor corpuri de 
messerii. Ori câtii de evidintii este, că reglemen- 
„tarea, activităţei intelectuale a homului îi va, fi totii 
d'auna vătămătore, totuşi aceste creaţiuni sânt o 
dovadă mai multi! de sfortzurile, ce făcea societa- 

tea acellei epoce, ca să active întorcerea luminelor 
la vicţiă. | |
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Fundarea multor d'in acelle stabilimente este 

urcată, de historie, la date fârte depărtate, Astii- 
felii, se attribue împeratorului Theodosiii (433), aceia 
a universităței Bolonieă ; aceia a Cambridgel arii fi 
fostii fundată de Sigebert, regele Estaneliei (636), şi 
restaurată, la 915, de Eduard cell Vechi; acellea a 
Paviei șia Parisului ară fi datâre de fundarea lori, 
lui Carlu Magnu; Aceia a Oxfordului arii fi datâre 
de a ei, lul Alfred cellii Mare (886). În tâte aceste ca- 
Suri ânsă este. evidintii, că nu este vorbă, de câtii de 
fundare de collegiuri: așt(lăminte mai multă pi6se de 
câtă de învătzământii. Cea mai vechiă universitate, 
mal propriii-chiămată, este pâte eceia a Boloniei, da- 
tândi din ultimi anni al secolului XIlea, sai d'in 
primi al cellui XIII; și în care, la începutul a- 
cestul d'in urmă secolii, celebrul jurisconsultiă Ir- 
neriă ( 1140) rechiăma, la visțiă dreptul romanii, 
și: funda acea reputâțiune pentru învâtzământul 
dreptului, de care se bucură acâstă universitate, în 
cursii de mulți secoli. După dinsa vine aceia a 

„ Cambridgei, constituită definitivi în annul 1110, 
de: Henrică LI. e



CAPITOLU -Xriea. 

CEA MAL FRUMOSĂ VÎRSTĂ A CULTUREI FEUDALE. . 

$ 1. Redesteptarea continut: architectura de Tran- 
sițiune. — - Desvoltare însemnată a trebuintzelor ma- 
teriale: Băncă, Căi, Punţi, Canaluri, Industria ş. a.. 

INCEP SEC Înuintărele făcute în ârchitectură, în 
SR ura, | cursul secolului XI1ca, sânt mat cu o0- 
sebire evidinte în monumentele începutului secolu- 
lui XIIiea, Întrinsele se vede mal cu s&mă oam- 
plificare simțibilă a deșerturilor, o înțelegere și 
mai bună a construcțiunei boltelor, unii dessemnit 
Și 0 execuțiune superioră a sculpturelor. În -cur- 
Sul secolului XIL!'e2, înaintarea, continuă ; să  năs- 
a de.) Coceseii câstele?), care dati midjlocul. de 
a intrebuintza materialul și mai mici, de câtii pînă 
acumii, în- construcțiunea, boltelor; să imagină forma 
fasciculată a colânnelor, și baldachini (dais) şi că. 
ciulele (couvre-chefs), care aii a deveni elemiente es- 
sentiale de decoraţiune, în stylul-care are a urma. 
Dară trăssura, care distinge mai cu osebire archi- 
tectura, acestui secolă, de architectura Romanescă 
pură, şi care a făcută de i s'a datii numire de 
siylă de Transițiune, este întroducerea arcului 
Arcul ogi- 1 frântii, saii în ogită, pe lingă arcul se- 
micirculariă. | 

Ammii diso mai susii?), exempluri isolate de 

  

1) Pentru termeni de architectură, veţi nota do la pagina 129 

2) Vegi pag. 211—212,
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acestă. formă de arcii, cell ma! întrebuintzatii: de 
Mohametani, se întâlnescii, în Oecidintul chrestinii, 
chiarii d'în secolul VIIea, dară tocmai pe la al XII-es, 
ea vine a se combina, în composițiunele architecto- 
nice, cu -cea, semicircularie. | 
mira Monumentele celle mai remarcabile, în 
Traasijiune. 7 architectura de 'Transiţiune, d'în începutul 
secolului XII-lea, și care ne poti d€ o idee degra-. 
dul de perfecțiune la care Agiunsese, în acea e- 
pocă, architectura chrestină în Occidinti, sunt: - în: 
Italia, interiorul cathedralei Sienoi (începută pela 
sfirșitul secolului XI-1e, consacrată, la 1180), în 
care, arcurile inferiore sânt rotunde, și acellea 

“alle rândului de susii. și cununnele ferestrelor, în 
ogivă ; și faciata bisericet Sântului Pauli la Pistoia. 
(pe. la 1132. sai 1136), unde unii ordinii de arcuri 
rotunde susține ună altul de arcade mici în ogivă; 
în Anglia, biserica spitalului Sântei Cruci lingă Win- 
chester (de la, 1126); în Francia, cathedrala Lao- 
nului (dela 1114) și pucinul ce vandalismul revo-. | 
luționariii a mai lăssată. în picere, d'în magnifica, 
mânăstire a Clunşului *(1089—1131), Aa 
Păilosophi ) începutul secolului XII!*= mat fa epoca, 
cândii scholastica. cra în apogeul săă: adică cândi, 

„disputele, assupra, questiunelor cellor mai deșerte. 
alle dogmei și alle metaphysicei, eraii mai învierşu-, 
nate. Gullielmă d'iu Champeaux: (1151) combăt-, 

„tea cu violiuțiă pe Roscelini), care nu văduse în 
ideele generalisate sai abstracte, de -câti nu- 
miri fără realitate; susţinea existinţia, de realități, 

1) Veţi pag. 235. 

16
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nu numaj în acelle idei, dară chiarii în noțiunele 
absolute; și se. făcea astii-felii capul secțel disse a 
Realistilor, prin opposițiune aceleia a partisanilor 
doctrinei lui Roscelin, dissă a Nominalistilor. A=: 
bailard (7 1142), cellă mai celebru d'in toți acei 
disputatori, prin subtilitatea de care dete dovadă 
ca controversistii, combăttea doctrinele și unuia și 
celui Ialtii; și imagina uni: systemi mai rațion- 
nali, numitii mai târgdiii conceplualismu, Eloquintul 
Sântul Bernard, egumenul mănăstirey Chiaravallej, 
cea, mai. înaltă intelligințiă d'în timpul să, osîndea 
cu putere, ca funeste purităţei dogmei religisse, a- 

„cele dispute puerile, care passionaii atunci tâte spi- 
ritele. Credemi de prisosă a continua de a mai d6 
s6mă, în urmarea acestet opere, de peripețiele lup- 
tei între“ aceste doo secte, | 

1 can Di) Nu ne vonmii opri assemenea ca să e- 
numerămă trubaduri, philosophi scolastici, chroni- 
cari d'în Occidintul chrestină, grammatici din Ini- 
periul de Giosii, învătzați în tâte genurile d'intre 
Mohametani, care trăiră în ultimele trei sferturi alle 
secolului XII1ea. Nu o vommit face nici pentru histo- 
zici tutor acestor societăți, oră câtii de prețiâse ne arii 
fi lucrărele lori, “pentru cunnoscinția ' faptelor. De 
vreme ce nici unu din operele lori nu a făcuti 
epocă, mențiunea, loră arii fi de pugină interessă 
pentru historia culturei. ' Vommii excepta numal 
E ailosophi ) dot philosophi d'in scâla Cordovei, d'in 
ultimul -sfertii-al 'acellui secolii: pe Hebreul Mat- 
monide ( 1209) şipe Arabul Averroe (Ehu-Roschd,
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11225), care se distinseră prin adîncimea penetra= 
țiunei și prin îndrăznâla concepțiunelor lori. 

După ce.vomimit adduce aminte, că primi doo- 
deci și cinci de anni at acestei periode sunt epoca ad- 
ministrațiunei înțelepte a Abbatului Suger, în 
Francia (1124—1152), și a turburărelor redicate, în 
Italia, de încercarea de reformă a hereticului Ar- 
naldă d'în Brescia (1145—1155), scolarii al lut A- 
bailard; şi că ultima jumătate. a, secolului fu aceia 
a resbellelor repețite, dintre imperatorul Fredericii 
Barbarossa cu republicele italiane — căror fu si- 
lită în fine a recunnâsce autonomia; vommi sem- 
Monumentă) hala monumentul cellii mai caracteristici 
caracteris- | . "n ac. 
tisă arcbi- £ al architecturei de "Cransițiune, cathedrala 
'Transiţiuno) Domuei Nostre d'în. Noyon, d'în. acestă 
d'în urmă epocă, şi ne vommii grăbi a trece la unii 
alti ordinii de fapte: la symptomele unei. desvol- 
tări înyfaintate a trebuintzelor: vieției materiale, care 
se manifestă mal cu s6mă în cursul acestei epoce. 
sereiutute"") Atunci vedemii trebuintzele commerciului 
născocindii associațiunea şi organisațiunea creditu- 
lui, ca să realise capitaluri, în proporțiuni colos- 
“sale, și să înmulțescă, artificiali numerariul reali 
existintii. Pe aceste principiuri fu aședată la 1171 
banca Veneţiei, de și applicațiunea lori, în acestă 
primă încercare, fu. multii neperfectă.. Vedemit tre- 

car. ! buintzele communicaţiunilor determinândii 
apucarea, din noii a construcțiunei de punți, cu totul 
lăssată în ultimi timpi al decăderei; și unii simplu păs- 
torii, în Frangia, fundândii o confraternitate laică, 
dissă a Ponteficilor, ;care se consacră la clădirea 
de punți, ca la.0 operă de caritate; și'și începu 

ci 

+
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împlinirea missiunei, prin clădirea puntelui colos- 
sală de pe: Rhodani, la Avignon (1176—1188); 

„cell mal vechiii al vecului de midjlocii, pe câtii se scie. 
sapaturi de) Vedemit trebuintzele unei economii Tu- 
rale, mai bine înțelese, făchândi a se reinventa: 
sciinția regimenului apelor a Egyptianilor : cellor 

„vechi; şi săparea unul canală de irrigațiune, între 
rîul Olone la Milanii și Tessinul la Pavia (începută 
la 1179), devine prima lucrare a unui systemii com= 
plectii de irrigațiune a Lombardiei, desvoltată ne- 
contenită în urmă, și care a serviti: demodelii al- 
tor țări. Mai pe la aceiași epocă, vedemii întro- 
duchânduse, de la Mohametani la Chrestini d'în 

E Occidintă, .secretul. fabricărei olăriel zmântzuite, 
ce numini farfurie, și căreiea Francesi aji dati 
“numirea de faience, de la orașul Faentza în Ro- 

„magna, unde,pă-semne, acestă industrie se desvoltă 
mal multă, 

$. II. Architectura Ogivală, -— Algebra și cifele 
arabe întrodusse în Europa. — dultiplicarea uni- 
versitătilor, — Nouă desvoltare a conmerciuliă și 
in " îndustriei în Occidintii. 

Sici 5 Ceia ce batte la ochi mai cu osebire, cândii - XIlrlea D- 
CHR. J aruncă cineva o căutătură assupra. stărei - Stare ina- l 

aaa a7”j culturei, la începutul secolului XIII-iea, este 
rapiditatea înaintărei făcute în Occidinti, în cel doi. 
secoli precedinți, în arta de a zidi. - Starea înain- 
târei ei în acea epocă este, întru adevării, afară de 
ori ce rapportii cu aceia a, cellor alte rămuri alle
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culturei. Construcțiunea boltelor: cu câmă şi cu 
câste!), frumusetzea materialelor şi zidăriei, execu- 
țiunea sculpturelor capitellelor și A ornamentelor, 
lassii puginii de dorită. Întracellaşi timpi, modifi- 
cațiuneie succesive, adduse regulelor architecturei 
Romanesci, sânt atâtii de numerâse și. atâti în 
harmonie intre dinsele, în câtii că, în acâstă e- 
pocă, elle constitut uni stylii cu totul noii. -Ten- 
arsbiteetara) dinția caracteristică acestuia este pre- 

domnirea, linielor verticale; acestei tendinți fu sa- 
crificatii arcul semicirculariii. Noua architectură — 
care a datii cea mai mate parte a templurilor 
chrestine existând astăqi, alle Occidintului, may 
cu sârmă alle Germaniei, alle Franciei şi alle An- 
gliei, şi care în fine s'a numitii Ogivală, d'în pri- 
cina formei arcului, care este trăssura e! essențială — 
a percursii, în carriera sa, trei periode principale. 
Desvoltată în cursul . secolului XIiL!es, ea agiunge 
în cell mai înaltii gradii de perfecţiune, pe la 
sfirşitul luf, se mănține în: acea înălțime pînă pe 
la midjlocul secolului XIV ie, cândii începe a căde - 
în exageraţiune, și se corrumpe în al XV-lea, 
Osivalul pri-l De și în: susul a totii ceia ce fieste con- 
timpuranii, după cumit o diserămii, stylul periodei 
ântâiei este ânsă departe de a annungia totii ceia, 

ce acâstă architectură cra să fie, o jumătate de 
secolii mal târgiii. Pe la începutul secolului, arta 

de a zidi, în genii, nu agiunsese âncă. a resolve 

cu desăvirşire problemul equilibriului perfecti, în- 
tre o soliditate evidinti și apparinţia de uşurime, 

  

1) Pentru termeni de zrchitectură, vedi nota de la pagina 123,
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cerută de ochiii; multe disposițiuni, multe expe- 
diinte, proprii a cresce soliditatea, de și împucinândi 

- Massa, multe elemente de decoraţiune, eraii âncă în 
“stare de încercare. . e 
Mento Între nenumăratele monumente alle a- 

„ cestei periode a, .artet, înălțate în primul sfertă al 
secolulni XIII1e2, acellea care, pentru puritatea 

- stylului, se potii cita ca specimeni, sunt: în Anglia, 
faciata și turnul cathedralei Peterboroughlui (1200 — ' 
1202); și transeptul meridionalii al cathedralei Sân- 
tului Petru la Yorkii, celli mai mare “templu de 
architectură Ogivală, în: lume (1187—1227); în 

" Frangia, cathedrala Dâmnei Nâstre de la Reims, 
unul. d'în celle mai frumâse monumente în acelliă . 
styli, începută la:1211, de Hugii Libergier (+ 1263), 
dară care nu fu isprăvită, de câtă în secolul XIV-lea; 
în Germania, cathedrala, Magdeburgului (1211) în 
parte, și acesti monumentă assemenea ne fiiindii fostii 
isprăvitii, de câtii la sfirsitul secolului următorii ; 
în Italia, unde ogivalul nu s'a suppussii, nici odată 
cu desăvirșire, regulelor urmate în amiaţă-nâpte de. 
Alpi, biserica Sântului Dominic la Sienna (înce- 
pută Ja 1220; dară care nu fu isprăvită de câtă 
la 1463). - A A 
Introd ? “apă a | i Asu sea) dn celle Valte carrieri assemenea, acti- 
te iecua- d vitatea nu cercă nici unii „Scădământiă. 
sui 0e] Uni Pisanii învătzatii, "Leonardo . Fibo-. 
nacci, fiul unui neguțiătorii, multi timpi în servi- 
fiul vămei d'în Bugia în Africa; și care făcu.căl- 
lătorit lungi; mai cu semă în Oriintii, publică (1202 
—1228), subt titolul de Liber Abbaci, 0 operă, care 
va face totii-d'a una. cpocă în historia civilisați: 

-
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unei, fiindii că ea făcu cunnoscută Europei, algebra — 
aceia a lui Diophantiă!) fiindă de multi uitată — 
şi fiiindii că învătză întrebuintzarea, în arithmetică, 

a notațiunei numerice, Qisse a dabilor. De şi 
este probabilii, întru adevtrii; că acestii systemiă 
de notaţiune nu era “cu totu) necunnoscută Euro- 
pianilor, înaintea lui, și că fusese importatii chiară 
de papa Sylvestru II, pe la. sfirşitul secolului X-e; 
totuși este necontestabili, că lut Fibonacci trebue să 
se recunnâscă lumea îndatorată, pentru că îi grăbi 

şi îi assicură adoptarea generală, întroduchându'o 
în învătzătura: sciinţiei?). Câtii despre algebra d'in. 

Liber abbaci, hâmeni competinți nu se îndoescii a 
pronuncia, ca este aceia a lui Mohamet-ben-Musah?), 
îmbogăţită cu vre o câteva perfecționnăni, care nu 

„se găsescii de câti în aceia a Iudianilor?). 
Universităţi.) În același timpii, universitățile se multi- 
plică; organisațiunea, lorii se perfecţionâză. Philippi 

„ dugustă (1180—1223) fund pe aceia a Parisului, 
care agiunge cea mai celebră -d'in -tâte, şi a 
cărei constituțiune servi de modeli tutor stabili- 
mentelor de acellii felii, create sati reformate de a- 

„tunci. Ioanii fără Pemânti (1199—1216), caracterul 

1) Veţi pag. 179—180. . ; 

2) Historia originci şi a întroducerci „în Europa, a citrolor arabe, este 

multă necertă. Opiniunea generală este, că «li sunt originarii g'in 

India, că Arabi le cunnoscură pe la începutul secolului X-lea, şi că 

lo introduseră în Spania, po la midjlocul seculului XI-lea. ori cumă, * 

cercetarea manuscrizselor vechi dovedesce, că 'cile nu se făcuri de o 
întrebuintzare generală: la Arabi, de eistii pe la începutul secolului 

XIII-lea — în epoca chiară cândă Fibonacci 10 întroduze fa Europa, 

— aci, do câtii în secolul XV-Ica, prin almanace.. 

5, Vegi pag. 218, — 4) Vegi aceiaşi paz.
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cellă mar vilă, “care a deshonoratii vre odată unii 
tronă, institui pe aceia a Oxfordului.  - i 
Poinemente) Acesta fu epoca, cândi seniori Occidin- 

„tului, armați pentru a patra cruciată, puscră mâ- 
na pe Byzanţiii (1204) și fundară ephemerul Inpe- 
riul Latinii al Constantinopoluluy (care 'se Sfirși la, 
1261), pe ruinele acellui (issii al Grecilor; și cândii 
Capul unei semintzit mongole, decorată cu titolul 
de Ginghiz-khan (khanul khanilor), purta, p'în tâtă 
Aşia m6rtea şi. devastarea, metura oră ce rEmășitză 
de civilisaţiune dinainte“, și pricinuia, înt'uniă chipii 
saii intraltul, mârtea a vre o cinei miline de fi- 
inție homenescă și, în spațiul de doojeci și unul 
de anni (1206 —1227), înălța, pe fărămăturele unei 
mulțimi de tronuri, cell mai întinsi imperiii care a existatii vre o dată. 
Spiințiete 14 | În prima jumătate a secolului XIIIiea, 
afară d'în Fibonacci, iareși Mohametani singuri ne 
daii nume de citatii, în sciinții și littere, Între în- 
vătzaţi lori de atunci, se distinseră mat cu sâmă,: me- 
dicul spaniolă, :Aben-Zohar (1170—1260); geome- 
trul marocană, Abul-Hasan-Ali (trăindă la 1230), 
care adduse servițiuri importante geographiei, ap- 
plicândui cu judecată observațiunele celle mai e- 
„xacte făcute înaintea lui ; astronomul persanii, Na- 
sir-ed-Din-Thussi (1121—1274), alle cărui obser- 
vațiuni, consemnate în tablele salle qisse Ticanianej 
sânt ânsă Gre-ce mai correcte de câtii alle lui Pto- 

 lemeii, numai în unele mișcări megii; istoricul a. 
rabii din Bagdad, Abdallatif, care, în Descripţiu- 
nea Egyptului ce ne a Îăssatii, între altele, se ap- 
propie de Herodotii, prin Scumpătatea, cercetărilor
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şi simplicitatea stylului. Să observămii aci, că și 
Mongoli pățiră, pină la uni puntii, sârta cellor mai 
melți  Barbari cotropitori: fură şi ei biruiţi de ci- . 
vilisațiunea naţiunelor ce subjugaseră. De aceia, 
dintre nepoți lui Ginghiz, Hulagu, acella cărui că- 

du, la împărțelă, Asia centrală, fu şi elii protectorii 
al culturei. Acestă d'in urmă împregiurare explică 
amiciția lui cu Nassir-ed-din și existinția, în midjlo- 

„cul devastărel adduse de Mongol, a unui observa-- 
tori la Maragha, unde acesta: făcu observaţiunele 

salle. | 

Coria, tz În acesti timpi, politica papei Innocinti 
ceia ia țIV și a Sântului Ludovicii (LA), rege al . 
bruquis, în A- 

sia centrală. Francie, suggeră acestor principi idea de 
a încerca convertirea Mongolilor, Missiuni cu acâstă 
însarcinare furt dară trămisse: de cellit d'ântâii, 

subt Franciscanul italianii, J. di Plano Carpini (1247 
—1248), şi de cellii d'al “doilea, subt  Cordeliarul 

brabangoniă, Gullielmii Ruysbrock (Rubruquis) (1253 
—1255), la monarchi mongoli. Scopul principilor 

europiani nu fu de locii attinsii; dară pentru sciințiă, 

aceste missiuni avură importantul resultatii, că re- 
Jaţiunele căllătorielor lorii, scrisse de căpeteniele lorii, 
făcură cunnoscute Europei întinsele regiuni alle A- 
siei de spre răsăritul mărci Caspice, dessemnate 
vagii pînă aci, subt numirea de Scythia. 
înaintări în ) Inceputul secolului XIII:iea mai este me- 
sciinţia com- ku . . ._ 1. . . 
merciulul, ) morabili, în historia civilisațiunei, prin - 

dovada ce ne dă, de înaintările tăcute în sciinția 
commerciului. Acâstă dovadă este politza — prima 
politză perfectă cunnoscută — din annul 1146, 

trassă, de la Veneţia assupra, Francfortului, şi priu
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“care, papa Innocinti IV trămise o summă de bani 
lui Henricii Rasponul, pe care &li susținea la, im= 
periii, în opposiţiune: lui Frederic 1. Multe mi- 
djlOce în acâstă calle fuseseră încercate, în secoli 
precedinți 1); dară nică unul nu unea tâte condiți- 
uniie, care constituă acesti instrumentii ingenios | 
de commertiti. Deosebitii de acesta, acumii mai e- 
gate] ce epoca, cândă commerciul și industria 
trieisiasom-[. vâcului : e midjlocii agiunseră la o ma- 

„Te desvoltare. Fabricar6a postavurilor și a pâuze- 
lor, la Bruges, la Gand, la Anversa și la multe al- 
te orașe alle -Flandrei, „care dataii de la sfirşitul 
secolului X-1ea, aceia a stoffelor de mătasse, la Pa- 
lermu (datândi de la 1147), la Lucca, la Veneţia, la 
Florenţia ş. a.,: industria felurită a oraşelor 'Lom- 
bardici, agiunseseră la o stare de prosperitate de ne- 
ereduti.  Commerciul. cu Oriintul, al Veneţiei, al: 
„Genovei, al Pisei, : desvoltatii mai cu s6mă cu' oc- 
casiunea cruciatelor; commerciul mărilor septen- 
trionale al vre o doodeci orașe, d'in tote . țărrile 
Europei septentrionale : orașe care în acea epocă 
forma Hausa, și între care se distingeaii Lube- - 

„ckul și Hamburgul; commereiul' Şi industria “ora= - 
şelor Germaniei de pe Rhinii, între care se deo- 
“sebeai Nurembergul și . Augsbuigul, și. d'în care, 
vre 0 șcideci formară (la 1247) o altă legă, ca să 
se apere contra tâlhărielor seniorilor, agiunseseră ia- . 

  

1) Se pomenescă, ca exempluri anteriori de politze, nisce inidjlce neper 
” fecto, cu care se slujaă neguţiători lombardi, chiară do pe la midjlocul 

” secolului VIII-lea, precumiăi și acellea, ceva mai perfecționnate, cu ca- 
re se slujiră, pe la inidjlocul secolului XII-lea, Hebrei, ca să'ş! scâtză 
bani, d'în jerrele în care erai persecutați, |. , i. 

7
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reși lao întindere și o activitate, necunnoscute 
pint atunci. + 

- ŞI Artele de. imitațiune pornescii spre redes- 
teptare,. — Cea mai frumâsă vîrstă a architectu- 

vel "Ogivale. — Architectura Vauresedi. —— Înain- 
fără în mutsică, — Redesteptarea sciințielor î în Oc- 
cidintul “ chrestinii.  —  Înțlorirea astronomiei în 
CE - China, 

Xirlea D. Li ie ut a 
vilisatiunei în Occidintii, artele de imi- 

tațiunea por- 

li XIea și XII-lea, attestă barbaria lorii, în cursul aces- 

. Sântei Mariel în Trastevere la Roma, de la 1139; 

la 1143; basso-relievul adoraţiunei Magilor, pe ar- 

ricel Sântei Marici nouei la Monreale, d'în 1186 

cădercă, lorti în Italia; şi că, între secoli XIL1ea și 

acellora, a Umbriei — mal. târgii, (issă Romană — 

MIO. SEC, ) În midjlocul desteptărei generale a ci- 
CHR. 

Artele de imi- , i . 

aa por] d tațiune, pictura și sculptura, rămăseseră 

înapoi.. Mosaicuri şi sculpturi în Italia, d'in seco- 

tor secoli. Yommii cită, mosaicurile d'in Sântul Mav- 

cu la Veneţia, din annul 1071, şi acellea alle faciatei 

paliul (icână particulară de altarii) de argintii sculp- 
tati, din cathredala oraşului Citta di Castello, de 

chitrava portalului principalii al. Sântului Andrea, 
la Pistoia,"d'în 1166; porţile de bronză alle bise- 

(aceste. d'în urmă ânsă arătândii o 6re-care înain- - 
tare); ş. a.. Se vede ânsă că acollea se opri și de- 

- XIII-lea, începură a se redica, mai cu osebire în 

Toscana, a căreia sc$lă de pictură deveni tulpina 

a Veneţiei, a, Bologniei, Ș. €. 1.. Sculpturele, cu ca- 

„re Niccolo di Pisa, (mortii la, .1970) impodobi bi- |



. 
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sericele multor. orașe din Italia, acellea ce Pietro. 
dei Stefani (1228 —1310) și Masuccio 1 (1230— 
1305) executară, în multe biserici alle Neapolului, 
orașul lorii de nascere, pucinele picturi care r&- 
mânii de la Giunto'da Siena, una în biserica Sân- 
tului Dominică în 'acestit orașii (de la 1221), de 
Giunto di Pisa, precumi și altele care ne rămână 
de l1 Margaritone ' d'in Arezzo (1212—1289), de 
la Tomasso. dei Stefani (născutii la 1230), fratele 
lui Pietro, ș. a., dovedescii că, pe la midjlocul se- 
colului XIII1es, elle făcuseră înaintări simțitâre. O- 

„_perele lui Niccolo Pisano mat Gu s6mă — sicriul 
Sântului Dominică (institutorul inquisițiunej, 11221) 
în cathedrala Boloniei, de la 1225, - porţele de? - bropză alle Sântului Martini la, Lucea, de; la 1233, 
tribuna din domul Sienei, de la 1267. — fără 
comparațiune superire tutor acellor alle contim- 
poranilor săi, și prin veritatea și prin. .viuiciunea, 
expressiunelor, îi assicură rangul de precursorii al 
Reînvierei, - : A Arebitectura. Între - sculptori ce numirămi, Masuccio 
şi Niccolo di Pisa fură și architecţi.  Geniului a- 
cestul din urmă, mai cu s6mă,; stint datorate une- 
le d'în cele. mai frumâse “monumente ogivale d'în 

"Italia, între care, faciata cathedralei Sieney (1248), 
continuată de Lorenzo Maitani — de la care vinii 
pote unele elemente care îi bastardeză stylul — 
și severa, și maiestâsa biserică, Santa Maria ai Frari 
la Veneția (1250). : . Da 
iară e-] Architectura Ogivală agiunsese acumi la 
“ugestarei | tOtă perfecțiunea ex. Pe dinafară, prop- 

“tele pline şi arcate — care contribuă la solidita=
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tea câtii și la ușurimea apparintă a zidirelor, și 
care, prin îndr&znâla salitel lori, producii acellii 
jocii mysteriosti și încântătoriu de umbre Și lumini 
— grațisele clopotnicigre — care se înalții assu- 
pra intersecţiunelor acestor membri cu zidul, şi al 
căror insiemi! încinge virful zidirei, cu o cununnă 

„maiestâsă, și formă grupuri multii pittoresci, d'în 
orl-ce punti de vedere — căpitaseră ttă desvol- 
tarea lorii; turnurile, compusse de elemente așa de 
appropriate, şi cununnate de virfurile lorii ascuţite, 
căpitaseră acea îndriznlă imposantă, care ne pro- 

„duce stupori, În întru, ogiva căpitase cellă mai 
frumosi gradii de deșchisătură, acella al triango- 
lulu! equilateralii; amplitudinea ferestrelor mat at- 

_tinsese la hotarele, peste care nu putea fi altii de 
câtu exageraţiune; împărțirea lorii în doo sait mai 

“multe ochiuri, prin crucy care, la virf, se încovâe 
în ogivă, ca să forme cununna fiecăruia dinti însele, 
în internul acellei a ferestrei întrepi, se tăcuse o 
regulă a stylului; dessemnele tăiate & jour în tym- 

panul ogivel principale a, ferestrelor, <i în balustra- 
de, agiunsese la tâtă îmbilșugarea tolerată de bunul 
gustă; pilari, pe ună plană simplu polygonalii, saii 

în cruce, ai periodei precedinte, făcuseră locă zno- 
pului de colonnette, cărora,. capitellul pare că formă 
legătura, și care dă masselor lorii o apparinţiă mi- 
nunată de ușurime; se născocise și st perfecțion- 
nase disposițiunea, după care, tâte aceste colonnet- 

“te repăreait d'assupra capitellului: parte .ca să se 

încovâe îndată și să forme, unele, ciubucele archi- 
voltelor arcadelor, care despartii navele între din-
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sele, altele ca să forme arcurile costale și co stele 1) 
bolților navelor laterale; parte, ca să continue a se 
înălța, verticali, pînă la nascerea arcurilor ordinu- 
lui ferestrelor, și să j6ce acellași rolii pe tavanul 
navei principale: disposiţiune care dă, interiorului 
edificiului, appar inția unei producțiuni vegetale, for- 
mată pe unii scheletii de fibri colossali, giosi strinși 
în znopi, susii învoltânduse și ramificânduse în t6- 
te direcțiunele. Atunci în ne architectura Ogi- 
vală căpitase acea, harmonie de insiemii, acea ma- 
iestate de caracteră, acea solemnitate de eftectii, 
care aii făcutii dintii însa o creaţiune, ce vâcul de 
midjlocii va putdy totă-d'a una oppune, cu orgolii, 
civilisaţiunei clăsice, 
Monumente) Apprâpe tâte celle mat frumâse monumente 
Perpațude. | de architectură, Ogivală, ce admirămi as- 
tăi, sai eraii în cursă de construcțiune, în sfertul al 
treilea, al secolului -XIIIea, saii fură începute a- 
tunci. Între celle d'ântâiii să citămii: cathedrala 
Dâmnei Nâstre dîn Amiens (1220—1288), una din 
celle - mai frumbse în 'stylul Ogivalii primarii, în 
Frangia — începută de Thoma de Cormon, ş și is- 
prăvită de fiul săi Rinaldu,. după dessemnele lui 
Robert de Luzarches; aceia a Salisburyului (1220— 
1260); biserica abbatiei Westminsterului (1220— 
1285); cathedrala Sântei Gudule la Bruxelle (1227— 
1273), din care ânsă multe părți sânt d'in' epoce 
posteriâre; nava, faciata occidintală și “turnul, min= 
sterului Priburgului în Brisgau (inicepută la 1236), - 
una din celle mal frum6se biserică alle Germaniel; 

1) Pentru termeni de 'architectură. veți nota de la pagina 129.
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biserica Sânţilor. Ioan și Paul la Veneţia (începută 
la 1246), în stylul Sântei Mariei ai Frari:) dară Și 
mal severă; chorul — singura parte executată — 
al admirabilei cathedraii a Domnei Nâstre, la Colo. 
nia (începută la 1248); acela al cathedralei orașu- 
lui Ely (începută la 1250); una d'în celle mai fru- 
mâse monumente în stylul chiămatii de Englesi, 
Ogivalii Primarii Înfloritii. Între celle de al 
doilea vommii cita: portalul cathedrâlei *Dâmnel: 
Nostre d'in Paris, de Ioan de Chelles (1257); Santa 
Capellă în acellașt oraș (începută la 1260), capă- 

d'operă al lui Petru de Montereau (î la 1266), ar-. 
chitectul regelui Sântului Ludovicii; transeptul sep-. 

tentrionalii şi chorul, cu celebrele ferestre Qisse 
celle cinci surori, alle cathedralei Yorkului (înce- 
pute la 1260), cea mat mare parte, cu portalul, a 
nobilei biserici Sântului Laurenţii la Nuremberg 
(începută la 1274). 
Arehiteeiara) A câstași este epoca (1235—1273); cândii 
Abu-abd-Allah-Mehemet-ben-Alhamar, capul dynas- 
tie maure a Alhamariților d'în Granada, începu, 
în marginea acestul orași, construcțiunea castellu- 
lui Alhambra, unicul monumenti în axchitectura 

chiămată JMauresca. Vre o câteva sii şi vre o 
câțiva coriili ai acestui palatii s'aii făcutii celebri, 
fiindii că, de și, în composițiunea lorii architecţo- 
nică, se află violate tâte regulile de proporţiune 
între membri, cerute de esthetică, de Şi sânt lipsite 

âncă și de nobilitatea ce conferă sinceritatea ma- 
terialelor; se află, cu tote dcestea, în forina deose- 

1) Vedi pag. 332.
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bitelor părți, în combinațiunea lorii, în harmonia 
totului cu elegantele arabesce de stuccii, care acco . 

per& tote suprafăciele, atâta graţie, în câtit că este 
peste putințiă să nu fermece ochiul ccllii mai dificilă, 

5019001 Nu vommi sfirși cu artele frumâse, în 
ai doo jumătate a secolului XIIIIea, pint 
foăi Laposi[-a nu adduce aminte doo nume, d'in celle 
mai celebre în historia, acestei ramure a culturei, 

în Italia. Acestea sânt: mai ântâiii, Toscanul 

- Arnolfo :di Lapo (1232—1300), care s'a immorta- 
lisatii, associându'și numele cu acella al cathedra- 
lei Sântei Mariei dei fiori în Tlorenția,'căreia dete 

„planurile și începu construcțiunea, cu doi anni îna- 
intea morței Iul; pe urmă Florentinul Cimabue, a- 
devtratul restauratorii al picture, fiindii că, des- 
teptatii de studiul sculpturelor “antice, avu primul 
idea, de a, părăsi maniera convențională a Byzanti- 
nilor și de a lua natura, dreptii căll&usă, 

Musica. Ammii perduti d'în vedere musica, de la 
Marcon din Colonia 2). Înaintără mari se vede ânsă 
că ficuse și ea, în acestă intervalli de: doi secoli; | 

fiindii că, d'într'unii manuscrissii d'în annul 1274, al 
unui : Marchetti d'în Padova, dedicatii lui Carlu 
"dV'ânjou — manuserissii conservati astădi în bibli- 

otheca, Vaticanului — se face evidintii, că acestă 
Marchetti cunnoscea dissonnanțiele și contrapuntul 
chromaticit. 

Rclinţiele, n Subt rapportul sciinţielor iarăși, roinec- 
Occidintul . . 1. . a chrestină. J perea studielor în Occidintul chrestinit 

. Veţi pag. 231.
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nu întârgiă a d6 fructii; și chiarit d'în a doa ju- 
. m&tate a secolului, vedemii eşindii d'în selete solle, 

pe Dominicanul germanii, Alberti Groot, dissii Al- 
bertii cell Alave (1205-1280), din pricina intin- 

derei cunnoscințielor salle, în physică, în chimie s. 

a; Și ana cu s6mă pe Franciscanul englesii,. Ro- | 
ger Bacon (1214—1294), care făcu, în sciinții, des- 
coperiri însemnate pentru timpul stii, şi fu pri- 

mul a lovi credinția în magie și, mai cu s6mă, a 
pune, în sciințiă, autoritatea experiinţiei, mat pre- 
susii de aceia a dialecticei. Același era timpul, 

“când scriea Sântul Thoma din Aquino în Campa- 
nia (1227—1274), unul din spiritele philosophice 
celle mai înalte ce a possedată scholastica, alchi- 
mistit sincerii, scolari, se qice, al lui Alberti ceilii 

“Mare, cărul chimia este datâre multe observațiuni, 
şi în scrierile căruia, se întâlnesce pentru primu 
Gră vosba amalgami. Uni monarchii, Alphonsii 
X al Castiliei (1252—128 4), încongiuratii de în- 
Y&izaţi d'in Spania arabă și din Bizantiit, se dea 
și elii cu passiune la studiul cerului, si dea nume- 

le săi, tablelor astronomice eșite d'în aceste munci. 

Opera mai cu osebire a Hebreului Isaac-ben-Said, 
după uni; a lui Al-kebit și alui Aben-Ragel, das- 
călul lui Aiphonsi, dupe alţi, aceste table, careaii 
costati, se dice, 400,000 ducați, aii ânsă pucinii 
meriti. Afară din pucine excepțiuni, elle sânt a- 
ședate pe starea, astronomiei Ini Ptolemeii 1). - Mai 

zoo 

1) Annul ânsă este suppusii de363 51 47" 16%, adică numai cu 96” mai 
lungă de câtă este calculati astăţi, după observaţiunele celle mai prâs- 

e „ pete. 

Ţ'7
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camii pe la acellași timpii, medicul francesii, Ar- 

naldi de Villencuve (1238—1314), şi  Franciscanul 
baleară, Raymondii Lulli (1235—1315), alchimisti 

Jaborioși, îmbogăţeaii sciinția, cu unii mare numării 
de: producte și de procedări chimice. - Cellă d'în 

"urmă, căruia este datorată, între .altele, descoperi- 
rea, acidului nitricii, (apa-tare) şi cunnoscinția pro- 
prietăţilor salle. celle principale, este mai cu s&mă 
celebru, pentru născocirea unui apparati graphicii 

-al raționnărel, prin care încercă a demonstra, Mo- 
- hametanilor, adevărul religiunei chrestine, ca să îi 

Sciințiele în) converte, Cellii mai mare homii de sciin- 
țiă al acellei epoce și al acellui secoli, fu ânsă unii 
Chinesii: astronomul Co- cheu-kong, trăindi la 1280, . 
numitii presidentii al. tribunalului de matheimatice 
la Peking, de către Kublai (1260—1294), nepotul 
lui. Ginghiz-lhan, care cotropi China, în 1279, și 

“fungă dynastia Yuen. - Observaţiunele şi caleulele, 

făcute de acesti învătzatii, sunt de cea mai mare 
importanțiă; și exactitatea lorit — datorată perfec- 
ționnărilor, ce sciu să adducă methodelor și instru- 
nentelor — a fostii *confirmată de Lacaille, | 

Starea Paula Cu oceasiunea pomenirei ce ficurămit de Marcu Paulu 

ininzeriul ( Iublai, -trebue să adducemii aminte căl- 
Istoria Veneţianuilui Marcu Paulu, în imperiul acel- 
Ii principe, unde petrecu șeptespredece anni (1275 

- —1299), atâti la curtea, lui câtii și în deosebite 
provincii, pentru care fu însărcinatit de dinsul cu 
missiuni. “Descripţiunea, ce publică Ia întârcereai,. 
a intinselor regiuni care formaii acelli imperii, pe 

“care avu astii-felii occasiunea a percura în multe 

direcțiuni, precumii și a unei părţi a mărei Indiei,
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ce visită assemenea; fu o acquisitiune d'în celle mai 
importante pentru sciinția geographică. Întinderea, 
şi exactitatea informațiunelor, ce ea conține, daii 
lui Marcu Paulu dreptul de u fi consideratii, ca des- 
coperitorul acellei părți a lumei, și li făcură a fi 
numitii Herodotul vâcului de „midjloci; Ea ânsă fu 
priimită de concetățeni st, ca o fabulă. Dart o 
scolă de învttzați Germani, care își avea ca uni 

“fel de scaunii la Nuremberg — atunci orașul cellii 
mai commerciantii al Germaniei Şi, prin urmare, 

celli mai, interessatii în înaintarea. geographiei — 
Îi recunnoscu valorul și admise rassemnămintele 
aflate întinsa, ca date pentru complectarea geo- 
graphiei Asiei, cunnoscute numai în parte de Pto- 
lemeii, Lipsa de precisiune sciintifică, în însem=- 
narea, distanțielor şi direcțiunelor, de către Marcu 
Paulu, făcu că, în construcțiunea chartelor și globu- 
rilor după acelle rassemnaminte, astit-felii cumi le 
a pututii înțelege, acea scâlă deto Asiei o lungi- 
me, care o întindea spre resăritii, pină unde se a- 

fl& insulile Antillii: erorii care exercită o influin- 
țiă ferice, assupra, marelor descoperiri gcographice 

- de la sfîrşitul secolului -XViea 1), 
Drininente ) În historia politică, perioda cellor 50 
de anni, ce percuserămii, vădu petrechânduse, între 
alte evenimente memorabile, drama, cotropirei re- 
gatului cellor Doo Sicilii, de către Carlu d'AÂnjou 

(1625 —1285), cu episod le salle a regicidului ju= : 

- ridici — primul ce cunnâscemi — commnissii as- 

supra personei lui Conradinii (1268), și a Vecerniel - 

1) Vedi anni de la Chr* 1430—1500,
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| Siciliane (1282); și  fundarea principatului Țărrel Ro-. 
mânesci, de către Radul Negru (1290). 

$ IV. Născociri care facii vevoluţiune în cirilisa- 
țiune; Canaluri de navigațiune, Chârtia de trentze, 

„Bussosla, Praful de puşcă, Horologiurile. . 

XuaL-lea XIVIeai Sfirşitul secolului XTII1e2. și începutul - 
Eug DX rii XIV-lea, epocă memorabilă î în his- 
Mari născociri.) tOria civilisațiunei, pentru înaintările sim- 

țibile făcute în cultura intelectuală, cumă o vădu:. 
rămii în parte și cumi o vommii mal ved6, este 
mai cu s6mă memorabilă, pentru invențiunele care, 

saii fură făcute atunci, sai priimiră atunci: o appli- 
cațiune practică: invențiuni destinate, unele numai 
a înmulți midjlocele, ce intelleginția pune în dispo- 

sițiunea cererilor vieției materiale; altele a schim- 
ba cu totul facia civilisațiunei ș și a îi d6 acellă ca- 
racteră, c care constituă marea, deosebire! între. civi- 

lisaţiunea antică și civilisațiunea modernă. 
Canaluri de | Navigaţiunea interidră, uitată de cândii 
cu Egyptiani cei vechi, rcînvi6ză: Lombardia, -ca- 
re fusese prima a, utilisa apele pentru fertilisarea 
câmpilor, fu iarăși prima a le face să serve la 
transportul măxfurilor, făchândă navigabilii cana- 

„lul de la Olone la Tessinii 4), și întindendu'l pînă 
la Adda (1269—1271),. Acâstăi invențiune, impor- 

tată îndată în 'Țărrele de Giosii, fu desvoltată și 
exploatată într'unii gradii de minune, și deveni mai 
târdiii de o întrebuintzare multii întinsă, în Francia, 

  

1) Veai pag, 214,
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în Anglia şi, pină la uni Gre-care puntii, în Ger- 

mania. | 
chiria.) Fabricarea unei chârtii de substanții, al- 
tele de câtii papyrul, de multii născocită de Chi- 
nesi, propagată treptatii spre appusii, mai cu s6mă 

de către Arabi, se desvoltă pe la sfirșitul socolu- 
lui XIII-lea, în puntii de a începea face concuirin- 
țiă pergamenei 1).  TOtă lumea stie, că acestă in- 
dustrie singură 'a popularisatii instrucțiunea. inferi- 
6ră; şi că a fostii unii auxiliariii nedispensabilii ty- 
parului, 'ca să propage - așa de întinsii citirea. 

-Bassola. 1 Proprietatea principală a acului magne- 
„tatii era assemenea cunnoscută de multă ;. appli- 

„1 Fabricarea chârtiei de bombarii, de mttasse s. a, cunnoscută de Chi: 
nesi d'în o epocă, caze varie, după deosebiți antori, între 216 în. Cur. 
şi 104 d. 1. Chr, fusese importată de timpurii în țerrelo vecine; şi A- 

„"mabi, la luarea oraşului Bokbhara la 107, găsiră întriusul o fabrică do 

chârtie de bâmbacii. Acestia împortari de sicură acestă industrie în . 

Spania, peocumă şi in celie l'alta provincii alle imperiului lori. Se 

vede, cu tote acestea, «% întrebuintzarea ci se intinne incetă, în cea Paltă 

parte a Europei; fiindi „s mannserisse pe acostii felii do chârtie, chiară 
“in secolul XIV-lea, sunt forte rari, în comparațiune ca celle po per- 
gamenă. Nu se scie cânăă incepu a se fabrica clârtie de trenize do 
pânză de ină, saă de cânnipă. Petra Venerabilul, în prima jumttato 

a secolulni XII-lea, vorbesce de chărtie de trentze; ceia ce arti dovedi, 

că acustă perfeeționnare se urcă ccllă pușinii la secolul X(-lea. Acestă 

supposițiune este confirmată şi do Casiri, bibliotbecariii al Escurialului, 

care cită ună manuscrissă eartaceus (pa chârtie d- trentze)al Aphoris- 

“ smelor lu! ilippocrale, din ananl 1100, din acea bibliothecă, După pă- 
rintete Mabillon ânsă, acstă periceţionnare nu sarii urca d'incolo de 
secolul XII-lea. Ori şi cumii, manuserisse d'in ultimele trei:sferturi alle 

ecoluini XIII-lea. pe chârtie de trentze. ceva imai-uumerose şi cu dale 

mai certe, de câtii pînă aci — astii-felă cumă diploma lui Frederic II, 

din annul 1243, către archiepiscopul Saltzturgului şi către ducele Au- 

striei, citată de Schwandne:; unul â'in annul 1270,citată de Aonifau- 

con, ca collă mai vechii ce i sta îutiraplată aă cunnsscă; în Ano acel. 

Jea msi numeroze, din annul 1398, citate de. Moerman — ţiovedescă că, 
de pe la sfirşitul secolului XILI-lea, chârtia de trontze incepu ase face 
ds o întrebuintzare d'in ce în ce mal întinsă, în Europa, 

,
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cațiunea ei la navigațiune era încercată de mat 
-multi de nnii secolii; în primi anni ai secolului 
XIVea ânsg, bussola, care schimbă fagia commerciu- 
lui lumei şi a “cunnoscinţielor geographice, fu per- 
fecționnată de Amalfitanul Flavio Gtioja — căruia, 
opiniunea vulgarie attribue chiarii invențiunea — în 
punti de a deveni unii instrumentii nedispensabilă | 
marinarului 1), . . a 
sa gYEra multi timpii de cândii apele curgă- 
tore fuseseră applicate, ca putere mișcăt6re machi- 
nelor; dară acestă applicaţiune se mărginise,. pînă 
Ja unii timpii, numai la machinele de măcinat — 
care, deosebitii de acâsta, erai pote unica machină, - 
propriii-dissă, care se, născocise pînă mai în acel 
timpii — tocmai la începutul secolului XIV se fă= 
cu, după cumii ni se spune, unul d'în primi passi 
afară, d'in acestii hotari restrinsii, prin așelarea, la. 

  

„ 1) Proprietatea, ce aro magnetul, de a communica ferulni virtutea sa, era 
cunnoscută de cei Vechi, cellă pușină patru secolt înaintea erei nâstre, 
Platon pomenesce de dinsa în Jon; Lucretiti vorbesce de-dinsa și mai 
chiară., Proprietatea acului magnetică, dea se dirige spre miadă-nspte, 
era assemenca, după cumă ammi vădut'o*), cunnoscută dintro. ve- 
chime depărtată, în China. Opere sciințifice alle Chinesilor, de 1a în- 
ceputul secolului II-lea al erei nâstre (d'în annul 121), semnală si mai 
chiară proprietăţile lui, Lalande pretinde, că în secolul IIT-I6a înain: 
tea erci nâstre (la 241), Chinesi întrebuintzai bussola în navigațiune, 
Unii passagiii al lui Albertii cell Mare dovedesce, că polarisațiunea a- 

“eului masnetată era cunnoscută îu Europa; pe la midjlocul secolnlui 
XIII-lea; passagiuri dia Biblia truvârulai Guyot de Provins (serissă pe 
1a 1201), d'în historia cardinalului Iacobă de Vitry ($ 1244), d'în Rai 
mondiă Lullu, dovedescă assemenea că, chiar de la începutnl secolu- 
lui XIII-lea, acestă proprietate era applicată la navigațiuue. So vede 
însă, că. numai perfecționnările, adduse bussolei la începutal secolului 
XIV-lea, făcură d'intr'însa, ună instrumentă da o utilitate uecuntes. 
tabilă. ” : : | 

%) Veal pag 18, o: a 
„i .
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1341, a unui felii de torcătore prin apă, la Bo- 

logna. pp n 
Pa 4 Era multi timpii de cândi  composițiu- 
nea, numită Prafă de pușcă, era cunnoscută ; de 

multii iarăși se făceaii încercări isolate, de a applica 
puterea ci expansivă, la asvirlitul de proicetili, prin 
tzevi grâsse de metallii, chiamate canous (tunuri); 
dară tocmai! în al doilea sfertii al secolului XIV'tea, 
tunul începu a deveni o armă seri6să şi de o în- 

trebuintzare d'in ce în ce mai întinsă), Întrebuin- 
. tzarea, prafului: de puşcă, cu armeportative, fu în- 

cercată de către Europiani, totii de o dată cu cea 
cu tunuri; dară aceste arme nu putură fi destulii 

1) Passagiură, pucini chiare, îutru adevără, d'în scriitori de diverse epoce, 

daă a crede, că ac6stă composițiune cra cunnoscută în China şi în 

India, într'o . epocă, aşa do depărtată, în câtă că Arabi le furaseră s0-. 

cretul chiară pe la 6Y0, şi că cei diin Spania o cunnosceaă în secolul 

„XI-lea; că Chinesi, asscdiati de Ginghiz-Khav în Kal- fong- fu, 

la 1222, aă întrebuintzatii bombe împlute cu acâstă composiţiune; că 

Almohadi d'iîn Granada aă întrebuintzată artilerie, în apărarea Nieulci, 
de ln 1954 pînă la 1257, contra lui Alfonsii X, rezo al Castiliei, 
Între Europiani, o tradiţiune greşită attribue invenţiuaea ei, unui că 

lughiră germană, Berthold Schwartz, la începutul secolului XIV-lea; 
în vrema că este necontestabilă, că la midjlocul secolului XIII-lca, Ro- 

ger Bacon 0 cunnoscea. 

Câtă pentru dovedi de întrebuintzarea ei în prima junaătate a secolu- 

ui XIV-lea, vommă d€ datele următâre. Se ad la Amberg, în Ba- 

varia, unt tună purtând data nccreţibilă a annului 1303; passagial n- 

nui autorii arabă, citată do Casiri, vorbesee de artillerie, ca intrebuiu- 

tzată în Spania la 1519; passagiuri d'in Stella, bistoriographiă al Ge: 

novcă, menţionnă eanânele la annul 1316; unii documentă forcatinii 

din 1325 monţionnă batle de fer şi canâne da metalli. S'a pretinsă că 

Englesi ai întrebuintzată tunuri în resbellul cu Scoţia, la 1327, şi Fran: 

cesi la assediul orașului Puy-Guillaume, la 1338. Fie ori şi cumii des- 

pre acelle exempluri isolate şi celle mai multe necerte, esto afară de 

veri ce îndoială, că Mauri s'aii serviti Qe ariilterie în apărarea Algesi- 

rasului, de la 1312 pini la 1341; că praful de puşcă era îutrebuintzată 
în Franţia la 1345; şi că Euglesi s'aă servită de tunuri la bătăllia de 

Ja Crecy, la 1346, și la assediul Calaisului, la 1347.
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perfecționnate, ca, să se facă de o întrebuintzare 
practică și să supprime arcul şi săgetta, de câtii 
unii secoli mai târdiii. De 
Horotogtari.? D'în cea mai depărtată antichitate, intel- 
liginția homenescă nu lăssase de a căuta midjlâce 
"mecanice, care să înregistre cu exactitate mersul 
progressivii al timpului; multe machine fuseseră 
imaginate d'în cândi în cândii, fie-care, pâte, unii 
perfecționnamântu. celei ce o precedase 1); ânsă toc- 
mai pe la începutul secolului XIV-lea; aceste machi- 
ne fură perfecționnate, pînă a deveni apprâpe ceia 
ce numimi horologiuri. : 

  

1) Petroniă, în Trima!cion al stă, face menţiune de o astă-felii de ma- 
„cbină; se mai vorbesce de una, possedată de Boeţiă, şi de vre o- 
câteva altelo construsse de Cassiodorii, în locul stii de retragere, His- 
toria vorbesce de unii horologii cu râte, ce Papa Paul 1. (7257—763) 
trămise iui Pepin celtă Scurtă, şi de ună altul, trămissi de Xlarun-al- 
Raşid lui Carlu Magnu. Epitaphul unui Pacificu, archidiaconă al Ve 
ronei (mortii la 846), în cathearala acellui orașă, îi face honorulde con- 
strucțiunea unci machine indicândă horele; se mai vorbesea de ună ho- 
rologiă cu balanțiă, construssă de Gerbert (papa Sylvestru II), pe la 
995; de horologiuri cu greutăţi, la Arabi, în secolul XI-lea; de unii ho- 
rologiii așidată în Curtea Vecbie a Palatului, la Londra, pe la 1290; 
Dante în fine menţionnă horologiură chiară băttândă horele- D'intro 
tote aceste machire ânsă, celle d'ântâiă nu puteai A. do câtă multi ne- 
perfecte; celle d'în urmă, perfecționnato pînă la 6re-care puntă, ia- 
răși de o mare raritate. :De acoiă nu se pâte assemna, de câtii midjlo- - 
cul secolului XIV-lea, ca epoca, cândă aceste machine deveniră apprâpe 
horologiuri propriă-gisse; şi cândă întrebuintzarea lori începu a sa în- 
tinde, Întru adevără vedemiă, la 1334 or 1344, pe celebrul Donai aşe- 
dendă, în tumul palatului del Capitano la Padova, ună horologiă minu- 
natii, care se credo'a fi chiariă acella, care se vede şi astăji în acellă 
locii; la 1964. vedemi pe Germanul Henricii de WVyek, coustrughândi ho-, 
rologiul cu balanţiă, al tarnului palatului (pâte vechiul Luvru) lui Carlă 

_YV, regele Franţiei; la 1368, vedemiă ună horologiă sunătorii, aşăgată în 
Westminster; şi astă-feli înainte, pînă ce, în secolul XV-lea, mai tâte 
orașele principale alle Europei avură Vorologiuri publice.
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CLASSICISAREA CULTUREI. — MARI DESCOPERIRI GEOGRAPHICE 

„$.. 1. Architectura Ogivală, in norei în Germania, 

începe a se bastarda cu Classicul, în Italia. — 

Frumâsă vîrstă a piclureă şi poesiei periodel Feu- 
dale, în Italia. — Noul înalntări în musică. —. 

Întroducerea studiului litteraturei grecescă. — Iu- 

cercări de litteratură englesă ş și rancesăi. 
1 i 

1309.——1980 ) La începutul secolului XIw. lea, architec- 
Rieiitectura. | tura Ogivală urmeză a domni fără con- 
sestară în nordul Alpilor; pe cândă, în Italia, 

se vâdii sfotzuri, d'in partea architecturei clas- 
sice a Romanilor, aşi. reciăpita, imperiul, la care 
ea nu renunciase fără a protesta: sforizuri 
care .mai târdiii fură cununnate . cu izbindă. 
Astii-felă, pe când Erwin von Steinbach (“ 1318) în- 
nalță portalul și începe turnul minsterului. de la 

Strasburg, una d'in minunele architecturei Ogivale, 
în Germania (continuati, după dessemnele salle, de 
fiul s&i Ioan şi, apoi, de fiă sa Sabina); în Italia 

Giovanni 'di Pisa (ţ 1330), fiul.lui Niccolo, zides- 
ce, în orașul sâii. de nascere, celebrul Campo San- 

to, în care harmonist așa de frumosi elementele de- 

corative alle architecturei ogivale, cu semi-cercul 
architecture Romane. 
“aitațiauer i Vin artele de imitaţiune, de. da acestă e. 
pocă în coa, înaintările, în Italia, sunt aşa de sim- 

țibile, în câtii că fie-care generațiune de artisti în- 
semneză unii mare passii făcutii înainte. Numele,
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acellora, care contribuiră, la regenerare, devenindi 
d'in ce în ce mai numerâse, vommii fi silițiatrece - 
cu. tăcerea, unit numării,. din ce în ce mai conside- 
rabilă, cu câtii vommit înainta. Quadrul ce ne 

ammii însemnatii ne opresce assemenea de a ana- 
Iysa,: caracterul, meritele, defectele, epocelor succes- 
sive alle artei, acellea alle numerâselor. scoli în 
care Sa împărțitii, și cu atâtii maj multii acellei 
alle fie-căruia maestrii în particulari. Assemenea 

amănunte, care nu potii interessa de câtil pe ar- 

tisti, umplu volumuri întregi de monographii nu- 
mer6se, scrisse assupra fie-căreia d'intrinsele. Ne 
vommii mărgini a indica, trăssurele celle mari, ap- 
prețiabile fie-cărui spirită cultă. “ 

“pictura. VIn pictura acestei epoce, este de agiunsii 
a cita pe Giotto (1276—1336), totii-o-dată archi-” 
tectii de primul ordinii, după cumii se pâte vedea 
din grațiosul companile al cathedralei Florenţiei, 
care este' opera sa. Scolarii de predilecțiune al 
lui Cimabue, Giotto lăssă atâti de înapoi pe.das- .. 

- călul săi, prin imitațiunea mai bine înțellesă a 

frumosului în natură, și prin o. 6re-care libertate 
de composițiune, că el, dupe totii dreptul, pâtefi 
privitii ca adevăratul tată al picturei moderne.: O: 
comparațiune . a frescelor, cu care împodobi mo- 
numente d'intr'uni: mare numârii de orașe alle Ita- 
lică, mai cu osebire acellea d'în biserica Sântei. 
Mariei dell Arena la Padova, cu Madona lui -Ci- 
mabue, d'în biserica Sânta Maria novella la Flo- 
renția, pte, mai bine de ori ce descripțiune, să 

„facă a se simţi i înaintarea efiectuată de la dascălu 
pînă la scolării. o
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Seulptara. | În sculptură, Giovanni di Pisa, architec- 
tul Campului Santo, eguală pe tată săi; Andrea, 
Pisano (1270—1345) fu pentru sculptură, ceia ce 
Giotto fu pentru pictură. - Aceia d'intre celle trei 
porți alle battisterului de la Florenţia, pe care a- 

„vu timpul să execute (1330), dovedesce că lăssă 
puţinii de făcutii, spre a se agiunge la perfecţiu- 

„nea anticet. 

iuerntara în Pio ori, câtii de mari numele ce cita- . 
r&mi, acestă epocă trage gloria sa, principală, de la 

Dante, „numele și mai mare al lui Dante (1266 
—1323). Acesti bărbatii arit fi pututii face e[ocă, 
numai ca creatorii al limbei - litteraturei italian; 

„arii mai fi putut?o, numai ca tată al poesiei mo- 
derne; dară, mai presușii de tâte aceste titole, elit 
are gloria de a, fi fosti unul din cei mai mari po- 
eți ai tutor timpilor. În: Divina Comedia — unii 

felu de “epopee plină de picturi, a căror mărime 
și sublimit prindă minunată cu extrema tânerețiă 
a unor passagiuii — Dante sciu' să răsufle, într'o 

„limbă simplă, gravă şi vigurâsă, creată de dinsul, 

tâtă passiunea patriotismului săă, contra vițiurilor 
care amenințiai existinția ţârrei sale. Astii-felit 
dară, 'se întîmplă cu literatura italiană ca și cu 
cea hellenă: primul monumentă al ci fu totii o dată 
și cell mai perfecti, în genul sti. 

Musica.) De înaintările făcute de musică, de laa 
doa jumătate a secolului XIII!“ pînă în acâstă e- 

pocă, avemii unit monumentii, în Zractatus de Mu- 
sica, saii Ars Contrapuncti, de la 1330, al cano- . 

nicului bisericei Parisului, Ioan de Muris, doctorii 
al Sorbonei: operă în care :se află mai intins des-
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voltatii systemul de notațiune al timpului, introdussii 
de Francon?), şi regulele assupra harmoniei, care 
sânt observate chiarii în' dilele nâstre, 
Philosophia ) Acestă epocă mai. este memorabilă peri- 

tru lovitura ce. se dete scholasticei. Unul d'in doc- 
tori sti, Cordeliarul englesii, Ioan Duns Scot (1266 

—1308), împinsese realismul lut Gullielmii d'în Cham- 
peaux 5) pină la ultima exagerațiune. . La începu= 

tul secolului, XIVes, uniă altii cordeliari de aceiași 
naţiune, Gultielmii d'Occam (1280—1347), revoltati 
de acsta, suppuse la uni exameni mai sănitosii 

condițiunele, interidre alle gândirei, restabili pe ba- 
se nou conceptualismul lui Abailard; sgudui, prin 

"acâsta,. principiul chiară al acelei philosophis; şi 
inaugură; 0. periodă de. transițiune, între spiritul 
scholasticei primitive, și tendinția către examenul 
naturei, care este acella al speculatiunelor. timpi- 
lor. moderni:., . 

ț 

D. L. CHR. 

Lieratara | djlocul secolului -XIV'ea, epoca, care suc. în Italia. 

cedă acelleia a lui Dante, este făcută assemenea 
de doi d'în creatori litteraturei italiane: Petrarca 
(1304--1974) și Boccaccio (1313—1375), amândoi 

„ Toscani ca și Dante.. Celli d'ântâiii,, prin sonettele 
şi odele sălle, pline de „grație şi: de delicatețiă de 
sentimenti, formă arta.poetică a țărrel lui, precumă 
Boccaccio fixă regulele, stylului frumosi al prosei, 
prin Decameronul săă. Și unul și altul deteră, lim- 
bei acellei. feri, barmonia și varietatea, de mișcare 

„1990-1970 ) Gloria celloi “patrugdect de anni d*în mi- 

4 

Voii pag. 231— 2) Veai pag zui--ata, ICI II a
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care îl lipseaii. Formaţi. sc vede, în mare parte, 
de frumâsele modeluri alle litteraturei classice a Gre- 
cilor, ci, ca hâmeni de geniă, sciură să tragă d'in- 
tr'însele principii essințiali ai frumosului, fără să 
cagă înteo imitaţiune servilă a formelor exteridre. 

Aneeputuj stu: Cumii furt primi a culege manuscrisse 
tareigrecesci de autori classici greci, lorii se cuvine, 
după totii cuvântul, honorul de a fi pussii în voză 

studiul acellei literaturi. 
nomaaizal. V Nuvellele d'în Decameronul lul Boccacio 
fură o nouă manifestare, subt-o formă mai polcită, 
a ideei, care produsese o mare parte a litteraturei 

„ romanesce, şi pe care ammit vădutii restirindii pe 
la începutul "decăderel culturei antice 5, De aci 
acâstă idee fu d'în ce în ce mai fecondată; și ei 
sintemii datori unii numără nefiritii de composi- 
țiună litterariă, de la povestele satirice alle Spaniei, 

de la romantzul allegorică, în genul acelluia al lui 

Rabelais, de la romantzul heroicii în felul acelora 
alle Mademoisellei de Scudery,: pînă la 'romantzul 

de năravuri și romantzul historicii, care ai inun- 

dati lumea în dilele nâstre?). E 
Cultura în 1 Ari fi pre lungi să' enumerămii aci pe 

architecți italiani, francesi, germani, pe historici 
chrestini și mohametani, pe numeroși pictori și 

sculptori italiani, al midjlocului. secolulut XIVesa 

Acesti d'în urmă/ se mărginiră a eguala pe das- 

căli lorit d'în epoca precedintă. Unul singurii i din 

  

1) Vegi paz. 166-1615%188,— 3) Veşi anni a. 1. Chr, 11001195. -
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Sculptura și 1 Ti înși, Florentiaul Andrea Orcagna (1229 
—1289), geniii superiorii ca pictorii, dară mai cu 

s6mă ca, sculptorii și architectii, face excepțiune, 
Bassi-relievi lui (de la 1339), represintândii eveni-. 
mentele principale alle vieţiei Maicei Domnului, pe 
tabernacolul bișericei Or-San-Michele,. în orașul stă 
de nascere, siint demne de Dăgară de semă, pen- 
tru 6re-care srandețiă de concepțiune și, mai cn 

„semă, pentru înţelegerea draperielor. "Ca archi-: 
tectii, Orcagna, înălțânăti (1375) loggia dei Lanzi 
în acellași oraş, făcu unii passă noi spre arta 
romană antică, adoptându'i regulele în trăssurile 
principale, de şi păstrândi, în amănunte, unele dis- 
posițiuni proprii architecturei romanesci: că exclu- 
siunea totală a Ogivalutut germanii. 

1310—1400 Fear 3 Între hâmeni celebri în artele frumâse, 
artele fra--1 aj ultimului sfertii al secolului, vommii 

semnala pe pictorul! florentini, Hieronymi Star- 
nina (4354—1406), nume puţinii cunnoscutii afară 
d'în Italia, dară alle cărui. opere, în acea țerră, în-- 
semneză o înaintare notabilă, in. cowcțiunea des- 
semnului și în înțelegerea chiaro- scuulul 
fncorcări do] Acestă epocă, văgu fichânduse prirăele cer- 
literatură 

pnelesă și - jcări de o literatură englesă, ce către Chau- 

cer (1326-1400), ș și de o literatură francesă, de 
către chronicarul Froissart (1333—1400) şi de către 
interessanta Italiană; Chiistina de. Pisan (4363— - 
1415). Chaucer, paggii al lui Eduardit III, care 

de curândit (1362) declarase limba englesă, limbă 
națională, în locul limbei normande, se formă, mal! 

cu sâmă prin citirea poeților Ttaliarit, ș Și prin com-
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merciul s&i cu scriitori italiani d'în “timpul săit, 
mai cu osebire cu Boccaccio. De și limba lui es- 
te âncă aspră, poesiele salle nu sânt lipsite de 
frumusetzi.  Poesiele lui Froissart ati rimassi ne- 

“editate; acellea ânsă alle Christinei - de Pisan, cu 

tâtă, neperfecțiunea, limbei, se găsescil pline de 
„ grație. 

Pvenimente) Acâsta fu epoca câindii celebrul capii de 
Mongoli, Timur Leng, inunda “Vin noii cu sânge 

Asia (1370—1405), ca să impreune, subt unii sin- 
gurii sceptru, trentzele ressipite alle imperiului 

“ephemerii al lut Ginghiz khan; și funda unii noii 
“imperii, assupra mai tâtei Asiei, spre appusă de 
munţi Belur şi spre amiadi de munți Himalaya. 
Toti pe atunci (1397), Mărghârita, regina Dane- 
markei (1380—1412),: Semiramida Nordului, 0- 

„pera unirea d'în Calmar, între celle trei cununni 
alle Danemnarkei,: Suediei și Norwegici, care fu unii 
izvorii de resbelle, între acelle ani, în cursii de 
126 anni. 

-Ş ZI. întinderea gustului studiului litieraturei gre- 
cesci, — Formarea de bibliotheci, — : Mari pic- 

tori și sculptori, în nordul Alpilor. — În Italia 
aceste doo arte agiungiă la perfectiune. — dArchi- 
tectura Romană -veinricză în Italia. — Ultima lu 

cire a sciințici la Dohametani. — Descoperirea u- 
„ mu S-a metalli. 

1400—1440 "în cei '2 (lissi î | aioo—aei0 1 Din ceia ce s'a dlissii, de la începutul 
Aspectăcari-) reîuvierei spiritului homenescă în Occi-. 

“ osia, . .  exăalreine-| dintă,: sa „pututii înţellege, că Italia. se
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afla, subt acesti rapporti, înaintea celloralte țări, 
în proporțiune cu superioritatea culturei ei, la în- 
ceputul decăderei. -Să nu uitămii ânsă a semnala 

aci una. d'în trăssurele reînvierei în acea țerră, care 
battii mai multii la ochi: partea importantă ce lu- 
ară într'insa, Principi şi cei Mari at Țărri: passi- 

unea, lori pentru littere şi arte, și liberalitatea cu 
cate” prodigară bogăţiele | lorii, spre a o satisface, 

Întru adevări, nimici nu este mai curiosii, de catii 
spectacolul gustului exquisitii, allături cu. dissolu- 
țiunea extremă, ce ne presintă societatea aristo- 
cratică a Italiei, mat cu osebire în secoli. XViez şi 
XVI-lea, Curţele Principilor și casele Seniorilor şi 
Prelaților, în acea 'țâră, le vedemii atunci totil-o- 

"dată theatruri de desfiânări și de crime, și asyluri 
alle lumiuelor şi talentelor; curtisani î vedemii fi- 

indiu scriitori, ca Pulci, ca Politianii, ca Sannazar, 
ca Ariosto, ca Tasso, ca Guarini; talente ca alle 

“lui Sangallo, lui Allessi, lut Vignola, lui Scamozzi, 

le vedemii occupatea accoperi Italia, cu locuinţiele 
“splendide alle Principilor bisericei și secolului; pe 
cei mal mari pictori şi sculptori d'in scdlele lui 
Raffaele, lui Tiţianii și lui Michel Angelo, îi vedemii 
împodobindule cu capetele-d'operă alle lori; şi bo- 

gate thesaure litterarii și artistice vedemii: accu- 
mulându-sc întrînsele, de fas.ul reiânatii al acestor . 
Meceni de unit felu noii. Asti-feli — ca să nu 
citămi de câti nume princiarii — sait făcutii ne- 

_muritâre acelea alle Estensilor d'in Ferrara, alle 

Viscontilor şi Sforzilor d'iîn Milani, alle Medicilor 
„din“ Florenţia, alle Gonzaghilor. d'în “Mantua, alle 

” Principilor Aragonesi d'in Neapoli, alle papilor ca



1400 —1440 D. L. CHR. „273 

"Nicolait V, ca Iu II, ca, “Leon X, ca Clement VII, 

ca Paul III ş , 

Gustul studi: Ami vădutii, în epoci, precedintă, Bu- 
rei gzecesei.! tul studiului Classicilor greci introdussii 
ajutati de ce- 

migraţi by: | în Italia, Nisee evenimente politice ve- 
niră îndată şii îi favorize desvoltarea. - De multi 

Constantinopolul mustenise Alexandriei, ca scaunit u- 
nui studiii particularii al litterilor grecesci; şi a- 
cununii acestă asyli, în rândul lui; era să le fie ră- 
pitii de citre Turci. În. acelle - impregiurări, unul 
din învătzați. grammatici byzantini, Emanuel Chry- 

solora, veni în Italia, trămissii, la 1396, de împera- 
torul Manuel [1 Paleologu, să implore ajutorul Oc- 
cidintului contra acellor barbari; și găsi de folosul 

„săi să rămăe accolo, și să se consacre la invătză- 

- tura limbei grecesci cellei vechi, în multe oraşe 

succesivii, pin la morte la 1415. “Încur agitrile, 
căror Cheysolora. fit obiectul în Italia, provocare 
îndată ună currintii de emigrațiune de Byzantini 

invetzaţi, care inerseră să transporte accolo depu- 
situl cunnoscințielor lorii, și să contribue astii- felii 

la reinviere, + 
Prima bibIi- În același timpi, unii învătzatii Yloren- 

dernă. . Jtinii, Niccolo Niccoli, lăssă, la mârteti (1137), 

publicuiui, bibliotheca sa de 500 :volumuri,: „Acestă 

maiă, care astădi pote păr6 aşă modestă — cea 
mai: vechic bibliothecă -a timpilor nioderni: — aug- 

mentată, prin liberalitatea luminată a lui Cosma cela 

Vechii, Medici (1434—1464), şi a urmaşilor sti, 

„deveni acea prețiosi collecțiune de manuserisse, 

- Bibliotheca Laureuliuni. *Pucinii înaiute, invetza= 

tul seriitorii toscanii, Poggio Dracciolin (1380— 18 -
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1459), scolarii al lui Chrysoloa; descoperise, în 
monăstirea Sântului Gall în Helveţia: (1414—1418), 
și la urmă, și în alte mănăstiri, o. mulțime de ma=- 
nuscrisse de opere d'alle Classicilor vechi, care se 
credeaii perdute; şi indicase asti-felii philologilor, 
o nouă mină de exploatată, care însă, de atunci, 
nu mai fu totă atât de îmbilșiugată: 
Artele de i- ind . Imi j « mitațiac i Daca, vorbindii de artele de imitațiune, 
norăsi Alpi-] nu ne occupămii, de câtii de mersul lori 
în Italia, pricina este că aecolo numai, pictura şi 
sculptura se puseseră pe callea grandeției care pro- 
duce monumente.  D'în cândii în cândi elle pro-: 
duceaii minuni şi în nordul Alpilor; chiari astădi 
se vede, în cathedrala Coloniei, o pictură de pe la 
începutul secolului XV-lea (de la 1410), făcută de | 
unul Maestru Gullielmii sai Stefani din. acellii o- 
râşii, admirabilă pentru. veritatea expressiunelor şi 
fidelitatea de imitațiune, în amănunte. Este ceva: 
și mai multă: arta este datâre procedărele pictu- 
rei cu ulei siccativii, care aii. operatii: o așa mare 

„revoluțiune în artă, la doi artiști flamand — fea= 
ților Hubert (1366—1496) și Ioan (1370—1450) 
an Eyck d'în Bruges, care înfloreaii în acâstă e- 

pocă,; şi picturele acestora, pătrunse de -simplicita- 
tea vechiului typă chreștinii, lassă puginii de do-. 
rit ca execuțiune. Operele isolate de care vor- 
birămii ânsă, negăsindu. imitatori, rămâneaii fără 
nici o infuințiă assupra artei acellor ţări; şi a 
trecuti multi, pin .să se forme Și accolo simțul 
artisticiă; și hâmeni de geniii, care produceaii opere . 
ca celle ce citarămii, să isbutâscă a forma scâlă. -
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Ati) În Italia, în acesti epocă, pictura appro- 
„la pia de perioda perfecțiunei, sculptura mai 

Pieta 1 că amiungea accolo şi, în architectură, re- 
guleile artei romane eraii cu desăvirșire reinviste. 
Toscanul Masolino da Panicale (13711415), care 

“fu îu parte contimporanul lui Starnina 5), nu făcu 
de câtii să eguale pe acesta; dur€ Masaccio (1402 
—1443), iârăși Toscanii, care veni ' după dinsul, 

lăssă pe toți predecessori sâi departe înupoi, și 
lăssă puginii a se mal face; mai cui sâmă în cor- 
recțiunea dessemnului, in cunnoscinția prospectivei 

aerei, în arta degradiăvei tintelor.. Operele lui vorii 
fi toti-d'a una admirate; pentru adevărul expressi- 

„unelor şi pentru dibacea  imitațiune a frumosului 
în natură. Uni altii: pictoră florentinii' 'd'în acea: 
epocă,: Dominicanul Fra-Giovanni d'in Fiesole (1387: 
— 1455), de şi inferiorii acestora, pentru 'a expri- . 

„ma efectele: naturei, rămase unici pentru 'senti- 

mentul adencii religiosă, ce sciu să imprime figu- 
relor 'salle de sânți: qualitate care îi a căpitatii su- 
pranumele de Beato şi de Angelico,.subt care este 
cunnoscutii in .generali..: “Î sculptură, Donatello 
Sculptura a] (1356—141f6) d'in Florenţia, adduse cu: 
mediane. | desăvirşire arta, subt”rapportul adevăru- 
lui, la puntul la care o duseseră cei Vechi. Lo- 

renzo Ghiberti (1378--1455), concetățenul stii, ma- 

estru, câtii și Donatello, în imitațiunea, fidelă a na- 
turei, sciu, prin acestii talentii, să de vicțiă unor 
idei pline de sentimentă și de nobilitate, în cele-. 
brele doo porți alle baptisterului de la - Florenţia, 

  

3) Ved! paz. 20. 1 . .
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care rămăseseră nefăicute de Andrea Pisano!1). 
mândoi mai sânt admirați pentru victorescil, ci ce 
sciură să d€ basso-relievului.. Isbânda unora ca 
dinși ânsă a, încuragiatii peste măsură abusul de. 
prospective în bassi-relievi: genii, cu dreptii cuvintii, |. 
vreprobatii, ca o desnaturare ingrată a basso-relie- 
vului. În fine în architectură, Filippo Brunelleschi, ia. . 
Architectura] T&Și Florentinii, adoptă exclusivii regu-. 
ronanărein-| 1ee artei Române, ânsâ în cea mai au: 
steră simplicitate a lori; și imprimă astii-feli tu-. 
tor monumentelor ce înălță, acea stampă de gran- 
deţiă care le distinge. Eli dete totii-o-dată do- 

vadă de o înaltă sciințiă ca constructorii, resolvendii - 
problemul — care făcuse desperarea, architecţilor în 
cuxsii de, mai multi de unii secolii — dea înălța, : 
Massupra cathedralei. Florenţiei, cupola. proiectată . 
de Awnolfo di Lapo, şi a căreia construcțiune este 
superi6ră tutor acellora, e care fuseseră înălțate Vină. 
atunci. . 

auz În nordul Alpilor, architectura Ogivală | 
nordul Alpi-f continua, chiarii în acea epocă; a pro-. 
duce minuni. Antonii Pileram înălța turnul ca-: 
thedralei Sântului Stefan la Vienna (1407—1453); 
unii architectii, al cărui nume nu ne este 'cunnos- 
cutii, înălță, după dessemnele unui Steinbach 2). 
cathedrala, Berner (1421-1457. saii 1502); unul 
Ameliii începea să înalțe admirabilul turnii al ca- 
thedralei Anvevsei (1422—1518); loan Hiiltz din 
Colonia termina (1439) pe acella al minsterului 

Strasburgului 3). 

1) Veai pag 267, — 2) Vegi pag. 26, — 3) Vegi aceiaşi pag.
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ie La Mohametani, sciinţiele deteră acumii 
22 Mobame- f ultima, lucire, întwunii nepotii al barbu: 
rului “Timur Leng, Ulug-bey (1394—1459), rege 
al Transoxianei şi al Persiei oriintale.  Passion- 
natii pentru astronomie, elii provedu observatoriul 

săi d'în Samnarcanda, cu instrumenturi colossale ?), 
primele care putură indica minute de gradii; și, cu 

ajutorul altor astronomi mohametani, făcu accolo 
observaţiuni care, consemnate în ephemeridele sal-. 
le, &li punii în rândul celor buni observatori. 
Aleimia în În acestă epocă (1413) trăia la Erfurth” 

unul d'în cet mai celebri alchimisti, Benedictinul 
Basiliii Valentin, în operele căruia se găsescii des- 
crisse, pentru prima ră, multe substanții și pro- 

cedăni chimice de cea mai înaltă importanțiă — 
celle mai multe pote datorate lui. De şi person- - 
nalitatea, acestui călughării a fostii pussă în dubiii, 
şi că operele, care pârtă numele săi, sânt privite 
ca, apocryphe și ca;datândit d într'o epocă posteridră; 
Destonerirea) NU pote fi îndoială, 'că cunnoscinți ai- 

_1ea metal. f timoniului, deserissă de dinsul, dată cellii 

mai târdiii d'în acestă epocă, fiind că acestii mne- 
talli fu“ întrebuintzatiă la fabricarea caracterilor de 
typară, pe la midjlocul : secolului. Ori şi cumnii, 

faptul este memorabilă, fiindi că, în cursti de ap- 
prâpe 3000 de anni, de cândii celle șâpte metal- 
luă primitive erai. cunnoseute, nimici nu venise 

să facă a să bănui existinţia, în natură, și altor 

corpuri analoge. 

1) Unii gnomon de 165 picere de înălțime, şiuniă quadrantă. de carese ser 

vi spro a determina înălțimea polului observatoriului stă, de înălțimea 
Sâutei Sophiei d'în Constantinopol.
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Ş 11. Urmarea »aragraphului precedintii. —Dlari 
descoperiri georaphice, — Născocirea. ljpographiei, 

chalcogqrâphiei, ș. a. — Reînvierea sciințielor. 

Activiaie .] Perioda de transițiune, de la vâcul..de „ extraordinară 

aspiriteloriau-l midjlocă, la: timpi moderni, nu se is- nunciândă, 

mari descope-| prăvise. cu : născocirele și descoperirele 
de pe la sfirșitul secolului XIII! șiînceputul celluk 
XIViea, Descoperirea existinției de puteri, altele 
de câtii braciul  homului, utilisabile ca auxiliarii 

“sai pentru producțiune, “sai pentru destrucțiune; 

descoperirea existinței de metalluri altele, pe lângă 
acellea ce, în cursii de mai multi de .treideci- de 
secoli, homul se învătzase 'a privi ca, singure de 
felul lori; producțiunea, cu uni prețiii de nimici, 
a unei materii, proprii a priimi și a transmitte expres- 
siunea gândirei homului; unii instrumentii nefallibilii 
întru a oriinta pe navigatorii, în ori ce stare de 
timpi: tote aceste nu eraă singurile dobândiri, ca- 
re trebueaii să constitue deosebirea de caracterii, în- 
tre  civilisațiunea . antică și civilisațiunea modernă. 
Eftectele directe alle acestor doo d'în urmă con- 
quiste, mai cu s6mă,: fie câtii de mari în însele, 
eraii neînsemnate, în comparațiune cu acellea ca- 

e trebueaii să decurgă nedirectit d'într'însele. Nou& 
conquiste se elaboraii la începutul acestui, secolă, 
grație unei înmulţiri a activităței: homului, prove 

dută de. acesti nouă auxiliarii. 

Descoperiri ] De „multit, Portugalul își făcuse 0 | neces- 
făcute de_ 

Portushesi, $ sitate politică, de a combatte puterea 
pa fermauri- 

le Africt. 7 Maurilor în Africa, pe la țărmuri. In-
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treprinderile aventurâse,. căror dete locii, acstă po- 
litică, inspirar&- unui fiii al regelui Ioan I al Portu- 
galului (1385—1433), Don Henricii (1394—1463), 
idea explorațiunei țărmurilor necunnoscute alle a- 
cellui continintă. Eli întreprinse, cu cheltuiala 
lui, a organisa, unii systemii de expedițiuni de des- 
coperiri în partea aceia. -Navigatori dibaci și în- 
drăzneți erai attrași din tâte părțile, în servițiul 
acellei țărri; și, o societate de învătzați, înscăunată 
la Sagres, era însărcinată a căuta, şi a d6 naviga- 
torilor, tâte reînsemnămintele şi: midjlâcele ce sci- 
inția posseda!). Nu vonumii întreprinde a d6 so- 
cotâlă de înaintările, făcute treptatii în acelle regiuni, 
de expedțiunele successive întreprinse de la, 1417, * 
"Subt' auspicii acellui principe mai ântâiă și, apoi 
după mârtea lui (1463), subt impulsiunea ce im- 
primase o dată, întreprinderei. Este de agiunsii să 
adducemii aminte că, în spațiul de 69 de anni (1417 
—1436), elle, procurară sciinției, cunnoscinția per- 
fectă a totii litoralului occidintalii al acestui con- 
tinintii — visitatii. fără. feuctii în antichitate, de 
către Pheniciant și Carthagenesi 2) — și a, insule- 
lor: care depindii de. dînsul;. şi că isbindele navi- 
gatorilor fericiţi,. care le effectuară, stimulândii ar- 
dorul altor, provocară călletorii, d'între care unele, 
pe la sfirşitul secolului, avură pentru Sciințiă, re- 
sultaturi de o importanțiă neasteptată 3). 

1) Maucclor acestei societăţi, esto datorată incthoda de a găşi latitudinea 

pe mare, prin astrolabă. - - 

2) Vegi pag. 32 și îi — 3) V. anni de la Chr, 1470—1500. 
+ +
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S5lorapbia) Chinesi erai, d'întrunii timpii multă de- 
prin tinta părtatii, în possesiunea "procedărei de a 
rCproduec, : “în ună mare 'numării de exemplarii, 

scrierile” lori, săpândule - în relievii pe table de: 
lemnii, şi luândă impressiuni după acestea, prin 
midjlocul unei cernelă preparate întradinsii 1), A- 
cestă născocire, importată de timpuriit în Europa 
—.pâte de către Veneţiani, care erai în relaţiuni 

" commerciale cu Oriintul și chiari cu China — nu 
servi aci, pînă la epoca de care ne occupimii, de 
câtă la reproducțiunea de dessemne grosse 2) și de 
cărți de jocii, a căror fabricare, la începutul seco- 
lului XIII1e=, forma o industrie importantă, chiarit 
în: Germania. Aceste începuturi alle sipăturei în 

lemuii” —— artă care mai târdiii fu addusă în o a- 
șa înaltă perfecțiune '— deteră ânsă idea unei ap- 
plicațiuni a procedărei, fertilă în resultaturi cu multii 
mai “importante, De la unii timpi încoa, cu reîn- 

vierea culturei, :căutarea de cărți creschândii din 
di în di, înta%0 rațiune, pe care producţiunea de copii 
manuscrisse nu putea s'o agiungăi, de și în acellași 
timpit prețiurile negreșitii se urcaii în proporțiune, es- 

te firesce ca, d'in tote. părțile, să se fi căutată unii 
midjlocit “mai expeditivă de a le :multiplica.: E- 

S 

1) Se pretinde, că actstă industrie exista în China, chiarii pe la 202 în. Chr, 
Cellă pucină este forte probabilii că, în annul 952 de la Chr., o cdi: 
ţiune a cărei lori kings s'a tăcutii, prin acestă procedare. 

2) Baptiste Papillon, săpătoră în lemnii caro a scrissă despre arta sa, citi 
„o stampă pe lemnii, represintândă vitejii d'alle ini Alexandru cell Mare, 

"făcută la 1285 de către Cunie; bibliographul Delandine citi una alta 

de In 1334, păstrată în bibliotheca academici din Lyon, represiuri îndii 

unii bi “trână nmnitii Schotting ge a. 
x
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" xemplul de inscripțiuni, săpate. pe. marginea de 
giosit a unor d'în stampele, de care vorbirămii ?), 
suagerii, se vede,.la acestă epocă, idea de a între: 
buintza procedarea, la reproducerea de texturi în- 
tinse?), Cellii pucinii vedemii cărți typărite astit- 

felii, în sfertul al doilea al secolului XV-lea. Acâstă " 
procedare ânsă nu putu întîmpina, de câtit. pînă la 
unii Gre-care. pintii; cererele timpului; -și trebuin- 

tza, - continuândii a cresce, produse, chiarit de la. 
începutul epocei următore, învențiunea cea mare. 

 Exenimentet! n historia politică, acestă epocă era a- 

ceia a adoilea jumătăți a domniei (1383—1419)lui 

Miveea la noi; a reformei Bisericcă, predicată (1405— 

:1415) de Ioan Huss, şi a resbellelor crude (1419— 

1430), cărora ea dete locii; precumii și a sobâre- 

lor din Constanţia (1414—1418) și din Basilea 

(1431 —1440). 
' 

"1440-1410. 'Trex-deci de anni, cei a n midjlocul se- 

D. L. CHR-] colului XVies, vădură împlininduse lu- 

cruri şi mal surpringătăte, de câtii acellea alle e- 

1) O stampă în lemnă d'în 1433, represintândăi pe Sântul Christophoră și 

având, pe marginea iuferidră, o inseripțiune, de doo linii de toată, gă- 

sită în bibliotheca Certosinilor d'in Buxheimy se afis acumii în acelaa 
Comitelut Spencer. 

2) Hollanderi 'reelatnti, pentru Laurentii Coster d'în IMaarlen, applicaţiu- 

nea procedărei chiuese, la reproducțiunea scrisului. Sunt cunnoscute 

însă multe cărți typărite în acestă felii, şi mai poti fi multe altele, ca 

"e nn sunt cunnoscute, din pricina că este ancvoe a lu distinge d'in 

manuscrissele, pe care elle le imită cu o mare perfecţiune. Acesta 

dovedesce, că procedarea nu ers cunnoscută de Coster numaf; darăcă 

fie-care d'in accia, care o exploataii, o ținea sicretă; și că Coster fu po- 

te primul care o divalzăi. Se păstreză, în palatul municipali al Jla- 

arlemuluil ună exemplariă al unci opere intitulate Speculum humanae 

Salrationis, typărită de Coster la 1438 sai 1410, precum şi o parto 

d'în tablele de lemniă, care ai serviti la tipărirea ci. Cartea este ună 

admirabilă fac-simile do manuserissă înluminată.



* 
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pocei precedinte. In historia: politică, ștergerea, din 
„carta lumei, a'ultimului vestigii al. anticet domi- 
națiuni romane, prin luarea Constantinopolului de 

„ către sultanul Mohamet II, la 1453, lassă în umbră 
pe tâte celle alte evenimente contimporane. - As- 
semenea face. și născocirea typarului, în historia 
culturei, :: | ar ae 
ieeirea „| loan Guttemberg, gentilhomi d'în. Ma- 
Ş paraeteri ont, așeţlati (de pe la 1424) și căsă- 
toritit la Strasburg, începu, în acestii d'în urmă o- 
vașii (pe la 1436), încercări de a substitui, table- 
lor solide de lemnii; de care sta vorbitii inalt Susu, 
table compusse “de caracteri mobili sculptați, ântâii 
în lemnii, pe urmă'în metallii. Nisce. neînțellegeri 
cu tovarăși sei. 6lii siliră, la 1445, se se întârcă la 
Magontza, unde se întovărăşi cu argintarul Ioan 
Fust, împreună cu care făcu, dupe uni, :născocirea 
„importantă a turnărei caracterilor. Nu se cunnâsce 
ânsă nici: o carte” typărită: de aseste doo tovărășii. 
Cea de a: doilea fiindii dissolvată la: 1450, Fust se 

a întovărăși cu unul Petuu Schoeffer d'in Gelnhauseu, 
Pine aci copistii la Paris, pe care &li făcu ginere!); 
Subt acâstă a treia associațiune,. încercările . fură 
cununnăte cu isbendă. De la dinsa eși prima cânte 
tşypărită cu caracteri mobili, care se cunnâsce,. Biblia 
dissă J/azarină sali dîn Jagontza (de la 1450— 
la 1455), care este iarăși unii fac-simile perfecti 

  

1) Acestui ge attribue, mai în generală, născocirea, sal pâte perfecționnarea, * 
“ turnărei caracterilor. T6tă lumea se unesceavi attribui întroducerea unui : 

inetalli, mai propriă pentru acâsta, născocirea cernelei unsurâse s. a: 

.
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de manuserissii înluminatii!). Născocirea, odată. fă- 
cută, se perfecţionnă cu o mare rapiditate. Biblia 

din Magontza fusese făcută cu' caracteri sculptați; 
pucinii după aceia, midjlocul de ai turna fu născo-” 
citii şi perfecționnată: și la 1459 păru opera unui 
d'iîn Durandi. Raticnale. divinorum ofțiciorun , 
typărită cu caracteri turnați. - 

Nu vommii urma historia perfecţionnărilor 
ulteridre alle procedărilor acestei invenţiuini. . Vominii 
adăoga numaj, că ea rămase mai ântâiu ca unit 
monopolit în mâtnele „născocitorilor, pînă la 1462 

și că în acellit annit numai, la luarea Magontzei 
atunci în resbe!lii cu Palatinatul, lucrători d'in of- 
ficina acestora se ressipiră, şi aşedară. typographii 

în multe alte oraşe. 'Trebuintza, de cărți era atunci 
așa, de întinsă, în câtii că, pint la sfirşitul -seco- 
lului, typogvaphii fară aședate în mal multă de 220 

oraşe alle Europei; și că fecunditatea şi importan- 
ţia lucrărei lori, în cursul acellei jumetăţi de se- 
colii, este mai de necredutiă. 

Producţiunele copilăriei acestei industrii fură 
de o perfecțiune de minune, În mâinele concurrin- 

ților născocitorilor. ânst,.ea degeneră curândii, astii- 

"felu în câtii că, în .Secoli. XVIII și XVIIIIea, a- 
fară de vre o câteva, oficine isolate, care aii fă- 
cutii celebritatea possessorilor loru, după cumii 

vommii ved6, ea a fostii multi: cădută. . 
Este curiosii a: obseva acumii, că vulgarisarea 

apprâpe nemirginită a câsților, care fu consequinția 

1) Exemplariele acestei cărţi sunt acellea, pe care Fust vindea la Paris 

pe la 1460, ca manuscrisse; şi care crâi să îi pricinuescă peirea, daca 

nu fugea şi daca secretul seă nu se divulga. : | | ,
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directă a acestei mari invențiuni, a fostii departe 
de a propaga cunnoscințiele, pe câtă s'ari fi pu- 
tutăi spera, saii de a înălța simțibili nivelul lumi-- 
nelor masselor, în susul cellui d'în antichitate. 
Ascoeirea VO altă născocire analogă se făcea mal 
phiel, J totii atunci. Se pretinde că unii piellorii 
florentini, Masso Finiguera, ca să scâță copii după 
incisiunele ce -avea a miclla, imagină să le umple 
săpaturele cu cermlă de funiugeni, și apoi să le 
typărescă pe chârtie 1). Izbnda suggeră curăndii i- 
dea. de a applica “acea, procedare, la reproducțiu- 
nea. chiaro-scurului picturelor și dessemnelor, re- 
produchendii umbrele, prin trăssură parallele, mai 
multii saii nai pucinii. tari și desse, potriviti cu 
tonul cerutii: trăsuri - “săpate în plăci de aramă, 
Fie-ori şi cumi despre acâstă historie, este adeve- 
“ati, căîn acellași timpii unii pictorii d'în Culmbach în 
Franconia, Martini Schoen saii Schoengauer (1420— 
1436), executa în "acesti chipii, cu o perfecțiune 
minunată pentru acea virstă a artei, stampe, . care 
sunt .celle mai "vechi cunnoscute. Perfecţionnetă în 
pugiuii. timpi, chalcographia, nu numai a servitii de 
instrumenti de publicitate, capetelor-d'operă alle 
artei, dară a produssit Şi chiarii ea multe capete- 
WVoperă. - . 
Amtole fu 1 În Ttalia,, în acâstă epoci, artele fiui- 

lia.) mOse se mânținură mai în puntul, în care 
le lissaseră artisti cei. mari ai epocei precedinte. 

4 

  

2) Interessantul niello al lui Finiguera, represintândiă cununnarea ifaicei 
Domnulni, vechia par a guarda- robei baptisterului d'în Florenţia, se păs- 
teză astădi, înpreună cu alte şcse nictluri, în cabinetul bronzurilor an- 
tice la Ufăzii, în acellă oraș. „Stampa, după ainsui, pe chârtiă, portă 

. data 14152,
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În pictură se deosebiri mai: cu semă: Padovanul 

Francesco Squarcione (1394—1474), primul care 
visită Grecia, ca si "1 studie monumentele antice; 
Florentinul Benozzo Gozzoli (1400—1485), care 
îmbunătăți paesagiul, și alle cărui fresce, în Campo" 
Santo din Pisa, (executate între :1469 şi 1485), 
lassii în umbră pe tâte acellea alle predecessorilor 
săi — amândoi contimporani și lui Masaccio, în 
juneția lori —; cei doi Bellini (Gentile, 1421— 
1501; şi Giovanni, 1426—1516), care fundară scola 
venețiană, ş. a. Dară cellii mai mare pictori al e- 
pocei fu, pote, demnul scolari al lut Masaccio, Car- 

melitul fiorentină, Fra Filippo Lippi (1412—1469)— 
ceia ce se pâte ved6, d'în frescele ce execută în 
cathedrala Pratului, singurele opere alle lui, care! 

Sai păstratii. În sculptură, pe care ammii ivedutit 
agiunsă la perfecţiune, se distinseră mai cu s6mă 
doi scolari ai lui Donatello: graţiosul Desiderio da 
Settignano, mortii la 28 anni, care sciu să d6 mar- 
morei molleţia, cărnei; şi Antonio Rosselini (1420: 
1480), alle cărui, draperii şi expressiune a physiog- 

nomielor erai admirate de Michel. Angelo. În ar- 
chitectură, ceilii mai celebru al epocei fu Leon Bat-: 
tista Albesti (1398—1472), în famillia historică de 
acestii nume, d'în Florenția, a cărui junețiă fu con- 
timporană cu bătrâneția luf Brunelleschi. Homit 

versată în tote cunnoscințiele, eli perfecționnă ar- 
chitectura Romană reînvită, şi fu primul dintre 
moderni a scrie assupra artei salle.: Basilica Sân- 
tului Andrea d'in Mantova și construcțiunele în 

stylul classicii, prin care mască exteriorul bisericei 
a
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gothice a Sântului Franciscii. la Rimini, sunt pri- 
vite ca, concepțiuni de unii talentii superiorii. 
Monumentă |. D'in acestă epocă dată magnificul .mor- 
minavată în 

Anglia. - | mântii de aramă, -al unui comite de War. 
wick, în . biserica, Sântei” Mariei -d'in Warwick, în 

„ Anglia. Operă'a vreo optii artisti englesi și hol- - 
landesi, alle. căror nume obscure s'aii conservati» 
în unii documentii d'în acellii timpă, acestii monu- 

mentii, după judecata lui. Flaxmau, este egualii cu: 
ceia ce Italia producea. pe atunci, 

„atare desvel-1 . În litteratură, - atunci. se complecta res= 
tarv a stuâia- 
Iui litteratu- taurațiunea studiului . litterilor grecesci, 

ie . vu de tinere subt: acea mulțime de Byzantini, de care 
'migraţi by- u ..u cu 
zantio!... ] ammii vorbitii în epoca precedintă. Lu- 
crără philologice importante assupra acestei limbi, 
lucrări, assupra philosophici- lui Platon și acelleia a 
lui Aristotele, edițiuni . îngrijite și traducțiuni la- 
tine de autori 'greci, se: elaboraii cu:activitate, de 
către Moschopuli, de, către Chalcocondyli, de. către 
Gazi.. de către: Argyropuli, de către Gemisti, de . 
către Calisti, de către Lascari, de către Bessarioni, 
de către Mussuri, ș. a., încuragiați de protecțiunea, 

munificintă a principilor italiani, "dară mai cu sâmă . 
a Medicilor d'în Florenția. 

zea bibliothe- 
cetor în lu- celor în lu. | cestor din urmă, papa Nicolau V (1445 
—1455) începea. (1447) formarea celebrei biblio: 
theci a Vaticanului, care, la mârtea sa, conținea . 

9000. manuscrisse; şi guvernul -Veneţiei (1468) pe 

Moltimplica- l În acellași timpii, urmândii exemplul a-. 

aceia a Sântului, Marcu. Fericita ambiţiune de a. 
posseda, bibliotheci, - respândinduse treptată între 

tâte naţiunele civilisate, multiplică în nefinitii as-
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semenea thesaune: de cunnoscinție; şi cu vreme, pe 
la dinsele, nu rămase nici unii corpii politicii, saii 
municipalii, nici unit stabilimentă sciințificii sait re- 

„ligiosii, nici o familie opulintă,. care să nu ȘI aive 
bibliotheca, bogată, în manuscrisse, în opere dis- 
pendisse, în edițiuni preţi6se ș. a. . 
eiaieter VÂmnii văduti pînă aci în Italia, sculptara, 
reinvictă cu destvirşire, pictura, în. pregdioa de a 
agiunge într'o stare, întru care nu fusese pâte nici 

la; Greci; o literatură originală - născută perfectă, 
Sciinţiele numai erai pretutindeni uitate; și daca 

vre. 0, câți va hâmeni se occupaseră de dinsele, din 
cândii în cândii, muncele lorii: rămânindii. fără con- 
tinuatoră, nu putuser& adăoga- mai. nimicii, la ceia 
ce fusese făcutii de către Greci şi de către Arabi. 
Tocmai în cursul acestei epoce, cultura, lori fu. re- 
luată, ca să nu mai fie interruptă. Şi subt acesti 
rapportii, Germania, are honorul de a fi apucatit îna- 

„întea, cellor” alte țări, Homeni care deschiseră a- 
Peurbich şi |;.Câstă era și care .se. puseră astii-felii în 
Repiomonta- . 3 a u. 4. nul, capul listei, d'in ce în ce mai crescută, 
a acellor: care s'aii illustratii în acestă, carrieră — 
una din; acellea, care facii principala glorie a tim- 
pilor moderni. — fură astronomi: Georgiii Peur- 
barch (1423—1461), d'in împregiurul Lintzuiui, şi 

scolarul și colaboratorul stii, Ioau Miiller,. în ge- 
neralii cunoscutii subt supranumele de Regiomoti- 
tanul (după orașul săi de nascere, Koenigshofien în 
Franconia bavaresă, 1436 —1476)., Cellii Vânteiii ima- 
gină multe instrumente de astronomie, adduse perfec- 
ționnări multor altora, și. construse table trizono- 

. metrice, între care una de sinuri, pînă. la fie care
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decime de minute, Regiomontanu pe urmă, în 0- 

pera, sa,. De Triangălis planis ct sphericis, "rima 0- 
peră adevărati sciințifică a reinvierei cunnoscinţie- 
lor in Occidintii, construse una nouă, în care dete 

sinul fie cărui minută de gradii, și agiunse, cu a- 
jutorul ei, a d6 soluţiuni ingeni6se multor probleme 

“de trioonometrie, fără ajutorul umbrelor (tangente- 
lor), a căror marea utilitate îi scăppi din vedere, 

şi de care — deși. nu cunnoscu lucrările Arabilor 
“în acestă materie —: dete iarăşi o tablă, pină la fie 

care. pradii al sfertului de cercii. 
Tablele trigonometrice alle lui Pewrbach și Re- 

giomantanul sânt, pe câtii scimmă, primele «i in a 
celle table mathematice, arithmetice şi a. — opere 

minuuate de unii Jaborit paţiintii şi neinteressatii, — 
„prin care; hâmeni, ca al de Rheticu, Briggs, Claviu, 
Pitiscu, ;Viack, şi o mulțime de alți, precumi și 
mulți: d'in' cei agiunşi celebri, în regiunele celle 

inalte alle sciinţiei, ca al de Vieta, Kepler ș. a., 

ai căpitată titlu necontestabili la recunnoscinţia 
homenirei. | 

În tablele jui Regiomontanul se vădii, pentru 

prima, 6ră, fracțiunele decimale, al căror elii fu p6- 
te născocitorul: Methoda ce imagină, spre a de- 
termina, parallaxa comeților, fu întrebuintzată cu 
folosii, de 'Tyeho Brahe; și observaţiunele salle fură 

de atâta, exactitate, în câtii că, printrinsele, eli 

putu Yecunnâsce mulți erori aă tablelor alphonsi-: 

ne, şi că elle serviră lui Lacaille, pentru construc- 

 ţiunea tablelor salle alle s6relui. i 
Ori câtii de importante fură aceste serviţiuri 

făcute cunhosciințielor, de acesti doi hâmeni,pri=:
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mi adevărați homeni de sciinții ai Occidintului, de 
la Ptolemeii încoa,—elle sânt âns& neînsemnate” în 
comparațiune cu acellea ce făcură culturei în gene- 
rali, întroduchendii gustul și înlesnindii studiul sci- 
ințielor, prin operele lorii și prin traducerea acel- 

“lor alte lui Ptolemeii.. În timpul lori, câtii despre 
astronomic, Europa nu posseda de câtii doo tra- 
ducțiuni latine, necorrecte și adessea neintelligibi- 
le, alle Almagestului, făcute după versiuni arabe; 
și vre o câteva traducțiuni de opere d'alle Arabi- . 
lor. Georgiii d'in 'Prebizontii, unul d'iîn învitzaţi 
Geci refugiți în Italia, se occupa atunci de tra- 

ducerea cellei Mântâiii d'in aceste cărți d'în. origi- 
nali; dară acâsta era o întreprindere mai presusi 

de capacitatea. sa sciintifică. Ca să facă cunnos- 

cută Europei adevărata astronomie a lui Ptolemeii, - 
Peurbach întreprinse să d A după dinsa o traduc- 
țiune perfectă, curățită cu judecată, de totii ceia 

ce originalul conținea de prisosii, și îndreptată în 
toți errori, descoperiți prin lucrări posteridre — c- 
valuarea duratei annului mai appropiată de ade- 

vă&rii > deosebire de 23' 20“ între obliquitatea e- 
clipticei d'in timpul săi şi aceia dată de Ptolemeii 
ş. d. —, Mârtea'i prematură însă nu'l ertă a tra- 

duce, de câtii primele şese cărți alle Marci Synta- 
ze; şi lucrarea fu complectată de Regiomontanul. 

Ş IV. Urmarea paragraphurilor precedinţi. 

Le 0 | Cei treideci de anni ai sfirșitului zeco- 

Seiiaţiele. .$ lului XV sunt; pentru historia civilisa- 
țiunci, una din epocelecelle mai bogate în eveni- 

19
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„mente de. „cea mal înaltă importanțiă. În sciinție, 
„este adevăratii, universali, Pico d'în comiți Miran- 
dolei (1463-—1494) și Reucblin (1455-1522), ap- 
parținii toti vâcului de midjlocii, prin mysticismul 
philosophiei lori. Învătzatul cosmographi Martin . 
Beheim d'în Nuremberg (1430—1506) — a. cărui 
lungă vicțiă “îmbrăcișă epoca lui Regiomontanul și 
se întinse și pe o parte a acelleia a lui Copernici - 
—: nu îmbogăți nici elit sciinția. Eli îi făcu ănsă 

„adevărate serviţiuri, contribuindii multă, ca. mem- 
bru, în cursii de mai multii de patrudeci de anni 
(1451-—1492), al collegiului de navigatori în Por- 
tugală, la inaintările descoperirelor acellei națiuni 
în Africa, 
euicaegt) În musică, Tinetor și Franchino Gaffu- 
rio (1451—1520) din Lodi, consemnaii tâte înain- 
tărele făcute în acestă artă, de la începutul seco- 
lului XIV-ea, în opere pline de sciințiă, ce publi- 
caii în cursul acestei epoce, şi în care se vede, că 
legele harmonici, care servi chiari astădi de basă | 
composițiunelor cellor mai perfecte, le eraii cun- 
noscute. În acellași timpii trăi Josquin Deprez (1450 
—1531), celli mai mare compositorii ce a produssii 
scâla Țărilor de Giosii — matea tutor cellor d'in 
dilele nostre — scolarii al unui I. Ockenheim, cellii 

„mai vechiii, de la care există composițiuni în părți, 
dară formati și în Italia, unde petrecu o mare par- 
te a vieţiei sale. După părerea hâmenilor compe- 
tinți, Josquin pâte fi consideratii ca tată al har- 
moniei moderne, fiindii că născoci tâte combinațiu- 
nele părţilor care 0 constitug,
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ziteratuea 1 O mulțime de Italiani, ca al de Ferra- 

resul Bojardo (1434—1494); ca al de Toscanul Po- 
litiani (1454—1494), înstitutorul lui .Leon X, îm- 

bogăţeaii literatura creată de Dante, de Petrarca 

şi de Boccacio, cu opere admirabile. Acâsta eri 

epoca administrațiunei (1464—1492) furtunâse și 

de atâtea oră intrerupte, în Florenţia, a lui Lau- 

rentiii Medici, supranumit: Magnificul, pentru că 

fu unul d'în cei mai mari protectori ai artelor și, 

mai cu s6mă, ai litterilor, pe care cultivă elli 

însuși. a 
APietura) Între. numeroşi artişti al acestul timpii, 
vominii distinge pe Umbrul Bramante (1444—1514), 

care avu fericirea. ași associa numele, cu acella al 
basilicei Sântului Petru la Roma, regina templu- . 
rilor chrestine, a căreia zidire începu în primi annş 

„al epocei următore, În sculptură, Florentini — care 

- aparţină de o potrivă și epocet precedinte —: An- 

toniii da Pollaiuolo (1426—1498), admirată pentru 

înțelegerea amănuntelor anatomice, Andrea “del 
Verrochio (1432—1438), care fu totii o dată și pic- 
toră, şi numeri pe Leonardo. da Vinci între sco- 

ari stă, şi Benedetto da Majano (1434—1498), toti 

. Toscanit, sint din numărul acellor, care ait con- 
tribuitii mai multi a îmbogăți Italia, cu capete-d'o- 

peră alle artei modeme. . 
Arteledeimi-) Acestei epoce mai apparținii vre 0 câ- 

-  taţiune în nor- 

dul Alpilor. J ță-va, d'în acei -genil, care aii părutii 

d'în cândă în cândi în arte, în: nordul. Alpilor, 
Astii-felii fu Sculptorul Adam Craft d'în Nuremberg 
(1430—1507), care execută, (1490) conservatoriul 

Sântului Sacramenti, în biserica Sântului Lauren- 
7
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tii, în orașul stii de nascere: operă de architectură 
și de sculptură, mai presusit de ori ce critică. Astii- 
felii mai tură pictori flamangi : “Quentinii Matsys 

(1450—1522) din Louvain, mai ântâiii ferrari, şi 
“Hans Hemling, sait ma! bine Memling (? 1430— 
21500), de pe lingă Bruges. ' Operele lori — ca- 
re se vidă: alle cellui Wântâiă, în galeria de pic-. 
turi la Anversa, alle cellui Val doilea, în Spitalul 
Sântului Ioan si în Academia dîn Bruges — cu. 
totă tzepenela, attitudinelor și uscăciunea. contor= 
nurilor — defecte de care arta nu se curăţă, de 
'câtii prin munca continuă a vre o câtor-va genera- 
țiuni de autiști de o aceiași scâlă — totuși sânt 

admirate pentru delicateţia sentimentului, pentru . 
adevărul amănuntelor, pentru. brilliantul coloritului, 
pentru. puritatea, tonului, 
ini sine) Dar: subt rapportul. artei, acestă epocă 

„Isapogeulei, f fu glorisă mai cu sâmă, prin pictura “ 
“în Italia, - Atunci executară interessantele lori 0= 

pere: Padovanul Andrea Mantegna  (1431—1506), 
care fu totii-o-dată şi unii chalcographii multi di- 
baciii;. Florenținul Domenico Ghirlandaio (1451— 

1495), care perfecţionnă regulele prospectivei aeree 
și fu dascălul lui Michel-Angelo; Perugini Bernar- 
dino Betti, supranumitii 11 Pinturicchio (1454— 
1513), şi Pietro Vannuci (1446—1524), cunnos- . 
cutii subt numele orașului săi de nascere, și care 
fu dascălul lui Raflaele; Axetinul Lucca Signorelli 
(1440—1521), care arit fi fostii cellii mai mare 
pictori d'în timpul săi, daca nu ari fi avutii pe 
Leonardo da Vinci 'de contimporanii; în fine Leo- 
nardo însuși (1452—1519), scolarii allui Andrea del
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Verrochio. Între monumentele picturci din acea 

epocă, Cina, de Signorelli, în biserica, lui Iesus la 

Cortona, nu era mai giosii, în timpul lui Vasari, 

de nici una din operele celie mai perfecte al- 

le secolului următorii; și frescele salle, în capella 

Maicei Domnului, în .cathedrala Orviettului, fură 

studiate de Michel Angelo, pentru judecata de a- 

poi. Sublima pictură a Cinci, zugrăvită de Leo- 

nardo da Vinci, în refectoriul mânăstire Sântei 

Mariei delle grazie la Milani, d'in ordinul ducelui, 

(1480—1510) Ludovicii Sforza Maurul, în ânst | 

prima operă pesfectă a picturei moderne; și astii- 

felă, pe ligă meritele salle intriusice, mai are şi 

pe acella, de a se afla în capul listei capetelor-d'o- 

peră alle picturi italiane, atâtii de numerâse în 

secolul următorii.  Acâstă pictură, începută la 1493, 

Leonardo nu o putu isprăvi, de câtii, peste șcispre- 

dece anni, d'in pricina, se dice, a ancvoinţiei de 

a înnemori unii typii, pentru capul lui Iesus, Le-. 

onardo nu fu mai pucinii . mare . sculptorii şi iuge- 

nieriă, de câtii pictorii — cumii fură cei mai mulţi 

din mari maestri Italiani — şi fu atâtași vărsatii 

în sciinție şi în-littere, câtii și în arte. Manuscris- 

suri d'ale acestui homit naye, descoperite de pu- 

“cinit timpi, antecipă, se ice, atâtii de multii, as- 

supra descoperirelor făcute mai târdiii, de Coper- 

nicu, de Galileii, de Kepler şș. a.,-că Iallam ob- 

servă cu cuvintu, că, grămădite cumii se află în unit 

micii numeri de pagine, aceste adevăruri semână 

mal multii a fi nisce revelaţiuni, făcute nnei şi a- 

celleiași minți, de câtii fructul unui vaţionnamânti 

sciinţitici, clăditii pe vre unii principii temeinică.
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Ca pictorii, eli adduse arta la perfecţiune şi în- 
trecu astii-feli, cu unii sfertit de secolii, epoca prin-. 
cipilor picturei. Elii mai fa primul, pe câtă scimmă, 
care scrisse assupra picturei; şi cel trei secoli și 
jumătate, care ait trecuti de atunci, aii adăogatii 
puginii, la regulele ce aședă elii, în cartea lui, 

Ac6stă epocă își ia ânsă numele de la nisce 
evenimente de o natură cu totul alta: Primul fu 
descoperirea lumei nouă. | 
Aeicoperiea | Continintul Americanii nu rămăsese cu to- 
tul străinii popolilor vechiului continintii. Fără a 
vorbi de alte bănueli, Scandinavi — acea vitză de 
aventurari de mare, a vâcului de 'midjloci, care, 
chiarii în 861, descoperiseră și populaseră Islanda— 
continuândii, d'în acestă insulă, cursele lori spre 
appusii, descoperiser& în annul 982 Groenlanda, şi 
fundaseră întrinsa stabilimente. Multe împregiu- - 
rări mai facă probabilii că, spre 1001, descoperi- 
seră și continintul Americanii Și că, apoi, 6li mal visi- 
taseră în multe rânduri, la începutul acellui secolii, 
Vre o patru secoli mai târdiii, dot frafi at. admi- 
ralului. venețianii, Zeno visitaseră, spre nord-uestul 
Europei, pământuni, care se credii aifi . Labradorul, 
Pământul Noii ș. a. "Dară tote aceste descoperiri, 
cărora: se dea puginii interessii saă puţinii credă- 
mântii, nu avură nici o urmare. Era reservatii 
predilei secolului XVIea, de a ved6 doo porțiuni 
alle nâmului homenescii, despărțite pâte de la crea 
țiune, făchândii cunnosciințiă între dînsele. 

Noţiunea sphericităței pământului, agiunsă, 
universală înțre cei invătzaţi, dea certitutinea că, 
navigândii cineva spre appusii pe Occani, trebuia, .
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sai să agiungă lă ţermurele oriintale alle: Asiei, 

saii să întelnâscă pământuri nouă. Aristotele, Stra- 

bon, Seneca, Pliniii celtii Vechii, Alfergani, astronomii 

arabii din timpul Ini Almamun, o aflirmaseră, în- 

trunii chipii positivi. Deoscbitii de acesta, rela- 

ţiunea, căllătoriei lui Marcu Paulu în Asia, prelun- 

gingii multi acestii continintii spre răsăritii, şi în- 
gustândii Oceanul, care se mai afla restrinsii : prin 
măsurele greșite alle pământului, „date de geogra- 
phi cei vechi; traversarea acestuia se calcula ne- 

comparabilii mai scurtă, de câtii arii fi fostii în rea- 

litate, daca ună altii continintii. nu sarii fi aflatii 

între occidintul Europei și oriintil Asiei. Pe la 

începutul acestei epoce Chiarii (către 1477), mare- 
le poetii florentini Pulci (1431 — 1487), în admni- 
rabilul săi JMorgante Maggiore, pregicea, în ter- 

meni positivi, descoperirea în curândi a unui noii 

continintii, dincolo de Colânnele lui Herculi. 

Unii marinarii d'în împregiurul Genovei, Chris- 

tophorii Colombii (1435 sati 1441—1506), adencii în- 
vătzatii în astronomie și în'geographic, se dete unui 

studiii particulari al acestui subiectii, suppuindă 
unui exameni seriosi opiniunele hâmenilor de sci- 
ințiă ai tutor timpilor, și relațiunele navigatorilor?). 
O dati ce căpită convicțiunea — în care mat fu 
întăritii -de către astronomul 'oscanelli (1397— 
1482) — despre possibilitatea dea agiunge în In- 
dia, pe la appusii, ambiţiunea de a deschide acestui 

drumi nu'i mai lăssă repaos. Fără să se lasse 
N 

  

1) Se crzde că elă cuanoscu, intre aitelc, relaţiuuele căllătoriclor Hcnncă: 
navilor, cu occasiunea unei visite ce făcu în Islanda, în 1417,
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' . ş vu . descuragia de desdemnul, cu care stăruintzele salle 

eraii respinse, elii ceru successivii, Portugalului, Ge- ' 
novei, Veneţiei, Angliei, Spaniei, midjlâcele de a : 
căuta acestii drumi. Isbuti tîn fine, într?o ultimă 
încercare la Ferdinandi și Isabella, și căpită com- 
manda a trei bastiniente. - 

Plecă d'în Palos, Vineri în 3 August 1492, 
„ şi attinse în fine pământii, la San-Salvador (una 

| din Lucaie), în nâptea de la 1i-spre 12 Octom- 
briit următorii, după 71 de gile- de navigațiune» 
Descoperi îndată Cuba, Haiti s. a, şi se întârse 
la Palos la: 3 Marti. 1493. Idea în care se afla 
lumea, că pământurile deseoperite formaii extremi- 
tatea, oriintală a Asici, făcu că li se.dete numirea 
de IÎndiă Occidintale. . Alte doo călătorii -ce mal 
fâcu Colombii însuși, pînă la 1502, precumii și căl- 
Istoriele întreprinse în acestii intervallii, de Vene- 
țiani fraţi Cabot, de Florentinul Amerigo Vespucci, 
de. Portughesi, - Cabral - şi. Cortereal, de Spanioli 
Solis,: Balboa, Cortez. ş. a., ficură curândii cunnos- 
cută mat t6tă acestă parte a lumei. 

Lentitudinea, cu care svonul conquistelor sci- 
ințifice se propaga, în acelli timpi, făcu că, în 
Germania — unde geographia era atunci cultivată 
maă- multi, mai cu. sâmă de scâla Nurembergului 

„=— nuvella descoperirelor lui Colombii și lui Ves- 
pucci agiunse în același timpi, și acesta în: chipă 

“de a face a crede, că acestii din urmă făcuse a- 
devărata descoperire, Acesti erorii fu pricina, că 
nuiele lui se dete, părței pământului d'în noii dos- 
coperite, care se. recunnoscu în fine, că nu este, 
India.
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"Trecerea i) Cell de al doilea mare evenimenti al 
cpocei, fi recunnâscerea unci alte părți 

a planetului n6stru. - | 
Portughesi complectasort, la '1486, recunnâs- 

cerea țărmurilor occidintale alle Africei, prin des- 
coperirea, virfului australi al acestui continintiă; de 
către Bartolomeo Diaz, care îi dete numirea de 
Capul furtunelor. Unspredece anni după aceia, unii 

altii Portughesii, Vasco de :Gama, li. occoli (în 
Noembriii 1497) și attinghendii, pe ţârmul oriintalii 
al Africei, ţărri, despre care nisce căllători — tră- 
mişi de regele Ioan IL al Portugalului (1481—1495) 

spre căutarea fabulosului Preoți Joan — deteseră 
reînsemnăminte exacte, recunnoscu adevărata formă 

a acestui continintă. Agiunsit la Melinda, — unde 

întâlni corăbii. d'în India și Chrestini — şi pro- 
vedutit de reinsemnimintele şi de călltuzele neces- 
sarii, elii se îndreptă spre Indii şi, după 23 de dile 
de navigaţiune, intră în Calicut, în Maiii 1498. Eli 
se întârse la Lisbona în Septembrii 1499.. | 

Descoperirea d'în noii a acestui. drumii, deo- 

sebitii că, ca şi aceia a Americei, îmbogăţi sciinția 
cu faptui de cea mai înaltă importanțiă, operă 
totii o dată o adevărată, revoluțiune în commerciul 

lumei, 
erat ) În historia politică, acâsta fu epoca, cândii 
resbellul Trandafirilor, . care a însângeratii Analia 

în cursii de 31 de anni (de la 1454), se termină 

prin bătăllia de la Bosworth (1485), care assicură 
cununna, în familia gallesă a Tudorilor; aceia a. 

domniei (1462—1505) lui Ivan III Vasilievitehi, 

care scăppă Russia de jugul Mongolilor, şi încercă 

nă Speranţiă
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accolo unii începutii de civilisațiune; aceia în care 
trăi. Ferraresul Hicronymii Savonarola, Dominicanii 
din mănăstirea Sântului Marcu în Florenţia, a- 
mestecătură de virtute și de absurditate, al cărui 
cuvintii guvernă acellă orașii, în cursii de trei. anni 
(1495—1498); în fine aceia a începutului (1494) 
resbellelor de 65 anni (-—1559), ce regi Frangiei, 
din ramura, Valois, făcură în Italia, în revendica- 
țiunea drepturilor lorii, la moştenirea Angiovinilor 
din Neapolii și a, Viscontilor d'în Milanii.



"PARTEA A TREIA. 
i “TIMPI MODERNI. 

(ANNI DE LA CHR. 1500—1860.). - 

PERIODA A ŞASEA, A ARTEI MODERNE. 

ANN DE LA cna. 1500— 1665. , 

CAPITOLU XIII-lea. 

VÎRSTA FRUSOSĂ A ARTEI ŞI LITTERĂTUREI ITALIANE» INTRA: 
” REA SCIIXȚIEI ÎN PERIODA ÎNAINTĂRILOR MODERNE. 

Ş 1. Secolul lici Tdi II şi Leon X: cca mai fru= 
mosă epocă a artei și literature italiane. — Im- 

portautii pass înainte, făcută de seiinţiă, 

SFIRȘ: SEC) Cu secolul XV-lea se sfirșasce, pentru histo-. 

sto a er ria civilisaţiunei, vâcul de midjlocii. Artele 

frumâse și litteratura, cellii pugini în Italia, scu- 
turaseră cu totul grossolanitatea secolilor barbant; 

şi attinseseră cellii malînaltii gradă de perfecțiune, 
la care puteait agiunge în 'o epocă, cândii civilisa- 
țiunea era mai bătrână, cu cincispredece: secoli, de 
câtii în timpul lui Augusti, cu doodeci, de câti în 
acella al lui Pericle, În urma acestor doo ramuri 

alle culturei, intraseră şi sciințiele pe callea,. care 
conduce la, perfecțiune. Commerciul și industria, 
de felul lorit susceptibile de desvoltare, mai cu s6mă 
în midjlocul unei societăți mat mature, întraser&
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într'o phasă necunnoscută mat nainte. , Cellii d'ân- 
tâiu” se forma în sciințiă, cu ajutorul desvoltărei 
principiilor associațiunei şi creditului; cea d'a dooa 
se transforma pe nesimţite, subt influinția princi- 
piului substituţiunei puterelor naturei, în locul a-. 
celora alle homului şi alle dobitocului, şi acelluia 
al inmulţirei puterelor, prin apparatul mecanicii; şi 

„tindea a îmbrăca acellii caracterii, ce are în dilelo 
nostre. Lucrarea interi6ră de transformare! a ca- 
racterului civilisațiunei, d'in poeticii ce fusese în 
antichitate, îu prosaicii ce este în dilele nostre — 
lucrare ce ammii semnalati, cândii ammi luatii 
congediii de la civilisaţiunea antică, şi care s'a e- 
laboratii în totii cursui vâcului de midjlocii a 
cumii mai se complectase; şi cultura, la începutul 
secolului  XVIiea, de şi agiunsă în gradul de per- 

| fecțiune, în:care fusese la începutul decăderei, a- 
vea; o physiognomie cu totul deosebită de. aceia, a, 
antichităței. 
Aare pret: ) O transformațiune politică în sînul deo- cere effectu- 

ată în socie- € sebitelor staturi — care se effectuase pe tatea chres- 

„tinta Occi- | nesimţite, mai cu s6mă subt infiuinția, 
resbellelor. "Țerrei Sânte — avendi împuternicitii 
pretutindeni puterea regală, cu paguba. acelleia a 
vassalilor, ambiţiunea principilor putu: aspira la 
crescere de putere în' afară... Încercărele. unora 
gelosiele și neodihnele cellor alți, făcuseră că:po- 
litica care, de la desmembrarea imperiului lui Carlu'. 
Magnu, nu avusese a regula, de câtit relațiunele în- 
tre monarchii şi vassali și acellea între vassali şi 
vassali, în intrul statelor, luase assuprăşi, pe ne= 
simțite, sarcina de a, regula acelea între monarchi
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şi monarchi. Resbellele străine. și activitatea di- 
plomaţiei — de curândii născută” d'în acâstă nouă - 
stare politică a Occidintului — multiplicară rela- 
țiunele de unii ordinii mat înaltă, între deosebitele 
țări, și activară communicațiunea ideelor de la u- 
nul la altul. Italia fiindii ţârra unde acestea ger- 
minaii cu îmbilșugare, influinția ei civilisatrice în 
nordul Alpilor crescea, pe câtii acestă revoluțiune 
se desvolta.. Asti-feli, de la începutul secolului 

AVI“, resbellele italiane alle lui Ludovici XII, 

regele Franciei (1498—1515), în sprijinul pretinsi- 
unelor famillici sale, recrudescinția lori subt Fran- 
ciscii 1 (1515—1547); d'în pricina rivalităței lui cu 
Carlu V (1516—1558), multiplicarea rapporturilor 

de toti felul între Italia, Peninsula Iberică şi Eu. 
ropa în: nordul Alpilor, prin împreunarea, pe capul 

- acestui d'în urmă, a cununnci- Neapolului, a acel. 

lcia a Spanici, a.acelleia a 'Țerrelor de Giosii, aa- 
celleia a Austriei șia țărrelor pînă la Alpi, cu dem- 
nitatea imperială în Germania, activară ragiarea ci- 
vilisațiunei italiane, în tâtă Europa occidintală, mai 
multii de câtii o putuseră face relațiunele sociale 
celle obicinuită. | 

A 

Wace.) Este peste putinţiă a precisa timpul, 
Reiavierea. ) cândii îucepe cândii se sfirşasce, acea pe. 
piodă strălucită a historiei artei și litterilor în 1-. 
talia, care se numesce a Reinvierei. Este necon- 

_testabilii ânsă, că toiul ei sânt primi 35 de anni 
ai secolului XVIiea, Acestă epocă se numesce mai 
Secolul d în particularii, secolul lui Iuliu II (1503 

—1513) şi lui Leon X (1513—1521) Me- Leou X.
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dici - — fiindit că acesti doi papi întrecură pe toți 
cel alţi principi îtaliani, prin liberalitatea cu care a-. 
limentară vi6ția artelor frumbse.  Acestiă - scurti 
Artele și lit spații de timpă, întru adevări, servi, 
sueta catiac.] cumit ammii dice, de epocă de întâlnire 
tutor acellor, care s'aii ardicatii mai înaltă în. ate, 
de la reînvierea culturei pînă în dilele nâstre, şi 
vre o.câtor va d'în aceia care ai  făcutii asse-: 
menea în littere. Eli coprinde: cei d'in urmă 19 
anni al vieției lui Leonardo da Vinci, partea fecun- 
dă întregă a acelleia a lui Raffacle şi acelleia alui 
Corregio, cellii mai frumosii terțiii al viețielor, ap-. 
prope. centenarii, alle: luă Michel Angelo și lui Ti- 
tianii, ultimi 24 anni ai vieţiei lui "Machiavelli şi 
33 al lui Ariosto. O pură întîmplare veni să mai 
adaoge la strălucirea artistică a acestei scurte pe- 
riode,. Acâsta, fu descoperirea, la începutul secolu- 
lui, a doo din celle mai frumse bucăţi de sculp- 
tură antică: a lui Apollon. cellui d'în Belvederii, î 
ruinele vilei lui Neron la. Antium, la 1503, și a 
grupului lui Laocoon, într”o vie d'in mahalalele 

- Romei, la 1506: descoperiri, mai cu s6mă cea d'în 
urmă, care fură salutate de republica artelor în: I- 
talia, ca unii auguriii ferice, 

In primi anni ai acestei epoce, Leonardo da 
Vinci termină pictura sa a Cinei. Concetăţenul | 
Deea Aa |stil, Michel Angelo (1474—1563)—formatii, 
în genă prin studiul operelor lui Masaccio, și“care, 
prin dissecțiunea unul mare numârii de cadavere 
homenesci, agiunse la acea cunnoscințiă perfectă a 
„myologiei, de care ficu o paradă admirabilă, . mai 
cu-s6mă în pictură — în vîrstă de 26 de anni la
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începutul secolului, produsese multe d'iu . capetele 
salle d'operă, între care, statua. lui Bacchu d'în mu- 
“scul degli” Uflizii la Florenția,: și, în cursul e- 
pocei de care ne occupămi, sxecutii, între altele; 
pe David, de la intrarea palatului Vecchiii, şi mo- 
numentul lui Tulii II, în vicţiă acellui papă chiari, 
căre 6lii commandasă — monumenti, âle cărui fi- 
guri sânt respândite între, Roma (Moise d'in San 
Pietro în vincoli) și Florenția ; el zugrăvi, d'în o:- 
dinul acelluiașă pontefice, tavanul capellei Sixtine 
(1508—1512); înălță (de la 1526 înainte) partea 
“superiGrii- a Palatului Farnese, la Roma, pentru 
cardinalul „Alexandru Farnese — pe urmă. papă, 
subt, numele de Paul UI (1534—1550)—pe dessem- * 
nele lai Antoniii da Sangallo, de care vommii vorbi 
mai giosit; înaltă Capella Medicilor, în: bisevica 
Sântului Laurentii la Florenţia; şi începu (1534), 
d'iîn ordinul lai Ulementii VII (1523-—1534) — uni 
alti Medici — pictura sa imposantă a udecăţei 
de apoi, iarăși în capella Sixtină. 
Raftele. Î ÎN 'prinaul auni al secolului, Rafiaele, în 
virstă de 17 anni, începu a se face cunnoscutii, prin 
picturele ce execută la Citta di Castello, pentru Vi- 
telli, seniori acellui orași. In cursul cellor doo= 
deci de anni, ce mai trăi de atunci, talentul săi 
percurse tâte virstele artei, de la aceia a dureției 
contornurilor, a uscăciunei modelatului, a slăbiciu: 
nei tonurilor, a sărăcici de composițiune — qua 
lități ce era datori studiului. modelurilor, d'in se- 
colul: XV-iea, şi lecţiunelor dascălului sâii, Peruginul, 
şi care constituă prima manieră a sa, a cării spe- 
cimenul cellă mat perfectii este,. Sposalizio d'in ga-



304 1500—1535 D. L. CHR, 

“leria Brera la  Milani — pînă la penellatele largi, 
la tintele vigurâse, la formele. pline, la bogăţia de 
composițiune: caracteri ai.acestei epoce' de perfec- 
țiune a artei și al manicrcă -salle cellei a, troiea, 
pentru care, era, datorii studiului operelor lui Ma- 
saccio, lui Leonardo da Vinci, lut Michel Angelo, 
şi povetzelor lui Fra-Bartolomeo, de care vommi 
vorbi. În acestii scurti spaţiii de timpii, elii exe- 

»cută acea mulțime de picturi admirabile, d'în care, 
mai că nu este galerie-în Europa, care să nu pos- 
sede câte unele; execută, de la 1508 înainte, prin 

- însuși elă și prin scolari. lui, d'în ordinul lui Iuliu 
II și lui Leon X, frescele majestâse, care ait fă-. 
cutit pentru totii-d'a una celebre patru săli d'in Vati- . - 
cană, acellea grați6se alle logielor, și o mulțime 
de altele, care formă principala pod6bă a multor 
nonumente din “Roma; dirisse, de la 1514 pînă la 
morte, construcțiunea basilicei Sântului Petru. 
Cormegio.'. | În: cursul cellor paispreţece anni, de la 
1520 pînă la 1534, Corregio execută numersele 
picturi pe pânză, care, ca și acellea alle lui Raf- 
faele, sânt pod6ba galerielor principale, ȘI —— pen- 
tru preţiuni, a căror modestie contrastă, 'admirabili 
cu liberalitatea încuragiărilor, ce principi Şi mari pro- 
digaă cellor alți mari artisti d'în timpul săi — 
accoperi, cu frescele: salle celle magice, o cameră. 
a staritzei mânăstirei Sântului Paul (astădi Sântul 
Ludovicii) la Parma, și cupola, bisericei mănăștirei 
Sântului Ioanii și aceia-a cathedralei, în acelaşi o- 

“rașii: fresce, în care arătă acea înţelegere admira- 
bilă a părței optice a artei — aceia a. legelorpros- 
pectivei și a secretului 'scurtărilor, - :
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miutauă. ) Titianii, atâtii de îmbuibati de honoruri 
- Şi de liberalități, de Senatul Vencţici, de Alfonsii 1 
MESste, duce al Ferrarei (1505—1534) — birba- 
tul celebrei Iucrezici Borgia — de papa Paul III 
si, mal cu smă, de imperatorul Carli V (1416-- 
1558), şi care declină invitările lui Franciscii I și 

“lui Leon Ă — mai că nuzugrăvi de câtii pe pânză; 
și arii fi peste putințiă a face o allegere, în lunga 
listă a capetelor-d'operă, ce execută în cursul a- 

cestor 32 de anni. In acesti timpii Ariosto (1474 

Arioste.  )—1533), homii de statii în servițiul Esten- 
silor d'în Ferrara, compuse numerâsele salle poesii, 

așa pline de grație, întrunit stylii și într'o. xersi- 
ficațiune mai presusit de ori ce critică. În epopea 
sa Rolandii furiosul, se admiră mai cu sâmă natu- 
ralul și perfecțiunea cu care mânuesce, unul după al- 
tul, genurile celle mai oppuse. In cursul celor de- 

Machiaveni. ) ce anni de la 1514 pint la 1524, Ma- 

chiavelli (1469 —1527),.altii homii de statii, în ser- 

viţiul republiceă Florenției şi apoi al Medicilor, 

scrie acelle opere devenite -celebre: Principele, 

Commentarii assupra lui Titu: Liviii şi Ihsloria 

Flovenţiei, Win care, cea din urmă, mai cu osebi- 

re, este admirată pentru adâncimea reflexiunelor; și, 

prin chiaritatea dicțiunei şi prin eleganția și puri- 

tatea |. stylului, adduce aminte, : pin la 6re-care 

puntii, frumâsele modeluri alle antichităței. 

încoexeenarij O dată ce ammii datii socotâlă de fic- 

Spa ariei. | care phasă nouă, a litterilor și a fie- 

căreia din artele frumose, de la reînvierea lori, 

pînă la epoca cândii agiunseră la gradul supremii 

de perfecțiune, nu mal intră în planul astci opere, 
*
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de a face o analysă critică a producțiunelor ge- niului acestor hâment. Ne vommii mărgini nu- 
mal a aședa că, în pictură, Michel Angelo, Rafia- ele, Titianii și Corregio, deosebiti că fură, în cel 
mai înaltă gradii, maestri regulelor, prin care ar- 

„ta se complectase în acea epocă de perfecțiune, mai remaseră neimitabili: cell d'ântâii, prin grau- diosul — care distinge assemenca operele sallu 
de sculptură și de architectură — și prin Sciinția 
adâncă și îndriznâla dessemnului, în represintațiu- 
nea trupului homenescii ; Titiani, prin acea com- binare harmoni6să, a tintelor, care formă încânte- 
cul nedefinibilii al coloritului; Corregio, prin magia 
disposițiunei Juminelor și umbrelor, care formă 0= " biectul stiințici chiaroscurului, Și prin grația po- selor -și “expressiunelor — grație ânsă, în care, unii Sustii mat delicatii nu pâte lipsi de a ved6 o 6re- care effectațiune —; în fine Raftaele, Homerul pic- turei, prin împreunarea tutor acestor deosebite se- crete alle artei, în unii gradă puţinii inferiorii a- celluia al fiecăruia din cei Palţi, prin o mare” bogă- ție de imaginaţiune, prin dulcâția expressiunelor și, mal cu s6mă, prin feumuseţia și nobilitatea typu- rilor și grația și agevoleția 'poselor, care, în unele creațiuni alle salle (Madonna della Segiola,. subt raportul typurilor; Silyllele, subt acella al post- lor) attingii pâte la idealul anticei. -Trebue să mal adăogămii, că acesti principi ai artei fundară ade. verate scoli: Rafael, pe aceia a Romei, assupra căeia, influinția sa făcu loci, după m6rte”i, acel- leia a ivi Michel Angelo;. Corregio pe aceia a Par-
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mei, Titiană pe aceia a Veneţiei, cea mal bine 
definită dîn t6te. | 
AMI artist și După ce ammii addusă aminte aceste 

ani mari. | nume, ari fi de.prisosii a enumera pe 
cel alți scriitori și artistiat acestei epoce, de nu. 
căci, pintre dinşi, uni fură cu pre pucinii inferiori 
acellor coryphei, și căcă fie-care din ci ară fi pu- 
tută face “gloria veri cărei alte epoce. Astii-felii 
sint: în sculptară, Florentinul Baceio Bandinelli (1487 
—1559), cei doi Sansovino — Andrea Contucei (1480 
—1534) şi Iacopo Tatti (1479—1570) — mai cu 
sâmă cell dântâii, care execută minunați bassi- 
relievi în Sânta Casa la Loretto; în architectură, 
cellu (al doilea dintre Sansovini, — care înălță 

bibliotheca, zecea, biserica Grecilor s. a., la Vene: 
ţia — şi aceia care, ca și Michel Angelo și Raf- 
faele, își associară numele cu construcțiunea Sân- 
tului Petru: cei. doi Sangallo, — Tulita. (1463— 
1517) şi nepotul sii Antoniit (1482— 1546), dupt 
dessemnele căruia, fu înălțatii magnificul. palaţii 

Farnese, de care ammii vorbită mai susii — și Bal- 

” dassare Peruzzi (1481—1536), care ma! înălțiă pa- 
latul Massimi toti în “Roma; în pictură: Domini- 
canul Baccio della Porta, cunnoscutii subt numirea 
de Ira-Bartolomeo (1469—1517), formatii de stu- 
diul maestrilor epocei precedinte, mal cu s6mă al 

“lui Leonardo da Vinci; scolari și imitatori acestui 
dîn urmă: Giannantonio Razzi, dissii II Sodoma 
(1479-1554), Bermardino Luini (inortă la 1530), 
Domenico Beccafumi (1484-—1549), scolarul lui So- 
doma, și Gaudenzio Ferrari (1484—1550); scolari 
lui Raffaele: Bartolomeo Ramerghi dissii Bagnaca-. 

>
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vallo, după locul” săii de nascere, (1484—1542), 
Giulio Pippi, (isi Giulio Romano. (1492—1546), 
şi Caravaggio (1495—1543); cei din scâla veneți- 

"ană: Giorgione Barbarelli (1477 —1511)—care exer- 
cită o mare influințiă assupra acellci scoli Și as- 
supra lui. Titianii chiarii, primul care tractă pae- 
sagiul ca subiectii principalii—Antonio Licinio da 
Pordenone (1483—1540), Alessandro Buonvicino; 
dissii. 17 Moretto (mortii la 1547), şi Fra-Sebasti- 
ano del Piombo (1485—1557); înfine Andrea del 
Sarto (1488—1530), formatii de sineși și care, prin 
grație și naturali, se appropie de Rafiaele chiarii. 
Unii mare artistii al acestei epoce, care iartși nu 
pâte fi trecuti cu vederea, mai fu celebrul săpătorit 
în pietre tari, Ioan dissii delle Cornuolle, care imită 
antica, cu o rară perfecțiune. În litere, mai fură: 
Veneţianul Cardinalul Bembo (1470—1547), remar= 
cabilii, mai cu s6mă, pentru puritatea stylului po- 
esielor salle italianc și pentru perfecțiunea; cu care 

„imită pe acella al lui Ciceron în latinesce; grațio- 
sul și dulcele Napolitanii Sannazar (1478—1530); 
Aretinul (1492—1547), devenitii, din nenorocire, 
atâtii de celebru, prin limbagiul. licenţiosii şi '0b- 
scenii al satirelor, ce asvirlea assupra acellora, care 
refusaii ai satisface cupiditatea, și care, despre 
altele, nu. sânt lipsite de frumuseți poetice. 

în Germane) Acestă epocă, mai cu osebire a artelor 
Gia de | frumoâsc, nu fu astii-felii numai pentru 
Italia: In Germania, Petru Vischer d'în' Nurem- 
berg (1460 —1529), artistă apprâpe necunnoscută a- 
fară din ţ6rra sa, -execută (1506—1519) sicriul 
Sântului Sebaldii, în biserica: de acesti nume, în 0!
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roșul stii de nascere: operă.remareabilă de archi- 
tectură în miniatură și de metallurgie, remarcabilă 
mai cu osebire pentru mulţimea statuettelor, și bassi- 
relievilor, care nu sint în giosul nici unui din 
capetele-Woperă alle sculpturei italiane, sai subt 

- rapportul naturalului şi varictăţei attitudinelor, sait 
subt acella al eloquințici expressiunelor physiogno- 
„mielor, saii subt acella al frumuseţiei draperielor. 
„Picturele lui Lucca Cranach (1470—1533), din îm- 

“ pregiurul Bambergului, de şi defectudse subt rap- 
portul execuțiunei, şi, mai cu s6mă, acellea alle lui 
Albrecht Durer (1471—1528) din Nuremberg, cellii 
mai mare pictorii ce a produssii Germania, remar- 
cabile pentru o extremă adâncime de sentimentii, 
pentru poesia, lorii, de și tristă, pentru vigorul co- 

“ lorilor, arată ceia ce acesti hâmeni arii fi pututii 
deveni, daca. educațiunea simțului. lorii estheticii 
Sarii fi făcutii, de o natură şi de nisce monumen- 
te ca acellea alle Italiei. Lucea d'in Leyde (1494 
—1533) şi Ioan Schoreel din Alkmar (1495—1590), 
scolarii al lui Durer, formatii pe urmă în Italia, fur& 
iarăși artisti de primul ordinii și fundară, în. ț6r- 

- ra, loră(Iollanda), acea seslă, atâtii de fertilă în 
" axtisti mari, unii secolii: mai târdii, 
Șrictiratie] O inaintare immensă, în chalcographie 
în lemaii. 7 şi în săpătură în lemnii, se mai băghă 
de sâmă în acestă epocă, subt Albrecht Durer şi 
Lucea din Leyde, pe care citarămii între pictori 
din nordul Alpilor, şi subt celebrul Mare Antonio 
Raimondi d'în Bologna (1488— 15416), care fu ho- 
noratii cu prieteşugul şi cu povetzele lui Raifaele, 

lui Giulio Romano ş.a. Între stampele lui Durer, de
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pe lemnii câtă și de pe aramă, și acelea, alle lui Cra- 
nach, de pe lemni, sânt unele de o mare perfec- 
țiune; și chalcographiele lui Marc-Antonio mai cu 
semă — de şi lipsite de cliiaroseurii și de colo- 
rul localii, qualități ce acea artă nu căpită, de câti 
maj -târdii — sânt, subt celle Talte rapporturi, de 
o frumuseţie, care €lii pune în rândul cellor mai 
mari cbalcographi ai tutor timpilor. Acesteiași e 
Incislunea 1 poce apparține și născocirea incisiunei 
prin apă tare, pe care Albrecht Durer fu din pri- 
mi a practica, daca nu îl fu născocitorul, după cumii 
se crede. ” Si | 
Aasraphia) Acâstă, epocă mai vedu începândii întlo- 
rirea. celebrei typographii, pe care unii erudit I- 
taliană, Aldi Manuciti (1449—1515), aședase în 

"Veneţia, pe la sfirșitul secolului precedintii (1494), 
și d'în care, subt Aldi chiarii și Subt fiul săi Pau] 
(1512-1574), eşiră acelle edițiuni alle autorilor 
classici care, pentru îngrijirea lorii typographică 
şi pentru correcţiunea lori: — mai cu sâmă autori 
latini -- ati agiunsii a fi podâba bibliothecelor cel - 
lor bogate. Se vede că, în cursii de mat multii de 
unii secolii, de la acâstă epocă înainte, producțiu- 
nea. de ediţiuni frumose de cărți, fa mai multă da-" 
torată passiunei unor indiviţi, de câtii reclamată 
de trebuintza, unei porțiuni întinse a socictăței. Aldii 
fu ruinatii. de dinsa. E 
gezaeziaiele! Spre acellaşi timpii (1502), unii nobili” * 
francesii, Heanricii Stephanii (1440—1521), renun- 
ciă la tâte privilegiurile nascerei salle, ca să aș6- 
de în Paris acea typographie, care, multiplicată 
subt cincă generațiunt eșite d'intrinsul, agiunse a- 

.
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tâtu de celebră; şi din cei doispregece membri, 
cei mai cunnoscuţi, ai acestei familii, doi fure rui- 
nați de acestă passiune, și inuriră în spitalii. 
pieratura] Litteratura francesăi făcea şi ea, in cur- 
„sul acestei cpoce, unii passu insemnatii subt Cle- 

mentii Merot (1495-—1544). poeti epigrammatici 
admirată, pentru fineţia batiigiocului şi pentru gra- 
ţia glumei, însocite cu gustul exquisitii, ce autorul 
triifsese din vidția sa la curtea lui Franciscă I. 
În aceiași epocă trăia gânditorul ridătorii și plinii 

de spiritii Lucianul timpului seă, Rabelais (1483 
--1553), adevăratul tată al limbei francese. Ope- 
ra sa principală, romantzul Gargantua și Panta- 
gruel, fu însă scrissă in epoca urmnătâre, i 
Sciinţiele. A 1 În sciinție, pe cândit Zurichesul Para- 

celsu (1495—1541) — care ânsă îmbogăţi thera- 
peutica cu multe substanţii — profana sciinția, 
prin ciarlataneriele salle, nai multii de câtii prin vre 
uni: mysticismu de convicțiune; Copernicii (1473— 
Copemică ș.a! 1518), Prussianii, scolarii al universităţei 
Cracoviei, Je urmă perfecționnatii i în aceia a Boloniei, 

opera într însele o revoluțiune, analog zii cu aceia care sc 
făcuse, în artele frumose, cu doi secoli mat nainte. 

In nici unii timpi spiritele superidre nu se 

putuseră mulțurni de systemele lumei al lui Apol- 
loniii d'in. Perga şi al lui Ptolemeii, pentru expli- 
carea mișcărilor apparinte alle trupurilor ceresti. 
Mulţi din cet Vechi, dupe cumit amuni văduto, lua- 

“seră partea opiniunei lui Philoluii şi cellor alţi 

pythagorici, ori și câtă de paradoxală părea 1); în- 
tre cei Moderni, învătzatul Cardinalii Cusa o susți- 

1) Veai pag. 59, 69, 81. 107,
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nuse, în prima jumătate a, secolului XV-iea ; în cur= 
sul acestei epoce chiar, nu lipseaii învătzați, astii- 
felii precumii Celio Calcagnini d'in Ferrara (1479 
—1541), care o susțineaii assemenea. Copernicii 
intreprinse a suppune questiunea, unei cercetări se- 
riose; și, după o comparațiune neparțială, a deose- 

„bitelor systeme propusse, illuminatii mai cu semi, 
se (ice, de unii passagiii al Satiriconuluă lui Mar- 
țianii Capella, autorii d'în secolul V-ea, și de ceia, 
ce a credutii găsi în Ciceron şi Plutarchii, despre 
idecle lui Philolaii și alle cellor alți pythagorici, se 
hotări (1507) pentru systemul cunnoscutii subt nu- 
mele săii. și după care, pământul săvirșesce, pe fie- 
care (li, o mișcare de rotaţiune pe axul săi, şi des- 
cric, pe fiecare anni, o revolutiune îupregiurul 
sOrelui: centrul mișcărilor tutor planeților. De a- 
tunci consacră treideci şi șâse anni .de muncă, la 
verificarea, systemului stii prin caleulii Și observațiu- 
ne; şi tocmai la 1543, în cellă d'în urmă anni al 
vieției salle, publică resultatul, în opera sa: De re- 
volutionibus orbium coelestium. Tâtă . acâstă lu-. 
crare, dară mai cu sâmă descoperirea, parallelismu- 
lui perpetuii al axului pământului, ca pricina va= 
riațiunei stagiunetor, și explicațiunea ce dete .pre- 
cessiunei equinoxilor și stațiunelor și retrograda- . 
țiunelor planeților, sânt producțiunele unei minți 
sciintifice rare. De şi mathematicii de primul or- 
dinii, mecanica timpului sâă nu îi dea ânsă midjlo- 
cu), de a respunde obiecțiunelor redicate, d'iîn pun- 
tul de vedere al acestei sciinţie, contra doctrinei miş- 
cărei pământului: şi astii-felii, daca acea mecanică arit 
fi fostă adevărată, . systemul săi arii fi fostii gre-
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şitii. “De aceia, de și acesta explică cu desăvirșire 
mai t6te mişcările apparinte alle trupurilor ceresci, 
a trecuti unii secolii, pînă cându mecanica lui -Ga- 
lileo să vie să răssipâscă rătăcirele. . În acellașt 
timpi, unii altii mathematicii și astronomii germanii 

din Nuremberg, I. Werner (1468—1528), deter- 
mina, obliquitatea eclipticei în acellii timpii;și, prin 
comparaţiunea posițiunelor assemnate. unor stelle, 
în tablele lui Ptolemeii și în celle alfonsine, cu 
celle observate de dinsul, computa, cu mai multă 
exactitate de câtii pină aci, mișcarea de preces= 
siune a equinoxilor. Pe lângă alte servițiuri ce fă- 
cu astronomic, clii mat indică methoda de a de- 
termina longitudinele geographice, prin distanţia 
abgularie intre” lună şi 6re-care stea. 
Geogaphia. | Pe cândii Copernicii opera indrăznâtza 
sa revoluțiune, în sciinția, care are de obicctit: rap- 
porturile între pământii şi celle Palte. trupuri alle 
systemului solarii; învătzatul eneyelopedicii Ger- 
manii, Sebastian Munster (1489—1552), intreprin- 
dea restaurarea acelleia, care se occupt de confi- 

gurațiunea şi situațiunea, „relativă alle deosebitelor 
părți alle-suprafăcici lui. Totii o dată, o mare iz-.. 

vrima căi -Dendă în navigațiune, comparabilă, în în- 
camnavisaţi- | drăznâla concepțiunei, cu acelea alle lui 
Colombi: şi Gama, din epoca precedintă, veni să 
mai de noțiuni positive, de cea mai înaltă impor- 
tanțiă pentru acestă din urmă sciinţiă, şi să, cres- 
că gloria sciințitică a acestei epoce, precumi des- 

coperirea lui Laocoon și a lui Apollon din Bel- 
vedere o făcură, pentru cea artistică. 

- Potrivitii vestitei liniei de demarcațiuuc, tras:
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să de papa Alexandru VI ( 1492—1593), agiunehândi 
„cineva la Moluce, pe callea răsăritului, aceste in- 

sole -atâtă de dorite cădeaii în partea globului, 
affectată Portugalului; de vreme ce, daca arii fi : 
pututii cineva agiunge la dinsele, pe calea appu- 
sului: — în care se încetase inrăși de a se mai 
crede, de cândii cu descoperirea continintulul A- 
mericanii — elle puteai fi revendicate, cu atâtaşi 
rațiune, de Spania. Magalhaens, Portughesii, a-! 
tunci în serviţiul lui Carli V, ofteri acestuia de a 
afla acestă, calle. Plecă d'in Spania la 20 Septem- 
brii 1519, se diri/se spre Brasilia, urmă țermuri- 
lei, pînă la gura strimptârei, căreia 6lii dete nu- 
mele săi, o trecu de la 21 Octombriti pînă la 28 
Noembriii, intră, primul 'd'intre Europiani, în ocea- 
nul Pacificii şi, în trei luni şi doogeci de qille, a- 
giunse la Philippine, unde fu uccisii. “Tovarășul 
stii, Scbastianii del Cano, merse la Moluce Şi se 
întârse, pe la Capul Bunei Sperauţiei, în Spania, 
unde agiunse peste trei anni și doodeci şi noo de 
dille de la plecareii. Acâstă primă călătorie de 

"circumnavigaţiune ficu, ca să qicemii astii-felii, a 
se pipăi sphericitatea pământului. o si 

: Trebue să fie bine înțeles, cumi anumii nai 
dissiio, în ună cadru atâtii de restrinsi, ca acella 
ce ne ammi însemnatii, în fie-care epocă nu pu- 
temi menționna, de câtii personnagiurile celle mar 
emininte; nu putemii semnala ae câtii conquistele 
de căpetenie făcute de intelligințiă, acellea care ai 
făcutii revoluţiune; și sântemiă siliți a neglige o 

„mulţime de hOmeni celebri și, în sciinție, o mul- 
țime de descoperiri mat Duginii importante, delegi -
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nouă, de phenomene nouă, de. procediri nouă, de 
substanții nouă, de proprietăţi nou& de substanții 
cunnoscute s. a.: descoperiri făcute, înti'odi în una, 
întraltă di în alta, d'în regiunele, ce intelliginția 
homenescă explor& cu plăcere, şi care îmbogățeau 
constantă sciinţiele existinte, sai se accumulai ca 
o maia pentru sciinţiele, care erai a nasce mai 
(ârdiii, Și acestii systenuti silitii de exclusiune va 
avi o applicaţiune d'in ce în ce mai întinsă, cu 
câti, prin mersul timpului, abundanţia materiei 
va cresce. | a 

E eminenlei În historia politică, amnmii avutii oceasiuue 
a ved6, că acâstă epocă fu aceia a resbellelor ita= 
liane alle lui Ludovicii XII și Franciscu I], regi 
Francie). Ea mat fu aceia a domniei (1509—1547) 
lut Henricii VII în Anglia; a desbinăret addusse, 

"în biserica Occidintului, de reforma proclamată 

(1517) de Luther (1483—1546); a primelor res= 
belle în Gemania, căror dete locii ea;:a disjunc- 
țiunei definitive a Suediei de Danemarca, de către 
Gustavii Vasa, care făcu a se allege rege ei (1512). 
Atunci țrăi şi Ignatiii de Loyola (1491-—1556), 
care fundă, la 1534, ordinul Jesuiților, 

Ş. II. Inavuţire a mathematicelor și sciinţielor na- 
turale. — „drta şi litteratura se mănținii în u- 
cellaşi gradă. — Artele veînvierei trecii Alpi. — 
Însemnată înaintare a musicet. — Frumâsă epocii 
a typoyraphiet — Începutul litteraturei de cru- 

| ditiune, au 

10 Dr Epoca de la 1535 pin€ la 157 este re
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Şeiintiele na-) marcabilă în historia sciințielor, prin 
sborul ce luă atunci, mai în particularii, studiul sci= 
ințielor naturale, Misnianul Agricola (1494—1855 
se consacră studiului mineralelor, la.minele de ar- 
gintă de la Chemnitz, unde era întrebuintzatii de 
către celebrul Mauriciii, duce, pe urmă. electorii, al 
Saxoniei; şi Și, prin importantele salle lucrări, merită 
titolul de tată al mineralogiei. Encyclopedicul Zu- 
richesii, Gesner (1516—.1565), si Bolognesul Ulysse 
Aldrovandi (1522—1605) studiară, fie-care în par- 
te'şi, historia, naturală a animalilor și—cu tâtă pue- | 

rilitatea unora d'în observațiunele lori— deveniră taţi 
zoologici moderne, prin operele remarcabile, în care 
sint consemnate acelle observațiuni: Jistoria ani- 
malium a cellut Wântâiii, IIistoriele deosebitelor.ge- 
numi de animali alle cellui d'al doilea. Studiul 
viețici plantelor renăscu subt Gesner chiarii și, mai 
cu sâmă, subt Andrea, Cesalpini- 4519— —1603) d'în 

Arezzo, care dete- prima, classificaţiune, de și pe 
uuii systemii defectuosii. Bruxellesul Adrea Vesale 
(1514—1564), perfecționnatii în. sc6la Parisului, 
unde făcu unii numării necredibili de dissecțiuni, 
medicii al lui Carli V și al lui Philippi Il (1556 
— 1598), deveni tată anatomiei moder: prin ma- 
rea opera sa: De corporis humuani fab ua (1543), 
ilustrată, după uni, cu ajutorul lui Titianii. Ga- 
briele Fallopio din Modena (1523—1563), în parte 

„scolarul să, și Bartolomeii Eustachi. ( 1570) d'in 
pregiurul Anconci, mai îmbogățiră acâstă sciințiă, 
cu unii mare numării de descoperiri și de obser- 
vațiuni de. cea mai inaltă importanțiă. Francesul 
Ambrosiii- Parc (mortii la 1570), medicii successivii
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a cei patru regi ai Franciei de la Henricii Ilpină 
la Henric III, merită titolul de tată al chirurgiei 
moderne, prin numerâsele și importantele perfec- 
ționntirț, ce adduse acestei ramure a medicinei, şi 

prin talentul varii cu care o practică, 

Geographia-) În acesti'și epocă, do învătzați belsă, Ge- 
rard Mercator (1512—1594)—al cirui nume este 

„celebru prin projecțiunea spheret, ce imagină și care, 
în aceiași epocă, fu applicati, de mathemathicul en- 
glesii Wright (7 1615), cu atâta avantagiii, la cons- 
trecțiunea cartelor marine—și Orteliii (1527—1598), 
ceva mal târgiii, începeaii, assupra geographici, lu- 
crări care îl punii, înpreună cu Munster!), în nu- 
mtrul restauratorilor acestei sciinție, şi de care ur- 
mară a se occupa, în totii cursul epocei ur- 
mătore,. 
Mari înain- 
tări alle ma- A 
thematecilor, 

Mathematica pură si applicaţiunele ei 

erai și clle acumit destulii de înaintate, 
ca mulți d'în aceia care le cultivară să fi devenitii 

celebri. Niccola Tartaglia (1510—1557) d'in Brescia 
applică primul sciinția calculului, la artilerie, și Î- 
magină vestita formulă pentru soluțiunca cquațiu- 
nelor de al treilea grudii, pe câre avu meschine- 
ria a ține secretă, și care este cunnoscută subt nu- 

“mele lui Cardan (1501-—1572)-—philosophit şi homii 
de sciințiă remarcabilă, din Pavia, cărui o com- 

_muhică, subt reservă și care, cu tâte acestea, o 
publică. Cardan însuși "făcu şi clii multe servițiuri 
mathematicei. Bolognesul Ludovicii Ferrari (1522 
"—1566), scolari al lui Cardan, între altele, ima- 

1) Vegi pag. 313,
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gină ingeni6sa methodă de-a resolve. equațiunele 
de al 4-a pradă, reduchândule în equatiuni cu- 

bice ; Sicilianul Maunolico (1494—1575) întroduse 
o manieră nouă de a tracta sectiunele conice, ima- 

„&ină theoreme nouă în optică, întroduse -regule su- 
periori în operatiunele algebrice, și îmbogăţi arith- 

metica, cu proposițiuni și methode, care îi -sânt. 
datore acea formă și acellii spiritii, care le appro- 
pie de acellea alle algebrei. In ecellași timpi, în 

„Germania, Saxonul Stifelii (1509— 1567) adducea 
„Şi elit perfecționnări algebrei şi notațiunei «i, și 
mathematicul portughesti, Petru Noniu (1492— 
1377), născocea și eli (1542) systemul de graduare 
a goniometrilor, cunnoscuti subt numele săi. 
Atelodedes: În artele de dessemnii în Italia, Rafia- 
pl ele și Corregio nu mal erai; dară pe- 
nellul lui Titianit continuă, în cursul tâtei acestei 
epoce, a întinde pe mușama vidţia, împodobită cu fer- 
mecul coloritului inaginațiunei salle; şi Michel An- 
gelo termină ” capetele-d! operă, ce începuse pe la 
sfirșitul epocei precedinte, și produse. multe altele, 
între care, insiemul palaturilor, care formă piatza 
Capitolinlut la Roma, subt pontificatul lui Paulu III. 
În cursul ultimilor şâptespredece anni al viețiet 
'salle (1546-1563), subt pontificatele lui Paulu 111 
și Piu V, elii mal dirisse lucrărele construcțiunel 
Sântului Petru, pe unii planii de creaţiunea sa: plani 
care, cei ce ait fosti în condițiune a "li judeca, 
regreti: că nu a fostii urmatii de architecți care 

- ai venitii după dînsul. - Atunci el avu occasiune 
a înălța toba cupolei acellei basilici: realisarea în
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parte a visului vieției salle, de a înălța Pantheonul 
în acri ?). 

Pe lingă Michel Angelo și Titiană, artele de 
dessemnii în Italia număraii, în acestă epocă, multe 
alte nume, nu.mai pucinii celebre de câtii acelica 
alle epocel precedinte. În pictură furc: mari colo- 
risti al scolei venețian, Iacopo Robusti, dissii I/ 
Tintoretto (1512—1394), și Paolo Caliari, dissă 
Paolo Veronese ( 1520—1588), care, câte Uneori, 
at întrecutii pe dascălul -lorii Titiani; Gianbattista | 
Moroni (? 1510— după 1578) de pe lângă Berga- 
0, care în portrait eguală pe Titiană; Angiolo 
Allori, dissi II Bronzino (1522 —1570); Daniele 
Ricciarelli dissi Daniele de Polterra (1529—1566), . 
sculptorii atâtași mare. câtii şi pictorii; demni sco- 
lară al lui Michel Angelo. În sculptură, fură: Flo- 
rentinul .Benvenuto Cellini. (1500-—1570), pe care 
nimeni nu a egualatit, mai cu sâmă în argintărie: 
Neerlandesul Giovanni da Bologna, 'in Douai (1524 
—1608), forinatii de Michel Angelo, În architee- 
tură. fură: Galeazzo Alessi d'in Perugia (1500— 1572), care înălță celle mai frumâse palaturi în Genova; Giacomo Barozzio din Vignola (ducatul Modenei. (1507— 1573), care înălță splendidul cas- tellă de la Caprarola, pentru cardinalul . Alexandru Farnese, nepotul lui Paulu III; dete, pentru con= ștrucținnea Escurialului, dessemnele care fură pre- ferate peste, acellea alle altor dooţeci și doi de concurrinți; dirifse construcțiunea Sântului Petru, de la 1566 pin€ la morte, la 1573; și astă re- 
————— . 

1) Vegi epoca următâre,
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gulele- artei, în opera sa plină de sciințiă, Zraclatii 
despre cet cinci ordină, Florentinul Bartolomeii 

Ammanati (1511—1592), care fu totii-0-dată unii 
sculptorii distinsii, și al cărui punte della Santis- 

sima Trinita (1569), în orașul săii de nascere, e- 
ste priviti ca cell mai perfectii monumentii în a- 

„cestii genii, pînă în midjlocul secolului (în urmă; 

„Andrea Palladio d'în Vicentza 1518—1580), unul 
“Min cei mal originali în întrebuintzarea. regutelor 
artei antice, între numerâsele monumente alle că- 

ral, sânt -bisericele, San Giorgio Maggiore (1556) 
și a Redermptorului (1576), la Veneţia; Napolitanul 
Pirro Ligorio (morti la 1583), care dirisse con- 
strucțiunea Sântului Petru, mai ântâii cu Vignola, 

pe urmă, pînă la mârtei, singurii, s. a. - 

„Artele în-) Pe cândii urmaii astii-felii a, străluci în 
m6se alle 1 

taliei impvr-? Italia, artele reînvierei, care pînă aci nu 
Prauţia. 7 cunnoscuscră, de câtii acea ţerră, drept pa- 
trie, începit a se face cosmopolite, mulțumită relațiu- 
nelor înmulţite între acea ț6rră şi cea altă parte a 
Enropei oecidintale, pe care ammii semnalatii la în- 
ceputul paragraphului precedintii. În Francia,: ar- 
chitecți: Petru Lescot (1510—1571) și, dupe o 0-. 
piniune priimită cu ușurințiă, Philibert Delorme 
(+ 1578) egualară pe contimporani lorii d'în Italia. 
Faciata horologiului a palatului Louvre, de ceili 

dântâiii, este privită, pentru puritatea stylului și 
pentru frumusețea proporțiunelor, ca unii capă-d'0- 
peră, de care Italia chiarii offeră pucine exemple. 
Sculptori, Ioan Goujon (1520—1572), victimă, după 
0 tradițiune, a omorului d'în dioa de Sântul' Bar- 

tholomeii, şi Germani Pilon (1515-1690), pro-
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dusere opere admirabile în stylul antici, dintre 
care, acellea alle cellui d'ântâiă, mai cu sâmă, îl 

procurart.- supranumele de. Phidia francesi. Unit 
altii” sculptori ;.fvancesii de primul ordinii,. Ioan 
Cousin (mortii la 1585), fu celebru mai cu semă ca 
pictori; şi picturele lui,. cu t6tă Gre-care uscăciune - 
de stylii, totii mai sint admirate pentru correcțiu- 
nea dessemnului și pentru ințellegerea anatomiei. 

- Tpintre , acesti mari, artisti, se scie, că . Philibertiă 
Delorme și Ioan Goujon fuseseră formaţi în Italia; 
dară nu se scie, daca, aii fostii făcutii assemenea 

și Petru Lescot şi Germană Pilon. ; Câtii despre 
Ioan Cousin, este certii, că elii se formă de sineşi 
“în Francia, prin capetele-b'operă, ce Franciscu | 
adduse accolo d'in acea. (âră. -- 

Dară triumphul gustului reinvierei în. Fran- 

qia este datoratii, mai cu semă, pictorului floren- 
tinii Rosso dei Rossi (1496—1541), dissi Maitre 

Rouz, şi lui Franciscu Primaticeio din Bologna 
(1512-1570), pictorii, sculptorii și architectiă; ad- 
duși de Franciscu I, şi care dirisseră ,suceessivii, 
pînă la mortele, tote lucrărele celle. mari de înfru- 

musetzare de accolo. : 
Artele frumâ-) ÎN Germania, “pictorul, Hans “Holbein, 

ne] arin Aussbourg sati di in Basilea 151 pia in Augsbourg (1515 
—1551), cu celle Palte qualităţi, ce posseda în unii 
grad. înaltă, impreună unii coloritii admirabilit, şi 

„vemase, pînă astăgi, unul d'in cei mai “mari pictori 
_de portraituri. Eli fu totii o dată unii deosebitii 

incisorit în lemnii, 
Artele ez) În "Ţărrele de Giosii dov picturi de pe 
se în Țerrele 

de Giosi ] la annul 1568, descoperite tocmal în di- 

21.
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Jele .nâstre (1827)“şi care actimii se află în galeria, 
regală d'în Haga, ne arată, prin superioritatea des- 
semnului, prin unii modelată mai plini al figure- 
lor, prin o mai mare mlădioşie a mișcărelor ş. a. 
starea înaintată în acellii timpi, a scâlei Von Eyc- 
kilor 1). Elle sint opera unui Dieriek Stuerbout 

din Haarlem, al cărui nume era apprâpe necunnos- 
cuti pin& aci. În aceiași epocă, loan Gossaert, 

- dissii J/abuse, d'în Maubeuge (1515— 1562), formatii * 
în Italia, și Martinii de Vos, d'în Anversa (1520— 

1604), “scolari al lui Tintoretto, reformară' scâla 
fraților Van Eyck, întroduchendii maniera largă a 
selelor. Italiei. Unii altii mare artistii Hamandii 
al acestei cpoce precumii și al epocei următâre, fu 
unul Alexandru Collin din Malines (1520-—1595), 
puginii cunnoscutii de historici artei, care împodo- + 
bi sarcophagul de marmură al imperatorului -Ma- 

ximiliani I, în biserica Franciscanilor la Insbruck, 

cu 24 bassi-relievi: operă admirabilă de giyptică, 
mai. multi de câtii de simplă sculptură. 

Frumâsă e-1 O altă artă, aceia care este în domaniul 
pocă a mu- 

sicci : acusticei, tindea și ea acumiă, subt Fla- 
mandul Willaert d'în Bruges (1490—1563), subt 
Franc-comtesul Goudimel (1510—1572), subt Vene- 
ţianul Zarlino (1519—1590), scolarul lui Willaert, 
subt unii altii Neevlandesii, Orlandii Lassu d'in Mons 
(1230—1594), și mai cu sâmă subt Latinul Gio- 
vanni Pierluigi da Palestrina (1529—1594), ş.a., a 
intra în acea periodă, de perfecţiune, în care se 

află în qilele nâstre. Între acesti mată compositori 
și contrapuntistă, cell Mântâii este mai cu s6mă 

1) Vegi pag Z14.,



1585--1570 D.'L. CHR. 323 
celebru, pentru că fu fundatorul sc6lei veneţiane, 
care deveni muma tutor cellor alte scoli alle Ita- 
liei; Goudimel, victimă, ca și loan Goujon, a omo- 

rului din dioa Sântului Bartolomeiă (1572), pentru 
musica simplă și solemnă a traducțiunei francesă 
în versuri a psalmilor, făcută de Marot și Beze: 
musică: ce compuse, după invitaţiunea lui Calvini, . 

şi care este. âncă cântată la Reformaţi; Zarlino,. 
pentru opera sa plină de sciințiă Tstituţiună har 
motiice (1558); Orlandu Lassu, cell mai mare al 

sc6lei 'Țărrilor de. Giosii, pentru motetele salle și, 

maY cu s6mă, pentru acellea alle cellor ș6pte psalmi 

de penitinţiă; în fine Palestrina, pentru că creă ar- . 

Palestrina, | ta melodiei care pînă la dinsul făcuse. . 

desperarea musicanților. Se ice că geniului săii es- 
te. datorată conservarea musicei, în ritul catholicii. 
Rigidul papa, Marco TI, în pontificatul stii de 21 
de dille (9—30 apriliii 1555), proiectase,. între al- 
te reforme, -a :supprima musica de la culti, d'în 
pricina obiceiului, întrodussii prin sterilitatea com- 
positorilor, de a lua melodii profane, drepti. themă 

. composițiunelor lori... Celebra messă, cunnoscută. 

subt numirea, acestui papă —. melodie și harmonie 
„de creațiunea lui Palestrina — messă executată in 
(lioa de pasce a acellui annii,, făcu pe papa a. se . 
întârce d'in hotărirea lui. - | 
Literatura) În littere, în Frangia,; Ronsart. (15252 
1585), originariă, se crede, d'in ț6rra n6stră, gen” 
tilhomii: în favorii la curtea cellor patru regi al 
Frangei, de la Henricii II pin la Henricii 111 (1547. 
—1583), obiectii al admiraţiunei și al. desmierdă- 
rilor principilor şi principesselor, . pentru poesiele 

x 

7
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salle, opera în limba şi litteratura Franţiei, o re- 
formă, puginii judici6să, întroduchendii: într'însa. o 
mulțime de vorbe, de desininții, - de intorsuri,. de 

forme şi de genuri poetice, imprumutate de la lim- 
bele grecâscă și latinescă; îmvătzatul Amyot (1513 

„—-1593), preceptorul fiilor lui Henricii 1, (regi Carli. 
IX și Henricii III), episcopi al Auxerrei, dea, 
în traducțiunea viețielor lui Plutarchii modelul fru- 
mâsei prose fiancese, - - 

Acâsta mai fu epoca cândi trăit: poetul Ed- 
mund Spenser (1520—1586), Ariostul Angliei, prin 
poema sa. The: fairy queen, din care nu există! de 
câtii jumătate; și Portughesul Camoens (1524 — 

1579), celebru. prin aventurile nenorocite, care um- 
plură viâţia sa, şi a cărui epopee, Os Lusiudas, 

este privită ca superi6ră lui Rolandit furiosul, prin 
bogăţia. imaginaţiunei şi prin viuoiciunca colorilor. - 
sa ! . , IRI RARI i 
Monuneae Producţiunele ty pographiei şi operele de 
șioperede | erudițiune, de şi monumente mai mo- 
erudiţiune. 

deste, sânt ânsă semne, după: care se potă cun- 

„_mâsce, cu certitudine, natura și trebuintzele intel- 
lectuale alle unei societăți. Celle d'in epoca ac6- 
sta sânt întră adevării remarcabile. Între cele 
Vântâiii, siint producțiunele typographielor Aldilor 

la: Veneţia, și la Roma, precumit şi acellea alle Ste- 
phanilor la Paris. Aceste Win urmă sint superi-" 

" 6re chiarii cellor Vânteiii, pentru critica sagace cu 
care  texturile fur& curăţite, de către Robert I 
(1503—1539) şi de către fiul stii, Henrici II (1528 
— 1598), - Stephani; și unul și “altul erudiți în- 
vătzați. Între celle “de al doilea, este destulă 
să citămii pe Thesaurus ingue latine, ă cel-
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„lut Vântâiii din aceşti învătzați, și mal cu sâmă | 
pe Zhesaurus grec lingua, a cellui de al doilea 
(1572, 4 volumuri în fol.): fructul unei munci de 

“doispredece anni, admirabilii pentru crudițiunea 
philologici, și pentru critica sănitâsă, care dom- 
nescii într'insul. Ca, să avemit o idee și mai com- 
plectă de applecarea societăței din acelli timpi, 
trebue să ne adducemii aminte, că cea dântâii d'în 
aceste opere avu trei edițiuni în spaţiul de 11 anni, 

-de la 1532 pînă la 1543: cea din urmă,-în trei 
volumuri în folio. Între lucrările frumâse de eru- 
dițiune alle acestei epoce, să nu uitămii operele: 
De emendatione temporum (1583) .şi 'Thesaurus 

„temporum, prin care Ios. Lust. Scaliger (1540— 
1609), unul din hâmeni cei mai erudiţi şi d'în 

critici cel mai judițioși, ai tutor timpilor, fundă sci- 
inția chronologică. modernă. 
Evenimente | Faptele celle mai “memorabile, ai în his. 
toria politică a acestei epoce, sint: soborul d'in 
Tridentit (1545—1563), care confirmă puterea ce 

ȘI insușiseră papi, assupra. tâtel catholicităței, şi 
începutul resbellelor de religiune în Prangia (1562 
—1594). 

$ III. Declinarea artei italiane. — Ivirea "musi- 

cei dramatice. —- Înaintave a littevaturci mai tu- 
tor națiunelor occidinlale: în Italia ca între în vir- 

sta codificărci regulelor. —.Sborii al sciințielor 
Phasicomathematice. - . 

1550-0001 Cu midjlocul secolului XVIe3, se sfir-
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Du aeta| păsce epoca frumâsă a artel în Italia. * 
tajiare în Ha-[ În «pictură, în cursul ultimului terțiii al 
secolului, Tintoretto și Giovanni da Bologna, de 
care ammi vorbiti în paragraphul precedintă,- sus- 

„__ținur& singuri, câti mai trăiră (pînă la 1594 și 
- 1608. respectivii), gloria secolului reînvierei. . Afară 
d'int'inși, o corrupțiune generală se baghă. de s6mă, 

“în: căderea fie-cărei scoli în exageraţiunea oltrată” 

a qualităților, care făcuseră gloria căpeteniilor. A- 

“bia se.ma! potii.cita cei doi Procaceini d'in.Bolo- 
nia — Camillo (1540—1626) şi Iuliii Caesar (1546 
—1626) — și Christofano Allori (1577—1621) din 
Florenţia, nepotul lui Bronzino, ca avândii resistatii, 
pînă la 6re-care puutii, acestei porni. “Este a- 

„Seâla boloc) nevoe 4 spune, pînă la ce puntii arii fi 
cădutii, chiarii de atuncă, arta în Italia, fără sfor- 

" tzurile ferice a doi 'sait trei artisti d'in Bologa, 
de a o opri: Dionysiii Calvaert d'în Anversa, (1549 
—1619), pictorii distinsii formatii în “Italia, des- 
chise în. acelli oraș, pe la începutul acestei e-. 
poce, o sc6lă, în care propunea, unui mare număr 
de “scolari, adevăratele regule - alle artei. Toti. o 
dată cu dinsul și în acellași orașii, unii “alti. ar- 
tistii, Ludovicii Carracci, (1555—1609), întreprinse 
mai seriosii restaurațiunea, picture, prin recercarea 

-a ceia,. ce fie-care d'in maestri cei mari avusese | 

de superiorii; şi deschise, spre acestii sfirşitii, d'în 
parte'și, o scălă, cu ajutorul a doi veri ai săi, pic- 
tori distinși ca și dînsul — Augustinii (1558—1601) 
și Annibale: (1560- 1609). Lecţiunele lui Calva- 
ert și alle Carzaccilor avură de resultatii, acea nu- 
merâsă.„sc6lă bolognesă Care, cu toti eclectismul
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doctrinei salle, deveni cu dreptii cuvântii celebră, 
prin mari artisti, ce produse, și prin influinția bine- 
făcătâce, ce exercită assupra artei îu generalii, mal 
cu sâmă în cursul epocet următâre. Augustinii 

_Guatoţra- ) Carraeci fa, cu Henricii Goltziti (1559—- 
1617, din unii orași al ducatului Iuliers), cellă | 

mai mare chalcographii d'în timpul săi. De arii fi 
sciutii mal bine concentra chiarurile și studia co- 
lorul localii, se crede, că nu arii fi pututii nici o 
dini6ră fi întrecuti. | . Pa 

Aerostar) În sculptura acestei epoce; nu găsimi a 
cita nici “unii nume demnii de acellă secoliă. Dart 
în architectură, Lombardul Domenico Fontana (1543 
—1607) şi Vicentinul Vincenţiii Scamozzi (1552— 
1607) fură artisti de primul ordinii. Celui d'ân- 

- tâii sint datorate unii mare numării de palaturi 
Vin Roma și din Neapolii; şi eli avu, înpreună 

cu Iacobi della Porta (1530—1595), honorul dea 
cununna domul Sântului Petru 2), cu bolta sait cu- 
pola propriit-dissă. Cell d'al doilea înalță cathe- 

drala Saltzburgului, --palatul Strozzi. la Florenția, 
Procuraţiele nouă în Veneţia ș. a. În musică nu 

Musica.) AVemii Inai nică uni altit compositorii a 
cita, pe lingă Lassu şi Palestrina, cei d'în epoca 
precedintă, care trăiră şi în cea mai mare parte 
a acesteia, (pină la 1596 și 1594 respectivi). În- 
Sisporirca ) trinsa ânsă avemii a semnala unii eve- 
nimentii d'în celle mai importante: appariţiunea, 0- 
perei. 

Uni urcă origina acestui felii de composițiune, 

1) Vedi pag. 318—319,
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la sfirșitul secolului: precedintii, ș și vădii o operă, în 
Orpheul lui Politiani, vepresintatit în Mantova: la 
1483. Nu scinunii pînă la ce puntii acea combinare 
se appropia : de - drama musicală. Se crede mai 

probabilii, că primele opere, demne de aceştii nume,. 
sunt d'in acâstă epocă; și că elle iși datorară: ori- 
gina, unor încercări de a reînvi6 vechia tragedie 
a Grecilor, cu' recitativi și chori ei cântați. Cu una 
Win primele încercări. se află însocitii numele lui 
-Vincentiii Galileo, tată marelui Galileo, care puse 
în musică cu accompanimentii de vi6ră, și execută 
însusi, episodiul lui Ugolino, d'în Dizina Comedia 
a Ini Dante, și lamentaţiunele lut Teremia. Pasto- 
alele Ţ7 Satiro și la Disporatione, vepresintate la 
1590, cu accompanimentii instrumentalii distinctii 

de glasui — de Romanul :Emilii Del: Cavaliere 
(1550—1600), maestru de -capellă la Florenția— 
fură primele adevărate drame musicale. “Îndată -a- 

- pol veniră la 1594, Dâphnea, prima “operă seriă 
"perfectă, şi apoi Amphiparnassul, prima operă bufă, 
represintată la Veneţia la 1597: cea Wântâiii, pa- 
role de celebrul poetii florentinii Rinnucini (inortă 
la 1621), musică de Iacopo Peri, assemenea, floren-. 

tinii, maestru de capellăallui Alphonsii II'd' Este, 

duce al Ferrarei; cea de a. doa, musică a Mode- 
nesului 'Orațiu Vecchi. - Acestea, fură începuturile - 
Operei: genii, assupra căruia, de atunci s'aii  exer- 
citată, cu preferințiă, talentele compositorilor mari 
și mici. 

Literele, ) În litere, semnele trebuintzelor simţite 

şi perfecțiunea operelor attestă. superioritatea con=
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servată âncă, în acestă cpotă, de Italiani, assupra 

cellor alte naţiuni. 

Academia del: ! undarea Academiei della Crusca la 

Florenţia — societate de litterați, instituită la 1582, 

de criticul Leonardo Salviati (1540-1589), pentru 

curățirea limbet italiane — și mai cu semă lucră- 

„rele, ce ca întreprinse îndată, sunt dovadă, că re- 

publica litterelor în [talia se simțea destulii de 

matură, pentru aşi de o legislațiune limbei. Chiar 

celle mai timpuril lucrări alle acestei societăți fură, 

întru adevării, remarcabile, și elle ai avutii de ef- 

fectii, între altele, fixarea dialectului toscanii ca 

limbă litterariă a Italiei. Ca specimen iarăși de ceia 

Tditeratura ce era, capabilă a produce: acea littera- 

tură, este de agiunsă să citămii operele) Napolita- 

nului 'Porquato 'Tasso (1541— 1595) şi alle Ferra- 

resului Guariui (1537—1612). Acesti doi poeți în- 

cântători trăiră multi timpii la curtea lui Alphonsii 

II Q' Este, unde fură legați între dinși cu priete- 

„șugi. EI fură autori, fie-care unei drame pastorale, 

și una şi alta agiunse classice: celli d'ântăiit, al 

Aninei, în care se admiră frumusetzea ideală a 

caracterilor și a, năravurilor; cellă de al doilea, al 

“lui Pastor fido, - bănuită că arii fi o imitaţiune a 

cellei (ântâii, pe care ânst o întrece, în căldură 

și în varietate. Ceia ânst ce face gloria lui 'Tasso 

și a litteraturei secolului, este admirabila  poemă 

epică, Gerusalemme liberata, cea mal frumâsă epo- 

pec chrestină, privită ca abia inferiori Iliadei și 

Aencidei. - 

Literatura all DDO0 din: numele celle mari alle litte- 
tor naţiuni. 

raturei spaniole apparținii iartși acestei epoce. A
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cestea sunt, acella al -lui Cervantes (1547—1616), 
unul d'în soldați de la Lepanto (1571), şi acella 
al lui Lope de Vegu (1562—1635). Romantzul Don 
Quichoite al cellui d'ântâii. fu din micul numării 
de opere, care avurt privilegiul de aopera revoluțiuni 
în năravuri, Eli omori prin ridiculii moda caval- 

leriei : instituţiune trecută în vîrstă, care degene- 
rase într'o simplă affectațiune de maniere și de o- 
biceiură, despoiate de spiritul și de rațiunea, de a 
fi a adevăratei cavallerii. -Lope de Vega fu unul d'în 
poeți dramatici cei mal fertili; și bogăția variată 
a intrigel numerdselor salle drame, cu tâte absur- 
dităţile care se află amestecate cu mari frumusetzi, 

dovedescii îmbilșugarea nezleibilă a imaginațiunei 
salle. În literatura, francesă, acâstă epocă fu aceia 
a lui De-Thon (1553—1617) şi a lui Malherbe 
(1555—1611). Cellă d'ântâiii — al cărui nume, ca 

- presidentii  mortier Ja parlamentul Parisului, se 

află associată, întruni chipă honorabili, cu eveni- 
„ mentele politice alle acestei epoce, în Francia — 
deveni mai cu sâmă celebru prin Historia ţimpului . 
săii în latinescă, considerată ca o operă de mare. 
„perfecțiune. Malherbe, prin “odele și stantzele salle, 

în care arta izbuti a supplea la o 6re-care . lipsă 
“de inspirațiune, fu primul adevărații poeti Iyricii 
al Franciei; şi limba prosei câtii şi a poesiei salle 

s'a făcutii limba, litteraturei classice a acellei țărri. 
O altă glorie: Jitterarie a cellei d'a doa jumătăţi a 
acestei epoce, fu poetul dramatici englesii, Shaks- 
pear (1564—1616). De și lipsiti de acea cultură 
a spiritului, care dă maestria regulelor artei, Shaks- 
pear a- rămassii fără, egualii, pentru geniul cu care
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sciu să misce, priu .caracterile .și situațiunele dra- 
matice de creațiunea sa, unele sentimente, şi mat 
cu osebire horrorul și compassiunea: 
ouă hai) De la reînvierea culturei şi pintaci,. ar- 
tele de desseinnii și litterele ne ait datii principa- . 

ul subiectii al historici nostre, potriviti cu con- 
„Stanția și cu lărgimea desvoltărei lori ; 'sciințiele 
ne ai dati pugine occasiuni de a ne occupa dedîn- 
sele.- Daca lucrărele unor barbaţi ca părinți as-. 
tronomiei, cei de la midjlocul secolulul XV-lea, ca 
aceia ai geographiei, d'în primele doo terțiuri alle 
secolului XVI-lea, ca aceia ai historiei naturale și 

- aceia al mathematicelor, de” la midjlocul acelluiasi 
secol, crescuseră considerabilă massa cunnoscin- 

 ţielor lăssată de Greci și de Arabi; elle ânsă nu mo- 
dificaseră întru nimicii caracterul sciințielor, nu 
substituiseră nici o theorie nouă, theorielor cellor 
vechi, aședate pe fundațiuni slabe; nu 'deteseră 
nascere nică unei sciinție nouă. Chiari minunata 

operă a lui Copernică nu effectuase nimici de u- 
cestii felu, 

De la acâstă epocă înainte nu va mai fi astii- 
felii. Litterele și artele fiindii odată agiunse la 
perfecțiunea lorit, cumii ammiă  vădut'o, şi ne mal 
putendă d6 vre o phasă noua de înregistrată; nu 
vommii mai ave, de câtii a semnala hmeni rari 
care, din cândi în cândi, s'aii înălțatii în susul 
generalitățeă. D'în contra, sciințiele intr& într”o 
phasă de desvoltare, care este. a nu mai înceta, și 

care face gloria. priucipală a ultimilor dot secolt şi 
„a cellui nostru. Elle dară și applicațiunele lori 

ai a ne d6 ună subiectii continuii de narrațiune,
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Supuieeoe) Intre numeroși învătzați, care făcură ser-" 
vițiură deosebitelor ramure e alle sciințielor naturale, 
nu vomă cita aci, de câtu pe marele anatomicii 
Fabricii d'în Aquapendente (1537—1619), demnit 

“scolari al lui Vesale, celebru mal cu semă, prin 

+ 

descoperirea, valvulelor vinelor, a căror cunnoscin- 
țiă înlesni scolarului săii, Harvey, aceia a circulaţiu- 
nel sângelui. a 
Sboral ei Dară ceia ce batte mai multii la ochi, de 
elor physi- 

comathena- aci înainte, este mai cu sâmă sborul ce 
1ce ieta, 

Napier ș.a.) iaii sciințiele physicomathematice. Ca să 
“nu' vorbimit. de câti de lucrărele celle mai însem- 

nate, între: acellea care fură înaintări în scilnția 
calculului, vommii cita pe acellea alle Francesului 
Vieta (1540—1603), amicul lui De-Thou, alle Bo- 
lognesului Bombelli şi alle Scoţesului Baron Na- 
pier (1550—1617). Cellăi. Mânteii, unul din cei. 

“mai mari methematici din toți timpi, autorii de. 
numerâse și excellinte opere, dete o mare întin- 
dere sciinției, prin. methodele, soluțiunele, nouele 

- applicațiuni, cu care îmbogăți deosebitele ramuri 
alle ei, și între care este de agiunsi să ci- 
tămiu: extensiunea vechielor regule alle impărțirei 

și extracțiunei rădicinelor, la procedările soluţiunei 
tutor equațiunelor; applicațiunea nouei algebrei, la . 
desvoltarea trigonometriei — în care descoperi rela- 

» țiunele importante alle angulilor multipli —născo- 
cirea artei transformațiunelor și a analyscă. secţiu- 
nelor angularii; descoperirea "leget. composițiunei” 

coefficiinților; “explicațiunea casului nereductibilii ş. 
a. Dară cellit mai mare serviţiii ce făcu sciinției, 

acella, căraia el este datorii titolul de tată al al-
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gebrei moderme, fu systemul de notațiune ce ima: 
gină  — întrebuintzarea litterilor spre a desemna 

„quantităţi cunnoscute cumii şi necunnoscute, re- 
presintațiunea de operaţiuni ca și de quantităţi, 
prin symboluri — systemi care, desvoltatii de a-, 
tunci, agiunse a represinta-resultatul o dată cu o- 
perațiunea, şi - deveni unii. instrumentă. minunati, 
Eli mai făcu primi passi către maniera modernă 
de a considera equațiunele; şi se crede, de şi gre- 
şitii, că mai fu primul a încerca applicațiunea al-. 
gebrei. la geometrie, imaginândă dea represinta re- 
Jaţiunele între deosebitele părți alle. figurelor, prin 
equațiuni. Cellii de al doilea, și elii unul d'in pă- 
ini applicaţiunei algebrei la Geometrie, pe lungă 
perfecționnărele ce adduse, și clii, notațiunei și me- 
thodelor algebrei, înlesni multii căpitarea cunnoscin- 

ției ei, şi pregăti. astii-felii înaintărele ei ulteridre, 
prin excellintul s&ii Zractatăi de algebră (1512). 
Napieu introduse immense perfectionnări în trigo-. 
nometria spherică, și merită mai cu semă celebritatea .- 

sa, născocindii midjlocul de a construge table de lo-' 
garithmi :. inventiune ce nu publică ânsă, de câti: 
pe la midjlocul epocei următore. Eră de: multii 

cunnoscută principala proprietate a logarithmilor; 
se scia, adică, că, fâchendi să correspundă termeni 

unei serii arithmetice cu aceia a! unei serii geo-. 
metrice,: prin simpla addițiune, substrâcțiune, în- 
mulțire şi. divisiune a cellor d'ântâii, sarii pute ob- 

ține înmulțirea, divisiunea, înâlțarea în putere, ex-- 
„tracțiunea, de rădicină, a: cellor din urmă; Arcbi- 
mede. chiarii întrebuintzase, pină la Gre-caro puntă,. 

acestă” methodă în Arenariul său; nu se putea
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ânst afla unii midjlocii de a determina -logarith- 
mul veri-cărai numeri. Acesta €li iniagină geniul 

„lui Napier; şi, dândii astii-felii midjlocul, care sap- 
prima lungele și labori6sele operațiuni arithmetice, 
cerute pentru soluțiunea, problemelor. trigronome- 

trice, cellor mai simple; îndoi, după expressiunea, 

“lu Laplace, viția unui astronomii; : reduchendii 

la vre o câteva dile, munca atâtorii luni; și scu- 

tindwl de errori, care resultă adessea din, opera- 

țiuni obositâre minţei. 
“Vommit cita apoi, pentru calculul applicatii, - 

muncele lui Guid' Ubaldo (1540—1605), Marche- 

sul Urbinuluj, care zări principiul iuţimelor virtu-. 

aleș în pirghie și în scripete; şi care duse sciinția 
prospectivei la unii puntii, care lăssa,. puginit de 
fâcutii după 'dinsul; şi alle: Flamandului Stevini 
d'în Bruges - (mortii la 1635), ingenierii al zăgașe- 

lor în “Hollanda, care făcu d'in parte'și mari servi- 

țimă mathematicelor pure, şi căruia, mecanica este 

mai cu semă datâre, soluliunea “multor. questiuni 

importante: mai cu s6mă a acelleia a equilibriului 

trupurilor .pe unii plană inclinatii:. una d'în ques- 

tiunele fundamentale „alle staticei, și care resistase 

'sforţurilor geometrilor anteriori. Se mai pretinde 

că eli primul zări generalitatea principiului com- 

posițiunci fortzelor, a cărui applicaţiune. a făcutit, 

gloria lui Varignon (Vegi. an. d. 1. Chr. 1665—1700). 

Experiinţii: "Wommi cita pe urmă, între muncele expe- 

rimentatorilor, experiințiele Englesului Gilbert (1540 

—1603), medici al reginei Elizabethei (1558 —1603),. 

căror este datorată descoperirea muitor proprietăți 

«le magnetismului, primele observațiuni . assupra
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electricităței și doctrina inducțiunei terestre; şi 
acellea alle Napolitanului Ioan Baptistii Porta (154y 
—1615), care făcu descoperiri importante în op- 
tică, și născotci camera obsucră. 
în Unul d'in cei mai mari hOmeni de sci- 
"Bate. | ințiă ai cpocei, fu şi astromul, seniorul 

- danesii Tycho de Brahe (1546—1601). Ca obser- 
vatorii și ca născocitorii de methode de observaţi- 

„une şi de instrumenturi, Tycho bu avusese pinta- 
atunci de egualii, de câtii pe Hipparchii. Dar, 
mulțumită superiorităței execuţiunei instrumente- 
lor d'in timpul stii, accolorunde Hipparchii şi Pto- 
lemeii lăssaseră o jumătate de gradii necertitudine, 
Tycho nu lăssă de câtii doo minute .și câte o dată 

nninaj unul. Catalogul săi de 777 de stelle, că- 
rora determină însuși posițiunea, şi tabla sa, a re- 
fracțiunelor astronoinice, cu multii  superidră acel- 
leia a lui Al-Hasan, stint lucriui de celiit mal 

înaltii meriti. Eli descoperi variațiunea obliqui- 
tăței eclipiticei, și lepădă noţiunea falsă a trepidaţiu- 
nei precessiunei, adoptată de Greci și reînnoită de 
Arabi. Dar6 titolul s&i principalii la celebritate, 

sânt descoperirele prin care complectă theoria lu- 
nei: descoperirea variațiunei acellui astru, aceia a: 
equațiunei annuale, aceia a ncegualităților mișcă : 
rei nodurilor și a inclinaţiunei. orbitei sale, și rec- 
tificațiunea valorului evecțiunci, datii de Hipparchii. 

Atâtea, și atâtii de remarcabile munci pună pe Ty- 
cho, în rândul cellor mari astronomi a! tutor tim- 
pilor; şi este păccatii, că nu putu simți adevărul sys- 

tenului lumei al lui Copernicii, şi că făcu să re- 
învieze şi 'ŞI appropriă pe acella al lui Apolloniă, mai



336 1570—1600 D. L. CHR. 

absurdii şi de câtii acella al lui Ptolemeii: elit care, 

prin. sagacitatea, sa, și prin exactitatea observațiune- 

lor salle, fu în stare a recuundsce totă absurdita- 

tea multor theorii domnitre atunci. 

Prelmaii ai ) Ori şi. câtii de mare fu acâstă epocă 
lui Galilei şi 

Kepler. | pentru sciințic, prin muncele homenitor 

care îi, apparţinu, ca este. atâtași memorabilă pen- 

tru preludiurile acellora, care ficură gloria sciin- 

țifică a epocei următâre:. acellea alle nobilului Pi- 

sani Galileii (1564—1612) și. alle: Wiirtemberghe- 

sului. Kepler. (15741637), care la începuti fu fe- 

ciori într'o. cârciumă. În acestă epocă, cellii d'ân- 

teii, atunci profesorii de mathematică în univer: 

sitatea oraşului săii de nascere, făcu celebra. des- 

coperire. a isochronismului. oscillațiunelor pendu- 

Jului: principiii care îifu destăiuuitii, de mișcarea 

_unei lampe atirnate de bolta cathedralei acelui 0-, 

rașii 1), :. Starea cunnoscințielor din acellii timpii nu 

pevmise lui Galileii a zări tote legele, căror este 

suppussii acestit principii: acestă glorie era reser- 

_vată lui Huyghens.. La sfirşitul acesteiași epoce, 

Kepler, în virstă de 29 de anni, :propunea mathe- 

matica în: universitatea Graetzului în Styria... 

Calendarul] În midjlocul "acestei mişcări sciințifice, . 

papa. Gregoriu. XIII (1572—1585) „operă acea re-. 

„formă a calendariului iulian, atâtii reclamată. Ef- 

fectul neperfectiunci cy clului îi Sosigeno?), nesim- 

  

1) Acâstă lampă se "crede a s aceia, care so vede şi astăgi subt cupola 

acellui templu: operă de argintărie a lui Iacobii 'Tacca (î 1640). Cu 

7 totii meritul săă artistică, acestă lampă este. uuă monumentă interes 

santă, mai cu stmă find că se credea se afis, astă- felăă, associată cu 

“acestă remarcabilă descoperire. - - 

2) Vei pag.'191—138. 

.



1570—1600 D. L. CHR. 337 
țibilii pentru uni micii: numără de anni, accumu- 
lată în cursul unui mare numării de secoli, făcea 
că, de la annul 325 — acella al soborului Niceei 
—- equinoxul primăverel, care în .acellă anni că- 
(use la 21 martiii, remăsese înapoi cu 10 qile, şi * 
nu mai cădea acumi, de câtit la 11 martiă. Casă 
adducă rapportul, d'intre calendariii și mișcarea 
pământului în giurul sârelui, la starea întru care 
se afla în epoca acellui soborii, care fixase locul 

“principalelor sărbători bisericesc; și ca să'lii măne 
ție în aceiași stare, pe câti este cu putințiă; a- 
cellă pontefice, adoptândii opiniunea învătzatului: 
jesuită bavaresi, Claviu (1537—1612), ordonnă 
suppressiunea -de 10 dile, d'în- luna lui marti an- 
nului 1582; și dispuse ordinul ulteriorit al annilor 
bissextili astii-felii, ca, în 400 anni, să fie numai 97 . 
assemenea anni, în locii de 100, cumii trebue să fie 

„dupe calendariul iulianii. Noul. calendariii, dissii 
- Gregoriană, fu adoptată în același annii de Italia, 

de Spania și de Francia, şi, curândii după aceia, 
de tâtă catholicitatea. Naţiunele protestante nu 
Vadoptară, de câtii treptatii și multi ma! târdii; 
Și Anglia, care în acâstă privincia fu cea d'în urină, 
nu 0 făcu de câtii la 1752. Toţi Chrestini de ri- 
tul grecescii aii păstrată calendariul iuliani. 
Puilosopbia În acâstă'si “epocă trăi celebrul philo- 
sophii pantheisti, dominicanul Giordano Bruno d'în 

“Nola (născutii pe la 1550), care fu arsă de viii în 
" Roma de către Sântul Officiii, la 1600. 

zreainente) În historia politică, acestă epocă vădu 
sfirșinduse resbellele de religiune în Francia, prin 
venirea la tronit a lui Henrici IV la 1589; şi în-
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cepândii lânga luptă, pentru nedependințiă, a Pro- 

vincielor. Unite alle Țărilor de -Giosii (1579— 
1648)... „Ea mai fu aceia a cellei mai mari părți a 

domnielor lui Philippi II în Spania (1556—1598) 

“şi Elisabethei în Anglia (1558—1603), și a domniei 

întregi a lui Michaiii. vitâjul la: noi (1591—1601). 

Ş IV. Noui înaintără în sciințiele physicomathe-. 

matice. — : Inaugurarea, în theovie și în practică, 

a methodei experimentale. — Arta devine sciințiă. 
— Musica continuă a se perfectiona. — Înmulţi- 

rea corpurilor învttzate și Lucrări philologice. — 

Nouă frumbsă epocă a typographiei. — Inceputul 

htteraturei periodice. 

16001095) Sari put dice, că primi treideci și 

Epocă brilli- cinci de anni ai: secolului XVII-lea fură, 

EEE! pentru sciinţii,. ceia ce începutul seco- 

„tico: lului XVI-ica fusese pentru arte, de nu 

arii fi deosebirea: că perfecţionnarea acestora nu pu- 

tu merge d'incolo de puntul, în care o adduseseră 

Raffacli, Michel-Angeli, Corregii, Titiani- ș. a.; * de 

vreme ce desvoltarea, sciințielor, ori și câtit de mi- 

nunatii fu sborul ce luară în epoca de care ncoc- 

cupămii, nu se opri nici o dată; și că, de atunci, 

fură pugine cpoce, care să nu fi fostii însemnate 

cu vre 0 conquistă strălucită, făcută de intelligin- 

ţia homenâscă, în regiunele nefinite alle sciinției. 

Gaiei.) Ammil vădutii începuturile lui Galilei și 

lui Kepler, pe la. sfirșitul epocei precedinte. În cur- 

sul acelleia la care agiunserămi, izbândele acestor 

mai hâmeni sânt minunate. Svonul născocirei,
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în Hollanda, a unei combinațiuni de sticle, capabile 
de a appropia obiectele la vedere, sugperă celui 
Mântâiii, atunci professorii la universitatea Padovei, 
idea unui instrumentii, capabil de a reduce distan- 
ţia dintre cerii și ochi noștri: idee care, d'in pri- 
ma (li, cândă intelliginția homensscă recunnoscu 
possibilitatea de a, redica o parte d'în vtlul, care 

îi ascunde secretele naturci, nici uni:spirită nu 
fusese destulă de îndrăznetzii, ca să. o aivă, chiar 

"în visele, Astii-felii fu minunata invenţiune a o- 
chianului, ce Galileii construgse la: 1609. Dirissii - 
către stelle, elii desvăli hâmenilor o mulțime de 
phenomene, ce nimeni nwși imaginase vre odată: 
sateliți lui Iupiter; bandele acellui planctii; sin=- 
gularitatea, apparintă, ce incllul Ini Saturn dă a- 

cellui planctii, cândii este observatii cu unii instru- 

mentă slabi; asperitățile suprafacică lunci; acea 
particularitate a mișcărei ei, în consequinția căreia 

ca ne întârce constantii aceiași parte; . librațiunea 
ei în latitudine și diurnă; petele sârelui; compo- 
sițiunea căci de lapte; phasele „Venerei —:care 

fuseseră ghâcite ca consequințiă a systemului lumei al 
lui Copernicii. Adevăratii tată al methodei expe- 

rimentale, întracellași timpii, cândii Bacon o aședa 
în doctrină, elii agiunse, cu ajutorui, la resultatură 
immense, mai cu s6mă assupra legelor mișcărei; și 
descoperi, între altele, rapportul iuțimei oscillațiu- 
nelor pendulului cu lungimea lui, legea accelerațiunei 
uniforme a mișcărei trupurilor, în căderea lorii,. ş.a,; 

şi zări gravitațiunea terrestră. Eli aşeţlă, prin a- 
“cestea, basele dynamicei, și îi înlesni nemăsuratit 
înaintărele, reduchându'i proposiţiunele în. formule 

+
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algebrice, Descoperirele salle, în acestă sciințiă, 
și multe d'în celle astronomice (phasele Venerei, sa- 
elţ lui Iupiter ș; a.) îl deteră midjlocul dea lepii- 
da systemul lume al lui Ptolemeii Și a aşega, cu 
desăvirșire, pe acella al lui Copernicii, nimicindii 
obiecțiunele mecanice, ce îi oppuseseră 1). Acâsta fu 
causa celebrei persecuțiuni, căreia fu obiectul d'in 
partea Inquisițiunei. În astronomie, elii mai pro- 
puse adevăratul inidjloci de a determina parallaxa 
annuală; și recunnoscu importanția satelliților lui 

„“Iupiter, pentru determinațiunea  longitudinelor în, 
mare. - Superioritatea phenomenală a geniului lui 
Galileii a făcutii a se băga de sâmă, că elit năşcu 

în 'ioa (18 februariii 1564), în care muri Michel 
Angelo; şi că muri în annul nascerei lui Newton. 
Kepler, - ) Kepler, acumii allăturatii pe lângă Tycho 

de Brahe -- nobilei generosități a căruia el fu da- 
toră, între altele, povatza preţi6să: de a renuncia 

9 

la speculațiune și de a nu se adressa de câtii la 
observațiune — agiungea, cu ajutorul acellora alle 
lui Tycho, a descoperi acelle trei nemuritâre legă 
alle miscărei trupurilor ceresci, care sunt cunnos- 

„cute subt numele lui. Celle doo d'ântâii — a- 
cellea a formei elliptice a orbitelor și a rappor- 
tului între timpi și aril — îl fară desvălite de lu- 
crarea ce trebui să facă, pentru reducțiunea ob-. 
servațiunelor lut 'Tycho de Brahe assupra planetului 
Marte, necessariă la confecțiunea tablelor Rudolphine.: 

Cea de a treica — aceia assupra rapportului între 
timpi- periodică și distanțiele medii — 6lii costă 

2 

  

3) Vegi pag. 319—313,.
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însă optii-sprețece anni, d'in pricina greşelelor 
care se strecuraii necontenitii, în operaţiunele salle, 
și care făcură “memorabilă dioa de 15 maiii 1618 

cândi isbuti a scăppa de dinsele. Alături cu a- 
cestă conquistă, una din acellea, din care. intelli- 
giuţia homenâscă pote trage unii orgolii legitimit, 
multe alte servițiuri, ce sciinția este datâre lui 
Kepler, cadi în nesemnificare. Intre altele, cli aş- 
ternii, împreună cu Tycho Brahe, celebrele Tale 
Rudolphine, de care vorbirămii maj susii — astă-felii 

“numite, după imperatorul Rudolphii II (1576—1611), 
ai cărui ci fură astronomi în titolii — primele table 
astronomice calculate pe hypothesa ellipticităței or- 
bitelor planetarii. Cartea assupra planetului Marte, 
care face parte d'in Astronomia sa, publicată la 

"1609, este privită ca adevărata verigă, între: des- 

coperirele lui Copernicii și acellea alle lui Newton. 
Ea conţine, între altele, enunciaţiunea chiară a u- 
niversalităței gravitatiunei, pe care Galileo o cre- 

" duse mărginită în vecinătatea pământului. 

AN mate” | În sciinţia calculului, Englesul Briegs 
(1556-—1630) perfecţionnă născocirea lui Napier, şi 

” publică (162.4). Arithemtica sa logarithmorum care, 
inpreună cu tabla care îi urmâză — și una şi alta 
fructul unei munci nemăsurate — serviră de basă 
tutor tablelor construsse de atunci, În mathema- 
tica applicată, unit învâtzatii gcometru hollandesii, 
Wilbrord Snell din Leyde (1591—1626), răpită 

prematurii sciințielor, încercă (1517), primul între 
moderni!), a calcula mărimea, pământului, prin de- 

1) Vedi pag. 115, 21%, 

*
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“terminațiunea, geometrică și astronomică a lungi 

„mei unui arcii al meridianului ; și întrebuintză ia- 
'xâși. primul triangulațiunea, măsurândii, spre acesti 

sfirșită. (la 1617), distanţiele între Alkmaer, Loyde 
şi Berg-op-Zoom ; restaură, cartea De sectio spatio 

a lui Apolloniit din Perga; şi, dupe Hukhens şi alţi 
învătzaţi, clii făcu descoperirea legci a treiea, și 
cellei mai importante, a: rofractiunei : ânsă înti'unii 
chipii necomplectii, fiiindă. că nu zări de câtit rap- 

“mortul între angoli, și scăppă din vedere pe acella 
dintre sinurile ori: Unii scolarii al lui Galilcu, 

Castelli d'in Brescia (1577—1644), aşedă basele 
hydrodynamicei moderne, prin opera sa, Della misura 

delle. ague corrente, ce nu publică de câtii la 1639, 
şi în care dete adevărata, explicațiune a phenome-- 
nelor principale alle mișcărei fluidilor. Vernier, unii 

învâtzati ingenicrii frane-comtesii, în servițiul gu- 

.vernului să&ii, născoci ingeniosul apparatii,: cunnos- 
cutii subt numele sti, pentru măsura fractiunelor 
gradurilor însemnate pe goniometri, superiorii a= 

celluia : al .lui Nonii, pe care V'asupprimati cu 
totul, pa „i 
Seiinielena-] În sciințiele naturale, Englesul Harvey” - 
(1578—1657), scolari al lui Fabricii d'în: Aqua- 
pendente, -: professorii de anatomie în collegiul Lon- 

deci, medicii al lui Iacobii 1 şi Carlă ], regi at An- 
"glici (1603—1625 și 1625—1648), îmbogăţi sciin- 
ţia cu multe descoperiri importante, între care, cu 

"aceia a legei circualațiunci sângelui!), ce publică 
înt”unii memorii la.1608, și care ficu numele lui 

1) Vegi pag”, 105, 184, 332.
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celebru pentru toti-Va-una; Gaspard Aseili (morti 
la 1626), professorit de anatomie la Padova, des- 
coperi, la 1622, vasele laptate şi chyliphere, in a= 
nimali, 

Serviţiurile, ce făcu gcographici invătzatul 
Cluwer (Cluvier 1580—1623) d'în Dantzick, sunt 
jarâşi remarcabile. Eli serizse opere preți6se, a - 
tâtii assupra acellei sciinți în generali, 'câtii și 

assupra geographici cellei vechi a unor: contrade 
alle Europei. ! 
Descoperiri 1 Descoperiri importante se ficeaii, în a- 
chimice s a. 

cellași timpii, în ordinul de phenomene, al cărui 

studii Sa făcutii, mal târdiii, obicctul unci sciinți 
speciale. Între alți, unit medicii și alchimistit bru- 
xellesii, Van Ielmont (1577 —1644), semnala primul. 
existinția de gazuri ca distincte de aburi. În ope- 
rile sale — în care se vede pentru prima 6ră vorba 
de gazii — elit vorbesce în particulari de gazul 
sylestiu, care se crede a fi acidul carbonicii. Unii 
spetzierii perigordanii, numiti Brun, băga desemă 
crescerea greutăţei cossitorului, în calcinațiune.: Al- 
chimisti explicait phenomenele combustiunei, prin 
presinția, în materiele combustibile, a unui spiritit vo- 
latilit care, agitati și dilatatii de căldură, produce 
flacără şi focul. Ioan Rey (+ 1645), ună medici ia- 

TEȘI perigordanii; căruia Brun'suppusese acelli faptii, 
care îi pricinuia mirare, făcu ună passi spre ade- 
vării, 'explicândul (1630) 1 prin absorbirea de acrii 
(fisation de Lai). . 

n cursul acestei epoce, se mai făcu născo-. 

cirea unui instrumentii spre a măsura temperatura 

trupurilor: instrumentii mulți neperfectii atunci
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dară care, perfecționnati la urmă, într'unii: gradii 
considerabilii, deveni fhermometrul; care a făcută 
şi face âncă serviţiuri atâtii de preţi6se, sciinție- 
lor, industriei şi hygienei. Honorul acestei născo- 
ciri, ca acella al multor alte, este forte dispuţatii- 
D'intre Italiani, uni Vattribue lui Galilei, alți lui 
Sanctoriii  (1561—1636), protessorii de medicină 
la Padova; Hollandesi, physicului Drebbel (1577— 
1634), concetățânul lori, s. c. 1. 
ici] O revoluțiune importantă se effetua, în 
investiatiu- | acellași timpii, în mersul generali alin- 
telligințici homenesci, în cercetărele salle. Era multii 
timpii de cândii methoda syllogistică a lui Aristo- - 
tele, ca instrumentii de ăflare, era pussă în ques- 
tiune. “Mulţi hâmeni de sciințiă, și Galileii mai 
mulți de câti toți cei alţi, se văduseră siliți a 
se abbate intinsa şi, după cumi ammii "vădut'o, 
a înterroga natura singură, prin experiințiă; dară 
domnirea, abusivă, ce usurpase acea doctrină, și care 
contribuise considerabilă a întârdia înaintarea sci- 
inției, nu fusese âncă lovită întrunii chipii directii. 
Campanella, unii. Dominicanii calabresii (1568— 
1639), și mai cu.sâmă Englesul, Franciscii* Bacon. 
(1560-—1626), o ficură acumii. Cellă d'ântâii, una 
din intelligințiele celle mai nedependinte, se res- 
culă contra, acestei. philosophii,- demonstră neagiun- 
gerea tutor cellor alte systeme de philosophie alle 
antichităței, și recommandă studiul naturei, pe care 
o numea, manuscrissul li Dumnegeii. 'Totii atâtit 
de radicali în politică câtii și în ideologie, el sus- 
ținu, în utopia sa Cetatea lui Dumnedeii, doctrine: 
care, câtă despre audacie, riu sint nici cumi în
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giosul theorielor imaginate de socialisti cei mai 
excentrici, d'in dilele nâstre. Bacon sgudui si mai 
adâncii methoda lui Aristotele și îi substitui, în- 
truni chipii sciințificii, ca, calle spre cunnoscințiă, 
cxperiinția ajutată de intuiţiune. Organon novum 
al. săi — parte a immensel opere: Tustauratio 
magna, prin care îşi propusese a preface din ră- 
dicină insiemul sciințielor, dară pe care nu'l putu 

isprăvi — inaugură acâstă mare revoluțiune. În 
metaphysică, eli propuse sensualismul, care fu pe 
urmă desvoltatii de Locke, Condillac s.a. Este păc- 
catii că gloria lui Bacon — una d'în intelligințiele 
celle mai întinse și celle mai adenci alle tutor tim- 
pilor — să fie întinată de viţiurile celle mal me- 
prisabile, care ai semnalatii vidția sa publică. Unit 

scriitorii englesii însemnatu, într'o operă destinată : 
numai acestui obicctii, a încercatii, în qilele nâstre; 
cu ajutorul unor acte ne-editate pînă acumii, a 
reabilita memoria luj Bacon. Daca a isbutitii, pînă 
la Gre-care puntii, a dovedi, că greșelele lut tre- 
bue să cadă în sarcina defectelor ethicei popularie 

a timpului în care a trăită, totii remâne netăgă- 
duitii, că geniul homului de sciinţiă nu putu înălța 
pe homul morali, în susul nivellului vulgului. 
Artele, fru-_] În artele frumâse, pictura mai dete o 
Eyocă rii lumină viug, “în cursul acestei epoce. În 

bolognese. | Italia, scola Boloniei străluci, prin nu- 
-mărul artistilor de talentii și prin înălțimea la care 
se rădicară uni di intrînși. Guido Reni (1578—1642), 
Dominicii Zampieri, dissi II Domenichino (1581--— 

1641), Franciscu Albani (1578—1660), fură maestri 
perfecţi ai secretelor artei, prin care se isbutesce
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câte o dată, a supplea inspirațiunei; și multe din 
producțiunele lorit sânt, cu drepti: cuvinti, admi- 
rate de 9 potrivă cu capetele-operi din începu- 
tul secolului XVII. Alexandru Tiarini (1570—1658), 
Giacomo Cavedone (1577-1660), loan Lanfranco. 
(1581—1647), s. a. produseră iarăși opere puginii in- 

feriâre acellora alle cellor d'ântâiii. Unit altii mare 
pictorii italiani, care se pâte număra în sc6la Car- 
raceilor, de şi, subt Gre-care rapporturi,. se depăr- 
tă de maniera acestora, ca să urmeze aceia a altor 
scoli, fu Gucrcino (Francesco Baibieri 1590—1660); 
dară elii apparţine mai multi epocei următâre. 
E) Sc6la Spaniei, — puginii cunuoscută, nai 
tarei în Spa-( cu sGmă din pricină că producţiunele că 
nu Sail. publicatii prin stampe — dete şi ea acumi 

artisti de unii meriti, celli puţinii eguală cu a- 
cela al contimporanilor lorii din Italia. "Dintre 

acestia, vommii menționna pe Ribalta (1551—1628) 

şi pe Ioan de las Roclas (1558 —1625), alle căror 

opere minunate se poti admira, mai cu semă, în 

Valencia şi în Sovilla, orașele lori respective de 

nascere, Unii altii artistă spaniolii de uni meritit 

însemnati, Francesco Pacheco (1571—1654), iariși 

din Sevilla, deschise pe atunci (1612), în orașul 
stii de nascere, o scâlă care, ca și. aceia a Carrac- 

cilor în Italia, produse pe uni Win cei mai mari 

pictori ai țărrei lui. În "Țărrele de Giosii, Rubens 

Epocă funâ- (1571.—1640), scolarii de maestri d'in țerră 

Perrelor do (sa, dară perfecţionnatiă prin unii studiii lungii 

al sedlelor italiane, se înălța, d'în pirtoşi, în primul 

rangă al pictorilor tutor epocelor, prin numărul ne-. 

credibilă al producțiunelor salle și prin superioritatea,



1600—1635 D. L. CHR. - 347 

în tote punturile, a cellor mai multe d'intre dinsele, 
Eli mai avu, ca şi Titianii, fericirea de a forma o 
mulțime de scolari demni de dinsul. Între acestia, 
singurul care apparţine acestei epoce și celli mai 
mare Wintre toți, fu celebrul Van Dyck (1599— 
1641), care studiă şi după Italian! şi simți influ- 
inția lorit::mai cu s6mă aceia a scâlei vencțiane în 
portraitii.”  Acâsta fu assemenea epoca Francesului 
Sela fran 1 Simon Vouet (1582--1649), care fu tul- 

pina “atol scoli francosc” a secolului, lu Laudo- 

vicii XIV. 
Ca iiaee ! Între acesti pictori, Van Dyck și Guer- 
cino fură assemenea chalcographi de Drimul ordinii. 
Pe lângă dinşi sc mal distinseră: Egidiii Sadeler 
din Anversa (1570—1629), cellit mai mare din 
patru „artisti dibaci, de aceliaşi nume, şi care fu 
supranumit Phenizal chalcographici; Luca Ki- 
lian din Augsburg (1579—1637), iarăși primul 
dintro familie de șese chalcographi; cei doi Bols- 
waert (Boetiii, născutii pe la 1580, şi Schelte), a 
căror frumâsă manieră era datorată direcțiunelor 

lui Rubens; Callot din Nancy (1508-1685), e care 
fu şi pictorii 'distinst. 

Sculpura în | În sculptură, Italianul Alexandru Alear- 
di d'în Bologna (1583—1654) — care execută ma- 
rea pictură în basso-relievii, în marmură, alui At- 
tila înaintea Romei, în Sântul Petru — și Flaman- 

dul Iacobii Duqucenoy (1594 -..1646) — caro, ca 
artistii, apparține Italică; și care execută grupuri- 

le grațisse de copii, care împodobescii balustrada 
altarului principală, şi statua colossală a apostolu-.
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Iul Sântului Andreiii, în aceiași basilică — : susţi- 
nură cu izbindă gloria artei moderne. 
ci În architectură, acesta fu epoca Italia- 

Tana Apstia] nului Carlo- Maderno (1556—1629), care 
înălță faciata, -atâtii de criticată, a.acellui templu; 
a Englesului Inigo Jones (1591-1652), formatii de 
studiul “ operelor lui .Palladio la Veneţia, cumii. se 
pâte vede diîn partea executată a palatului W hi- 

” tehall, la Londra; a Francesilor, Iacobii Debrosses 
(mortii la 1630) -- care înălță, între altele, pentru 

"Maria Medici, palatul Luxemburgului—și Iavobit Le- 
„mercier (1590-— 1660), care înălță palatul regali, 
pentru cardinalul de Richelieu, și complectă, curtea, 

Luvrului, d'in ordinul lui Ludovicii XII (1610— 
1643). 

Aare înainta) Dară, dupe sciinție, daca acesti epocă 
însemnâză o adevărată înaintare, este în musică. 

Cremonesul Claudio d'in Monteverde (1570—1651), 
maestru de capellă al Sântului Marcu la Veneţia, 

“unul Win primi mari compositori, care îşi aplicară 
talentul la genul dramatici, operă o nouă revolu- 
țiune în' acâstă artă, întroduchendit harmonia do- 

minantelor, accordul noni, frequinția dissonanție- 

lor s.a.: innovațiuni care atunci provocară o 'tare 
opposițiune, în lumea artistică, dară pe care, sim- 
țul musicalii al publicului. a sanctionnatii în. fine. 
Giacomo Carissimi din Padova (1582-—--1674), unul 
(in .cei mai mari musicanţi. cu care se fălesce sc6 
la romană, îmbunătăţi multi melodia dramatică, și 
perfecționnă. recitativul.  Ac6stă, scâlă mai posseda 
în acâstă epocă unii altii genii musicali, pe hRo- 

manul Gregoriii Allegri (1590—1640), care se im- ,
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mortalisă prin celebrul Jfiserere care portă nume- 
„le săi: composițiune din celle mat sublime, care 

nu se cântă, de câtii la deniele de mercuri, joui și 
vineri din săptămâna patimelor, în capella Sixtina. 

| non ae De aa Sacou XII 1, organul nu încetas- 
ramentelo a priimi treptatit perfecționnări ; 

ânst tocmai în cursul acestei epoce (1630), unii 
factorii germanii, Poerer, născoci anemometrul, pri- 
ma din perfectionnările care ai făcută din organi, 

acellii instrumentit maiestosii, atâtii de appropriatii 
solemnităței cultului. Se. vede, că și celle alte 
instrumente cu tastieră căpitaseră 6re-care capa- 
citate, pentru ca Ferraresul Frescobaldi (1588— 
1641), care înflori în acâstă epocă, să fi devenitii 

celebru ca giucătorii de clavirii, câtii Și ca orga- 
nistii. Fabricarea unui altii instrument, vidra, 

era și ea addussă într 0 mare perfecţiune la Oremo- 

na,. chiarii d'în secolul precedintii; şi acumit famil- 
lia Amati eclipsa pe toți concurrinți lorii, în acestă 
industrie, și se bucura de o celebritate curopiană. 

| ara i raheta,) În literatură, acâstă epocii nu ne of- 
feră “mal nici o operă, care să interesse din pun- 
tul de vedere al historiei culturei. În Italia, ca agi- 
unsese în virsta în care, studiul regulelor și ana- 
]ysa secretelor artei, începi a predomni assupra în- 
spirațiunei. O manifestare a acestei intrări în ma- 
turitate, ammit -vădut'o în fundarea academiei della 
Crusca, în epoca precedintă. Că acea creațiune 

nu cra eftectul unul singurii caprițiă, acella al unci 

velleități vanitOse a unor hâmeni de littere, de a 

1) Vegi pag. 231292,
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se decora cu titoli, o dovedesce dictionnariul lim- 
bei italiane, ce publică acea societate în 1612. A- 
câstă operă, fructul unei munci de critică litte- 
raric, făcută cu judecată şi consciințiă, este pri- 

“mul thesaurii de vorbe și locuţiuni alle unei limbi 
viui, autorisate de bunul gustii. Daca ânsă, subt 
acestii râpponti, nici o națiune nu putea rivalisa 
cu Italia, unele eraii destulii mature ca să morgă 

“pe urmeleX. Unele d'în creațiunele de atunci alle 
Franciei dovedescii, prin fructele ce nu întârdiară 

a dp, întinderea şi gradul culturei ci litteraric, în 
„acestă epocă. Astii-folii este fundarea, în 1627, a 
congregațiunci Benedictinilor Sântului Maurii, care . - 

fu de atunci asylul bărbaţilor cellor mai învitzati 
și mai erudiți, ce acesti ordinii continea în sînu 
în Francia, Acâstă societate, a căreia casă princi- 

pală, fu mănăstirea Sântului Germanii-des- Pres la 
Paris, se făcu, chiară de la institutiunea el, uni 
laboratoriii întînsii și activi, de editiune și de e- 
laborare de opere de crudițiune, în care eșiră, în 
“secolul următori, lucrări de acelea, alle căror - 
perfecţiune şi proporțiuni colossale denotii. o. stare 
multii înaintată a culturei, în sînul naţiunelor, la alle 
căror trebuintze ele respundi. O creațiune ana- 
logă mai fu Academia francesă, fundată la 1635, 
cu o missiune pentru limba francesă, assemănată 
acelleia a, Academici della Crusca, pentru limba î- 

taliană; şi care, ca şi aceia, publică și dînsa, pela 
sfirșitul secolului (1694), dictionnariul săi al lim- 

bei francese. - | 
“pinopazuia! Unii altii genii de monumente, care: at-: Elzevirilor. 

testă starea de expansiune a culturei intelectuale,
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în acea epocă, craii producțiunele typographielor 
Elzevirilor în Hollanda: capete-d'operă multi cău- 
“tate de bibliophuli. Că acestă industrie răspundea 
acumii unei adevărate trebuintze a socictiăței, do- 
vadă este că ca, care ruinase, după cumii' ami 
vălutiiI), pe aceia care se detoseră ci, uni secoli 
mai nainte, făcea acumii starea unei famiiliei, cșită 

din uni librariii obscuri din Leyde, Ludoticii FI. 
zevir (1540—1617). În cursul secolului XVII-a, 
patru generațiuni eșite din Ludovicii, prin câști- 
gul realisatii în acâstă nobilă industrie, făcură ap- 

palti mai totii commerciul librăriei Hollandei, în 
casele lori din Leyde, Utrecht, Haga, Amsterdam, 

s. a. D'iîn 17 membri al acestei familii (d'în care, 
doo sogii), care aă căpitatii celebritate în historia 
typographici, “aceia care ai fundatii reputațiunea 

casci lorii fur&: Bonaventura (1583—1652), fiul lui 
*Ludovicii, şi Abraham (1652), unul din nepoți 
acestuia, asociaţi împreună pe 12, midjlocul acestei 

epoce. | | 
Appaiea 1 Acestă epocă mat este memorabilă, pen- 
tru că vădu născândusă uni genii cu totul noă de 
litteratură: jurnalele. Se făcuseră întru adovtrii, 
în secolul precediutii, multe încercări în acea di- 
recțiune”); dare primele foi regularii, periodice pro- 
priii-disse, fură, the News of the present acccl, 

1) Vedi pag. 310—311. 

2) Cea mai vechie. furt „Relatiunele€ — scrissori fără dată nici nume de 

locă, îypărite la Vienna şi la Augsburg la 1521, la Ratisbona, la 1528; 

alţi dică, buletinurile comimereiale şi militarii, ce guvernul Veneției pu- 

blică în timpal resbellului în Dalmatia cu Turci (1653), în foi manuserisse, 
chiamate gazzete (după numele monetei care so plătea pentru citirea 

lorii). Incercări analoge mai furt: în Anglia „the English Mercury“, pu-
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pe. care începu a typări în Londra unul Natha- 

niel. Butler, la 1622; șila Gazette de France, pu- 
blicată la Paris de medicul Renaudot, de la. 1631: 
și una și alta hebdomadaril!). De la aceste începu- 
turi modeste dată jurnalismul, care de atunci s'a 
desvoltatii; pînă a căpita importanția şi fecundita- 
tea, prin: care s'a făcuti, în dilele nâstre, o ade- 
vărată putere politică, - - 
Erenimente ? Î n historia politică a acestei epote, e- 
venimentul cellă mai memorabilă este, începutul 
la 1618,.al resbellului civilii în Imperiul Germani- 
ei, qissii Resdellul de Trei-deci de anni: între fede- 
ralismul în politică și libertatea de consciințiă în 
religiune, pe de o parte, şi centralisarea, imperială. 
şi absolutismul religiosii al bisericer romane, pe 
dalta. Unii faptii de pucină importanțiă în sine, 
dar& care avu consequinții interessante, fu așelă- 
mentul (la 1620), la Madras, al unui contorii al 
Companiei englese a Indielor-. Oriintale — companie 
constituită pe Ia sfirșitul domniet Elisabethet (1600)— 
pentru commerciul acellei părți a Asiei. Acestă că- 
pitare neînsemnată, făcută de către Companie, cu: 
voia regelui Golcondei, fa sâmburele imperiului En- 
glesii în India: imperiii care fu exemplul, unicii în 
historie, a: suveranităței assupra unei naţiuni, pos- 
sedată de o companie de acționnarii, în o țârră de- - 
părtată. 

  

blicată la 1528, de către ministrul reginei Elisabethei, Lord Burleigh, 
ca săţie natiuuea Engleză în sciinţiă, despre evenimentele resbellului, 
eu Spania; în Franţia, ale Marcure francais. care appăru la 1604, s. a 

1) Primele jurnaluri quotidiane far: în Engliterra, „the Daily courant“ 
„are începu a eşi la 1709; şiîn Francia, „lo jouraal de Paris,“ la 1717,



CAPITOLU XIVioa, 

ITALIA ÎNTRECUTĂ ÎN ARTĂ ŞI LITTERATURĂ. ÎNAINTARE RE- 
. PEDE A SCIINȚIEI, 

_$ IL. Nouă destoltare a sciințielor pl, ysicomathemu- 
tice, — Isbânţli încuragidtâre înf Şiințiele experi- 

mentale. 

1633165 1 Epoca cellor trei-deci de anni ai midj- 
pile calu secolului AVII-e=.fu toti atâtiă de 
Hielor conti- | strălucită, pentru sciinție, câtii şi aceia 
ce percurserămii; ca este aceia alui Descartes şia . 
lui Pascal și a începuțului lui Huyghens; și îna- 
intărele, ce ficură atunci sciințiele, subt acesti h6'- 
meni, precumii și subt o mulțime de alţi.alle căror 
nume sânt mai puginii "celebre, fură iarăşi mari. 
Seiinţielophy-) Francosul Descartes (1596—1630), no- 
„sicomatema- 

toc, Torricol- bilii din Touraiua, după ce mai ântâii 
ga. servi ca volontariiăi mulţi principi ger- 

mani, şi după ce visită o mare parte a ; Europei; 

se aşedase, de pe la 1629, în Hollanda, unde sc 

detese la cultura sciințielor ce studiase adânci. 

Spiritii analyticii întrunit gradii eminintii, elit con-. 

tribui. multă la înaintărele sciinției calculului, ima- 
ginândii inethode nouă și resolvândii, cu ajutorul 
lorii, o mulțime de probleme anevoi. Lui este da- 
torată methoda de a defini curvele prin equațiuni 

aJgebrice; cu .nidjlocul coordinatelor; şi - aceia a 

coefficiinților nedeterminați: atâti de înlesnitâre 
în applicaţiune, ŞI Care putea, pînă la 6re-care 
punti, să ție locii de calculii nefinitesimalii. Ap- 
plicațiunea algebrei la gcometrie; încercată de Vi- 

23
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eta și de Bombelli, nu dată în realitate de câtii de 
la Descartes. De la, desvoltarea ce îi dete elii, 
methodele algebrice, d'in pricina înlesnirelor prac- 
tice ce presintă, scutindii de raționnamântii, sup- 
primară mai cu, totul ori ce construcțiune geome- 
trică, pînă la Sfârşitul secolului XVIII! cândii 
Monge dete, acestei d'in urmă, 0 nouă importanțiă: 
În physică, Ini este datorată, între altele, desco- 
perirea, “ complectă ? a legei a treiea a refracțiunei, 
d'in care Snell“) nu văduse de câtii o parte. 

Milanesul Cavallieri (1598—1647), amicul luă 
Galileii, professori de mathematică la, Bologna, năs- 
coci din parteși o methodă de approximațiune, cea, 
mai repede și cea mai generală, care s'a fostii i- 
maginatii pînă atunci: accia gissă a nedivisibilelor, 
care, ca și aceia a lui Descartes, suppleă lipsei de 
analysă nefinitesimală, și îi înlesni născocirea. Ser- 
vițiurile ce Romagnolul Tonicelli (1605—1647) — 
scolarii al lui Castelli, deveniti și elit amicii lui Ga- 
lileii pe la, sfirşitul vieţiei acestuia -— făcu 'd'în 
parteși sciinţici 'calcululut, nu sânt mai puginii îm- 
portante. Eli descoperi multe proprietăți alle cy- 
cloidei, și operă quadratura acestei curve, prin me= 
thoda nedivisibilelor a lui Cavallieri: lucrări a că- 
zor amicul săi Roberval (1602—1675) — profundii 
geometru însuși, născocitorul curvelor care portă . 
numele săi — îi dispută, prioritatea; cumil făcuse 

cu Cavallieri, despre method însași; şi cumti mal 
făcu despre multe” descoperiri alle lui Descartes. 
Nu mai” puţinii mare physicii de câtii mathematici, 
Torricelli făcu în physică multe descoperiră remara 

1) Veai pag. 312.
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cabile, între care, aceia a legei curgerci liquidilor, 
__ prin 0 gaură cu păreți subțiri. Dar& cea mai ce- 
"lebră dintre tâte, şi una din celle mai celebre al- 

le epocci, fu descoperirea greutăței acrului. După 
reco;nmardațiuuea ce'i făcuse Galileii, ciutândii cau- 
sa, pentru care apa nu se pâte înălța, într*o pompă 

aspirantă, mai susi de 32 picere, elii bânui greutatea 
atmospherei;și se convinse de existinția'i (1643), expe- 
rimentândă assupra unei coloune do mercuriii: acâsta 
fu origina barometrului. Hypothesa lui Torricelli fu 
şi mai bine aședată, de celebra experiințiă - baro- 
metrică, ce Pascalii puse pe cunmatul sii Perrier, 
să facă (1616) în virful muntelui Puy-de-Dâme.: 

Unii altii mare mathematicii,. Francesul Fer- 

mat (1595—1665), consiliariii la parlamentul Tu- 
lusci, preludă, și elii din parteși, la născocirea 
calculului diflerințialii, prin methode mazimelor şi 
minimelor saii a taugyintelor prin - differinții, per- 

fecționnată anai târquii de Englesul Barrow (1630 
—1677). Elă fu primul care imagină a suppune pro- 

E Dabilităţile, calculului ; și calculul nedeterminatii și 

theoria nuinerilor îi maă stint iarăși datore mari 

înaintări.  Întrunii cipii contrarii de. cumii aii 
„urmati hOmeni adevărații mari, care generosii aii 

dată publicului secretul methodelor, prin care agiun- 
genii la descoperirele lori; Fermat avu meschina 
'gelosie de a ascunde pe alle salle. De aceia clii 
transmise celle mai multe proposiţiuni alle salle, 
mai cu osebire acellea assupra theorici nuimerilor, 
fără demonstrațiuni, şi cu tote că cei mai dibaci 
analysti, precumii Euler, Lagrange, Legendre, Cau- 

chois s.a., prin munci seridse, aii isbutitit a de pe 
v.
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acellea alle cellor ma! multe theoreme alle salle, 
totuşi aii mai r&massi unele, și d'în celle mai inte- 
ressante, care pînă astădi nu aii pututii fi demons- 
trate.  Blasiii Pascal (1615—1662), priviti cau: 

“nul din cei mai frumoşi. genii ai timpului săă, 
scriitorii de primul ordini, logicii nevincibilii assu- 
pra tutor subiectelor ce attingea, nu fu mai pucinii 

-- mare în sciinţiele exacte. Creatorii, în acellași timpi 
"cu Fermat, al calculului probabilitățelor, elii făcu 

să înainteze multi hydrostatica, prin opera sa: Tac- 
iată despre eguihbriul liquidilor (1653); dete (1658) 
assupra cyeloidei, fără ajutorul analysei  nefinitesi- 

„male, soluțiuneu problemelor, care făcuseră despe: 
rârea cellor mnai mari geometri ai timpului; şi îm. - 
bogăţi technologia, cu multe machini simple şi în. 
geni6se. Nicolaii Mercator, (1640—1694),-unii Da- 
nesit aședatii în Anglia, descoperi methoda (ce pu- 
blică în 1668), căutată de multi, de a determina 
arithmeticesce aria spațiurilor dintre: hyperbolă şi 
asymptota e); şi, prin acesta, înlesni considerabilii 
construcțiunea, tablelor de logarithmi. Englesul 
Wallis (1616—1703), mathematică d'în cei mal fe- 
cunqi, şi care ține de epoca următâre, atâtă câtii 

“și de acesta, desvolta acumii doctrina nedivisibile- 
lor a lui Cavallieri, în Arifhmetica sa a nefinite= 
lor (1655), şi făcea unii passii înainte. spre năs- . 

„cocirea calculului nefinitesimali, al cărui trebu- 
intză era așa de viii simțită. Unele din metho- 

-dele ce dă accolo, sânt o anticipațiune assupra, cal- 
cululuy integralii, și sint unele care conținii în ger: 
menii binomul lui "Newton D, El maj îu primul, 

1) Veâi anni de la „Che, 1665—1109.
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împreună cu Huyghens, a „descoperi legele lovi- 

rei trupurilor, 
O parte diin muncele Hollandesului Huyghens 

(1629—1695), unul d'în aceia, care aii îmbogăţită 
mai multi sciinţiele physicomathematice, apparținit 
assemenea acestei epoce. Celle mai frumâse sunt: 
opera (publicată în 1657. sait 1658)assupra, calculu- 
lut probabilităților, prin care dete, acestei ramure 

a mathematicei,. importanția unei adevărate sciinții, 
şi în care dete soluțiunea multor probleme de cea 
mai naltă importanțiă; theoriu desvoltatelor cur- 
velor; dară mal cu sâmă cercetările lui assupra pro- 
prietăților. eycloidei. Eli dete rectificațiunea a- 
cestei curve în acellași annii (1657), cândi unii 
june geometru englesi, Gulliclmii Neil sati Neal, 

mortii la 1670 în vîrstă de 33 de anni, publica 
pe aceia a parabolei semicubice: primele determi- 
națiuni — credute pînă aci nepossibile — de linil 
drepte, de lungime eguală cu porțiuni de curve al- 
gebrice.  Huyghens descoperi și demonstră tauto- 
chronismul cyeloidei,. condițiunele în care elii are 
locă, precumii și similitudinea între curva chiarit 
şi desvoltata ci; și, cumii se occupa seriosi de ap- 

 plicaţiunea pendul la horologiuri, imagină unii 

apparatii multit frumosii, -fundată pe acâstă d'in 
urmă proprietate. De și acestii apparată nu isbuti 
în: practică, totuși este adevăratii, că applicațiunea 
pendulului ordinariii la horologiuri, de care se face 

honori multor altor învâtzați, este cu drepti cu- 
venti . datorată lui Huyghens.. Făchândii în acel- 
Tmerări as 1 Jași timpit cercetări pe ceri, elti perfec- 

ționnă fabricațiunea şi poleirea sticlelor; și, cu o 

.
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obiectivi de 12 picere de distanțiă focală, ce con- 
struse însuși, descoperi al 4-lea satelitii al Iul Sa- 
turnii” (1656); inellul acestui planetii. (1659), pe care 
Galileii zărise numai confusii, nebulssa lui Orion 
— primă zărită și descrissă — s. a... Pe liingă aces- 

„ten, ca să măsure diametri apparinti at plane- 
“ilor, iîmagină (1659) micrometrul cu placă, fără 

să aivă cunnoscințiă de uni apparatii analogii, dară 
pe unii principii priimitoră de o mai mare preci- 
siunc, micrometrul cu firă, născocitii 19 anni mai 
nainte (1640), de unii gentilhomit englesii, Gas- 
cojgne, 'care peri la 1644, în resbellele între Parla- 
„nentii cu regele Carlă I, înainte: de ali publica, 
Micrometrul lui Gascoygne fu născociti d'iîn noi 
pe la sfirșitul acestei epoce, de gcometrul francesii 
Auzout (1630—1691),. care îlu publică la 1667. 
Unii altii mare geometru și astronomii; alle cărui 
mai tote muncele apparținii acestei cpoce, de Și 
născută abia pe la începutu”, fu Scoţesul Iacobia 
Gregory (1636—1675). În Optica sa promota (1663), . 
clii dete deseripțiunea sciințifică perfectă a appli- 
cațiunei principiului reflexiuneă la telescopuri, ca - 
să scappe de chroniatismul obiectivelor de sticlă: 

“idee care fuscse_ propussă de vre o câți va alți 
învătzaţi, între care, de părintele Mersenne î în Frau- 

qia (la 1639 şi 1651). În aceiași operă, elii indică 
maniera de a determina distanția Sârelui de la P&- 
mântii, prin observaţiunea transitelor planetilor in- 
feriori, assupra discului solarii. 

Ari fi pr6 lungi dea enumera, de aci îna- 
inte, nenumerabilele lucrări astronomice.  Acellea 
săvirșite în acestă epocă, de Ferraresul părintele
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Riccioli (1578—1671), de Dantzickesul Heveliii (1611 
—1687), unul d'in observatori cel mai riguroși, de 
Nizzesul Dominicii Cassini (1625—1712) ș.a., tin- 

deaii repede a complecta .cunnoscinția cerului. Vre 
o câteva . neegualităţi -alle Lunci, care scăppaseră 
astronomilor anteriori, crait acumii descoperite şi 

determinate; catalogurile stelelor priimeai aug- 

mentaţiuni considerabile; deosebitele mișcări alle 

fiecărui planetă erai calculate cu o exactitate ne- 

cunnoscută mai nainte; sateliți lui Saturnii și ai 

lui Jnpiter erai toți descoperiţi, mișcărele lori de- 

terminate şi înscrisse în ephemeride; apparinția 

suprafăgiei trupurilor ceresci era cercetată și des- 

crissă cu exactitate; table alle refracțiunelor astro- 

„nomice, perfecționnate şi complectate, luait locul 

cellor vechi; phenomene nouc, — precumi stelle 

periodice ş. a. — eraii semnalate. Unii gcometru 

englesii, Rich. Norwood, determina (1635) lungimea 

unui arcii al meridianului, prin măsura distanțieț, 

între“Londra şi York; și calcula gradul de latitu- 

dine la 367,176 picere englesesci: resultatii sur- 

prindătoră, mai cu semă cândii seva ține socotâlă 
de grossolanitatea. midjlocului de măsurare, ce între- 

buintză. Vre o cincispredece anni mai la urmăz 

“părinți Riceioli şi Grimaldi (1613—1663) din Bo- 
logua. executaii în Italia, între Bologna și Modena, . 

-o operațiune analogă, dară întruni chipit mai sci- 

înţifică. EX ajungeait ânsă la unii resultatii. mai 

pucinii exactii de câtii acella căpitatii de Snell 1), 

fiind că methoda lorii de determinare astronomică, 

—— 

1) Vegi pag. 341—312, 

+
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deosebită de aceia întrebuintzată de gcometi “ul. hol- 
landesă, cerea cataloguri de stelle mai exacte de 
câtii celle cxistinte atunci. Cassini î însemnă (1653), 
în biserica: Sântului Petvoniii la. Bolonia, numâsa 
meridiană, care se vede accolo. - 
Pielea ox- ) Lucrărele înv&tzaților experimentatori și periinentală 

şa. ] descoperirele, care le cununbaii, nu erai | 
mai pnginii importante. Unii magistratii din n Mag- 
deburgi, toti o dată și physieii laboriosii, .Otto 

- Guericke „(1002-—-1686), descoperea necredibila pu- 
„tere a pressiunel atmospherice, prin apparatul de 
invențiunea sa, (pe la 1650), cunnoscutii subt nu 
mirea de hemisphere d'în Dagdeburgii; și născocea 
pompa pneumatică care, perfecționnată repede, făcu 
cunnoscute o mulțime de proprietăți alle “aerului 
atmosphericii. Elă făcea totii-odată, assupra elec- 

„tricităţei, experiinții curi6se, d'intre care ucellea cu 
„unii globii de puci6să — prima machină de: rota- 
““țiune — desvăleai attracțiunea şi 'repulsiunea a- 
cestui agintii, precumii și transmissibilitatea lui prin .. 
teli. Părintele Grimaldi, prin - numer6se experi- 
inții. assupra luminei, agiungea la resultaturi de cea 
mai înaltă importanțiă, între carele, . descoperirea 
tellor doo phenomene, din carele: unul fu numiti 
diffracțiune, de către Newton, cellă alti, interferin- 
fiă, de către Young. Opera sa: Physicomathesis de 
lumine (1663), a servitii de basă tractatului des- 
pre lumină al lui Newton. Învătzatul Francesii, 
abbatul Mariotte (1620—1654), făcea să înainteze. . 
hydrodynamica, prin descoperirea 'de nouă legi alle 
mișcărei fluidilor; și, prin experiințiele salle cu ma- 
china pneumatică, agiungea, la descoperirea, cele=
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brei legi a elasticităței fluidilor aeriformi, cunnos- 
cută subt numele stii. și care este de o applicaţi- 
une - așa frequintă, în mtsurele barometrice alle 
înziţinolor și în questiunele attingătâre de pute- 

rea mecanică a aburului. Medicul pisanii, Borelli 
(1608-—1679), applica cu isbândă mecanica, la stu- 
diul systemuiui musculariă și al inișcărei 6sselor; și 

demonstra, intre altele, ncpossibilitatea pentru homii 
de a sbura. Danesul N. Steno (1638—1686), care 

petrecu și munci mai cu sâmă în Italia, făcea, în- 
tre alte descoperiri de o mare importanțiă în a- - 
natomie, pe aceia a ghîndurilor şi conducătorilor 
salivarii și lacrimal (publicată 1664). Academici del 
„Cimento — societate sciinţifică fundată la 1657 —- 
din Florenţia, ficeaii la 1660, prima ' experiințiă 
cunnoscută, assupra, iuțimei propagațiunei sunetului. 
Descozeriri ) Multiplicațiunea  productelor "chimice, pe 
de alta parte, urma a cresce massa accllei classe 
de fapturi. Glauber, medicii germanii, născutii în 
Amsterdamă (mortii la 1668) si care fu unul d'in 
chimici experimentatori cei mai fecunți, căpita:. spi- 

ritul de sare (acidul muriaticii), din amestecătura 
acidului sulfuricii cu sarea commună; sarea volatilă 
(ammoniacul), d'în distillațiunea 6sselor; convertirea 
lui în sare ammoniacă, prin adăogirea acidului mu- 
riaticii ; sarea care pârtă numele: săi, prin puri- 

ficarca drojdielor sulfatului de sodă; otzetul, - d'in 
distillațiunea destructivă a lemnului. Eli mat. dos- 

„coperi preparațiunea, sărei. secrete (sulfatului de 
ammoniacii), aceia a vitriolului vânătăi (sulfatii de 

aramă), composițiunea multor altor sări terrose, al- 
calin şi metallice s. a,
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$. 11. Înflorirea scâlelor de pictură, a Țerrelor de 
Giosii şi a Spaniei, a artelor, în generală, şi a 
litterilor în. Frangia. — Înmulțirea corpurilor. în- 

vătzale, 

„pictură în 12] In artele de dessemnit, Guercino (— 1656), 
„ Albani (—1660), Iacobi Cavedone (—1660), Tiarini 
(— 1658), mai continuară a îmbogăți lumea, cu 

picturi fiumose pe pânză și al fresco. Cu dînşi 

se stinse strălucirea scâlei d'în Bologna. Pic- 
tori italiani ai acestei  epoce, care potit occupa 

unii loci în urma acestor maestri,. siint pucini. 

Cei mai celebri sânt: manieratul Petru Berettini, 

dissii Pietro da Cortona (1596— 1669), care este 
accusatii, că arit fi 'aședatii basele manierismului, 

care a domnitii assupra artei în Italia, pînă la sfir- 

şitul secolului XVIII!ea, şi care se distinse totii o- 
dată ca architectii; Gianbattista Salvi, gisst II 

Sassoferrato (1605—1635); dibaciul Carlii Dolci 
(1616—1686); cavalierul de ordinul Maltei, Mathciii 

Pretti dissii 11 Calabrese (1633—1699), âlle cărui 
opere denotii o cunnoscinția puginii adâncă a re- 
gulelor artei și pugină grijă în execuţiune; Salva- 

tor Rosa (1615—1673), principele paesagiului. s. a. 

Ânsă honorul scâlei italiane, în acestă epocă, este. 

fâcutii mai cu sâmă, de doi Francesi: Nicolau Pous- 

sin (1594—1665) şi Claudiii Gelce, dissi le Lor- 
rain (1600—1682), d'in care, cellii Win urmă este. 

„priviti ca egualul lui Salvator Rosa în paesagiii. 

Daca acesti doi mari artisti sânt astii-felii contes- 

“taţi sc6lei țărreă lorii, nu pte fi assemeneu și des- 

pre Eustathii Lesucur (1617—1655) şi despre 

.
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Carlu Lebrun (1619—1690), Cell Wântâii — alle 
cărul doo-(leci-și-doo de picturi alle viețici Sântului 
Bruno, care:se vădit în galeria Luvrului, îi căpi- 
tară supranumele de Raffaele francesul — fu, ca 
și Ioan Cousiu, formatii de capetele-d'operă alle ar- 
tei. italianc, care se aflaii în Francia; fără să fi vi- 
sitatii vre odată Italia. Cellii deal doilea, scolarii 
al lui Vouct și al lui Poussin, se perfecționnă, este 
adevărată, prin o petrecere de. 6 auni în Roma, 
Epocă br Cu acâstă epocă de declinare a artei 
lei hollau- $ Classice, corrispunde' triumphul' picturei 
dese şi colici . A: 5 , 
flamande. ] (lisse de genre, în care, scola 'Țărrelor de 
Giosii n'a fostii egualată, pentru unitatea în com- 
posițiune, pentru perfecta iinitațiune a nature, pen- 
tru correcţiunea, rigurosă a dessemnului, pentru 
forţia și frumuseţia coloritului. In acâstă epocă 
înfloriră ccă mai mulți din principi acestei scoli: 

-Metzu d'în Leyden (1615—1658), care, ca artă de 
imitaţiune, duse pictura la o perfecțiune ne agi.. 
unsă de.nici un alti: pictori, prin perfecta correc- 
țiune a dessemnului și a prospectivei lincăril și ac: 
ree, prin harmonia naturală a tonurilor, prin veri 

tatea tintelor s. a; Adrianii Van Ostade (1610— 
1685); Gerard Dow (1613—1680), neimitabili pen- 
tru eflectele de. lumină artificială; Wouvermans 
(1620—1668);, Paul Potter (1625—1654), cellii mai 
mare pictorii de dobitâce, mortii în vivstă de 29 

de anni, s. a. care sciură să d6 unit fermecii ne- 

exprimabilit scenelor vieției commune, cellor mai 
lipsite de interessii dramaticii: ceia ce face pictu- 
rele lori multii căutate, Atunci Cuyp (1605—după 

1683) — atâtii de adeviratii, după judecata cunnos- -
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cătorilor, în effectele salle de s6re, în deosebitele 
stagiuni” şi în deosebitele hore alle dilei, și care 

„ânsă avea, trebuintză de pennellul amieilor să, pen- 
tru figurele d'în picturele saile, — Hobbema (născutii 
la 1611), Adrianii Van den Velde —a cărui scurtă 
viță (1639 —1672) 'apparţine mai multi epocek 
următâre, — ș. a., poetisaii locurile celle mai prosaice 
alle țărrei lori. Atunci Gullielmiă Van den Velde 
cell. June (1633—1707), fratele lui Adrianii, și care 
trăi . și în cursul epocei următâre întregi, începea: 

“a se distinge în admirabilile salle marine; atunci 
Rembrand (1606—1674), — alle cărui trăssuri de 
scumpătate sunt atâtiă de cunnoscute, care tractă mat 

toti felul de. subiecte, și care fu de multe. ori atâtit 
de inferiorit — executa acele puține picturi, în care 
attinse la o perfecțiune rară de colorită și, mal cu 
s6mă, la o veritate, câte odată horribilă,. care &li 
punii în capul sc6lei țărrei sale ; atunci Van den 
Helst (1613—1670) executa acelle composiţiuni de 

- portraitură, care facii admiraţiunea cellor ce visită 

galeria  Amsterdamului. Acâstă epocă “mai vădu 
înflorindii doi din cel mat mari pictori al scolei fla- 
mande: pe Jordaens (1599-—1678), imitatorii al lut 
Rubens, și pe David Teniers cell June (1610—1694), 
scolari al lui Rubens, care desertă ânsă genul a- 

cestuia, pentru acella al sedlei holtandese, și care e- 
xecută o mulţime mnecredibilă de pictuni, în care 
represintă scenele vieției popolului, cu o veritate 
ȘI cu unii spiritii, care nică odată, nu aii putută fi 

egualate. Ea mal vădu dintre Spavioli, pe doi cei 
mai îusemnați intre cei eşiți d'in scla lui Pacheco: 

- pe Alonso .Cano (1601—1667), Michel. Angelui Spa-
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niei, și Valasquez (1599—1660) — care excellă, în 
- tâte genurile, prin o înțellegere perfectă a imitaţi- 
unei naturei şi prin unii colorită admirabilii; și care 
în partraiti, întrecu pote câte odată chiarii pe Ti- 

“tiană; şi pe Murillo (1618—1682) care, în subiec- 
tele religi6se, genul stii de predilecțiune, se rădică 
la înălțimea cellor mai mari pictori italiani, a cel- 
lei mai frumâse epoce, 

ea | In sculptură, lipsa de ori ce discernă- 
arehiiestarei ( mântii, în alegerea modelurilor, ce ne 
ofieră natura, recercarea expressiunelor exagerate, 
a attitudinelor. sfortzate și sucite, a draperielor fil- 
fiind, o paradă affectată de dibăcie mechanică, 
caracterul stylului lui Bernini (1598— 1680), în- 
sâmnă decăderea complectă a artei italiane în a- 
cea epocă. In architectură, ânsă, lumea găsesce pe 
Bernini,. demni de încurăgiărele, căror fu obiectul 

"Win partea puternicilor timpului, prin Gre-care pu: 
ritate de stylu: ceia ce se vede în collonnada piă- 
tzei Sântului Petru_la Roma, ce înălță d'în ordinul 
papei Alexandru VII(1655—1667), și în scala Regia 

a Vaticanului. Dar€ inpregiurul lui, depravațiunea | 
gustului se manifestă, în interruptiunea frequintă a li- 
nielor șia suprafăgielor, în resturnarea extravagantă 
a membrilor, în bizarreria ornamentelor,care distingii 
mai cu s6mă operele lui Borromini (1598—1677). 

Înforirea lori Acestă epocă fu una din celle mailfru- 
m6se alle artei francese. In sculptură, operele lui 
Tacobii Sarazin (:390—1666) — între care, 'celleoptii 
caryatide alle pavilionului horologiului, în curtea 

Luvrului, sunt cunnoscute de toți aceia care visită 
Parisul — facit dovadă; şi artisti superiori lui Sa- .
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razin chiarii: Puget (1622—1695) şi Girardon 
(1635—1715) — d'în care, cell Mântâiii apparține 
mai - multi epocei -următâre, și celli de al, doi- 
lea îi apparține cu totul — se înălțaii acumii, în a- 
cea țârră. Câtii despre architecți, afară din Lemer- 
cir, care mai continuă, în cursul acestei epoce, a 

împodobi. Parisul cu monumente, Francia mai pos- 
seda pe Claudiii Perrault (1613—1688) şi pe An- 
toniii Lepautre (1614—1691). Collonnada Luvrului, . 
înălțată de cell Wântâiii, Win ordinul lui Ludovici 

„XIV, arii fi o_operă perfectă subt tâte rapportu- 
rile, daca, nu i s'arii pute reproba o 6re-care exu- 
beranțiă de clemente 
sai O immensă înaintare se bachă de s6mă 
ame acumi în chalcographie. Paul Pontii 

n Anversa (născutii la 1600), -perfecţionnatii mai 
cu. semă de povetzele lut Rubens, ş și Petru de ode 

celli June (născutii la 1602) din acellași orașii, în- 
trecură “pe toți predecessori. lori, prin fidelitatea 
cu care transportaii picturele pe aramă. Cunnoscă- 

“tori admir6 mai cu scmă effectele de chiaro-scurii, 
alle cellui Wântâii, și delicateția și molleția căzrnei 
homenesci, ce scia cellii de al doilea să exprime 
prin bullinul sâii. Cornelii Bloemaert Win Ultrecht * 
(1603—1680) merse pînă a inventa secretul de a 
exprima, prin trăssuni, colorul și substanția -obiec- 
telor: artă în carea excellatii de atunci scla fran: 
cesă. Intre pictori celebri ai acestei cpoce, Sal- 
vator Rosa, Claudiit le Lorrain, dară mai cu s6mă 
Rembrand, Potter și marele paesagistit hollandesii 
Waterloo (1618—1662), fură totii-o-datâ și chalco- 
graphi de primul ordinii. Unele d'in' operele lui
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Rembrand, mai cu sâmă, sânt admirabile pentru ve- 
ritatea, cu care sânt tradusse effectele de lumină, 
în deosebitele hore alle gilci, câtii și pentru natu- 
ralul, imbilșiugarea de caracterii şi oxpressiunea 
portraitelor; Și Potter, în stampele salle cuapă tare, de 
animali, este dessemnitorii toti atâtii dibaciii, a- 

natomicii totii atâtii de învătzatii, câtii şi în pic- 
irele salle cu uleiii, Acâsta fu epoca cellor mai 
vechi chalcographi englesi, demni de acestii nume: 
Payne (1608—1648) şi Faithormne (1616—1691), 
şi unul şi altul formaţi de maestri de.pe Continintii. 
Toţi acesti artisti âns& fură îndată întrecuți de 
Francesul Robert Nanteuil (1630—1678), care ap- 
păru pe sceni, pe la midjlocul epocei, ca să dis- 
pară pe la midjlocul epocei următâie, şi care nu 
fu întrecută nici odată, mai cu sâmă în arta de a 
traduce colorul 'stoftelor ȘI cărnurilor. | 
Năreocirea 1 În acestăși epocă, unii militarii ger= 
în me orare | mană, Ludovicii Von Siegen. (1609-—- 
1676), n&scoci chalchographia în mezzotinto sati in 

„maniera nâgră, care, pînă mai în anni trecuţi, cra 
d'in greșâlă attribuită principelui Rupert al Bava- 

„rieisşi care, de. atunci, a fostii addussă la o aşa ma- 
Te perfecțiune, mai cu osebire în Anglia. 

Masca. 1 În musică, Claudiu d'in Monteverde, vre 
o câtă va timpii (—1651), şi Carissimi, în cursul 
tâtei epocei, continuară a susține gloria artei. 

Literatura. | În litteratură, acâstă epocă fu accia a 
lui Calderon (1601—1687) și alui Milton (1608— 
1674). „Cellă Wântâii fu unul din cei mai mari 
poeți al Spaniei; dar& geniul să&ii, ca acella al mal 
tutor cellor d'in Peninsula Iberică, nu înțellesc a-
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vantagiul 'restringerei în reguli — care este “mal 
totii-dauna aceia în bunul gustii. Milton, care în 

revoluțiunele care tormentară Anglia în visția lui, 
se arătă, amicul cell mai sincerii şi, prin urmare, 
şi cellă mai înțelleptii al libertăţel, fu assemenea 
unul: din cei mal mari poeţi ce a produssti acea 

țErră. | 
da Francia, Dart principala. glorie : a jitteraturel e a- 

aie) cestui timpi apparține Franciei, Acco- 
lo acuimii, tragedia lui Sophocle și a lut Eurypide 
era reinvi6tă şi' potrivită pe virsta în care se afla, 

acumii civilisațiunea, de geniul lui Petru Corneille 
(1606-—1684); Molitre (1622—1673) 'preluda Ia 
născocirea unei comedii moderne classice; Bos- 
suet- (1627—17049), unul d'în cei mai mari scri- 
itori ai Franciei, percurea, o parte a strălucitei salle 

- carrieră, de. theologii controversistii, de oratorii ec- 

clesiasticii şi de historicii. * 

“ Pbilosophia- în philosophie, acâstă epocă văda năs- 

chândi rationalismul lui Descartes în metaphysică, 

şi absolutismul lui Hobbes în politică. - Descartes, 

gânditori originalit în şpeculațiune, câtii și spirită 
analyticii în sciinţiă, propuse unii systemii de me- 
taphysică, destructivă, ca şi aceia a lui Bacon, me- 
thodei lui Azistotele; şi care. sa făcutii mal cu 
sâmă celebră, prin influinţia ce a exercitatii de a- 

. tuncă, assupra philosophicl. - Întru adevării, doctri- 

nele multor d'în systemele posteriore nu fură, de 

“cât: conseqninţii trasse din philosophia lui Des- 

cartes; multe systeme iarăşi, de și cu conclusiuni 

oppust una alteia, nu se rezimă, de câtii pe me-. 

- thoda sa rationnală. Hobbes '(1588—1679), mate-



1635—1665 D. L. CHR. 369; 

rialistii în metaphysică, este mai cu semă celebru: 
pentru absolutismul stii în politică. Eli fu sin- 
gurul philosophii, pe câtii scimmii, care, aședândi 
în principii domnirea forţiei, ca, orivină a. societă- 

țel homenesci, ca isvori al dreptului, a conchisă 
la legitimitatea, exclusivă a despotismului. Hobbes: 
nu este mai puţini remarcabili pentru trancheția 
cu care trage, d'in doctrinele salle celle paradoxale, 
tote consequințiele, care, la nevoe, arii putâ să le. 
slugâscă de refutaţiune. 
Iestitațianea) Systemul de associațiune a muncel întel. 
de corpuri în- 

vătzato ș, a.6 Jectuale, applicatii: la littere în: Italia şi 
sa face la 

modă. ) în Francia, de pe la al doilea terțiă al 
secolului XVI'ea, prin instituirea de academii, r&s= 
punsese, se vede, cererilor spiritului secolului. De 

- aceia, din epoca care face subiectul acestui para 

graphii, elă începu a se întinde assupra altor ramure 
alle culturei intelectuale. La 1645, o societate, 
subt titolul de Societate Regală, destinată a ajuta 
exclusivii înaintărele sciințielor exacte, fu instituită 
în Anglia; la 1648, Cardinalul Mazarini ' fundă în. 
Francia Academia artelor frumâse; la 1657, o in- 
stituţiune sciințifică, analogă cu Societatea Regală 

a Angliei, fu fundată la Florenția, subttitolul de 
Academia * del. Cimento. * Acesta este aceia, a că- 
reia ammii avutii occasiune a semnala o lucrare!)7 
Tarăși în Frania, Colbert fundă, la '1663, Acade- - 
mia des înscriptious et Delles lettres, căreia: se pro- 
puse de obiect, înaintărele 'cunnoscințielor histo= 
rice. și alle archeologiei; trei anni mai târdrii (1666), 

1) Vegi pag. $g1. 
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ellii fundă asşemenea Academia sciințielor, d'în Pa- 
Tis, şi Acadeniia francesă a artelor frumse, la Roma. 

Exemplul Italiei, Franciei și Angliei fu, de a- 
tunci, repede urmati de tote celle alte ţărri; şi 
astu-feli, în gilele n6stre, mai că nu este capitală, 
care să nu fie scaunul unui Gre-care numără do 
instituțiună de acesti genii.  Fie-care d'intr'insele, 
este adevăratii, s'a fiicutii folositâre sciinției, ca de- 
positaria, contribuţiunelor addusse massei cunno- 
scințielor homenesci, saii de. Către membri lorii în- 
Sișă, sai de către învătzaţi d'în afară; dară elle nu 
putură face nimici, pentru acclinatarea culturei în 
țărrele, unde ea era asteptată numai de la infiu- 
inția lorii, dare unde societatea nu. se afla în con- 
dițiunele, care îi favorisă răsărirea sai întroduce- 
rea.  Accolo le rămaseră, în midjlocul societățel, 
mal. străine, de câtit sânt,: despre: industrie, nisce 
manufacturi întreținute cu mari ' sacrificiuri, de u- 
nele guverne, numai ca unii midjlocii de a'şi cresce 
splendorul.. În acelle' țări, cele mai de multe o, | 
membri „cel:mai emininţi ai acellor corpuri sânt 
străini, attrași în sînul lorii de invitaţiunele lingu- 

" şitre alle guvernelor. 
“Frenimona În historia politică, acestă. epocă vădu 
terminânduse în 1648, în Europa occidintală, res- 
bellul de Treideci de anni, prin tractatul dissii d'în 
Westphalia, care deveni basa dreptului. publică în 
Europa; şi în Insulele Britannice “vesbellul Parla- 
mentului, prin regicidul juridici, commisii assupra 
persânnei lui Carlu 1. Ea mat vădu vestitul Pro- 
tectoratii al lui Cromwell (1652—1658), restaura- 
rea regalităței în Anglia la 1660; primi 22 de anni
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al lungi domnii a lui Ludovicii XIV în Franșia 
(1643—1715); şi domnia întregi (1633—1654) a 
lui Mattheiii Bassaraba, unul d'în micul numeri de 
principi ai nostri, care aii simțită prețiul culturei 
și aii încercatii a o întroduce la noi. 

pippo 

x



PERIODA A Ştenză, A SCIINȚIELOR MODERNE. 
] nt 

ELI ass DE LA Cup,. 1669—-1800.): - i 

| GAPIIOLU 3 XV-lea, 

SCIINȚIA CALCULULUI ŞI APPLICAȚIUNELE EJ, LA CULME. 

ŞI. Destvirşită perfeoționnare a calculului puri 

- și” applicatii. 

1065-1100D, Este de miratii că Provedinţia,. care a 

Sboră fără e e- învăluiti întrunit mysteriu nepenetrabilii 

valytei asc questiuni, în apparințiă, de o mare simpli- 

pure A appl- citate — origina ființielor organice, natura 

aie primei impulsiuni priimită de tr upurile 

Bernoutlliş. .] cerescă, care se mișcă în systemul nostru 

solariii s. a. -- Ea, care a refușată, intelliginției 

„ homenesci, facultatea de și figura nefinitul în timpii 
şi în spaţii: că acestă: Provedințiă, (icemii, îi a . 
desvăliti unit instrumentii, de o putere neiăsurată, 

de descoperiri, în 'regiunele, care sari fi credutii 

celle mai neaccesibile, alle secretelor creațiunci Salle: 

analysa mathematică,  Resultatele căpitate d'in în- - 

trebuintzarea acestui instrumentii, cu câtit fu per- 
fecționnatii, sânt minunate. Cine scie ce perfecţi- 

onnări ulteyire este eli destinati a mal priimi, 

“în viitorime, şi ce triumphuri îi mai siint reser- 

vate. “Toti ceia ce scimmii este, că, pînă astădi, 

nică o epocă:nu fu martură de născocini atâtii de - 

surprindătore, în perfecţionnarea instrumentului, și 

de o expansiune. atâtii de repede a applicaţiunelor 

salle. De aceia, pentru acâstă nobilă ramură a :
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desvoltărei intellectuale, ultimi . 35 de anni al se- 

colului XVIIe sânt, ceia ce începutul secolului 

XVIie+ fusese pentru artele frumâse.. Individuali-, 

tăți phenomenale își dedeseră, ca să (licemil. astit-, 

felii, rendez-vous, în acestii scurtii spații de timpi, 

cumii făcuseră acellea, “din care cea Paltă epocă 

trase atâta glorie. „Astii-felu, ca să nu vorbimii 

de.câtii de acellea care simt cu totul afară d'în li-. 

nic, acâstă epocă împreună: pe Huyghens, una d'in 

gloriele epocei precedinte, pe Leibnitz (1646— 

1716), care îi apparțiue apprope exclusivii, şi: pe 

Newton (1642—1721), a căruia vicția sciințifică ap- 

prope întrâgă îi apparţine asgemenea: ... 

"+ Ca să dâmmit o idee de 'importanţia perfec= 

ționnărelor adduse, în cursul „acestei epoce, în a-, 

nalysa pură, mulțumimu-ne a cila. născocirea bi- 

nomului lui Newton şi, mai cu semă, pe aceia, fă-. 

cută mai simultaneii de Newton şi Leibnitz, a cel- 

lor doo incthode perfecte de calcul nefinitesimalii 

— instrumentul “prin excellințiă, cu ajutorul căru- 

ia erai să sc facă descoperirele elle mai surprin- 

dătâre, și a cărui trebuintză, - vii simțită, detese. 

nascere. methodelor necomplecte a lui Descartes, 

alui Cavallieri, a lui. Fermat, a lui ::Wallis, a lui: 

Barrow 1) şi, pâte, uneia chiariă alui Archimode, i îna-: 

intea tutor acestora”)... : ' 

„În virstă de 23 de anni, ce avea la. inceputul 

epocei, Newton născocise 'binomul şi: methoda sa 

de calculii ncfinitesimalii. Eli fu condussit la cea 

Mântâiii, effectuândii interpolațiunea. cerută de o 

ăi ED tie au Ei 

  

1) Vedi pag. 353, 351 355 356. —'2) Vodi pag. 114. iata
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methodă de a opera quadratura cercului, indicată 
de Wallis în Arithmetica sa a nefinitelor. Unii noii 
chipii de a privi generarea mărimelor de tâtă spe- 

„ciă, şi noțiunea, ce întreținu totii-d'a una, despre 
posibilitatea de a deduce valorul definiti a] unei 
mărimi variabile, d'in iuțela crescerei sai scăde- 
rei ei, elă făcură a face o applicațiune întinsă a=- 
cestui theoremii, şi €lii conduseră la născocirea 

- Caleulului fluziunelor: formă subt care concepu 
methoda sa de calcul nefinitesimalii. De şi ne- , 

 “contestabilii cea mai înaltă intelliginţiă mathema-. 
tică, cell 'puginii a timpilor moderni; Newton nu 
în ânsă scutiti de : micșorime; și, ca și Tartaglia 
și Fermat, ţinu totii-d'a. una secrete methodele 
salle și ideele sale celle mai fecunde. Eli păstră : 
numai pentru întrebuintzarea sa acâstă d'în urmă 
născocire; și dece anni mai târzii (1675), Leibnitz 
născoci Calculul differințiali Eli publică gene- 

” rosii la 1683. Newton fu atunci siliti: a publica 
și eli methoda sa — la 1704, în Quadratura cur- 
telor, care urmâză Opticei salle —, Superioritatea 
metaphysicei și a notaţiunei methodei lui Leibnitz, 
și Simplicitatea, care resultă d'în acâsta, în calcule, 
făcură că ea fu preferată pretutindeni methodei lui 
Newton, precumii și methodek "limitelor, analyseă 
residuale, . calculului funețiunelor : alte methode .. 
propussemai târdiii respectivi, de D'Alembert, de. 

 Landen (mathematicii d'în secolul XVIII!e2, 1719— 
1790) și de Lagrange. pa 

| Arii fi nepossibilii a d6 aci macarii o mică i- 
„dee de celle Valte methode și theoreme, precumii 
şi de soluţiunele de probleme, cu care se imbogăţi
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sciinția calculului în acâstă, epocă. Huyghens des- 
coperi, între altele, principalele proprietăți alle cur- 
vel logarithmico; Newton dete una d'in celle mai 
bune methode de approximațiune la valori quan- 

- tităţilor radicale alle equațiunelor; una pentru a 0- 
pera, veversiunea serielor s.a. Cu ajutorul acestor 
methode, dară mai cu s6mă cu acella al binomu- | 

“lui, clii agiunse a resolve cu înlesnire o mulțime 
de probleme, care pină aci resistaseră tutor cellor 
alte midjlâce : rectificațiune de curve, determina- 
re a arielor:lorii, a suprafagiei și.a volumului so- 

" lidilor formați de revoiuţiunea lorii, a posițiunei | 
centrului lori de gravitate ş.a... Unii altii mare 
gcometru, capul unei familii basilese de geoinetri 

de primnl ordinii, Iacobii Bernouilli (1644—1715), 
desvolta: considerabilii calculul. probabilităților ; și, 
applicândi, d'în cei dântâiii, methoda de ahalysă 
nefinitesimali, a lui Leibnitz, căpită de la dinsa 

resultaturi, credute pină atunci nepossibile. Cer- . 
cetărele salle assupra curvei brachyştochrone, pro- 

_pusse de frate seii Ioanii, de care vominii ave a vor- 
bi în epoca următâre, 6lii conduseră la descoperi-. 
vea şi la soluțiunea unui ordinii analogii de pro- 
bleme : acelluia al isoperimetrilor ; care, desvoltatii 
mai târdii de Brook Taylor, de Euler, de Maclau- 

rin, şi mal cu destvirşire de Lagrange, formă cal- 

culul variaţiunelor, dupe cumit vommi vede. 
În physică şi în astronomic, analysa applicată 

şi observaţiunea deteră resultaturi totii atâtii de stră- 
lucite. „Huyghens dete, în dynamică, frumosa -sa 
theorie a legelor fortzelor centrale: theorie de o 
aşa mare importanțiă pentru aceia a revoluțiune- 

r
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lor trupurilor ceresci. Eli mai zări, În acea ra- 
mură a physicei, principiul  conservaţiunei fortzelor 
viui;  agiunse, cu ajutoru'i, a descoperi frumâsele 
proprietăți. alle centrilor de oscillațiune ai pen- 
dulului compussă ; şi dete formula, prin care, deter- 
minațiunea mişcărei redilinee a grellelor se redu- 

ce, la măsura lungimei pendulului simplu, battândii 
secundele. Numărul și frurusetza theoremelor lui 
Newton, în hydrodynamică și în dynamică, şi în- 
dr&znâla, problemelor, : ce suppuse învestigațiunei 

“Salle, în aceste doo ramure alle physicei, sint şi 
niai de minune. În dynamică, elii descoperi legea 
inerţici și o propuse ca prima: lege a mișcăret; 

„ descoperi principiul conservațiunei mișcărei a cen- 
trului de gravitate, -desvoltatii de D'Alembert, o 
jumătate de secolii mai târdiii; generalisă casul 
particularii al principiului composițiunei mișcărelor, 
imaginatii de Galileii ; substitui considerațiunea for- 
tzelor, acelleia a mișcărelor; şi' demonstră, că tâte 

- legele equilibriului se potit lesne deduce d'în acestii 
„principii. Unii mare geometru francesă, Varignon 
-(1654—1729), applicândii acestit principiu, în Pro- 
dectul stii de o nouă mecanică (1687), deduse d'în- 
trinsul pe acella al pârghiei; și de aci, tâte legele 
staticei.. Iacobii Bernouilli d'în parte'și, întorcândii 
theoria, lui Huyghens assupra centrurilor de oscil- 
laţiune a pendulului compussii;; la acesti principi 

„al pârghiei, dete (1691) acestui frumosit problemi, 
0 -soluţiune; pe care o complectă: (1703) :prin o a- 

" devărată demonstraţiune a methodei lui Huyghens, 
de a le“ determina: lucrări, care fură germenul u= 
nul principii de . dynamică, fecundatii mat târdiii
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iarăși de D'Alembert 1). :Sauveur (1653—1716), 
prin experiinții și calcule noui, prefăcea cu totul 

theoria mathematică a sunetelor; și crea, astit- “felii, 

acustica modernă. 
În optică, unii învătzatii physici: danesii, E- 

rasmu Bartholin (1625—1698), avendii observati 
(1669) îndoita refracțiune;, Huyghens ii descoperi 
adevărata legeași, spre a explica phenomenul, pro- 
puse theoria propag gațiunei luminei prin ondulațiu- 
mele uziut medii elastici. Eli mat zări Și descris- 
se cellii altii phenomeni al luminei care, în dilele 
ri6stre, a attrassii attențiunea învătzaţilor, și care 
Sa numiti polarisafiune prin transmissiune. Cer- 

cetărele, cărora Newton suppuse acesti agintii, a- 
vură -resultaturi și mai strălucite.” De mai multii 

de șaispredece secoli 2, de cândiu decomposiţiunea 
unui fasciculii de lumină, prin prismii,. era cun-. 
noscută, ea rămăsese stârpă pentru sciințiă. New- 
ton se gândi a o întrebuintza la: cercetărele sciin- 
tifice, şi căpită d'intr'iusa resultaturi surprindătâre, 
Descoperi neegualitatea și ordinul de refrangibili- 

tate şi de reflexibilitate alle deosebitelor radie; dete a- 
deverata.theorie a colorurilor; și redică astit-felii velul, 
care făcuse despre acâsta unii mysterii sciinției. Ca să, 
explice numersele phenomene observate de dinsul, 

eli propuse d'in parte'și hypothesa. emissiunei cor- 
„puscularii; si, applicându'o cu izbândă la frumâsele 
salle theorii, o făcu. domnitâre pentru unii secolii 
şi mal multi; spre exclusiunea aceleia a lu Huy- 

1) Vegi anni de la Chr. 1135—1170,! | 
2) Vezi pag. 195.0 i
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ghens. "Tocmai la începutul secolului nostru, cer- 

cetărele' lui Malus, . alle lui Young, alle lui Fres- 
nel s.a., chiarii assupra legei îndoitei refracțiuni și 
assupra âcellora a multor altor phenomene alle lu- 
minei, confirmară, după cumii vommit vede, acâstă 
din. urmă theorie, care este astădi adoptată în 
generalii. . a | 
ea Dart tâte aceste theorii, tote aceste 
degee „des [ descoperiri, cadii în neînsemnare, îna-: 

- întea, dosvoltărei, ce dete Newton noțţiunei gravita- 
țiunei.,. “Ammă văduții, că Galileii recinnoscuse e- 
xistinţia acestui agintii, şi că Kepler zărise chiarii 
universalitatea lui... Douillaud, unii astronomii . fran- 

cesii d'în epoca precedintă (1605—1694), al cărui 
nume este: pucinii cunnoscutii, recunnoscuse chiarii, 

că acțiunea lui se exercită în rațiunea inversă a 
quadratului distanțici. Era âns6 reservatii lui New- 
ton a face descoperirea compleciă a legei, după : 
care se exercită infiuinția lui, şi pe urmă a o de- 
monstra, întrun. chipi sciintifici, și a opera, cu a- 
câstă descoperire, o revoluțiune fără, exemplu în 
historia. sciințiel. În annul 1665, acella al vestitei 
ciumi d'în Londra, căderea unui mără imprimă cu : 
putere, assupra mintei lui, noțiunea universalităței 
absolute a gravitațiunei; elii îi câută legea, :și fu 

" îndată .condussit la descoperireai, de către. theoria 
“generală a mișcărei curvilinie, ce dedusese;clii însuși - 

din uceia a lui Huygens assupra legelor fortzelor 
centrale, O, încercă assupra mișcărei planetilor, 
şi o găsi exactă; dară cândii încercă a% face ap- 
plicaţiunea, la mișcărele lunei, mâsurele neexacte 
alle mărimei pământului, care se possedaii atunci, îl
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deteră resultaturi nepotrivite cu dinsa. Se îndo! 
atunci de adevărul descoperirei salle, și nu se mal 
occupă de dinsa vre o 13 sai 16 anni, În acestii 

intervallii, celebrul ecclesiasticii francesui Picard, 
(1629—1682) — membru al Academiei sciințielor, 
la instituirea, căreia luase cea mai mare parte, u- 
nul d'in geometrii cei mal învătzați al epocti şi cel 
mai laborioşi — întreprinse (1669—1671) a mă&-: 
sura arcul meridianului Parisului, dintre Amiens 

„Şi Malvoisine. Ac6stă lucrare care, cu drepti cuvintă, 
a făcută autoritate pină la 'sfi- -şitul secolului cel- 
lui d'in urmă, 'dete, despre lungimea gradurilor de. 
latitudine şi, priă urmare, despre mărimea pământu- 
lui, resultaturi care, pervenite lui Newton la 1679 sai 
1682, €lii confirmară definitivi în supposiţiunea sa 

- Drimitivă. Atunci se puse din noii a desvolta ad- 
mirabila sa theorie, “și o făcu basa sciinţici mişcărei, 
în generalii, și a mecanicei ceresci, în particulari. 

Resultatele, ! a care acestă revoluțiune cra de 

natură a conduce, sânt minunate; ne putemi face 

o idee despre dinsele prin acelea, la care Newton 
agiunse chiarii de acumi, applicândii analysa ma- 
thematică, theoriet salle. Eli demonstră, că legele 
lui Kepler, principalele ncegualități alle orbitelor 
planctarii, precessiunea equinoxilor s. a., nu sunt, 
de câtii consequinția necessarie a gravitațiunei u” 
nul trupă cerescă către celle Valte, potriviti lege | 
asti-feli cumii o formulase; fu condussii la theoria 
sa complectă a mareelor ;. descoperi turtirea p&- 

mântului la pol, librațiunea lunci care este efectul 
„ attracțiunei pământului assupra acellui spheroidă ; şi 
căpita certitudinea că comeţi ! facă “parte 'd'in ss 

*
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temul solariit.. Prin aceiași: calle agiunse a deter- 
mina, cu nai multă :saii mai pugină exactitate, 

quantitatea turtirei pământului, aceia a attractiunei 
munţilor, -densitățele : relative a sârelui, a pimân- 

„tului și a lunei, rapportul forizei centrifuge e către 
- gravitațiune, subt equatorii s.a, . - 

Scrierile, Forologium oscilatorium şi, mai cu 
sâmă, Philosophiae naluralis principia mathematica, 
în care Huyghens (1673) și Newton (1687) expu- 

„seră, lumei învătzate, fructul strălucitelor lori munci, 

făcură, d'în dynamică, o sciinciă nouă, fundată pe- 
observațiune, pe experiințiă și pe calculi. 

Daca Newton, cumii ammii vădut'o, avu 
acea .nobilitate de caracterii, care face pe homii ne- 
accessibilă passiunelor meschine, şi că merse pînă 
a presinta sublimele salle descoperiri, 'subt : forme 
cu totul altele, de câtii acelea subt carele aflase; 
contimporani săi nu fură. toţi mai generosi -către 
dinsul. Geloşi de superioritatea” geniului său, mi- 
cul 'numării al acellora, care erait în. stare să în- . . 
țellâgă totă bătaia descoperirelor salle, se feriră de 

“a le face -applicaţiunea, de care eraii susceptibilă; 
și astii-felii trecu mai multă de o jumâtate de se- 
colii, pînă -ce sciintia demnă să 'şi le approprie.' 

Descoperirea] Unii altii mare mathematicii și : astro- 
mișcărei lu: u 
minei, | om, Danesul Roemer (1644—1711), — 
căruia - sciințiele sunt datâre o mulțime de desco- 
perini, de'cea mat înaltă importanțiă — făcu (pe la 
1663). mal cu s6mă una, care contribui multii d'in 
partei a face acestă epocă memorabilă. Observâudii, 
că la mergerea lui Iupiter spre conjuncțiunea sa cu 
S6rele, eclipsele - primului” satellitii al săi ai locii 

Bi - 7
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inaintea, şi d'în potrivă, la mergerea lut spre 0p- 

posițiune, în urma, timpului calculati, conchise, cu 
îndrăznâlă la mişcarea progressivă, a luminci — a- 
tâtii de anevoe a se bănui — şi, d'în deosebirea 
(16'26%) între timpul calculati şi cellii observatii, la 
conjuncțiunele: și oppositiunele planetului cu Sorele, 

îi și determină iuțela?). 

Aer) Unii membru al Academică sciințielor din 
Paris, Richer, applicândii formula lui Huyghens 

pentru: determinarea gravităței, prin lungimea pen- 
dulului, înti”o' călătorie 'ce făcu (1692) la Cayen- 
na, determină deosebirea întensitiței gravitatiunei, 
-subt deosebitele latitudini ; și observaţiunele  salle 
confirmare noțiunea turtireă - ptmântulul la, poluri, 
semnalată lui Newton, de applicaţiunea calculului 
la theoria gravitațiunei. Dară arii fi pr6 lungi de 
a enumăra '0 mulţime de“: resultatuui importante, 
care cununnară alte lucrări alle : asestor : învătzaţi, 
precumii şi alle lui Hevelii, alle lui Cassini — pe 
care ammii citatii în epoca precedintă — alle ma- 

relui physicii englesii Robert Hooke (1635—1702), 
alle astronomului englesii Flamsteed (1646—1719), 
care apparține mal exclusivii acesteia, alle lui Halley 
(1656—1742), care apparţine mal multi cpocel ur- 
mătâre, şi alle - multor :altora;  Observaţiunele lui 
Flamsteed mal cu semă, prin numârul și exactita- 

tea lorii,. detere base nouă, theorielor, și datură nouă, 

  

1) Appr&pe 192,000 milluri englesesci, saiă 309,001 Kilometri, într'o secundă 

de timpii. NB. Delambre a calculat'o, do 307,000 kilometri pe secundă; 

D. Foucault, prin experiinţii de unii felă noii în annul trecută, a gă- 
sivo de 298,000 kilomeiri numai, pe secundă. .
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calculilor; și procurară, acestui astronomii, primul 
rangi între toți observatori, de la Tycho Brahe 
încoa. 
| Intre serviţiurile celle mal înseranate, 
miatzor sei [ care fură făcute sciinției, în cursul a- 
cestei epoce, trebue să socotimi si perfecționnarea, 
addussă instrumentelor necessaril observațiunelor. 
Huyghens, care născocise micrometrul, imagină pri- 
mul apparatii photometrică și unii oculariit compussi, 
ca să evite defectele oculariilor simple alle telescopu- 
rilor; Newton în Anglia și Cassegrain în Francia, ap- 

- plicândă idea lui Gregory, construseră (1672) prime- 
„le telescopuri cu reflexiune; Hooke imagină baro- 

- metrul cu guadrantă, suflătorul (chalumeau) cu spi- 
ritii, arcul spiral al ceasornicilor — născocire at- 

"tribuită și lui Huyghens, și care făcu d'în acestă 
machină, născocită de mai multii de doi secoli, unii 
adevăratii instrumentii de precisiune. 'Technolo- 
gia mai este datâre, acestui învătzată, încheetura, 
frântă saii balamaoa universală“ (jcînt Dris ou char- 
mire universelle) . care slujasce a transmitte o 
mișcare de rotațiune, între doi drugi, pe un centru 
mobili. Picard, cu ajutorul lui Auzout, applică o- 
chianele la goniometri, şi adduse, în methodele de 

operațiuni geodesice, perfecționnărele care. deteră, 
lucrărelor salle, acea exactitate rigurâsă, de. care 
ammii vorbiti mai susi.
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Ş. II. Acquisitiuni însemnate în câmpul observa- 
fine) și experiinției. — Frumosă epocă a littera- 
turcă fancese. — Chalcographia agiunge la perfec= 
țiune, — Desvoltarea litteraturei de erudițiune: 

Physica sa In unii altii ordini de fapte, mersul cun- 
perimentală e e > , 
şi chit». ] noscințielor nostre cra, assemenea însem- 
nati. Experiințiele, la care întrebuintza marea sa 

„avere, seniorul Îrlandesii Robert saii Richard Boyle 
(1626 1691), mai cu s6mă acellea facute cu ma- 
china pneumatică, ce perfecționnase, îl desvăliră 
proprietățile importante. alle elasticităţei și greu- 
tăţei fluidilor; acellea assupra proprietăţelor. elet- 
trice alle chichlibarului și râşinei nu fură mai pu- 
cinii ferici.. Eli observă 'absozbirea aerului de că- 
tre varurile metallice, în calcinare, mai bine de 
câtă o făcuseră, în primul terțiii al secolului, Brun 
și Rey, și confirmă explicațiunea ce dedese acesti 
din urmă, despre acelli “phenomenii, "Experiinţii 
ulteridre 6lii conduseră a mai recunnâsce, că nici 
unii trupă nu pote arde în deșărtii. Se măi pote 
dice că Boyle creă analysa chimică. Celli puţinii, 
elă fu primul a întrebuintza reactivi, ca să desco-, - 
pere nisce substanţii conținute în soluțiunele apâse. 
și altele. Matîn acellași timpii cu dinsul ânsă, Duc- 
los,. în 'Frangia (1667), şi Hiern, în Suedia (1686), 
făceaii cercetări  analytice, assupra.. composițiunei 
apelor minerale d'în ţărrele lorii respective, 

| Urmândii aceiaşi calle. ca şi Boyle, Hooke, 
de care ammii mai avutii occasiune. a vorbi, eru 
condussii, de experiințiele salle, a recunnâsce, că 
aerul este dissolvantul universală al trupurilor in-
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flammabile; că; acâstă dissoluțiune produce căldura, 
chiămată foci; și (1667) că proprietatea de a în-. 
treține combusțiunea apparţine unui principiit con-. 
ținutii în atmospheră, și care este același care se 
află fixii în salpetru (silitră). Lepădândă hypothesa 
existinției elementului , foc, elii recuunoscu, că 
flaccăra resultă d'în acțiunea chimică mutuală, în- 
tre materia combustibilă d'in flaecară: și o parte 

„din atmospheră; şi mai demonstră, prin experiin- 
ți, că interiorul flaccărei nu este luminosii. Unii altii 
învătzată chimicii englesii, Mayow (1645—1679), pu- 
ginii cunnoscuti pe Continintii, confirmă, prin experi- 
ințiele sale, descoperirele lui Hooke; și merse şi mai 
departe, demonstrândă: că aceiași parte d'în aeri, care 
întreține flaccăra, este essențială vieției homului; că 
ea este absorbită în combusțiune și în respiraţiune; 
că căldura animală este datorată 'acţiunei - ei, -as- 
supra sângelui; și (1674) că acestă spirit vitală 
şi îgnostă contribue la, formarea acidurilor. Astii-felii 
Hooke și. Mayow d6ră nu pipăiră oxigenul ; Și lăs- 
sară forte puţină. de făcută lui Priestley. Mayow 
mal fu primul a expune distinsă natura affinităței 
chimice, și a dovedi, contrariii ideelor. priimite, că, 
în' combinațiuni, particulele trupurilor agindiă: nu 
sunt annulate, dară există în substanțiele compus- 
se, și potă fi. iarăși scâsse d'într'insele, cu tâte pro- 
prietăţile lorii. Eli explică decomposiţiunea, prin 
neegualitatea între fortzele de. attracțiune respec- 
tive alle trupurilor agindi :. doctrină ce desvoltă 
Newton, în frumâsă sa, theorie: a; attracţiunei Chi 
mice, Astii-felii, după cumii amimnii observat'o -a- 

r 
LI
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iurea!), d'in alchimie, care în definitivii nu consistase 
de câtii în cunmoscinția de recette, pentru a pro- | 

duce artificiali substanții, și în dibuiri spre a des- 
coperi altele nou5; dară care, pentru explicaţiunea 

phenomenelor care să producii în operațiuni, se 
mulțumea cu vre o câteva phrase, date de me- 

thoda syllogistică, de investigațiune — născea a- 
cumi, mulțumită ajutorului mai sicurii al methodei 
de inducțiune d'in cxperiințiă, o adevărată sciinţiă, 
care cercetâză natura reală a phenomenelor şi stu- 
die legele generale, care îi regult mersul. Primul: 

semnii al acestei revoluțiuni: se pote urea la Brun 
şi Rey, ea nu fu ânst cumplită reali, de câtii de 
Boyle, Ilooke și Mayow. 

Să nu desdemnămii de a mai semnala vre o 

câte-va descoperiri importante alle acestei. epoce, 
datorate manipulaţiunelor hennetice alle unor al- 
chimisti: extracțiunea phosphorului, din urină, o- 
perată (1069) de. Hamburghesul Brandt (morti la 

_1692), și descoperirea etherului nitric, făcută de. 
Suedesul Kunkel, (1630—1702).. 
ate) În studiul ordinului întinsii al fiinţielor 

tu 

organice, — “sciințiă, alle cărei „nu ammii mai a- 

vutii occasiunca a semnala înaintirele, de la midj-. 
locul secolului XVI — serviţiurile făcute în cur- 
sul acestei epoce, de învitzaţi naturalisti, Englesul 
Ioan“ Ray sai Wray (1628—1705) și Francesul 
Tournefort (1656—1708), erai iarăși immense.. Ne 
îndestulaţi cu a studia historia naturali a țărilor 
lori respective, ci percurseră esplorândii: cellit 

1) Vegi pag. 214—215, 

25 
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„Pântâiii, o mare parte'a: Europei; cellii d'al doilea, 
maj totii acesti continintii şi o parte a Asiei oc- 
cidintale. Tournefort duse numărul plantelor,  cun- 
noscute sciințici, de la 3000 ce cra pînă la dinsul, 

la 8846; și le dete o clessificațiune, care ânst nu, 
fu ferice. Câtii despre Wray, cercetărele lui pur- 
tară assupra zoologiei : câtii şi essupra botanicel. 

Eli propuse unii systemii de classificațiune a plan- 
telor, care formă basa methodei. lui Jussicu ; şi . 

făcu din legele, care guvernă phenomenele vieției 
ființielor acestor doo ţinutuii, obiectul unui stu- 
diii philosophicii, care Glii conduse a' afla, în „ope-= 
rele creaţiunei, manifestări alle înțellepciuneă ncfi- 
nite a lui Dumnedeii, ncobservate âncă.. 
Pnilosopia. Acestă epocă mai vădu năschendii vre o 
câțe-va din celle mai remarcabile systeme de phi- 
losophie alle timpilor moderni: pantheisniul onto- 

logicii al Hebreului hollandeși convertitii, Spinosa 
(1632—1677), admirabilul  experimentalismu sen- 
suali- intimi 'al Englesului Locke (1632—1704), 
'scepticismul Francesului Bayle (1647—1706) s, a: 
systeme. dintre care, cellă cu drepti cuvîntii mai 
celebra este cellii d'ântâiii, eșitii ca consequințiă, 
în doctrinele Cartesianismului. Caracterii. atâtii 

i frumosii câti intelliginţia îi era înaltă, Spinosa “ 
nu concepe de câtii o unică substanțiă: pe Fiinţia, 
absolută, pe Dumnedeii, alle căreia singure attri- 
bute sait manifestațiuni,: care - ne sint cunnoscute 

sint: gândirea și întinderea. „Assupra acestei base, 

Spinosa, cu unii absolutismu dogmatică, care a fostii 
multii criticati, fundă unii systemii d'in celle mal 
curi6se, alle cărui celle inâi însemnate trăssuri sânt . 

i 6.
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negaţiunca, complectă a unităţei sufletului, a indi- 
vidualităţei homului, a voințici salle, a totii ordinii 
morali s. a... Leibnitz, pe care anmii vădutii fi- 
chândii servițiuri așa de însemnate sciințielor c- 
xacte, fu şi cli unul din cei mai mari philosophi 
ai tutor timpilor, și propuse și clii unii systemii, 
din celle mai înbilşuggate în combinaţiuni nouă şi 
În concepțiună îridrăznctze, 
interatura | În litteratură, Franţia acumii lissa i îna- 

poscă. J poi pe tâte celle Valte națiuni. Acesta 
îu epoca a cellor maj perfecţi poeţi ai săi: Lafon- 
taine (1621---1695), Racine (1639—1699), Boileau 
(1637—1711); a cellor mai mari prosatori: Bossu- 
et (1627—1704),. prelatii, pe care ammii vălutit 
preludendii în epoca precedintă, Labruyere (1644 
—1696), Fenelon (1651—1715), altii prelatii; a 

cellor mai mari oratori bisericosci: Bossuet jusuă, 
Flechier (1632—1710), episcopul emenstiul Ie- 
suitul Bourdaloue (1632—1704) s. a. 
Angie fu 1. De la sfrșitul secolului Xa, cultura 
artelor frumose nu mai fu, precuniii nu mai putea 
fi, de câtii applicațiunea, cu mai multi saii mai 
pucinii talentii, a regulelor fixate de artisti cei mari 
ai acellui secolii. în epoca de care ne occupămii 
în acesti momentii, cea mai mare parte din ar- 
tisti cpocei precedinte: Sassoferato (— 1685), Carlo 
Dolei (—1686), Calabresul (—1697), Claudiu (— 
1682), Lebrun (—1690), Murillo (=—1682), Iorda- 
ens (—1678), Gerard Dow (—1680), Van Ostade 
(—1685), David Teniers (—1694), în pictură; Per- 
rault (—16$8) s. a., in architectură, mal continu- 

+,
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ară a produce, care mal multi timpii care ma 

puţinii. 

Pictura. ! Între pictori proprii dă epocti, aceia care 

se înălțară, pină la 6re-care puntii, în susul ge- 
“neralităţei, fură: în Italia, Carlit Maratta (1625— 

1713) din sela romană, Carli Cignani (1628— 
„.1719) d'în se6la bolognesă, Lucca Giordano, supra- 

numitii Il Fapresto (1632—1715),și Francesco So- 
limene (1657—1747) — care apparține mai multii 
epocei următre — din scâla napolitană, s. a; în 
scâla Țărrelor de Giosii, Ruysdael (1636— 1681), 
cellii mat mare paesagistii hollandesii, Franciscii 
Mieris (1735—1681), (lissii cell Bătrânii — egua- 
lul lui Gerard Dow, cărui elii fu imitatorii, — pic- 
torul de marine Gullielmii Van den Velde cell 

„ June (1633—1707), Adrian Van den Werf (1657— 
14792), care apparține assemenea epocei următâre 
și alle cărui picturi, pline de merite necontesta- 
bile, remarcabile mai cu s6mă pentru finitul lori 
extremii, se găsescii reci și uscate în effectul chia- 

“roscurului, s. a; în: Franția, “Noel Coypel (1628— 
1707) și, pe la 'Sfirşitul secolului, fiul s&ii Antoniii 
(1661—1722), care nu putu eguala pe tată săi, s. 

a... Dară superiorii tutor acestora, de și puginii 
cunnoscutii, fu Spaniolul Claudiu Coelo G 1693): 

- după judecata acellora care ait pututii ved6 pictura * 
“sa, lu collocacion de lu Santa forma din sacristia, 
Escurialului. - 

Sculptura. i În sculptură, Francia singură ne ofleră, 
nume 'a cita. Acestea sint: Puget (1622- 1695) 

“căruia, sânt datorate: grupul lui Ailon inâncati de 
unii leii si Andromeda, în grădina de la Versail-
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les; și Girardon (1630—1715), privitii ca cell mai 
mare sculptorii de subt 'domnia lui Ludovicit XIV, 
şi al căruia se admiră mausoleul “Cardinalului Ri- 
chelicu la Sorbonna. 
Moteaura 1 Trebue să socotimit între sculptori ș și pe 
modelatorul în eră, Zummo (1656—1701) din Sy- 
racusa, primul care applică acâstă artă'la illustra- 
țiunea anatomiei — applicațiune, în care se distinzeră 
după dînsul: Giov. Manzolini (1700—1755), socia 
lui, Anna Morandi, Felice Fontana, Susini s. a. 
Zummo rămase neegualatii, pentru fidelitatea hor- 
Tibilă a unor modeluri pathologice, care sânt ad- 
mirate în mai multe cabineturi alle Europei, și mal 

„cu osebire în acella al Florenţici. 
Arehitetara.) Între architecţi, singuri pe care găsimil 
demni de a, occupa unii. locit aci, sint: Englesul 
Chriostophori Wren (1632—1723) şi Francesul 
Mansard (Jules Hardouin, 1645 —1708). Celli Wân- 
teii. toti o dată unul d'in cei mai însemnați b6- 
meni de sciințiă ai timpului stii, „vestită pentru 
precocitatea sa, avu occasiune a înălța o mulţime 
de monumente frumâse în țerra lui, mai cu sâmă 
în Londra — redussti mal tâtă în cenușă de întin- 

„sul foci de la 16 66, care puse capttii ciumei cel- 
lei mari. Cathedrala Sântului Pauli şi Sântul Ste- 
phanii în Walbrook — care este privită ca capi- 

„operă. al săi — sânt celle mai celebre. Cellă 
„dal doilea este datori assemenca celebritatea sa, 
„fericivei ce avu de a înălța construcțiunele somp- 
tuse, în care fu înghițită o marc parte a venitu- 
lui Frangiei, subt Ludovic XIV,
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Chaleogra- | Cât despre chalcographie, se pote (ice, phia agiunsă 

1a periecţi- | că în acestă epocă ea agiunse la -perfec- 
țiune. Francesul' Gerard Audran (1640—41703), cellii 
mai mare d'în o famillie numerdsă de chalcographi, 
originarie din Lyon, de şi începutul îi fu descura- 
giătorii, căpită ânsă currândii acellă vigorii, care - 

face stampele sale după Poussin şi după Lebrun 
(bătăllicle lui Alexandru după acestii d'în urmă 
mai cu s6mă) modelul chalcographiei historice. Ge- . 
rar Edelinck (1649—1707) d'în Anversa — carelu- 

„eră exclusivii cu bulinul; admirabil pentru perfec- 
iunea. cu care sciu să exprime colorul și substan- 
ţia obiectelor, şi pentru' frumosul finitii şi extrema 
facilitate de execuțiune — făcu o mare revoluțiune î în 

artă, prin maniera, sa; Şi pote fi consideratii ca, tată 

al chalcographici moderneN Masson (1636—1'700), 
Francesii ca și Audran, 'remase pote fără egualii, 

în dexteritatea a mânui bulinul; dară elii sacrifică” - 
eflectul artistică, vanităţei ce-avu dea odduce 1 mi- 

rare prin tours de force. ' 
Mustea, 7 În musică, arii fi lungi. de a una cu 
enumerarea contrapuntistilor, care ait făcuti a îna- 
iuta sciinția barmonici; ne vommi sili, de aci îna- | 

inte, a însemna pe principali compositori, care aii 

contribuiti la desvoltarea, mai cu sâmă, a genului 
dramatici. * Între aceia ai cpocei acesteia, cei' mai 

celebri fură; Sicilianul Alexandru Scarlatti (1659— 
1725) și Florentinul I. B. Lulli (1633—1$87), su- 
praintendintiă al musicei lui Ludovic XIV, al că- - 
ruia stylii a exereitatii multii timpi influinţiă, as- 

supra gustului musicali în Francia. Ca jucători 
de instrumenturi, pe lângă Scarlatti, care fu unul
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din cei mai dibaci jucători de harpă și. de claviri; 
trebue să citămii pe Bolognesul Angelii Corelli 
(1653—1713), unul din cei mai mari violonisti, 

tatal sc6lei de vioră. 

Perteețiane ) Câtii despre instrumenturile de musică 
Eee |n acâstă epocă, celebra fabrică de instru-- 
menturi cu arcuşi, a Amatilor din Cremona!), făcea 

acumii locit acelleia, și mat celebră, a scolarului lorii 

“Stradivariă (1664—după 1746), care nu "mai putu i 

egualată de nică una alta, pentru frumusetzea su- 

netului vidrelor salle. Astădi acestea sunt atâti cău- 

tate, în câtii că să plăteșcii cu centuplă greutatea 

joru în aurii, - 

dc erudiție.) In littere, în acestă, epocă, pirură pri- 

mele mari opere de eradițiune în formă de dicţionnarii: 

genii care s'a desvoltatii atâtii de multi în qilele nâstre, 

spre marea satisfacțiune a publicului studiosii.. Prima 

in tâte, fu Dictionnariul universalii de historie și de 

geographic al Basilesului Hofiman (1635—1706), pu- 

_Dlicatii la 1667, în doo volumuri în folio urmate, șese 

anni mal târiii, de alte 2 volumuri de supplimentii. Ap- 

plicaţiunea treptată a formei şi a methodei acestei 

opere, la t6te celle Palte ramuri alle cunnoscinţie- 

lor, ne dete numerdsele şi prețiâsele opere, de care 

vorbirămii mai susii. Dietionnariul historicital scep- 

_ticului Başle, publicatii la 1697, în 2 volumuri În 

folio, fu pote prima imitatiune a operei Iul Hoff- 

man. O operă de crudițiune de uni genii cunn0s= 

„cutii, dară care totuși merită de a fi distinsă, ca 

- operă de o muncă pațiintă şi de o critică d în celle 

1) Vegr pag. 349,
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“mai judicidse, fu: Glossariun mediae et infimae la- 
tinitatis al lui Ducange, publicatii la 16078, în 3 
-volumuri în folio. Ducange (1610—1688) este re- 
cunnoscutii ca unul ('în cei mai adânci erudiți ce 
a produssit * Francia; și afară, d'în Glossariul scă, 
mai Sunt datorate lui multe alte opere colossale, 
care attestă întinsa sa eruditiune si rara sa sa- 

gacitate, ca critică. 'Totă .in cursul acestei epoce 

(1694), Academia Francesă publică, cumii ammiia- 
ătato mai susii, Dictionnariul stii: a doa lucrare 
de acestii „genii, dupe aceia a Academiei della 
Crusca. 
Nume sabt Celle doo epoce, ce percurserămii acumii 
noseută epo- în urmă, formi înpreună mai cu oscbire, ceia - 

doo sferturi. [CC în historie este cunnoscuti subt numirea 
XV-lea,  Jde Secolul luă Ludovicii ALV; d'în prici- 

na marei desvoltări, subt lunga domnie (1643 —1715) 

a acestui monarchii, a culturei în Francia; care atunci 
întrecu, în multe d'in ramurele salle, chiari pe.a- 
ceia a Italică. Numerâsele. neperfectiuni alle a- 

cestui principe erai compensate, cu idea înaltă, ce 
avu, prin intuitiune, de demnitatea și de datoriele 
monarchului; și de și încuragiărele, prodigate cul- 

turei de dînsul și de ministri săi, avură negreșitii 
pucină influintiă, assupra acestei stiri a civilisa- 
țiunci acellei țări, elle, or-și-cumii, făcur& Pari- 
sul, locul de întâlnire celor mai mulți d'iîn h6meni 
de sciinţiă,. care făcurt gloria acelor epoce — Cas- 

- Sinilor, Huyghensilor, Leibnitzilor, . Roemerilor,. 

Bermnouilliilor s, a. — şi, de atunci, Francia rămase - 
centrul activităței intelectuale a lumei civilisate, 
[+ 3. . . pn A z A . 

politica." 7 In historia politică, acestă epocă fu pli-
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nă de resbellele redicate în Occidintii, -de ambi- . 
țiunea lui Ludovicii XIV, și de acellea ce Turci, 

subt Mohamet IV (1648—1687), fiiceait în Oriintit 
- contra vecinilor lorit — Veneţiei, imperiului Habs- 
burgilor, Poloniei, Russiei — ca să câstige înapoi 
perduta iorii preponderanțiă: resbelle, al căror faptii 
mai memorabil fu, cellii d'aldoilea și ultimii asse- 
diii al Viennci, la 1683; și care se terminară, la 

1698 și 1699, prin tractatele d'in Carlowitz, care 
consacrară decăderea puterei Osmanliilor. Acâstă 
epocă mai-fu martură revocațiunei (la 1685) d c- 
dictului din Nantes, care dete o lovire . simțitâre 
industriei şi commerciului Franciei, în folosul acel- 

lora alle Svitzerei, alle Ilollandei, alle Prusiei, alle 
Anglici s.a.; a revoluțiunei prin care Englesi assi- 
curară, la 1688, triumphul principiului constituţionalii 
în guverriul lori; și ai primilor. 11 anni ai domniei 
lui Petru celiii Mare în Russia (1689—1725). 

$. III. Desvoltare a aeguisitiunelor, făcule de sciin- 

[ia calculului, în epoca precedinlă, — Inaintare în 
sciințiele experimentate s. a. — Inavuţive a geniu- 
luă, civilă, — Blare -desvoltare a musicei m0-" 

devine. 

BOL. Car. Odată ce, urmândii înaintărele sciintică 
Impulsiunea 

matioci pură în rândul că, agiunsă-la perfectiune; nu 
d ra calculului, ammii vădut'o. şi pe dinsa, 

-Seaeeconeri-l ne mai rămâne 'de aci înainte a sem- 
ee, nala, de câtii principalele desvoltări care - 
i se mai deteră de mari geometrii, mai cu semă 

ai secolului XVIII. Intre acellea care. dată d'in
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primi 35 anni at sei, celle mai remarcabile “sunt 

datorate lui Ioan Bernouilli (1667 —1'748), de care 
ammii avutii occasiune a vorbi în epoca precedintă, 
lui Brook Taylor (1685—1731), unul din cei mai 
mari mathematici ce a produssii Anglia, și Scoţe- 
sului Maclauiin (1698—1746): Desvoltarea ce dete 
cell d'ânteiii, calculului differințială Și calculului in- 

tegrală, prin applicațiunele întinse ce le. făcu, 
fu astă-feli, în câti- că clă se "pote . considera 
ca creatorul celui. d'în urmă. Dare eli fu fără 
îndoiala, acelta al calculului exponintialii.” “Taylor 
imagină,- methoda incremenților (publicată la 1715) 
care dă midjlocul de a opera summatiunea se- 
vielor şi de a resolve unii mare numâri de alte 
probleme, din celle mai diflicile.. Intrînsa se a- 
fl formula, celebră subt numirea de Zheorenul 

luă Taylor, a căreia,. nimeni nu a pututii simți, 
totii valorul, pină la Langrange, care făcu d'într'însa, 

basa calculului differintialii. De la Maclaurin e-: 
ste destulii a cita generalisarea, theoriei- lui New- 
ton, assupra descripțiunei curvelor de al doilea or- 
dinii, prin intersecțiunea radianţilor, 

n applicațiunea calculului și în observațiune, 
daca acestă epocă nu ne offeră a înregistra: con- 
quiste atâti de strălucite, ca acellea alle epocei : 
precedinte, resultatele căpitate de muncele învetza- 
ților toti sânt: remarcabile. Astronomul englesii 
Halley — pe care ammii avutu occasiune a numi, 

în epoca precedintă, şi care făcu servițiuri emi- 

ninte și mathematicei pure, prin întinderea ce de: 

te, între altele, 'applicațiunelor calculului probabi- 

Jităților — applicândii theoria gravitațiunei . uni- 

j 

'
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versale, pentru a determina orbitele parabolice al- 
le comeților, recunnoscu periodicitatea lori; ŞI pre 
dise (1705) întârcerea la 1758 a aceleia din 1531, 
1607, şi 1682. Prin o comparațiune a observațiu- 
melor cellor Vechi, cu acellea alle Modernilor, elii 
descoperi accelerațiunea, mişcărei de revoluțiune 
a lunci. Eli perfecționni methoda măsurelor ba- 
rometrice alle înălțimelor, descoperind influinția, 
temperaturei assupra acestor operațiuni şi, mal cu 

s6mă, rapportul între scăderea densităţei atmos- 
pherei şi crescerea înălțimei. Ioan Bernouilli re- 
„cunnoscu (1717) & gemeralitatea principiului iuțimelor 
virtuale, ziiritii de Guid'Ubaldo, Galileii ș. a; și de- 

monstră utilitatea lui, pentru a resolve tâte pro- 

blemele staticci. Exil şi fiul sii Danielii (1700— 
1782), de care vommit mai av a vorbi în epoca 
următore, desvoltândii principiul conserzațiunei for- 

zelor viui, descoperiti de Iluygens, resolvară, cu 
ajutoru”, multe probleme dificile, și făcur& desco- 
perirea, “multor legi alle djnamicel. | Taylor sup- 

puse experiințici, . phenomenele adhesiunci trupu- 

rilor. Pictori și musicantii distinsii, el adduse 
“sciinția în ajutorul artelor salle favorite, perfec- 

fionnândii sciinția prospectivei linearii, și appli- 
cândii calculul la cercetarea legelor vibrațiunelor 
cârdelor sondre. Maclaurin duse cu unii passu mat 

înainte: theoria mathematică a mișcărei fluidilor, și 
imagină methoda de a. rapporta - mișcarea unui 
trupă și pricinele care Cl solicită, la trei coordi- 

'nate rectangularii: methodă care dă midjlocul de 
a aşterne în. equațiune şi de a resolve, în chipul
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cell mal. generalii, o classă numerâsâ de proble- 
me de mechanică, | | 
sua Dart cea: mal strătucitâre conquistă scii- 

luminei. f intifică a epocci, fu aceia a aberrațiu- 
„Dei luminei, făcută (1727) de astronomul englesii 
Bradley (1692—1762) — Hipparehul timpilor mo- 

„ derni, ca observatorii și ca theoricii. Hypothesa, miş- 
cărei annuale a pământului -nu era pînă aci fun- 
„dată, de cătii pe simplicitatea cu care explica t6- 
te phenomenele astronomice: care , afară de acesta, 
puteaii fi explicate, totă atâtii de bine, și cu hy-. 
pothesa nemobilităței pământului. Spre a av o. 
dovadă directă, de dinsa, mulți astronomi sai 
fostii munciti a afla parallaxa annuală a vre unei 
stelle fixe : lucru ce chiarit pin astăgi a statii peste 
putințiă. . In observațiunele lori însă, de vre o 
jumătate de secolii încoa, mulți dintrinși — Pi- 
card, Hoole, Flamsteed, unii astronomii danesit Hor- 
rchow ș Ș.a. — ai fostă descoperiti o mișcare an- 
nuală apparintă a stelelor, în ellipse mai multi 
„Sali mai puginii lunguctze, a căreia explicațiurie 
imbaratza pe toți hâmeni de sciințiă. La 1725, 
Bradley și unii altii astronomii englesii, Molyneux, 
se puseră şi ci a căuta să afle parallaxa Uli stelle 
fixe, Și, după doi anni de observaţiuni — nefruc= 
tu6se în acea privințiă — Bradley agiunse (în sep- 
tembriii. 1728) a face minunata descoperire și a 
demonstra, că phenomenul de care ammi vorbită | 

” mai susii, — și căruia s'a datii numirea de aberrațiu- 
no a luminci — era eftectul combinatii, al mișcărei 
radei lumin6se, plecate. d'in stea, și acelleia a pă- 
mântului, în orbita sa.  Astii- felii, din o  întimpla-
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re. rară, acesti, descoperire importantă, fu totii-o- 
dată o-dovadă a revoluțiunei aunuale a pământu- 
lui, totit atâtii de directă, câtii arii fi fostii aceia 

atâtii căutată. 
Chimia.) În chimie, numerâse descoperiri de sub- 
stanții nout îmbogăţeaii sciinția, din qi în (i. A- 
şa, ca să vovbimii numai de celle mai însemnate, 

chimicul Hombert (1652—1715) descoperea (1702) 
acidul boricii, distillândii o amestecătură de 'sub- . 
boratit de sodă şi de sulfatii de ferii; Diesbach 
din Berlin, altii chimici descoperea (1710) vent- 
tul de Prussia; Brandt (1694—1768), celebrul chi- 
micii suedesi, căpita puri (1733), arsenicul şi co- 
baltul; ş.a. In același timpii, unii chimici englesti, 
Hales (66771761), a cărui viGţiă şi lucrări se în- 

„tindă assupra cpocei următorcă, ca și assupra aces- 
teia, făcea, mai cu s6mă, assupra productelor na= 
turei organice, experiinții multit ingeni6se, care îi 

desveleaii fapturi Win celle mai curise şi din cel- 

le mai importante. Elle Vadduseră, în mai multe 
rânduri, apprâpe de descoperirele celle mai mari; 

dară idei preconcepute îlii trăgeau afară d'in cal- 
le, în momentul chiariă cândi arii fi trebuitii să le facă. 
Putu trage 6re-care folosii, numai d'in acellea as- 
supra, phenomenelor physiologice alle funcțiunelor, 
organice alle plantelor, Dare lucrările celle mai 
importante alle acestei epoce, în acestă ramură a 

cunnosciințielor, fură făcute de învătzatul Germanii 
Stahl (1660-— 1734), primul medicii successivii al 
multor principi ai țărrei sale. Eli fu primul ca- 

„ve încercă a construge uni systemii complectii de 

- chimie, d'in totalul faptelor dăsvelite, pină în tim-
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pul săi, de experiinții, Commise ânsă greşala de a 
lua, drepti basă, doctrina imaginată, ceva mai na- 
inte, de alti chimici „germanii, Beccher din Spi- 
ra-(născutii la 1645), a cărei trăssură. principală 
era, presinția, în tâte trupurile, a unui principii. 
de inflammabilitate, a cărui desfacere în combusțiune 
produce: căldura și lumina, și căruia Stahl dete nu. 
mirea de phlogistonă. De și acâstă theorie era în 
contradlicere cu unii ordinii de fapturi remarcabile, 
observate mai cu sâmă de cei mari chimici en- 
glesi ai'epocei precedinte, prestigiul lui Stahl o 
făcu domnitâre, pentru mai multii de o jumătate 

de secolii. Unii altii învătzatii al acestei epoce, care 
contribui multi a îmbogăţi, cu observ vațiuni exacte, 
acestă sciințiă, precunii şi sciinția medicală, fu ce- ' 
Jebrul medicii hollandesii” Boerhaavii (1668—1738), 
căruia esto datorată analysa mai tutor fluidilor a- 
nimali: sângelui, laptelui s. a.. 

Între numeroși învătzați ai epocci, care fă- 
cură servițiuri sciințici medicale, afară d'in Boer- 
haavii, care mai fu și tatal clinicci moderne, trebue. 

„să citămi pe Valsalva din Imola (1666—1723), 
professorii de anotomie la universitatea Boloniei, 
care înaintă multă anatomia pathologică, şi adduse 
mari perfecționnări chirurgiei; . şi mat cu s6mă pe 
marele anatomicii italiani, Morga agni (1682--1771),. 
professorii de anatomie: la Padova, care operă o 
revoluțiune în sciințiă, aședndii anatomia ca basă 
a pathologiei. „Simultaneii cu lucrările de acesti 

„ Anoial văr genii, - prin care sciinția se muncea a 
perfecţionna slabele salle midjlce, de a- lupta în 
contra  nefirmităţelor physice alle homului; Prove-
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dinţia, prin callea cea mai modestă, îi destăinuia 
unul, de unii preţiă nccalculabilă.  Altuitul virului 
vărsatului, ca midjlocii de a distruge subiecțiunea 
fatală a specici homenesci, la acea b6lă, care se- 

cera în fasgiă o mare parte a populaţiunci globu- 
lui, era practicată de timpi nememorialii, în multe 
provincii alle Turciei, fără ca sciinția să fi dem- 
natii a se occupa de dinsa, În zădariă, la 1713, 
doi medici italiani, Emmanuel 'Timoni şi lacobii Fi- 
larini, rapportart universităţei Padovei și acelleia a 
Oxfordului, : experiinția făcută în Constantinopolă, 
subt ochi lorii, assupra de mii de persâne, de o 
fâmec- din 'Thessalonica și de una alta din Phi- 
lippupoli. Se crede âncă, ca practicarea acestei o- 
peraţiuni resbăttuse chiari în Europa occidintală 
— în unele părți alle principatului Galle, alle 
Westphalici, alle Perigordului s. a. —. Era ânsă 

_reservatii unci came, Ladyei YWortley Mantagu, so- 
gia ambassadorului englesii la Constantinopolii, de 
a attrage attenţiunea corpurilor învătzate, assupra 

acestul . preservativi. Prin experiinția ce îi făcu 
assupra copiilor săi chiarii, în 1717 și 1721, după 
întârcerea'i în Anglia, ca sili sciinția a nu mai în- 

chide ochi assuprăi; și o înbogăți astii-felii cu a- 
cestă risorsă binefăcătore. Data acestui evenimentii 
memorabil coincide cu aceia (1720—1721) a pus- 
tiirelor exercitate pentru ultima ră, în acea parte 

a lumei, de ciumi, care atunci extermină mai totă 
populațiunea Marsiliei. Acâsta. mai fu epoca ter-. 
ribilei resturnără a stărilor: în Anglia, de către 
marea înșălătorie dissă a Mărci Sudului (1720); şi 

may cu sâmă în Frangia, de speculațiunele finan-.
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ciarii, în care se încurcă guvernul lacomi al Re- 
genției (1720- 1723), amăgitii de făăduinţiele bril- 

liante, ce îi oflera systemul celebrului Scoţesii Law. 
Geosrapbia. | O' sciinţiă, care ficu în acestă epocă unit 
passit considerabilii, fu geographia. Acea înaintare. 
fu datorată celebrului“ Francesti Guil. Delisle (+675 . 
—1126), d'in o famillie de învătzați distinși, geo- 
graphit atâtii învătzati câtii și laboriosii, care, cu 

ajutorul reînsennămintelor aflate în cartele și în 
operele anteridre, în relațiunete de călătorii s. a. 
comparate între dinsele cu o critică judicisă, con-. 
struse. carte și compuse opere, care serviră de 
puutii de plecare tutor lucrărelor făcute de atună, 

- în acestă sciințiă, 
sia Uni învătzaţi merită iarăși a fi menţion- 
sciinţiei la în- x 2 „dustrie s.a. $ naţi aci, din pricina celebrităței ce aii 

căpitatii, însocindii numele lori cu conquiste utile 

făcute de sciințiă. Astii felii sunt: Francesul Reau- 
mur (1683—1737), o parte d'in serviţiurile cărui 

„appartinii epocei următore, și Germanul Fahrenheit 
(1684—1740), physică. care addussere ultimele per- 

fecţionnăni, systemului thermometricii — așegândi 
punturiie extreme alle: scărei thermometrului, pe 

observaţiuni sciintifice mai exacte; și d'in care, cellii 
dântăiti, îmbogăți considerabilă metallurgia, cera- 

mica, fabricarea sticlei și alte industrii, cu „com- 
binări și procediri cu totul noui. 
Mare pertec- “Fabricarea instrumenturilor proprii 0b- 

bricaţianei în? servațiunelor sciintifice, alle căror îna- 
strumentelor |, e. - ÎN Y sa 
sciintifce.. ] intăzi principale ammil semnalati din 

cândii în cândii, agiunse şi ca acumi la unit gradiă 

înaltii de precisiune, de finitii și de frumusetze de
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execuțiune, Intre mechanici epocei, Englesul Gra- 
ham (1675—1751) se distinse: întru atâtii, că nu- 
mele săii a deveniti historicii, D'în fabrica, lul e- 

" şir& sectori, cercurile murale s. a.; care serviră 0b- 
servațiunelor, căror sunt datorate celle mai fru- 
m6se descoperiri ;alle acellei epoce. Graham, care 

"fu homi de sciințiă distinsă, mai. adduse perfee- 
ționnări remarcabile instrumentelor chronometrice ; 
perfecționnă scăppământul rochet, născocitii în epoca 
precedintă (1680) de Clement, unii altii mechanicit Vin 
Londra; născoci scăppământul cu cylindru; ima- 
gină multe systeine' de compensaţiune a pendulilor 
horologiurilor s. a.. În adoa jumetatea epocei; unii 
ceasornicarii francesă, Iulian Leroy (1686—1759), 
adducea și cli din parte-și perfecţionnări împor- 

„tante, acestei ramure a industriei. p 

Puilosophia. | În philosophie, acâstă, epocă produse. pe 
unul din gânditori cei mat originali “ai timpilor 
modermi,: pe Napolitanul Vico (1668-—1744), tatal 
“philosophiei historici, prin opera sa Principii. di 

ana scienza nuova (1725). Ori-câtii de arbitrarii 
sunt principii ce așâdă, și ori-câtii de siluită este 
applicaţiunea ce le face, ca să explice mersul histo- 
riei nâmului Homenescii; Vico totii are meritul, de 
a fi zăritii primul, că viGţia Homenirei pâte fi gu- 
vernată de legi generale, ca acellea : care guvernii 
lumea physică ; și de a fi întreprinsii a căuta să 
afle acelle legi. Unii altii nume al acestei epoce, 

celebru în philosophic, este acella al lui I. Christ. 
Wolff (1675—1754); celebru, mai pucinii pentru a- 
dincimea conceptiunelor salle originale, de câtii pen- 
tru că a coordinatii, în trupit de doctrină, ideele 

26
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lui Leibnitz, cu Gre-care modificări; și: pentru . că 
le a făcută domnitâre în Germania, pină la: Kant. 

Pictura. | În axtele frumâse, afară de Solimene, care 
trăi pește acâstă epocă, şi: de Adrianii Van den 
Werf, care trăi pînă la 1722, vommii cita, între 
pictozi : în sc6la hollandesă, pe Gullielmit Mieris 
(1662—1747), fiul şi imitatorul lui Frapciscu, pe 

care ânst nu putu eguala; pe. L. Van. Huysum 
(1682—1749), din Amsterdam, Raffaelul picturei de 
fructuri şi de floră; si pe Rachel Van Ruisch (1664 
—1750), din acelaşi, orașii, care mai că li e- 
guală, ;, și din sc6la francesă, pe. Watteau (1684— 
1721) şi pe Van Loo (1684—1746). Celli dân- 

- tâiu fu unul d'in pictori cei mai fecundi — daca ne 
vommii gândi, că nu începua produce, de câti pr€: 
târdiii, şi că muri în vîrstă de 37 anni. Eli este 
priviti ca avândii contribuitii, pînă la Gre-care puntii, 
la corrupțiunea gustului în țerra sa, prin subiectele —- 
balluri, feste: câmpestre alle curtei s. a. —ce era . 
obligatii a tracta, ca pictorii al Regelui. Câtii pentru 
Van Lo, elii fu primul: pictorii de potraituri. al 
timpului săi. Unii artistii al acestei epoce, cu to- 

tul unicii în felul săi, fu Balthasar Denner (1687 
—1147), care studiă portraiturile sale de mărime 
appr6pe naturală, pint la amânuntele microscopice, 

Sculptura i ) Între sculptori, alle căror opere sunt 
mai cunnoscute, cei mai însemnați fură. Francesi . 
Coustou, Nicolae (1658—1733) şi fratele stu Gul- 
lielmiă (1678—1746), Între axchitecți, propriii-(iși, 

afară de Christophorii Wren, care trăi, ca să'și e- 
„ xercite talentul, în cursul celei mal mari părți a 

acestei epoce (—1723), nu găsimi demnă de a:



N 
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menționna aci, de câtii pe Englesul, de origină 
hollandesă, Vanbrugh (1666—1726) — care futotă- 
o dată unii poeti dramatici de primul ordini, şi 
care, ca architectii, dete probe deo originalitate și 
de o imaestrie în arta de a produce effectii, rari. 
în timpi moderni; și pe Messinesul Juvara (1685— 

1736), care dete dovadă de unii talent necontes- 
tabilii, în numerâsele monumente „ce înălță mat cu 
sâmă la Turinii. | ! 

Grădinăria ) Dară într'o arti, de care nu ammi a- 

vutii pin aci occasiune de a vorbi, în aceia a gră- 

dinarului .paesagistii, acestă epocă vădu înflorindă 
pe Englesul Gullielmi Kent (1684—1748) care ii 
fu pâte părinte şi, într'insa, rămase fără rivali — 
după cumi se pote ved6, din grădina de la Ken- 

sington, în marginea Londrei — şi care, şi ca archi- 
tectă, dete doveţi de unii talentii și de unii gusti rari. 
Geniul civiă- Să nu uitămii aci a adduce aminte că, 

în cursul acestei epoce, trebuintzele commerciului 
maritimit al Angliei constrinsert geniul civilă, a 
se îmbogăţi cu o născocire de cea mal înaltă im- 

portanțiă. Voimii să vorbimi de aceia a doclurilor 
sa fatuzuri: porturi săpate cu totul în uscati, și ” 
care offerii corăbiilor unii locă' de adăpostire, de 
o sicuritate absolută. Primul dockii construssii, fu 

dockul vechii al Liverpoolului, la 11108, care, după 
ce dete nascere, prin exemplul săi, multor altor, 
d'iin ce în ce mai perfecte și mai spațiose, atâtii 
în Liverpool chiari câtii şi, vre uni secoli mai 
târdiii, în Londra și în celle Valte oraşe alle An- 
gliei, fu în cei d'în urmă anni astuppatii. 

Și corpi) Intre chalcographi, cel mai mari artisti 
„XR
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al epocei, Frânciscu Châreau (1680— —1129), Carlă 
Dupuis (1685 —1'142), Beauvais (1687—1763), mân- 
tinură arta, cu mai multă saii mai puţină isbendă, 

în gradul în care o înălțaser& Audrani. Unul d'in 
cei mai mari săpători în- piatră tare, Florentinul 
Ghinghi (1689—1766), ce care imită antica cu unii 
talentii rari, trăi assemenea în acâstă epocă. 

igure infor] Acestă epocă fu ânsă memorabilă, mai - 
cu s6mă în historia musicei, cu câtii ea întrecu pe 
tote celle Palte, prin numărul compositorilor şi e- 
xecutorilor de primul. ordinii, ce possedă. . Intre 
Frances, Rameau (1683—1764), formatii de o pe- 
trecere de 16 anni în Italia, fâră rivalii în “țerra 
lui ca organisti, fu uni compositorii remarcabili, 
mai cu sâmă pentru theatru, și avu gloria de a des-. 
coperi adevăratele legi alle harmonici, şi de a d6 
assupra acestul subiectii, o theorie care, de şi mo- 

dificată, - totii este âncă domnitâre. In Germania 

se. distinseră Saxoni, Haendel (1684—1759) și Se- 
bastianit Bach (1685—1750),: dintre care: cellii 
Vântâii exercită arta sa în Anglia și compuse, în- 

„tre altele, numerse oratoriuri, care sunt și astăgi 

audite cu admirațiune, în acea țârră; cellii dal doi- 
lea, tulpina și cellit mai, mare al unei familii care, 

„„în 200 de anni, a datii vre o cinci-deci de musi- 
canți distinși, fu unul d'în cei mai mari organisti 
care ait existatii; și, ca compositorii, înălțimea destylii 

și îmbilșiugariea de melodiă, alle imusicei salle reli- 

gi6se, aii fostii rarii egualate. In Italia craii: Bene- 
detto Marcello (1686—1739), unul din: cei mai - 
mană compositori ai scâlei venețiane; Istrianul Giu- 

seppe Tartini (1692-1772), admirabilă composi-
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torii de sonate, mare giucătorii de viGră, şi care 
perfecționnă scâla creată de Correlli, mai cu semă 
întroduchendii o manieră, cu totul nouă, de a mă- 
nui arcușul; în fine o mulțime de cei mat mari - 
maestri ai se6lei napolitane, şi care făcură priu- 

_cipala glorie a musicei epocei. Pe lungă Scarlatti 
"care continuă multii timpii âncă a produce (mortii 

la. 1728), acea scâlă posseda .atunci pe Porpora 
-(1687—1761), capul unei scoli celebre de cântători; 

pe Franciscii Durante (1692—-1755), unul (in .cet 
mai mari compositori de biserică; pe Leonardii Leo 
(1694-1756) — atâtaşi de. maiestosii şi de har- 
moniosii, câtii şi Durante, în musica religiosă; alle 
cărui” Misereve alla capela, Ave Maria s. a, ai 
devenitii classice; nu mat pucinii mare composi- 
torii pentru theatru; şi a cărui infiuințiă făcu mu- 
sica scolei napolitane, acela atâtei Europei —; în fine 
pe la sfirşitul epocei, pe Pergolese (1704—1739), for- 
matii în parte de Durante, şi care întrecu potepe. 

toți contimporani scă şi în musica de biserică, mar- 
tură Stabbat al săi, şi în cea de theatru, spre e- 

xemplu în ?a “Serva padrona.. 
Nămeocirea 1 0 modificațiune în mechanismul tastiere- 

lor clavirelor, preţisă pentru musică, dată din a- 
cestă epocă: acâsta este înlocuirea ciocurilor de 
pană, care mişcaii . cordele, cu ciocănelle, care le 
lovescii; și întroducerea înntbușătorilor '(etouffoirs). 
Acâsti născocire, disputată între unul Bartolomeo 
Christofali d'in Padova (1711), factorii de claviruri. 
la Florenţia, şi unul Schroeter d'in Dresda (1717), 
fu pâte făcută şi de unul și de cellii alti, —.ceia 
te se dovedesce prin complecta nesemănare între
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systemele lorii de mechanismi. Ori Şi cumii va fi, 
systemul factorului italianti. fu cellă în de obşte pri- 
imitii, Acestei - născociri — perfecționnate de a- 
tuncă, înpreună cu totii instrumentul, de către Sil- 
bermani, (pe la 1740), Zumpei (pe la, 1766), Erargi 
(1776), Broadwoodi Ş. a., — sântemii datori pianul; 
care supprimă cu totul clavirul şi care, în dilele' 
n6stre, subt rapportul iinportanţiei pentru musică, 
Sa pussi alături cu organul și cu glasul home= 
'nesciă. a 
Litteratura. | În Jitteratură, acâstă epocă fu aceja a 

| „Tu Massillon (1660—1742), episcopul Clermontu- 
lui, celli mai mare oratorii sacru ce a avutii Fran- 
cia, a Iyricului 1. B. Rousseau (1670—1741), a la- 
boriosului historicii şi coinpilatorii, Muratori (1672 
— 1157), a lui Pope (1688—1744), unul d'in cel 
mai" mari poeți ai Angliei. În acâstăși epocă pă- 

„Peznetzl 1 rură în Frangia romantzurile lui Mari- 
vaux (1688—1763) şi abbatului: Prevost (1697— 
1769). Aceste romantzuri, înpreună cu acellea, : 
mal perfecte, alle lui Richardson (1689—1761) şi 
alle lui Fielding (1707—1754), în Anglia, de la'în- 
ceputul epocei următâre, fură prototypul roman- 
tzului modernă: genă, al cărui cultură întinsă a 
multiplicatii acea classă de composițiuni litterarii, 
funestă ntravurilor si gustului. 
Siecaairea | Aci, ni se pare, este locul cellii mai ap- 
propriată ca să înrepistrămii o perfecționnare în-! 

„semnată în typographie,. care dată jareși d'în acestă 
epocă. Acâsta este procedarea de a turna, în plăci 
de o singură bucată, paginele unei cărți, în typa- 
rură scâsse după paginele, compusse în chipul or-
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dinariii, cu caracteri mișcători. Ca mai tâte năs- 
cocirele, aceia a acestei procedări, cunnoscută subt 
numirea de stercotypie, este unii. obiectii de con- 
testațiune între mai mulţi typographi. Ceia ce e- 
ste certu este, că prima applicațiune seri6să cun- 
noscută îi fu făcută, între 1725 şi 1727, de unii ty- 
pographii din Edinburg, Gullichmi Ged (mortă la 
1749). 
Evenimente În historia politică, acestă epocă fu mar- 
tură simultaneii a doo resbelle, cele mai impor- 
tante în historia balangici politice, între deosebi- 
tele staturi alle Europei: a, acelluia d'în Occidintii - 
dissii pentru moștenirea Spaniei (1701—1114) — 

„ unul d'în numerâsele episodiuri alle luptei, susținute 
de celle alte staturi, contra vechilor aspirațiuni * 
alle monarchilor Frangici, la o dominaţiune : uni- 
versală —. și a aceluia din Nordi (1700—1721), 

între Caulii Su, regele Suediei, (1697—1718), şi 
Czarul Petru cell Mare (mortii la 1723). Ludo- 
vicii XIV, humiliată, în cell, Vântâiă, 'de biruin- 

„_tzele ducelui de Marlborough, sfirși prin a lăssa 
: Angliei, prin tractatul de la Utrechtii (1713), pre- 

ponderanția, pentru care națiunea Francesă i Îşi vărsa 

sângele, de multii timpii. Cellii de al doilea Se îs- 
prăvi, prin mârtea lui Carlu XII (1718) şi prin că- 
pitarea, de către Czari, a preponderanției ce căer- 

citaseră, în nordul Europei, monarchi Suediei, de 

la resbeliul de Trei- “deci de anni,



CAPITOLU XV, 

SCIISȚIELE EXPERIMENTALE INTRE ÎN PERIODĂ DESVOLTĂREI, 
LORU MODERDĂ. NĂSCOCIRI DE MACHINI SURPRINDETORE, 

$ JI. Desvoltarea applicațiunei calculului ir mâză 
— Missiună sciințifice. — Mare desvoltare a chi- 

miei și a sciinţielor naturale, 

1735 A710 D În cursul cellor 35 anni d'in midjlocul 
maeuarea. | secolului XVIIIIea, seiinţiele exacte urma- 
ie vă a înainta, pe callea în care intraseră 
Ja sfirșitul secolului XVIItea. Ca să dămii o idec de 
lucrărele săvirșite în sciinția' calculului și în phy- 
sica analytică, să “citămii vre-o. câte-va d'în acel- 
lea, alle „cellor mai mari geometri ai epocei: alle 
Basilesilor Danieli Bernoulli și Euler, (UT0T— 
1783) — unul. d'în cei mai mari analysti at tutor | 
timpilor, scolarii al Bernouilliilor — şi alle Fran- 
cesilor Clairaut (1713—1765) și D'Alembert (1717 
—1783) — assemenea dor d'în cel mai mari ce a 
produssii Frangia. Cellii dM'ântţii întinse conside- 
rabili applicaţiunele , calculului probabilităților şi, 

. în Hydrodynamica sa (1738), aședă theoricii prin- 
cipii, d'în care poti fi dedusse formulele “practice, 
relative la mișcarea fluidilor elastici. — Cellă d'al 
doilea făcu să înainteze 'prodigiosii amalysa, mai - 
cu s6mă calculul differințială Și integrală. Ari f 
lungii să -enumerămiă methodele nouă — calculul 

„ differințielor parţiale, acella al funcțiunelor circu- 
Jarii, spre exemplu — ce imagină soluțiunele nouă 
ice dete problemelor cellor mai dificile — acelleia, 
„a isoperimetrilor, acelleia a cellor trei trupuri, a-
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celleia, a determinațiunci curve tautochrone, pen- 
tru casul cândii resistinția arii fi proporţionnată 
quadratului iuțiemei s. a. — care: exereitai sci- 

inția geometrilor. * Elii fu primul după Newton, a 
applica analysa, la theoria gravitațiunei, ca să: e- 

xplice deosebitele mişcări alle planetilor; și cerce- 
tărele salie assupra acestui obiecții, ca și acellea 

.ossupra questiunelor cellor mai înalte alle. physi- 
cei, făcurt să înainteze multi mechanică cerâscă, dy- 

nainica, bydrodynamica s. a.. Descoperirele, la care a- 
giuuse pe acâstă calle, assupra legelor fveccărei, cohe- 
siunei trupurilor, resistinției stilpilor, assupra a- 
cellora alle magmetismului, alle luminei, alle sune- 
tului s. a.,. ai înlesnitii multi muncele ulteridre as 
supra acestor. materii, În hydrodynamică mat cu 
semă, elii reduse tâte questiunele relative la equi- 
libriul fluidilor, la unit simplu problemit de analysă: 

"acela al integrațiunei equațiunelor de differinții 
parţiale; în optică elit demonstră (1747) — con- 
trarii opiniunei lui Newton — possibilitatea a- 

„chromatismului în instrumenturi: doctrină care se a- 

ila confirmată de telescopul achromaticii, construssii 
(în 1729 sait 1733) de unit mechanicii. din Londra, 
după instrucțiunele unui Hals, gentilhomii englesii. 
Clairaut, desvoltândii d'în parteşi applicațiunea cal- 

culului la descoperirele lui Newton,  perfecţionnă 
theoria figurcă pimântului (1743), aceia a mișcărei 

lunei (1752), aceia a mișcărei cometilor (1760) s. 
a... În fine: D'Alembert, desvoltândi, cumit ammit 
vădutii ?), unii principii noii ce trăsese ca conse- 

1) Vegi pag. 315—917. .
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quințiă,. d'in soluțiunea dată de Iacobii Bernouilli, 
problemului centrilor de oscillațiune, suppuse dy- 
namica staticei; cu ajutorul calculului differințielor 
parțiale al lui Euler, clii agiunse a pune hydrody- 
namica inti”o lumină cu totul nouă, şi a perfecțion: 
na applicațiunea calculului Ja investigaţiunea, lege- 
lor vibrațiunelor cârdelor sonore. Printr'o methodă 
nouă de invențiunea sa, elii dete o soluțiune com.. 
plectă îndoitului problemii al precessiunei equino- 
xilor și al nutațiunei axului terrestru — „de cur- 
rendi (1747) descoperită de Bradley prin observa- 
țiunele, ce nu încâtase a face, ca să sc assicure mai 
bine de pricina aberraţiunei lumini. - 
aa ieperati- | În câmpul observațiunei și al experiin- uni şi expe. 

ini execut ției, marele lucrări întreprinse d'în chi- tate de com- A 

Sinuineg | aril primi anni al epocei, mai cu sâmă 
de Academia Sciințielor d'in Parisii, contribuiră îa- 
Teși multi la gloria sciintifică a epocel. Astii-feli, 
experiinții -pe o scară mare fură făcute, la 1735, 
assupra iuțimei sunetului. Altele cu-mai multă 
grijă și cu resultate mai exacte fură făcute, la 1737, 
de Cassini de Thury (1714—1784), de J.. Dom. 
Maraldi (1709--1788), și de înrătzatul abbată La: 
caille (1713—1762). O lucrare immensă de tri- 
angulațiune, spre a continua, pînă la, Pyrenei,. ar- 
cul meridianului ' Parisului, a cărui măsură fusese 
începută de Picard 1) — lucrare care maj fusese 
reluată, (1683) de Dom. Cassini — era acumii re- 
luată mai. seriosii, de fiul să&ii Iacobi şi de Lacail- 
le, și stvirșită în primi anni ai epocel. Acâstă 'o0- 

  

1) Vegi pag. 3179. 
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perațiune, condussă fără intelligințiă, avândii dati, 
despre figura pământului, resultaturi contrarii a- . 
cellora 'ce theoria gravitațiunei detese lui Newton, 

rădică, între învătzaţi, discussiunele celle mat viui. 
Spre a lumina o questiune deo așa înaltă impor- 
tanțiă,. commissiuni sciintifice — compusse : una, 
de Lacondamine (1701—1774) şi de astronomi Bou- 
guer (1698—1158) și Godin (1704—1760); ceai- 
Valtă de Maupertuis (1698—1759), Camus (1697 
1768), Clairaut şi Lemonnier (1715—1799) — e- 
raii trămisse să măs6re arcuri alle meridianului : 
cea MWântiii (1735—1743), subt equatorii, în Pe- 
ruviii; cea de a doa (1737— 1739), subt cercul po- 

lariii la Tornea, în Laponia.. Ca complementii a- 
“cestor lucrări gcodesice, Lacaille mergea (1750— 
1751) să măsdre unii gradual meridianului, la-Ca- 

_pul de Bună Speranţiă — singura operaţiune de 
acestii genii; făcută pînă astăgi în hemispheriul au- 
strali.  Resultatul tutor acestor operaţiuni puse 
afară d'in îndoială crescerea progressivă a gradu- 
rilor de latitudine, de la, equatorii spre poli, cumii 

„o indicase theoria. -Deosebitii de acesta, Lacaille, 
la Capii, Lalaude (1732—1807), la Berliu, şi astro- 
nomul suedesi Wargentin (1717—1783), la Stock- 
-nolmii, făcură (1751) observaţiunele simultanee, ne- 
cessarii spre a determina parallaxa horizontală a 
Lunei, a lui Marte şi a Venerci. “În fine pe 0 în- 
țellegere commună între deoscbitele corpuri învă- 

tzate alle Europei, trecerea Venerei pe discul s6- 

relui, d'în 5 iuniii 461, fu observată de astronomi 
“trămissi întradinsii in cincă punturi deosebite, a- 
fară d'în Europa ; şi, aceste observaţiuni fiindi fostii
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mai pretutindeni stricate de starea timpului; aceia 
din 3 lunii 1769 fu observată d'in mai multi de 
cincispredece punturi, allesse în tâte părțele glo- 
bului. : Cu acestă oceasiune, navigatorul Englesii 
Cook (1728—1'779), expediatii cu o corabie, de So- 
cietatea Regală din Londra, cu astronomul Green, 
însărcinatii - cu observațiunea din Otaheiti, făcu 
prima Sa căllâtorie în giurul globului (1768—1771);. 
și incepu descoperirele salle în hemispheriul aus- 
trali.  Lucrărele ce enumărarămii nu fură singu- 
rele importante, ce missiunele sciintifice executară 
în acelle clime extreme. Nu mai pucinti impor- 
tante fur& experințiele făcute de Bouguer, la p6- 
ele Chimboragiului, assupra attracţiunei munţilor, 
şi mal cu s6mă observațiunele făcute de Lacaille 
la Capii... Unul d'in geometri cet mai învătzaţi ş şi 
cei mai consciinţiosii laborioși, ce a produssă Fran 
Gia, Lacaille, admirabilii toți o dată şi pentru scru- 
pulâsa sa ncinteressare, determină posițiunea a, 
10,000 de stelle d'în hennispheriul australii, d'in 
care formă 14 constellațiuni ; determină. lungimea 
pendulului băttendii secundele subt acea latitu- 
dine ș.a. * 
i) Intre observațianele astronomice făcute 

viduale. J individuali, afară de acellea alle lui Bra- . 
dley, de care âmmii mai vorbitii, nu trebue să ui- - 
tămii pe acellea, datorate astronomului Wiărtember- 
ghesi, Tobia Mayer: (1728—1762), Făcute cu per- 
fecționnărele ce întroduse însuși în methodele tri- . 
uonometriei practice,. adesse-ori cu. instrumenturi 
mai, perfecte, imaginate de însuși -— cercurile cu 
refiexiune, cercurile repetitore ș, a. — elle îi ajutară
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"a calcula table alle sârelui și alle lunei, de o e- 
xactitate care wa mai fostii înfrecută de atunci. 
înavaţiee şi 1 Fapturile, cu care se îmbogăţi din par- 
înaintare a 

chimiei. ] teşi chimia, furt assemenea 'considera- 

“bile. Antoniii de Ulloa, officierii al marinei. spa- 
niole, care fusese însarcinatii cu a protege missiu- 
nea sciintifică francesă, în Peruviii, făcu cunnoscutii 
în Europa, la 1748, uni noii metalli, platiuul, des- 
coperitiăi (inainte de 1741) de unii metaliurgisti 
englesii, Ch. Wood, în nisipul auriferii al acellei 
țări; și,-la 1752, chimicul suedesii Schoefier, di- 
rectorul fabricei. de monete d'în Stockholm, îi re- 

cunnoscu şi îl publici natura. In fine, alți doi 
(in cei mai celebri chimici suedesi, Dergmaun 

(1735—1184) și. Scheele (1732—1%86), de care 

-vommii av6 oceasiune a vorbi în.epoca următâre, 
traseră, între altele: cellă d'ânteiit acidul oxalicit 
(1766) din sahar; cellii dal doilea, phosphorul, 

d'în 6sse (1769). 
Dar descoperireie celle mari alle: acestei e- 

poce în chimie, acelle mai cu sâmă, care nu lis- 

sară de câtii unii passit de făcutii lui Lavoisier, 
. furt datorate iară la doi învătzați d'in Marea Bri- 
„tannie: Scoţesului Black (1728—1799), profesorii 

de chimie successivii la Glasgow și la Edinburg, 
și lui Cavendish (1731—1810), membru uneia d'în 

celle- mai ilustre familii alle vechici aristocrații en- 
glesc, și care, cumii făcuse și Boyle cu o jumi- 
tate de secoli mai nainte, își consacră starea: co- 
losşală, li experiinţii sciintifice. Cellii Vânteiii d6- 

ră numai nu descoperi acidul carbonicii, întrevă-
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dutii de Van Helniont?); dară recunnoscu că. gazul 
care esc d'în effervesciuţii nu este aer; demon- 
stră presinția lui în alcaliuri, în varuri, în magne- 
sie ș. a; și îl dete numirea. de acri firii (1755). 
Investigațiunele salle assupra legelor căldurei li 
conduseră (1759) la descoperirea căldurei. latente, 
a căreia dete theoria complectă. De Cavendish se 
pâte dice că fu primul a: recunnâsce, despre mul: 
te gazuri, că elle nu siint, cumii era creduti pînă 
aci, aerii ordinariii amestecati cu alte substanții, 
dară trupuri distinse. Ell demonstră identitatea 

„unora dtintrînsele (a acidului carbonicii la 1706) 
fie-oră și care, substanția, d'în care le arii seste; 
determină densitatea relativă a unora. d'într'însele 
(a hydrogenului și a acidului carbonicii și a aeru- 
lui atmospherici); descoperi composiţiunea acidului 
nitricii. “ Experiințiele -salle assupra. gazului hydro= 
genii fură cununnate cu resultaturi și mai brilli- 
ante, -Acestii trupii fusese căpitatii de mal multi 
de unii secolii, între alți de Mayow,.. prin acțiunea 
ferului assupra' acidului sulfuricii amestecati cu apă, 
şi mal prâspătii (1739), de unii. ecclesiasticii 6n- - 
glesii, D-rul Clayton, prin distillațiunea cărbunelui 
de pământă. Dar Cavendish făcu cunnoscute deo- 
sebitele sale proprietăți: | 
Pyica er. ) În physică, experiinţii de ccllii mal înalt; 
interessii, făcute: de Buffon și Dalibart, în Europa 
(1752), de Franklin, în America (1753), constata 
identitatea fulgerului și fluidului electricii; Și con- 
duceaii pe celli d'in urmă, la născocirea pataton- 
nerului. 
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Mare înaintare ) .Câtii despre historia naturală, lucră- 
a sciinţielorua- 

turale, |, ] rele unor din cel mai mari natura 

listă ai tutor timpilor — alle Francesilor, Bernard 
de Jussieu (1699—1777) şi Bufion (1707—1777), 
alle medicului bernesii Haller (1708—1777), alle 
Suedesului Linnei (1707—1778) s.a. — inaugurart 
perioda sa de perfecțiune. Acesti învătzați operară 

o adevărată revoluțiune în sciințiă, atâtii prin nu- 
” mărul prodigiosă și importanţia observaţiunelor 
lori, câtii și prin resultatele ce căpitară d'intrîn- 
sele. Astii-felii Haller înaintă multă physiologia, 
prin cercetărele salle anatomice, assupra respira- 
țiunci, assupra generațiunei, assupra desvoltărei 

foetului s. a. Eli descoperi că irritabilitatea este 
o facultate particulară a fibrinei, nedependinte de 
sensibilitatea  propriii-dissă. Linneii, scolarul lui 
Boerhaavii, înzestră botanica cu-o limbă sciintifică 

și cu o classificațiune perfectă — și una și alta, 
auxiliari nedispensabile înaintărei venă cărei cun- 

noscinție. Bernard de Jussieu, capul unei famil- 
lii de mari botanici, imagină o methodă de classi- 

ficaţiune a plantelor!), superioră acelleia a uk Lin- 
neii chiari, și care fu complectată și publicată de 

nepotul săii, Antoniii Laurentii de Jussicu, în e- 
epoca următâre.  Bufion, prin lisforia sa naturală 
(1749—1"88), se puse în primul rangii, ca scrii- 
torii câtii și: ca homii de sciințiă. Acestă operă, de 

şi conține pucine observațiuni noue și este scrissă 
cu pucină methodă sciintifică și cu: desdemnii de 
veri ce classificaţiune, se numără ânsă între mo-. 

  

1) Vezi pag. 356. .
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numentele frumâse alle secolului XVIII! pentru 
privirele înalte și pentru theoriele nouă, ce con- 
ține, şi care .aii fosti fecundate de învătzați pos- 
teriori. Acestei epote apparțini ăssemenea Incră= 
vele importante celle mai timpurii alle lui Adan. 
son (1727 1806), alle lui Deluc (1727—1817) s.a, : 
de care vommii vorbi în epoca următbre. 

$ 17. Vulgarisare a philosophiei atheistice. — Sboră 
al litteraturei germane. — Lucrări colossale de eru: 

dițiune. — Nouă înavuțire a geniului civilă. : 

Philosopl ) În historia philosophiei, acestă epocă e- 
Xvinriea, | ste una d'in celle mai memorabile, d'in 

pricina influinției ce începu ea atunci a exercita, 
assupra, litteraturei morale și politice și, prin ur- 
mare, assupra vieției societăței. Întru adevără, de. 
atunci și pînă la sfirșitul secolului, tură scrisse 
pucine cărți seri6se, care, saii să nu tracteze spe- 
cială vre unii subiectii philosophicii, saii să nu fie, 

" cellii puginii, sciisse in puntul'de vedare, al vre-unul ? a ? 

„“Systemii de philosophie, bine definită. Doctrina 
care predomni, fu atheismul, subt forma materialis- 
mului saii subt aceia a scepticismului. - Între gân- 
ditori epocei, care se 'occupâră specială cu philo- 
-sophia, historicul scoțesi Hume (1711—176) fu 
capul cellei d'ântâiii d'în aceste doo scoli; abbatul 
de Condillac (1715—1780), care împinse sensua- 
Jismul la o mare ' exagerațiune, :. fu capul cellei a- 
doa. Acestei d'in urmă apparțini, mal multi 'sai 
mal pucinii, Diderot (1713— 1784) și Helvetiit (1715 
—1771). Partea philosophiei, care exercită mai:



1735—1770 D: L. CIIR. . 417 

seriosi pana gânditorilor de atunci, fu mat cu semă 
ethica. Montesquieu (1699—1755) încercase în e- 
poca precedintă, a tracta questiuni d'alle sciinției 

sociale — în Epistolele salle persane (1121), în 

Încercarea assupra mărimei şi căderei Romanilor 
(1734) s. a. — Ellă tractă acumi Subiectul în o 0- 

peră specială, celebra Despre spiritul legilor (11483). 

După dinsul venir&: Voltaire (1694—1778), genii 

universalii dară puţini adânci, și care fu totă o- 
dată unul d'în cei mai mari poeți ai Franciei, Ge-. 
novesul J. J. Rousseau (1708$—1718), assemenea 
unul d'în cei mai brillianți scriitori cu care se fă- 
lesce litteratura acelei țărri; Diderot, Helvetii s. 
a; care isbândiră a dăirăma edificiul socialii exis- 

tintăi — care cra cu deosebire defectuosii,. întru 
aderării — fâră ânsă ca. vre unul să fi isbutiti 
a clădi, în locu%, ceva mai bunit. Este de prisosii 

a observa că, afară de 6re-care socotâlă ce ținură 

de n&ravuri, mai 'cu sâmă Montesquieu și Helveţii, 

— din care, cellii d'în urmă recunnoscu, spre ma- 

„vea indegnaţiune a societăţei de atunci, că virtu- 

tea este interessul bine înțellessă — toți nu se 

preoccupară de câtă de forma instituțiunelur: ni- 
meni nu cercă a cerceta, prin ună raționnamentii 
rigurosii, principiul pe care r6simă societatea ho- 
menâscă, ca, la urmă, să așeţe solidii, pe. dinsul, 

o adevărată sciințiă socială. 
Litteratara, ? Dândii socotâlă de sciinție și de philo- 

sophie, ammii numiti mai pe toți aceia care s'aii 

distinsii în litteratură — pe Voltaire, pe J. I. Rous- 
seau, pe Buffon, pe Hume. — Mai adăogămil: în 

Frangia, pe spirituosul Piron (1687—1773), autorul 
21
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Metromanică (1738), şi pe Gresset (1709—1777), 

„autorul grațidselor Contes badins. În litteratura 
italiană, pe doi d'în cci-mai mari pocți drama- 
tici -aă acelei ţărză: pe Metastasiit (1698 —1782), 
consideratii ca cellit mai harmoniosti versificatori, 
în acea limbă; și 'pe Goldoni (1707—11793), care 
reformă “comedia italiană, Germania, ' de şi a a- 
si) vutii una, Min celle mai frumose. părți 
vatuxai ger- [ de glorie, în înaintărele făcute pînă aci, 
de națiunele civilisate, în Philosophie, în sciinţiele 
exacte, în musică și, pînă la 6re-care punti, în ar- 
tele de dessemnii; rămăsese cu totul înapoi subt 
rapportul litteraturei, Ea era lipsită de o littera- 
tură originală clasică. * "Tocmai în acestă” "epocă, 
ca intră, și subt acestii vapportii, în carrieră cu cel- 
le Palte naţiuni alle Occidintului; și o ficu cu o 
strălucire, mai fără exemplu: cu odele patriotice 
și cu admirabila epopee religiâsă ; Messiadu, alle lui 
Klopstock (1724—1803), și cu dramele și cu opertle . 

„superi6re de critică, alle lui Lessing (1729—1781). 
„ AMiss Sara Simson (către 1755) a acestuia, este prima 
dramă originală care-fu represintată în Germania. 
Mari Iuerăizi | Acâstă epocă întrecu pe tâte acellea de crudițiuna: 

. 
„Wuwygore- | care -aii precedat'o, și fn abia eguatată de 
acellea care î.aii urmatii, subt- rapportul frumuse- 
țici și mitrimei operelor de erudițiune, ce produse - 
Francia: monumente înteressante alle unei socie- 
tăți, a căreia vidțiă cra o oscillațiune: quotidiană 
între orgie şi studii. Astii-felii fură unele d'in fruc- 
tele muncelor Dominicanilor erudiți ai Sântului Ma-, 
ură: Historia litterarie a Franţiei (1133-—1750), | 
Culegerea historicilor Frangiei (1133 ș. înm.), Arta
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de a verifica datele ș.a.. Astii-felă fu, mai cu s6mă, 
marea Fneyclopaedie, 35 volumuri în folio d'in care, 
15 de stampe și 2 de tablă analytică: opera cea 
mal colossală care fu întreprinsă pină atunci, în- 
cepută în acestă epocă (1151) şi isprăvită la înce-" 
putul epocei următâre (1780), de collaboraţiunea 
cellor ('ântlii învătzați, și a hâmenilor speciali cel- 
lor mai competinți, din Francia, subt direcțiunea 
nefatigabilă a lui Diderot şi alui D'Alembert, care 
deteră totii-o-dată cea mai imare parte a. materiei. 
Este pă&ceatii că acâstă operă, care, din firea ei, 
trebuea să nu fie, de câtii resumatul stărei, întru 

care cultura positivâ agiunsese atunci, degeneră —- 
din pricina dogmatismulul philosophici al lu Di- 
derot — în o biblie a doctrinelor philosophice alle 
timpului. 'Trebue să numărămi, între operile 'de 
erudițiune alle acestei epoce, 'frumâsele lucrări — 
carte, memorii s. a. — alle“ Francesului Danville: 
(1697—1'749) assupra geographici,: precumii și Des- 
cripțiunea Universului a Germanului Busching (1724 
—1193), primul tractatii sciințificii complectii de 

“ geographie, a cărui începu publicarea, în acâstă e- 
pocă (1754) şi o continuă în epoca următâre, dară 
care nu. fu complectată de câtii după morte”. Lu- 
crările lui Danville: mal cu semă operară o adovă- 
rată revoluţiune în geographie. Print'o neobosită” 
activitate de cercetări, în deosebiți autori ai tutor 
timpilor; printr'o rară sagacitate de critică; și cu totă 

lipsa de precisiune a unor reînsemnăminte, discor- 

„dante între dinsele; elii isbutia complecta lucrarea, 
întreprinsă de Delisle șia d6, deosebitelor ţări, o 

configurațiune și măsuri, de o exactitate de minunati,
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— mai cu -smă cândii se ţine socotâlă de neagiunsul - 
unor astii-felii de midjlce: exactitate care a fostii mal 
cu osebire constatată de operaţiunele gcodesice alle 
lui. Boscowitch în Italia, la 1750; de observaţiunele 
lui Ripault, unul din membri institutului Egyptu- 

„lui,. cândă cu expedițiunea francesă în acea țârră; 
de acelea alle lui Bougainville în călătoria lut în 
mărele Indici ş.a. Câtii despre geoaraphia cellor. . 
vechi, operile lui D'Anville sânt astădi âncă Dasa el.. 

Fiindă că vorbirămii de geographic, să adu- 
cemii aminte, ca monumentii frumosit al acestei e- 
poce, în acâstă sciințiă, cartele physice alle lui 
Buache (1700—1773), așternute după systemul i- 
maginatii de dinsul, al împărțirei contradelor în văi, 
în versanți s. a... . | | 
Pietmra. ) În artele de dessemnii, pictura acestei 
epoce ne dă puginii de însemnatii. În Italia, Ant. 

“ Canaletto (1692—1768) ne lăssă acelle vederi alle 
canalurilor Veneţiei, orașului sâii de nascere, care 

“se bucură de o celebritate universală meritată; 
Luchesul Pompeu Batoni (1708—1'187). care trăi 
în Roma, excellă în portraitii ca și în historie. Re- 
cunnoscutii superiorii tutor contimporanilor Stă, în 
tâte celle Palte privintze: în composițiune numai, i 
se preferă eclecticul Raflael Mengs (1728—1779). 
În fine acesti d'in armă, Bohemii de nascere, care 
petrecu și cl cea. mai mare parte a vicției * salle 
la Roma, se munci numai a întruni ceia în care 
excellaseră fie care d'in scolele Italiei, în epoca lori 
cea frumâsă. În Anglia, Hogarth (1697—-1764), 
plini de spiriti și de veritate, ca. pictorii de geure, 
avu idea ferice de a intrebuintza pennellul, spre-a
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combatte vițiurile, și ridiculile socictăţei; Iosuah 
Reynolds (1723—1192). fu celli mai inare pictorii 
de portraituri al ţărrei salle. Francia avea, acunii 
pe excellintul paesagisti Claudiu Vernet (1714— 
4789); pe Greuze (1726—1805), unul d'in cei mai 
buni pictori de genre; şi pe Vicn (1116—1809), care 
se consacră exclusivii genului historicii şi, în în- 
ţellegerea şi observarea regulelor, eguală pe maestri 
scâlei bolognesc; și care se pote considera ca restau. 

ratorul scolei francese, d'in pucuitatea, în care 
fusese addussă de Vanloo, Boucher ș 

Vrumâsă e] În chalcographie, artisti ie primul or- 

„posraphică. Î dinii fură mal numeroși în acesti epocă 
de câtii în epoca precedintă; și uni d'intr'inşi în- 
trecură chiarii pe cei mai mari de atunci. Asti- 
felii Francia, pe lungă Beauvais, care trăi pînt pe 
la sfirşitul epocel (—1163), posseda acumii, între” 

atâțea alţi, pe Balechou (1115—17165) şi pe Hes- 
sesul. Wille (1717—1807). Cellui d'ântâiii se re- 
probă, că sacrifică adessea veritatea naturală, ma- 

nierei brilliante în execuţiune care distinge operele. 
salle; cellii d'al doilea, care apparține assemenca 

epocei.următâre, împinse la unii gradii neașteptatii 
nctedela trăssurelor, duleția effectului, imitațiunea 
qualităţei obiectelor s. a.; şi se puse: astit- felii în 
capul scâlei sale de adopțiune. În Italia crai; 

mal ântâii Canaletto chiarit, alle cărui incisiuni cu 
apă tare ati totă veritatea de efiectii şi transpa- 
sinţia de funduri, pentru care stint admirate vede 

rele salle cu ulciii; şi Romanul 1. B. Liranesi (1707 
—1'740), care exprimă, cu o facilitate și, “totii-o- 

pată, cu unii pictorescii și cu o veritate i effectii:
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care se appropiii de prodigiă, totii ceia ce-esto mo- 
numentii.. În Anglia, unii Francesii, Vivares (109 
— 1780), prin admirabilele salle paesagiuri, mai cu 
s6mă după Claudiii, se puse în capul scâlei acestei 
țărzi, care r&inase fără rivală în acesti genă; şi fi 
și eli îndată întrecută de Woollet (1735—1785) 
care, cu o chiaritate și cu o delicateţiă de eilectii 
rari,. însoci, în cell mai înalți gradi, frumuseția 
de execuțiune ce dă o mare dibăcie mechanică, 
Strange (1721-1792), la tâte qualităţile acestui 
d'în urmă, adăogă acea delicatețiă, în represintaţi- 
unea cărnti homenesci, care a rămassii de atunci 
privilegiul scâlci englese. In genul . historicii se dis- 
tinse, în acea țârră, Richard Earlom (1728—1789), 
nnul d'in cei mai dibaci în maniera nâgră. 

- Săpătura .) Acestei epoce apparţine assemenea și Svi- 
Pe a | tzerul Hedlinger (1691—47714), unul din 

„cet: mal dibaci săpători de tiparuri de medalii, şi 
marele săpătorii în pietre tari, J. Ant. Pikler (1700 
-—1719), care trăi continuă în Italia, și întrecu pe - 
toți cei alţi săpătoii, în imitațiunea anticei. Fiul . - 
său Ioan (1734—1791), pe care €li găsescii;: că 
„ară fi întrecută chiari pe tatal să, începu și elit 
în acâstă epocă. . pi 
Architectara.) Între architecți acestei epoce, aceia care 
avură mal multi oceasiunea. de aşi exercita talan- 
tele, fară: Italianul Vanvitelli (1700—1773), Hol- 
landesii de origină, care înalță palatul de la Ca- 

"serta: — unul din celle inai maiestâse monu- 
mente alle. timpilor moderni şi care, cu tâte de- 
fectele care sunt imputate intregului s&ii, conține ânsă 
părți perfecte —; şi Francesi, Jac.. Angel Gabriel
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(1710—1782) şi Soufilot (1713--1781), cărora sunt 

- datorate respeetivii, graţiosele faciate alle .cellor : 
doo palaturi, d'in piatza de lu Concorde, și Pan- 
theonul, la Paris. Doi artisti remarcabili ai aces- 
tei cpoce mai fură, Enulesi: J. Wood ( 1754), care, 
in numersele lucrări ce execută în orașul Bath, 
reformă architectura de ulitze a ţărrei lui, mai cu . 
sema imaginândi de a coprinde mai multe case, 
in una şi aceiași faciată; şi Lancelot Brown (1715 
—1'173), unul d'in cei nai mari grădinari păesagisti, 
ai acelici ţări. 
inaarea 8 Doi ingenieri Min acestă epocă, Fran- 
cesul Perronet (1708—1194) şi Englesul Smeaton 
(1724-1792), merită o menţiune particulara allă- 
turi cu architecţi, prin talentele, de care deteră | 
dovadă ca constructori. Celli dWântâiit operă o 
revoluțiune în arta construcțiunci punților, desco- 

perindii midjlocul de a construge arcuri turtite şi, 
„astii-feli, resolvendii problemul punților horizon- 

tali, pe arcuri de mare lărgime. Puntele de la Neu- 
ii — alle cărul arcuri de formă eliptică, în nu- 
mărit de 5, aii 128 picere de lărgime și numai 32 

de sin zersă (inontec) — primul ce construse pe 
aceste principiuri şi pe care isprăvi la 1771, este 
unii monumenti care face epocă în historia aces- 

tei părți a artei. Celli d'al-doilea construse pha- 
„rul de la Eddystone (1756—1759),: celebru pentru 
dilltcultatea, ce presinta, construcțiunca lui, şi care 
nu putu fi biruită, de câtii prin modul particularii 
de îmbucătura “a materialelor, ce imagini. Deo: 

sebitii-'de multe lucrări “briliante assupra unor | 
questiuni theorice, relative la. arta sa, mai sunt da-
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torate lui Smeaton, ultimele perfecționnări care 
făcură din clopotul de aflundare — născocitii de 
mai multii de ani secolii — unii apparată de o 
utilitate practică. Intrebuintzarea ce îi făcu la 
construcțiunele sub-marine alle portului Ramsgatei 
— iareși dîn. celle mai frumâse opere alle salle - 
— îu prima” întrebuintzare a lui de acestii felii. 

Totii în acellă timpi, uni altii ingenieră en: 
glesii, ac. Brindley (1716—1772), venindă în a-: 
jutorul spiritului întreprindătorii al bogatului ducă 
de Bridgewater, construse (1759 —1776), pentru 
dinsul şi. cu tâtă cheltuiala lui, primul canalii de 
navigațiune în Anglia: acella cunnoscutii subt nu- 
mele acellui seniorii. Eli are 381/, millui de lun- 
gime și împreună oraşele Runcorn, Leigh și Wors- 
ley cu Manchester. Spre a] trece peste ghirlele Mer- 
sey, şi Irwell, geniul lui Brindley imagină avliă con- 
duce, la 39 de picere de înălțime assupra supra- 
făcei apei loră, pe uni apăducă colossali, de 100 
stinjeni de. lungime: lucru care se declarase unii 
vissii, de către alți ingenieri. 

Ca exemplu de iuțelă, cu care innovațiunele 
celle bune se propagii, în țărrile luminate, de că- 
tre spiritul de întreprindere al particularilor, să 
însemnămii aci că, de la facerea acellui canalii și 
pînă la 1836, în Anglia singură, afară. de Scoţia 
și de Irlanda, să construseseră peste 2116 milluri 
de canaluri, unele mai minunate de câtă cele 
Palte. N Pi 
Seuipinra 1 Ca sculptori si acestei epoce de decă. 
dere, nu avemii a cita, de câtii pe Francesi, Pigalle 
(1714—1185) şi Falconnet (1716—1791), alle căror
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opere mai estimate sunt: mormântul mareşialului- 
de Saxe, in biserica Sântului Thoma la Strasburg, 

de cell MVântâiii; şi statua equestră a lut Petru 
cellii Mare, la Petersburg, de ccilii d'al doilea; şi 
pe Rgubiliac (1725--1162), care se fixă in Anglia 
și îi împodobi multe localități cu operele salle. 
Aasica: - ) Iu musică, pe lingă Tartini (—1772), 

Porpora (1767), Rameau (—-1764), Iaendel 
(—1759), s. a. care trăiră o parte mai lungă sai 

mal scurtă a acestei epoce; acesta mai possedă 

în proprii, pe Napolitanul lomelli (1714 —1974) şi 
pe Germanul Gluck (1714—1787), părinţi musicei 
dramatice moderne; și, mai târdiii, pe Sachini 
(1735--1786), totit d'in sc6lă napolitană, care ânsă 
apparține atâtii epocei următârei. câtii. şi acesteia. 

Mare pertee- Să ne occupămii aci unii momentii, pen- 
ționnare a fa- e. Â - . . 
bricaţiunei tru ultima 6ră, „de fabricaţiunea instru- 
or alint mentelor, proprii observațiunelor. sciinti- 
poeraphiei. ! fice, și de typographie; semnalândii passi 

făcuți, în acăstă epocă, de aceste doo ramuri alle indus- * 

triei, celle mat legate cu cultura intellectuală. Intre 

mechanici acestei epoce, care adduseră celle mai mari 
“perfecționnări instrumentelor, fură Dollond (1'706— 
1162) şi Iarrison (1693—1716) d'in Londra. Cellii 
dântâiii, din o famillie de refugiți francest, lumi- 
natii, în experiințiele sale, de suggestiunele unui 
mare mathematicii -suedesit, Samuel Klingenstierna 

(1689—1785), isbuti a construge (1757). prima obi- 

ectivă achromatică!), după systemul care rămase de 
atunci în industrie; pote fâri să fie avuti cunnos- 

1) Vedi pag. 409.
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cințiă de încercărele făcute de Halls. Ilarrison duse fabricarea chronometrilor Ja unii gradă de pre- cisiune, care nu a mai fostii trecuti de atunci, Cătii despre typographic, înnbunătățirele efectuate acuimii — netedela caracterilor, frumuseția chirtiei, uniformitatea, Şi symmctria orânduirei părților căr- ților s. a. — în Marea Britannic, de Caslon (1692— 1766), de cei doi Foulis (morţi la 1774 şi 1776) din: Glasgow, de Baskerville (1706 — 1775) din Birming ham s. a; în Francia, de fraţi Didot (Petru Yran- ciscu, 1712—1795, și Franciscu Ambrosiii, 1710 "—1804); în Germania de philologul Neiske (1696 —1 194) s. a: o rădicară d'in cădere'i; şi o făcură să agiungă repede la gradul de perfecţiune al cel- lor alte ramure alle. industriei, Și apoi, ca Și fa- - bricarea instrumentelor, să urmeze înaintărele Lori. police ee) Acâstă epocă fu marturii uncia din celle 
mai teribile calamități, de, care historia modernă 
a păstratii ţinerea de minte: a cutremurului (lissii 
al Lisbonci, care, la 1 noembriă 1755, bântui ex= . 
tremitatea occidintală a Vechiului continintii, şi de. 
care, în Lisbona singură, de la 30 pînă la 50. mii 
de hâmeni fură îngropați subt ruinele”. Câtii des- 
pre evenimentele politice, care ai însemnat?o, celle 
mai memorabil sunt: Resbellul de șcpte anni, care 
înălță în apogeul ci preponderanția Angliei, Și ap- 
pr6pe nimici influinția Franciei; ŞI Îundarea” uni- 
cului imperii al Companiei enelese a Indici 0- 
viintale, prin biruintzele, ce câstigă . Lord . Clive, - assupra Companiei fancese şi assupra, Nababilor 
indigeni (1'757—1765), şi prin tractatul din Allah 
abad (12 auguștii. î765), prin care Marele Mon-



. . 
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golii abdică suveranitatea sa nominală, assupra cel- 
lei mai frumose părți a acestei țărri, 

„A SIE , 
-$ ZII. Xăscociri mechanice, pregătitore periodel 

următore, 
-. . € 

1710 1800D.) În historia politică, ultimi treideci de 
Contiasturi ) anni aj secolului AVIIIlea sunt una din 
şi neconsenu- : 
inţii curise,$ epocele celle mai interessante, pentru 
in historia . Y RR . 

politică. 7 straneul contrastii ce ofieră între diu- 
sele evenimentele principale, cărora fu martoră, şi 
pentru contradicțiunea ce implică unele d'intr'in- 

„sele. Fa mai esto memorabilă, pentrn că unele 

din acelle evenimente fură era acellei transforma- 
țiuni a constituțiunei politice a, societăței, a căreia 
elaborare se continuă âncă și se va continua multi. 
Pe cândii nedependinția Polonici, uneia dia naţiu- 
nele altă dată celle mai. puternice alle Europei, e- 
ra confiscată, de. staturile vecine, şi teritorul ei 
împărțită între diusele (1772, 1793 şi 1795); o 

parte a colonielor Americane alle Angliei se des- 

părțeaii de muma patrie şi, dupe unit resbellii de 
7 anni (1715—1753), isbuteait. a face să, se recun-" 
n6scă nedependinţia lori, și a funda în rândul lorit 
unit statii, a cărui putere; prin repede sa cresce- 
re, se ficuse, în anni trecuţi, spăimentătre. „Pe: 
urmă, pe cândii doctrina dreptului forţică 'priimea, 
în împlinirea faptului cellui Vântâiii, applicațiunea 

cea mai rigurâsă, de care cunnoscemii exemplu — 
şi acesta, din partea unor monarchi, care mani- 

festaseră o admirațiune sinceră, pentru doctrinele 
philosophice alle secolului; și îmbuibaseră, cu sem-
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ne de considerațiune, pe învătzaţi care le person- 
nificaii — aceia a drepturilor homuluă, propussă de 
acestă scolă, priimea pentru prima Gră, pe a sa, 
în constituțiunea democratică, ce” şi dea noul stati 

„Americanii şi, puginii mai în urmă, (1789), în a- 
ceia ce'şi dea națiunea francesă, după ce rupea cu 
violinții ă vechiele salle instituţiuni. In fine Ame- 
ricani : consacrati instituțiunea robiei Negrilor,: ca 
compatibilă cu principii ce proclamaseră 8; şi națiu- 
nea Francesă încerca să cimente noul stă edificii 
socialii, prin acte, care craii chiarii negațiunea prin 
cipiilor care îi formaii basa, ş şi de a căror atroci- 
tate, despotismul chiarii a dati rare oxempluri. 
Epocă reno: ) Acâstă epocă este ânsă şi mai memo- 

rabilă în histor la culturei. Ea tu una toria eulturef, 

din celle mai bogate în mnati revoluţiuni, în celle 
mai multe sciinții; ca vădu răsărindii sciinţii noni 
și vădlu făchenduse o mulțime de născocini: unele, de o 
înaltă importanți, „și d'în care, una mai cu S6mă 
avu consequinții multi mai seridse, de câtă acel- 
le alle evenimentelor” politice. Să începemit cu 
acestă mare născocire. , 
Căutătură se-) Iste multi, de când nu ami avutii a . 
asupra his ne occupa de artele care aii de obicetii, 

“ trici. de a întîmpina trebuintzele, comparativii 
“Taai materiale, alle homului. Mersul lorii fiindu-se 
efiectuată întruni chipii mat egualii, nu ammit mai 
avutii, de atunci, a înregistra revoluțiuni în anna- 
lele loră ; şi apoi, ca manifestare u puterei intel- 
lectuale a homului, industria occupândii unii rangii 
inferiorii' acelluia al celor alte ramure alle culturei, 
interesul ce presinta desvoltarea acestora, mai cu 

Y



1710—1800 D. L. CHR. 429 

sâmă în perioda lorit de glorie, absorbea mat tâtă 
attențiunea nâstră. Dară înaîntărele, ce ammii sem- 
nalatii, d'în cândit în cândii, în îndustriele care sint, 
pin€ în te-care puntii, legate cu ramurile culturei, 

care facii, mai în particulari, obiectul lucrărei n6s- 
tre — în fabricațiunea instrumenturilor sciintifice, 

în aceia a instrumenturilor de musică, în arta ty- 
pographică, în aceia chiarii a chalcographieci — ne 
ait pututii d6 o idee de mersul industriei în gene- - 
ralii, cellă pucini subt,rapportul înbunătăţirei trep- 
tate a qualităței productelor. Subt acella al per- 
fecționnărai ” procedărilor technologiee, imaginate 
spre a înmulți producțiunea, pe de o parte, și a 

" econonisa munca şi timpul, pe d'ailaltă, este evi- 
dinti, că ca a trebuită assemenea să urmeze miş- - 
carea generală a restului culturei: mişcare care, 
cuimii ammii observat 0, a fostii, pentru industrie, 

lipsită de revoluțiuni insemnate.” Ultimul terțiii al 
Pnportanțiă ce) secolului XVIII âns& este începutul .u- - ia iudustria, 

nci periode, în cursul căreia acâstă ramura a cultu- 
rci, | rin desvoltarea ci prodigiâsă, căpită o importan- 
țiă, prin care ea, în rândul ci, respinge pe tâte cel- 
le alte, în planul al doilea. Preponderanțiă et — 
care este caracterul distinctivii al secolului nostru — 
industria, o este dat6re venirei machinelor, în ajuto- 

rul puterei și chiarii dexterităței homului. 
Machine năs”) Homul începuse de multi a căuta să cocite înain 

tea acestei. | născocâscă, combinări mechanice, capa- 
bile de a înlocui munca luă și a vitei,și, pînă la 6re- 
care puntă, ' chiari . dexteritatea mâinei, în pro- 
ducțiunea obiectelor reclamate destrebuintzele de 
toti felul.  Ammiă avutii occasiunea de a cita năs= 

=
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cocirea, morelor cu apă, -pentru măcinatii, şi a u- 
nui felii de moră de torsii 1); în secolul XV-lea, s'aii 
vădutii assemenea cherestrac mechanice. Pe Ia sfir- 
şitul secolului XVI! (1589), uni Englesi, Gul- 
lielmii- Lee, mersâse și mai departe în acestă calle, 
imaginândii o machină de impletitit la ciorapi. Âust 
în ultimi anni ai epocei precedinte și în primi ai 
acesteia, vedemi făchânduse. în Anglia născociri, 
care dovedesci îndrăzndla câtii și capacitatea ge- 
niului homului, Uni mechanicii din Blackburn, nu 
departe e Manchester, Hargreaves, născocise, dela 
1767, o machină (Spinning jenny) de torsi bm- 
bacul de băttătură: machină, prin care unii lucră- - 
torii făcea să se învârtâscă 8 fuse de odată, în 

-locii de unul. Ceva mai nainte, (1760), eli năs- 
cocise și o machină de dărăcitii bâmbacul. Puginiă 
după aceia (1769), celebrul Arkwright (1'732—179%) 
născocise resboiul de torsii (Spinning frame), care, 
perfecționnatii treptatii, făcea să se învârtâscă de la. 
80 pînă la 120 tuse, de firii de tâtă întrebuintza-' 
rea. Acumii, unii țessătorii cu stare de lungă Bolton, 
Machină năs-j Samuel Crompton, combină și perfecţion - 
acestă epocă  nă născocirele cellor doi dântâiii, și con-: 
struse (179) cea mai ingenidsă: machină de 'torsti 
(mule jeni). Mal în același timpii (1764—1185) . 
unii ecclesiasticii englesii, 'Edm.: Cartwright.. (1743 
„—1824), născoci răsboiul mechanicii (power-loom). 
Socotimii de prisosii a-mai vorbi de resbâele de a- 

„cestași felii, imaginate în acâstă. epocă, de Doliy- | 
non, de Vaucanson ș. a., în Frangia, de Austin, de. 
Miller ș. a., în Anglia: tâte uitate pe lingă acella 

  

e 1 Veti pag. 202-203,



1770—1800 D. L. CUR. "431 

al lui Cartwright. In fine, pe la sfirșitul epocel 
(1793), unii Americanii, Eli Whitney, născoci, în 
Staturile Unite, o machină de a lua bâmbacul de 
pe griiunțele plantei. N 

- De pela sfizșitul acesteiași epoce (1790—1802), 
dată și celle mat importante născociri alle lui Jac- 
quart din Lyon, resboiul pentru țessătura fiurată, 
resboiul de râțea ș. a.: care ati ficutii și elle — 
mai cu semă cea dântâiii — o revoluțiune în in- 
dustria mătiăssoi. 

„Mai tâte aceste machine vencaii să întimpine 
0 cerere, ehreschândă, de fir şi de pânză de bâm- 
bacii; și de întinderea acestei cereri ue putemii 
forma o idee din faptul, că Arkwright, Win unt 
săracii Dărbjerii de satii, ce fusese la începutii, a- 
giunse, cu industria bâmbacului, a av6, la Nottin- 
Sbam, unul d'în celle mai întinse stabilimente ma- 

„nufacturarii alle Anglici; și lăssă, la in6rteii, o stare 
de 500,000 lire sterline. & 

Celle mai multe din machinele ce enumera. 
remi erait pusse în mișcare de, braciul homului ; u- 
nele — acellea alle lui Arkwright spre exemplu — 
de putere de cai,  saii de aceia: de apă curgătore; 
cândii se născoci machina cu aburi: mișcătorit, 
care supprimă pe tâte celle Valte, și cărui este da- 
torată immensa revoluțiune de caie ne este vorba. 
Încercări an- De multi, intîmplarea destăinuise vre o câ. 
sia teva proprictăţi alle apei convertite în a 
burii; și mulți mechanici, în diverse epoce, imaginaseră 
apparaturi spre a le utilisa. Ammă menţionnatii !) 
—————— 

1) Yegi pag. 133—131.
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încercarea făcutii de Heron d'în Alexandria. Mul- 
te apparaturi fuseseră assemenea imaginate şi în 

"secol XVI1e și XVIII. Celle mat importante» 
ca unele ce însemneză treptele pe unde trebuia să 
se trâcă, ca să sc agtungă la machina cu aburi, 
fură acellea imaginate, de ingenierul francesii So- 
lomon de Caus (mortii la 1630), de învătzatul En- 
glesi, Edw. Marchesul de Worcester (4 1667), de 
mechanicul englesii, Samuel Moreland (1625— 
1697), și de physicul francesă, Dionysiii  Papin 
(f 1710). Cellii d'ântâii semnalase (1615) possibili- 
tatea de a înălța apa. ferbinte, conținută într'unii 
vas închisii, pe o tzâvă, communicândii cu fundul 
vasului, prin pressinuea ce exercită, assupra, supra- 
făgiei acellei ape, aburul care ese dintr'insa?), 
Cellii d'al doilea indicase (1663) possibilitatea de 
a face, ca pressiunea aburului apei, ferbândii în- 
tPuni vasi, să apese assupra suprafăciei apel con- 
ținute în alte vase. La 1683, Moreland offeri lui 
„Ludovici XIV, să înalțe apa prin abură; Și, în 
memoriul ce dete în acâstă occasiune, se occupase .. 
de aburii, ca distinsă de apa ferbinte, şi assem- 
nase proporțiuni numerice, între” unit volumii de 

apă în starea liquidă și aceiași quantitate  conver- 

tită în. aburi, care sânt adevărate subt pressiunea 

unei singure atmospheri.  Papin mersese mal de-. 
parte de câtă toți: eli imaginase (1695) de a în- 
trebuintza aburul, dedesuptul unui piston mișcân- 
du-se întrunit cylindru, ca să opere alternativi 
urcarea, prin forţia expansivă a aburului, și cobo- 

1) Pe acestii priacipiii este construssă cunnoscuta cafetiera Lebrun, 

“N
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rîrea prin deşertul produsi în urmă prin conden: 
sarea, lui. 

Nici una d'în aceste niiscociri ânsă nu pu- 
tuse priimi vre o applicaţiune utilă. Prima căre fu 
încercată, fu -la 1698, de uni militarii englesii, 
Căpitanul Thoma Savery. Trebuiniza, simțită în a- 
cea țeră, de unii: midjlocii economici: de. a? zlei 
apa din fundul minelor — agiunse acumiă la o 
mare adâncime —--suggeră acestuia idea, de'a în- 
nălța apa prin îndoita acțiune: a pressiunci “abu- 
ului assupra suprafăciei : apei de redicatii, ȘI a Suc- 
ciuneă, prin midjlocul deșertului operată: de conden- 
sarea. unui altă aburii, în vasul saii tzâva: în care 
apa trebuea să se înalțe. Acestit apparatii fiindă 
âns& departe de' a satisface” trebuintza” simțită, 
Lompa lui 1 Thoma Neweomen,; forkrii di în. Dar tmouth, 
înpreună cu unii sticlarii din același orașii, Ion 
Cawley, construseseră la 1707 0: pompă, în care, 
unii pistonit  pussit: în mișcare întruni - cşlindru, 
prin procedarea lu: Papin, lucrâză * assupra capttu- 
lui unei: cumpene, ăi cărit cellii altit capătă face a 
giuca, pistonul: pompei de zleitii, 'Acâstă machină, 
chiămată în Anglia machină almospherică, fiindui că 
coborirea pistonului este operată de greutatea - at- 
mos;herei, avu'o isbândă complectă. E 
tele) La 1663 celebrul Iacobii Watt (1636 1819), 
mechanici. în servițiul universităţei Glasgowului, in- 
sărcinatii a repara unii modelii de acestă machinii, 
appartinândi cabinetului: de phy sică al acellu sta- 
bilimentă, avusese accasiune 'a băga de: semă de 
câte imbunătățiri era priimitâre acestă” născocire. 
Se pusese a cerceta Și, pe la sfi ișitul cpocel pre-
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cedinte, și- imaginase deosebitele modificațiuni ce- 
rute — condensatorul isolatii; pompa de aerii, închi- 
derea. hermetică a extremităței superidre a cylin- 
drului; substituirea, în lotul greutăței atmospherel, 
a pressiunei aburulut d'assupra pistonului simulta- 
neii cu succiunea de desubtii, ca săi opere cobo- 
rîrea; îmbrăcămintea cjlindrului sq... 

După nenumerate difticultăți, ce nu întră în 
subiectul nostru de a. enumera, Watt. se associă 
(1273) cu Mattheii Boulton — proprietarul marei 
fejării de. la Soho. lână Handsworth la porţile 
Birminghamului — care sacrifică 47,000 lire ster- 
line, la fabricarea și perfecționnarea de machine 
dalle lui Watt, mai nainte de a realisa vre unii: 
beneficii. “În fine eă isbutiră a fabrica în numerit. 
mare și, de pe la 1775, a vinde pe la mine, pompe, 
necomparabili superiore, acellori alle lui Newcomen. 
Die seca, e In acestii interval, Watt nu lăssase de 
face machina) a Se gândi, a applica, principiul pompei 
astăăi. salle, la construcțiunea unui mișcătorii 
generali. Acesta și effectuă: imaginândi a opera 
urcarea pistonului, prin aceiași acţiune combinată — 

„a pressiunei, pe de o parte, șia succiunei, pe d'alta, 
— prin care îi opera, pînă aci, coborirea — ceia 
ce o făcu să fie numită machină cu îndoită, acți- 
une (double-acting), relativii la cea „Wântâii, (lissă 
cu simplă acțiune (single-acling), în care cobori- 
rea singură era operată prin acțiunea aburului — 
născocindii parallelogrammul articulatii (the par alti 
motion) ?), manivella, râta, (le volaut), regulatorul 
aburului Şa | | 

  

1) Una d'în cello mai frumose soluțiuni approxImative alle probleraului tech- 

Fă



1710-—1800 D. L. CHR, 435 

Asti felii modificată, pompa lut. Watt deveni 
(1778) machina cu uburii: rotatorie: mişcători ne- 
comparabiiii superiori tutor celor” cunoscută, pînă 
astăgi, şi pentru puterea sa nemărginită, și pentru 

înlesnirea cu „care se 'suppune tutor:. condițiunelor, 
tutor împregiurărelor,. fără excepțiune; : Una din 
Prima appli primele applicațiui alle acestei machine, ca ' 
tei ma mișcătorii altei machine, fu ficută la fa- 

cători.  Ș brica de torsii a lui Robison, la Papple- 
wick, la 1185. 

Întinse și a- La acâstă cr eațiună a lui Watt, ami 
” gainţii alle făcutii” îllusiune. mal .susi, Pertecţion- 

cociri. ) nată şi variată în nefinitii, cu- câtă ap- 

plicaţiunea ei devenea. mai întinsă și mat. variată, 
ea operă, mal în t6te funcțiunele vieției sociale a 

„homului, revoluțiuni, de o întindere și de o adân- 
cime, fără exemplu în historie.. Nu numâi puterea 
productivă a industriei se multiplică și urmeză a 
se multiplica în o rațiune prodigi6să; nu numai 
commergiul, pe uscatii şi pe mare, priimi:0 acti- 
vitate, care nu s'ariă fi pututi visa, şi fu strămu- 

“tată d'în căile credute pînă aci firesci; nu numai 
arta resbellului — mal.cu s6mă. aval —. suferi 
o transformațiune 1 radicală ; ; dară chiar o mare parte 
d'în ceia ce pînă aci fusese admissii ca atiomă, în.po- 
litica- internaţională şi în constituţiunele . interidre 
alle staturilor,. trebui să facă locii. la, axiome dia- 
metrali oppuse. -Venimii acumii la, sciinție. 

: ; o . : 

nologică, al transformărei unei micări rectilinii alternative, în o mişe 

care circulariă. Si x
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$ IV. Calculul apprâpe zleesce câmpul ezxploraţiu- 
nelor sale. — $ Bari descoperiri prin observaţi- 
„Pune şi experiințiă, 

Analzsa pură În analysa pură și în physica analytică, 
analytice; La- lucrărele " Turinesului de origină fran- 
place ș. a. ) cesă, Lagrange (1736—1813), şi alle Fran- 

cesului Laplace (1749--1827), sânt atâtii afară d'în 
linie, în câti că este - destulă a d6 o idee despre 
dinsele, ca să ne formămii una, de starea desvol- 
tărei acestei ramure a cunnoscințielor, în acâstă e- 
pocă. Lagrange, mal cu oscbire, duse purificarea 
cellei d'ântâiii, la gradul supremii, curățindu'o de 
veri ce construcțiune gcometrică Şi imaginândii me- 
thodele celle mai generale. Astii-felă fu mal cu 
osebire perfecţionnarea methodelor. pentru soluţi- 
unea problemelor de-felul acellor alle isoperimetri- 
lor 1), care supprimară pe acellea alle lui Euler și 
formară calculul variațiunelor. Laplace d'în par- 
tei duse la cea mai înaltă perfecțiune calculul 
probabilităților, prin opera sa Zheorie analytică a 
probabilitățelor (1812). În applicaţiune, acesti doi 
mari geometri apprâpe complectară opera începută 

“de Euler și Clairaut 5), applicândi analysa cea mat 
înaltă, la theoria gravitațiunei, pentru investigaţiunea 
legelor mișcărelor trupurilor cerescă, și pentru ex- 

“plicarea tutor phenomnenelor care resistaseră pre- 
decessorilorilorii; applicândii'o assemenea la cerceta- 
rea. cellor mai înalte questiuni de physică. Ca să 
ne, formămii o idee de transcendinția resultatelor, 

1) Veji pag. 35. 403. — 2) Vogt pag, 409 
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„ce deteră lucrărele de acesti genii alle cellui d'ân- 
tâiii, să citămii cea mai curi6să d'în descoperirele 
salle: celle doo theoreme, care demonstră oscilla- 
țiunea secularie perpetuă a neregularitățelor sys- 
temului planetariii, . în giurul unei stări medii, şi, 
prin urmare, eternitatea acestuia: descoperire plină 
de unit învătzimântii philosophici sublimii, În me- 
chanică, resuitatele ce .căpită, applicându methoda 
de dynamică a lui D'Alembert 1), principiului sufime- 
lor virtuale al lui I. Bernouilli 2), fură assemenea 
minunate. Acestea fură: applicațiunea. cca mai largă 
a calculului variațiunelor, la soluțiunea probleme- 

“lor statice și dynamicei; reducerea acestor doo 
ramure alle sciinției, la o singură formulă generală; 
şi demonstrațiunea, că tote formulele analytice al- 
le dynamicei se deducii din unul și. acellaşi prin- 
cipiă şi, prin urmare din o formulă generală (]le- 
canique analytigue, 1768). Mechanica certscă (1198 
.—1825) a lui Laplace arii fi fostii unul din celle 

„mai frumâse monumente sciintifice alle timpilor 
moderni, de nu arii fi fostii, după părerea unora, 

întinată de Gre-care jelosie negencrâsă d'în partea, 
autorului.  Precisiunea formulelor, prin care elă ex- ' 
primă în trînsa deosebitele mișcări alle trupurilor. 
ceresci, cercetările lui assupra figurel. planeţilor şi 
explicațiunea, ce dete, de. phenomenele celle mai 

neînțellesse — de accelerațiunea Luncă, de condițiu- . 
nele cquilibriului incllului lui Saturni s. a. — sunt 
assemenea admirabile. De o mare frumusetze mai 
sânt şi lucrărele salle, analytice, assupra. theoriel 

1) Vegi pag. 409—410 — 2) Vegi pag. 395.
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propagaţiunei sunetului, assupra, aceleia a acţiunei 
capillarii şi: a ' adhesiuniei discurilor pe ' suprafacia 
liquidilor: —: care! demonstră, că sânt datorate. u- 
neia și acelleiaşi. forție, și suppusse acellorași legi 
— assupra acelleia a, radiațiunei și a propagaţiu- 
nei căldurei, assupra acelleia a căldurei latente a 
aburilor, assupra 'acelleia a: elasticităței, assupra a- 
celleia a refracțiunei,- âssupra aceleia a mareelor 
s.a..' În comparațiune cu asti-feli de lucrăni, cel- 
le mai însemnate, 'd'intr'acellea alle cellor alţi geo- 
metri ai acestei epoce,  cadii în neînsemnătate; 
de și între dinsele sânt multe de o înaltă ipor- 
tanțiă, precumi, spre exemplu, lucrările lui Prevot 
assupra theoriei radiațiunei și propagaţiunei căl- 
dure, 

„Una d'în conquistele sciintifice celie mai în 
semnate d'in acestă epocă, fură assemenea: metho- 
dele'imaginate' de Monge! (1746—1818), pentru a 
represinta forma, şi dimensiunele ! obiectelor, numai 
prin: plană şi elevațiune: methode. întrupate în Sys- 
temii, subt numirea 'de Geometrie. descriptivă, iu- 
tr'o operă care, deosebiti: de preţiul materiei, s6 
află 'pussii în: primul rangii al tractatelor sciintifi= 
ce și pentru 'simplicitatea stylului, pentru lucidita- 
tea, pentru allegerea amănuntelor, Întârcere, de la E 
methodele algebrică —. care „cotropiseră totă appli- 
cațiunea mathematicelor 1); => la construcţiunele geo-: 
metrice, 'cu midjlâce superidre acellora, systemul 
imaginati de -Monge — acărut applicațiune este 
de o utilitate practică atâtii de întinsă — formă 

  

1) Vedi pag, 354,
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o epocă în historia mathematicelor. Lucrările luk 
Monge mai attraseră attențiunea seometrilor, as- 
supra proprietăţilor projecțiunelor în genii; ș și de-. 
teră loci, în timpi din urmă, unci noul ramure 

de investigațiuni. 

Mari strana Între descoperirele astronomice dato- 
ce: Herscuel. | rate observaţiunci, acelle ficute de IHa- 
novrianul Gul. Herschel (1735—1$22), cu ajutorul 
unui frate şi unei sori ai lui, lassii în umbră pe 

tâte celle Palte, alle' acestei epoce. Musicanti di- 
baciii, condusşii de necessitate în Anglia, si'şi e- 
xercite professiunca de organistii, Herschel, pas- 
sionnată pentru studiul cerului, dară jenduitii de 
midjl6cele chiarii de aşi procura uni telescopiii, 

se puse a'și construge cli însuşi unul; şi perve- 
ni a fabrica telescopiuri de dimensiuni și de puteri, 
la care nu se visase âncă ?). Revelaţiunele, ce fă- 
cu, curiosităței învâtzaților, bătaia acestor instru- 

mente; furt atâtii de neasteptate, câtii' fuseseră, 
doi secoli mai nainte, acellea făcute de ochianele 
lui Galileii. Iu întrul limitelor systemului - plane- 

tarii, satelliți noui dat planeților cellor. vechi, ună 
a şâptea planetii (Uranii 1784) — primul planetii 
descoperiti: în urma, cellor șâse cunnoscuți d'în cea. 
mai depărtată, antichitate s. a afară descoperiți. 
In afară de acestă regiune, exploraţiunea spațiului 

stellariii, dete resultaturi şi mai supringătore. Iu- 
doelile existinte âncă, assupra naturei căei de lap- 

- 1) Refectorni cellii mai mare al stii, construssii la 118), de 4 picere de 

diametru şi 40 piceru de distanțiă iucală, aveao putere de penetrajiune 

în spaţiă, 192 do oră câtă aceia a ochiului,
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te, fură r&ssipite; nnă numirii prodigiosă de nebu- „l6se, varietatea, constituțiunei lorii, varietatea sys” temelor de stelle multiple, fură descoperite; miş- carea stellelor care icompunii acestea din urmă, “ determinată; mișcarea systemului solariă întregi, către constellaţiunea Herculii, fu Și ca, zărită ; s.a. tea) Într'o carte, a căreia cea mat mare parte 

poa oxcentată este consacrată, historiei cu nnoscințielor, 
nu ne putemit dispensa de a menționna. vre o câ. - 
teva, d'in fapturile, celle mai capabile de a de o i- dee de starea, de pertecți une, întru care se afla ap- 
plicațiunea, practică a, sciinției, la, Ore-care epocă. 
Astii-felii fară acumii nemuritărele operaţiuni geo- 
desice, executate în Frangia (L792— 1798), de doi. 
astronomi primarii al acellei țâri, Mâchain (1744 —1803) şi .Delambre (1749—1822): operațiuni al, 
căror resultatii trebuia să serve de bas, noului sys- 
temii de măsuri, care de curâudii fusese decretatii.. 
de puterea, legiuitâre a acellei țerri... Rigorul pre- 
cauţiunelor şi. grijelor luate, pină la celle mai mică 
amănunte, precisiunea inethodelor şi iustrumentu- rilor —: din. noii perfecţionnate de. celebrul inge- „nierii Borda (1133—1799) — fară astii felii, că mă&- 
sura unui arcii de mai multă de 94. graduri (îutre 
Dunkerque și Barcelona) de meridianii terestru —. 
a cărui o fracțiune determinată, era să fie, unitatea. 
de măsură — fa eflegtuată cu cea din urmă exac= - 

 titate, piuă la. vre o câţi-va stinjeni (toises): ceia. 
ce fu constatatii de o commissiune „de învătzați, - 
trămissi de celle mai multe corpuri sciințifice alle. 
Europei, ca, să facă verificarea, lucrărilor. | ata EXDEr În cămpul experiințielor, intre servițiu-



. 
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rile făcute sciințielor, de nenumărați învătzaţi, care 
li se consacrară, să citâmii vre o câte-va din a- 
cellea.alle lui Cavendish), alle astronomului en- 
glesi Maskelyne (1732—1811), precumii și p'alle 
physicului francesii Coulomb (1736-—1806), p'alle 
Englesului Rumford (1733—1$19), p'alle physicilor 
scoțeși Hutton (1726—1773) şi Playfair (1749— 
1819) ș. a.. Frumâsele experiinţii alle lui Cou- 
lomb fâcură să înainteze multi cunnoscinția lege: * 
lor electricităței și magnetismului, precumi şi a 
cellora alle freccărei, alle forţiei de torsiune a dcose- 
bitelor substanții ş. a... Cu ajutorul balangiei de 
torsiune, inveniosii instrumentii ce niiscoci, elii că- 
pită o âppreţiuire exactă a forției magnetice; şi a- 

„giunse a descoperi legea, după care se exercită 
attracţiunele şi, repulsiunele. electrice, la deosebite 
distanţii.  Maskelyne şi Playfair, priu observațiuni 
făcute d'in ordinul Societăţei. Regale, cu. instru- 
mentuii și methode de o, mare precisiune, lingă 
muntele Shehallien în Scoţia. (între anni 1772 şi 

15);. determinară attracțiunea munților; şi, ple- 
ct dela observaţiunele lorii, Hutton (1 1371823) 
compulă densitatea medii a pământului. Cavendish, 
plecând de la acelleași date, și de la cele căpi- 
tate d'in frumâsa experienţiă ce făcu însuşi (1798), - 

„cu -balangia de torsiune, assupra unui globii de. 

plumbi, confirmă computațiunea lui Hutton?) Ex- 
periinţiele lui Rumiord se întinseră pe subiecte mat 

1) Vegi pag” 413, Ai" , , 

2) Hutton căpită, apprâpa 5 ori câtă aceia a apci; Cavendish, 5.8; expa- 

rienţii făcuto între 1841 şi 1$12, de Baily, totă d'in ordinul Sociatăţei 
Regale, deteră 5.66, „i E A
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variate; și fură fecunde în resultaturi pentru theo- 
riele sciintifice cât şi, mai cu s6mă, pentru appli- „caţiunea acestora la industrie Şi la trebuintzele vieției. o | „iai! O întimplare: dete, pe la midjlocul a- 
cestei epoce 1), nascere unei ramure întregi de sci- ințiă: crystallographăey.. Unii. mineralogii francesii, 
Abbatul Hauy (1743-—1$22), lăssândii să cadă unii 
Srupi de spathii calcariit crystallisatii, băgă de 

" s6mă că fărămăturele ' conservaii o formă regulară 
constantă; conchise, că forma afectată de crystal- 
lurile deosebitelor trupuri este suppussă unor legi; 
și se-puse a căuta acelle legi, 

Pe la sfirșitul cpocei, o altă întimplare ad- 
duse, în physică, o descoperire multi mai însem- 
nată, și care fu d'in celle mai fertili în mari con= 
sequinţii. Uni învătzată anatomicii bolognesii, Gal- vani (1737—1798), professorii la universitatea  o- 
'Taşului sii de nascere, operândii dissecțiunea unei. 
„brosce, băgă de sâmă, (1'789) Şi, prin experiinții re-" 
petite, se” assicură, că, de câte oră doo bucăţi de me- talluri deosebite, în contactii între dinsele prin U- na d'in extremițăţele lori, attingeai cu cea Valtă : 
una nervul, cea altă muschiul, mișcătâre unui 6- 
Te-care membru, acesta încerca convulsiuni - tari. “Eli căută să afle pricina acestul:remarcabilii' phe- nomenă, dară se înșelă, attribuindu'l desvoltăreţ, în 
acelle condițiuni, a, fluidului nervosi, Uni altă: învătzati italiani, Volta d'în Como (1745 — 1826), „unul -d'în cei mai mart Physici, cărui mai sânt da- 

1) Prinaul memoriă cate d'in anni! 1784,
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torate'0 mulțime de observaţiuni şi de apparaturi,, 
suppuse (1791) faptele observate de Galvani, unui 
studiii mai sciintificii; recunnoscu, întinsele, pre- 
sinția fluidului electrici în mișcare; şi avu îndată 
idea d'a applica proprietatea electricităţei, care e- 
ra pricina hemediată a phenomenelor observate, 

la construcțiunea unui apparati electromotorii, de 
unii genii noii. Astit-felii fu originea pilei valtaice, 

care, pentru singularitatea eflectelor, fu declarată 

de Arago, »cellă mai minunati instrumentă ce a 

«imaginati homul» şi alle cărei serviţiuri stupe- 
făcătâre sint atâtii de dessii cerute, nu numai de 
sciinții, dar& chiarii de utilisarea acestora la tre- 
buintzele raffinate alle societăței moderne.. Unit 
altii invătzată physici și chimică, mai fu Englesul 
Dr: Wollaston, (1 166—1828), al cărui nume se a- 

" fl& associatii cu historia mai tutor sciințielor phy- 
sicc, în cursul acestei epoce, câtii și a cellei ur- 
mătâre, prin frumusetzea, apparatelor ce imagină, prin 
perfecționnărele ingeni6se ce adduse cellor exes- 

tinte — între altele, pilei voltaice chiarii — prin 
desvoltărele ce dete nouilor descoperiri ş. a.. Ă 
Înaltă perfec- l Constatămii aci ceia ce vădurămiă: că 
ționuare a ap- 

paratelor și în o mare parte d'în' conquistele facute 
de sciințiă, cra datorată ingeniosităţei şi marei per- 
fecțiuni de .execuţiune a apparatelor şi a instru-- 
mentelor. Să nu uitămit dară, alliturea cu servi- 
țiurile tăcute, subt unul d'în aceste rapporturi, de 

Herschel, de” Borda, de Coulomb, de Wollastons.a, 
de a adduce aminte și pe acellea făcute de mecha- 
nici de professiune: . de al de Ramsden (1735- 

1800) în Anglia, de al de Berthoud (1726— 1807). 

d



bă 
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Breguet (1747—1523), Regnier (1751—1823), Jan- 
„vier (1751—1835) s, a. în Frangia; care, mai cu 
semă Ramsden, veniră puternicii în ajutorul în- 
v&tzaţilor,. cu ingeniositatea, conceptiunelor lorii, 

- Du mal puginii de câtii cu rigurâsa exactitate, ce 
scieaii să le d6 în execuţiune. Unii alti mechanici 
englesii d'in acâstă epocă, Bramah (1749—1S14), 

-se făcu cu, drepti celebru, prin născocirea unei 
mulțimi de machine, de cea mai mare utilitate, în- 
tre care, aceia a tescului hydraulică, celli mai pu= 
ternicii din tote tâscurile; applicațiune ingeniidsă . 
a unei legi de hydraulică, cunnoscută subt numi- 
rea de parudozii hydrostaticii, | 
Reroluțiune ] Dară d'in tote sciințiele, cea. mai mare: addussă în A (uimie, prin revoluţiune Win acâsta epocă, avu locii 
mari, în chimie, DBergmann, de care ammiă. 

mai vorbitii în epoca precedintă, înaintă - multă 
cunnoscinția aerului fizii (acidul carbonicii) al lui 
Black 1), pe care numi acidi acre, perfecționnă a- 
nalysa chimică, imaginândi methode superiori de 
applicațiune a, reactivilor; se făcu creatorul analy- 
sci mineralilor. prin opera sa,. De minerarum do- 
„cimasia humida; şi făcu d'in composițiunea chimică 
"a trupurilor, basa, mineralogiei: systemii: multi fe- 
cundatii de Prussianul Klaproth -(1143—1817), de 
Wollaston s. a... Câti despre descoperiri de, prin- 
cipii chimici, înaintea applicațiunei pilei, pucini ati 
făcutii atâtea câtii Scheele, de care. amnii maj vor- 

„biti assemenea. . Celebritatea sa ânsă, elii nu o 
datorze acellora, dară frumâselor sale experiinții, 

EI ÎN ta ij 
1) Veţi pag. Mai AR 
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mai cu sâmă acellor assupra aerului, assupra căl- 
durei, assupra luminei — a cellei d'in urmă d'în- 
tre care, elă fu primul a recunnâsce importanția, 

ca agintii chimici: — s.a.: experiinţii, care 6lit con- 

duseră -la descoperirea, între altele, a oxygenului,. 
ce numi acrii empyrici, dară a carul a necunnos- 
cutii proprietățele principale şi marea importanțiă. 

“Memoriile salle assupra acestor materii sânt pus- 
se în rândul lucrărilor acestei epoce, care aii con- 
tribuită mai multă a înălța chimia, "în rangul ce 
occupă între. sciinții. La 1772, unii Englesii, Doc- 
torul Rutherford, demonstră că o mare parte d'in 
aerul atmosphericit consistă în unii gazi (azotul) 
particulari, altul de câtii acidul carbonici; elă îl 
recunnoscu multe proprietăți; şi celebrul chimică 
“englesii, Priestley (17335—18504), îi dete numele de 
acrii flogisticati. - Unul din chimici care avură cea 
„mai mare parte la'passul immensiă ce făcu chimia, 
în acestă epocă, Priestley, descoperi și studiă mul- 
te gazuri, ceia ce îi procură titolul de tată al chi- 

mici pneumatice. Dark necomperabilii cea mal ce- 
lebră d'în tote. descoperirele salle, și cea mai im- 
portantă a epocei, fu aceia a aerului deflogisticatiă 
(oxygenul) pe care, după 6 anni de cercetări, îli 
căpită în stare de fluidă elastici, la: 1* augustii 
1974 —, mai totii într'unii timpii cu descoperirea 

necomplectă făcută de Scheele — şi alle cărul recun= 
noscu principalele proprietăți. Cunnoscinţia acestul * 
gazii şi aceia a hydrogenului, datorată lui Cavendish, 

făcură cunnoscute: natura combustiunci, composițiu- : 

nea acidurilor și alcaliurilor, aceia a aerului, aceia a 
apei, Cavendish determină proporțiunele exacte alle
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gazurilor constitutivi atmospherei; și Priestley dete 
(1781) analysa quantitativi a apel. Dar determi- 
narea (1153): cea mal. exactă a proporțiunelor re- 
lative alle elementelor constitutive și unuia, și cel- 
lei Yalte, cste datorată ; celebrului Lavoisier (1743 
—1794). - Totii operă a acestui mare chimicii este" 
exactitatea ; caracteristică ja. experiințielor chimice 
din qilele  nâstre; el primul imagină a: suppune 
vesultatele lorii, controlului balanţiei. Între nume- 
rosele lucrări ce ficu, să adducemi aminte, că el 
determină, adevărata natură a acidului acreiă al luk 
Black şi Bergmann, ce numi acidă carbonic; de- 
monstră natura diamantului; d'în nisce observați- 
uvi, conchise că pămenturile alcaline sânt oceidurş 
metallice — ceia ce fu verificati de descoperirele 
lui Dawy — s.a; și, pe cândă, Priestley se oc- 
cupa de cercetărele de care vorbirămii, Lavoisier 
descoperea și demonstra, și d'in parteii, prin 0 se- 
rie de frumâse experiinții, “că partea d'în aerâ ab- 
sorbită de trupuri, în timpul combustiunei sai cal- 
cinațiunei lori -— identică cu aceia care, respirată, 
întreţine vi ţia animală — întră, cu azotul,: în com- 
posiţiunea aerului: atmosphericii. - Explicaţiunea,_ce 
dete, în Flementele. de “chimie (189) —- în urma 
descoperirelor. salle proprii. și acellor alle lui Pri- 
estley. — despre combustiune, despre “fermentaţi- 
une, despre . respiraţiune s..a.; fu o adevărată re- 
voluțiune în sciințiă, și :resturnă cu totul. theoria 
lui Stahl:). Unii altii passii immensii, ce făcu a- 
tuncă sciinția, fu noua nomenclatură, basată chiarii 

  

1) Veţi pag. 397—398, a
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pe principil chimici: “nomenclatură, care introduse 
în chimie acea precisiune logică, care 'este carac- 

jterul necessariit unei sciinției.  Guyton' Morveau 
(1737—1810), unii altii chimicii francesiă, avu pri- 
ma idee. Doi alți chimici de aceiași naţiune: Four- 

_croy (i” 75-—1809) şi Berthollet (1'768—1822), — 
care se immortalisă mai cu semă prin applica- 
țiunea chlorului ia înălbitii — conlucrară la ela- 
borarea el; dară geniul care presidi, îu acella al 
luă Lavoisier, 

întinse appli-) Alături cu aceste briliante servițiuri, 
whimiei- J făcute theoriei sciinției, mai tură multe 
altele, de și mai modeste, dară totii atâtii de uti- 

le homenirei, făcute de cei trei chimici francesi, 
pe care numirămă cu Lavoisier, şi, în urma lori, 
de Chaptal (1756—1832), altii chimici de aceiaşi 
națiune, dară care apparține mai multi secolului 
nostru. Ei desvoltară și întinseră utilisarea cun- 
noscințielor chimice, la industrie, la medicină, la 

hygienă s.a.. 

„Aci este pâte locul a inregistra o născocire, 
care dată din acâstă, epocă, şi care fu applicați- 
unea unei proprietăţi a unui corpi chimici. .Vo- 
imii să vorbimii de aceia a acrastatelor. Cândiă 
Cavendish făcu cunnoscută extrema uşurime a Îy- 
drogenului, Black recunnoscu, că o băşică plină de 
gazii Sarii înălța în aeră. După multe încercări 
nefructudse, făcute de atunci de mai multe person- 
nagiuri, frați Mongolfier, celebri fabricanți de châr- 
tie la Annonay, isbutire, la 5 iuniii 1783, a înăl- 

ţa unii ballonii plini de aerit dilatatii prin căldură; 
la 26 augustii următori, physicul Charles (1746
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—18323) înălță, în Câmpul lu Marte la Paris, pri- 
iul ballon plină - cu gaz hydrogenii; în “fine: trei - 
luni mai la urmă, la 21 noembriii acelluiași anni, 
unii altii physicii, Pilatre de Rozier (1756—1185), 
și Marchesul VArlande, : făcură prima ascensiune 
aerostatică, cu unii : balloni Dlinii iarâși cu aerii 

 încălditii. - Acestei născociri 'S*a attribuitii “atunci, 
„negreșitii, o mare viitorime; cu tâte acestea ea fu 
sterpă și remase unii obiectii de simplă cnriositate, „. | | î 
Ş V. ' Desvoltarea sciințielor naturale urmeză. — 
Scâla modernă de Philosophie a Germaniei. — Liţ- 

ferat:ra germană continuă a înflori. — 

Înaintare con- 
sideravilă a Înaintărele făcute în acâstă epocă, de 
seiințielor as-[ sciinţiele naturale, nu fară mai pucine 
de câtii acellea alle sciințielor physice. În anthro- 
Posomatologie, muncele Italianilor Spallanzani (1'729 
—1'199), Mascagni (1752—1815), Scarpa (1747— 
1832) ș. a., sânt demne de marea lorii celebritate. 
Cell - Vântâiii, professori de historie naturală la 
universitatea Pavici, prin cercetărele salle celle may 
labori6se, mai cu sâmă într”o explorațiune Sciinți- 
fică a mai tâtel. Mediterranei, 'inaintă “Tfrodigiosii - cunnoscinția physiologică a multor funcțiuni  ani- 
male: a circulațiunei sângelui, a mistuirei, â gene- 
rațiunci, a reproducerei organelor amputate: ș. a.; 
cellii d'al doilea, professorii de anatomie successiviă, 
la Sienna, -la Pisa, la Florenţia; făcu  assemenea 
despre anatomia structurei multor» părți alle. trupu- 
lui homenesci; opera. sa assupra acelleia -a vasse- lor Iyinphatice' este mai cu oschire celebră; celli
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din urmă, unul d'în cet mai celebri chirurgi, sco- 
larii al precedintulut, profesorii succesivi - la o- 
dena și la Pavia, făcu assemenea mari înaintări 
cunnoscințielor anatomice, mai cu semă d'in pun- 
tul de vedere al applicațiunei: lorii la chirurgie. » 

O descoperire în medicină, d'in-celle mat -bine- 
făcătore homenirel, fu făcută, pe la Sfirșitul acestei 
epoce: aceia a: zaccinărei, sai altoire a' variolei 
vaccelor, ca preservativii contra vărsatului ordina- 
riii, mal puginii periculosi de câtii altoirea celui 
d'iîn urmă. Acestă descoperire făcu nemuritori nu- 
mele medicului englesii Jenner (1749—1823), care 
o: făcu, la 1796, şi o publică generosi, doi “anni 
mal la.urmă (1798).. a ai 

În acellași anni 1796, unii altii medicii, al 
„cărui nume a. căpitatii pote și mai mare celebri- 
tate, medicul badesii Gall -(1758--1828), publică 
systemul. săi. de cranioscopie, care, câtii de puginit 
fundatii: arii fi,. are însă meritul de a fi attrassii 
attențiunea învătzaţilo:, asupra studiului physiolo- 
giel! creerilor. : Si pi, 

'» În celle Palte.ramure alle sciinţielor naturale, 
în zoologie, în botanică, .în mineralogie, în geolo- 
gie s.a., muncele Francesilor Adanson (1'727—1807) . 
și Dolomicu (1730-1801), alle Gencvesilor Saus- 
sure (1740—1%99). și Deluc (1727—1817 1), alle 
Germanilor: Klaproth, de care ammii mai vorbiti 
mai susii, Abr. Werner (1750—1817) ş: a., vori 
face pentru totii-d'a una epocă. Nenumăratele; 0b- 
servațiuni alle lui Adanson îi ajutară a d6:0 clas- 
sificaţiune 'supericră, a animalilor cu ghidce, și-a 
întreprinde una -gencrală a tutor ființielor — 1u- 

29
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ări d'în care, cea din urmă rămase neisprăvită. 
Învătzatul mineralogi: Werner făcu serviţiută 'ana- 
loge, mai.cu oschire oryetologiei. ' Serviţiurile, ce 
făcu Saussure botanicet și mineralogici, fură asse- 
menca immense. Elii exploră spre acestii - sfirșitii 
mal toți munți Europei occidintale; și lumina ce 
avuncară cercetările alle, mai cu oscbire, assupra 
cunnoscinției structurei interne a globului, trebue 
Sel facă a “fi privitii ca creatorul scologici: sci- 
ințiă, care pînă aci uu consistă, de câtii în 6re- 
care idei, multă hunindse, întru “adevtrii, ce emi- 
seseră d'in când în cândi, assupra phenomenelor 
relative la acestă questiune, unit Fracastor (1517) 
în Italia, unit Palissy (1580) în Frangia, unit Steno 
(1669) în Danemarca; șI în nisce observațiuni i- 
solate datorate mineralogilor. Este assemenea certi, 
că el recunnoscu formarea munților, prin rădica- 
re — ceia ce a demonstraţii nedirectii, semnalândit 
posițiunea pictrişurilor în strate înclinate pe .câste 
oppuse —; dară o reservă exâgerată l'a opritit Vai 
d6' theoria. Experiinţiele ce făcu într'o petrecere 
de 3%/, hore în virful Muntelui Blanc —- pe care 
fu primul a se urca (la 3 august 1187) — se bu- 
cură și astădi de.o autoritate absolută, în meteo- 
rologie. Cercetărele assupra historiei geologice a 
Slobului, fu obiectul exclusivii . de occupațiune al . 
vieției, appr6pe secularii, a lui. Deluc; și observa- 
țiunele făcute de dinsul, câtă și cele făcute - de 

„geologul, nu mai pucinii învătzatii, Dolomieu, în 
căllătoriele ce făcură mai în tâtă Europa,  respân- 
diră multă lumină, assupra cunnoscinției structurei 
scorței i globului, ș Și a'revoluțiunelor care aii ad.-
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dussii starea lui actuală. Klaproth, chimici de pri- 
"mul ordinii, prin. nouile methode de analysă.chi- 
mică a .mineralilor,. ce' imagină, :agiunse a îmbo-. 

" găţi mineralogia, cu o mulțime de corpuri, noue — 
între 'altele cu fitaniul,-cu telluriul, cu uraniul. + 

Liucrărele geographice alle. acestei cpoce .nu 
fură mai pucinii. frumâse.  Vonmii cita; mai 0se- 
bitii, pe acellea datorate întinse. crudiţiani Și sa- 
gacităței lui Gosselin. (1 751—1830), assupra geo- 
graphiei comparate și assupra deosebitelor systeme 

"de geographic alle Grecilor; acellea 'assupra unor 
questiuni variate alle acestei sciinției, Ja. cel Vechi, 
câtă şi în timpi nostri, alle. învâtzatului . Englesiă 
Rennel (1742—1830); :acellea assupra învătzămân- 
tului chiarit al sciinţiei, alle lui , Mentelle (11530— 
1815). - | 

bose Mia în philosophie,. acâstăi'« epocă vădu năschendia 
7 sternul Germanului Kant (1724—180-4) d'în Koe- 
nigsberg, unul d'în cei mai adâncă: metaphysici care 
ait existat, Adversarii şi dogmatismului lui Wolff 
și „scepticismului lut” Hume, care își disputaii a- 
tuncă imperiul gândirei, Kant le oppuse o philoso- 
phie cu totul nouă, care agiunge și ea la unii felii 
'de scepticismu, şi.care ânsă a fostit o revoluţiune, 

„ înspeculaţiunele . intelliginţiei „homenescă assupra a- 
cestor subiecte. Philosophia lui Kant este. cunnos- 
cută subt numirea de. Philosophie critică — fiindă 
că consistă .în o critică, sait analysă,.a rațiunei — 

și. de Idcalismu subiectivă — fiindii că, în ana- 

Iysa ce face facultiței supreme a intelliginției ho- 
__menesci, acelleia care concepe idealul, absolutul, 

pe Dumnegeii s. a., eli-se muncesce a demonstra,
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căi aceste dej nu aii realitate, de câtii în faculta= 
tea care le concepe, în subiecti. In ethica sa, care 
este una d'în celle mai sublime, el vede în facul- 

„tatea, pe care o numesce ratiunea practică, izvo- 
rul moralei, a datorielor, a drepturilor ș. £, 1. Dol 
d'în cei mari scriitori ai acestei epoce, de care se 
glorifică Germania, Herder (1744 —1803) și, mal 
cu s6mă, Fichte (1762—1814), se distinseră asse- 

„_meneca în speculațiuni philosophice. - Cellii Cântâiu, 
adversarii doctrinelor lui Iant, încercă — fără, is- 
bândă — a le oppune pantheismul lut Spinosa, pe 
care se crede că a mesinterpretatii ; elă a remassii 
mai celebru pentru noua sa philosophice a histo= 
rii. Cell d'al doilea, cu multii mai adâncă, par- 
tisanii axdintii al philosophici lui Kant, încercă a 
o desvolta, şi agiunse la refutarea“i, Mita 
Barat ) Unii altii philosophiă, mai cu "osebite: Gori 
miei politice.) thicii, al epocei precedinte câti şi al a- 
cesteia, Scoţesul Adam Smith (1723—1790), e cău- 
tândii essenția prosperităței societăților, agiunse. a 
o găsi în bogăţia materială, Acestă doctrină pa- 

- radoxală, care ânsă mână astădi homenirea, ficu 
pe Smith a căuta, întruni chipii systematicii, să a- 
fle condițiunele înmulțirei avuţielor în societăți: 
studii care âli conduse la sciinția economiei po- 

„litice. Acâstă sciinţiă, care fu astii-felii cu totul 
creațiunea sa, eși din mâinele salle cu totul per- 
fectă, astii- felii, în câtii că. toti ceia ce s'a făcută 
de atuncă, assupra acestei materii, nu a fostii de 
câtii desvoltarea axiomelor, ce așediă elii, și pro- 
posiţiunelor ce deduse d'inti'însele, cu logica cea 
mal rigurâsă, Opera sa, Cevcolăyi assupra  natu-
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vei şi pricinelor bogăţieă națiunelor, fu publicată 
la 1776. 

Artele şi se In virsta poetică a societățelor, operele 
zerală. J artei şi litteraturei sint interpretul sen- 

timentelor autorilor lori, pe lingă acellea alle pu- 
blicului. Cândii ânsă societăţile aii agiensit într'o 

- maturitate, al căreia gradii de înaintare se pâte mai 
bine înţellege, d'în domnirea unei philosophii po- 

„pularii, ca aceia de care vorbirămii; cândit ai a- 
giunsii într'o vîrstă, în care ună positivismu fără 

m&sură chiamă tâtă activitatea homului, la appli- 
"cațiunea, sciințici, spre multiplicarea averei mate-. 
riale, și mai lasst fârte pucină, chiarii pentru cer- 
cetărele theorice, care nu sânt deo utilitate prac- 

tică  nemediată ; atunci facultățile, al căror exer- 
„_ciţiu este cerutii, pentru vânarea acestor obiecte; 

se hypertrophi6să cu „paguba acellora alle imagina: 
țiunei; și sentimentul se află înăbuşitii în germenii, 

 Perfecţionnarea: regulelor artei se află atunci îna- 
ntată, înpreună cu celle Palte cunnoscinții, dară 
arta și literatura nu mai sânt, de câti interpretul 

sciinției unor artisti și scriitori învătzați, pe lângă 
critica, fină şi sagace a publicului. O dată acâsta 
recunnoscută, ne putemii face-o idce justă, cu 6re- 
care excepțiuni, de caracterul generalii al artei și 
al titteraturei timpilor, la care ammnii agiunsii. 
Liueratura, ? În litere, literatura jună și plină. de 

„vigorii a Germaniei formă una d'in acelle excep- 
țiuni. Pe lingă Klopstock, pe care ammii citati 
în epoca precedintă, şi Herder, pe care citarămii 
între philosophi acesteia, Germania posseda acumii 

pe Wieland (1733—1823), unul din cei mai mari
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scriitori ai. acellei țări, și ca poetii și ca. roman- 
tziarii; pe Schiller (1759—1803), excellintii historicia 
celebru mai cu, sâni, că cellii. mai mare poetii 
dramaticii al Germaniei, ..şi. care, ca asti-felă, s'a 
pussii în capul unei noui-scoli, (lisse romantice; a thea- 
trului ; în fine Goethe (1748—1832) care, în scrie- 

„rele salle, în Drosă, sait în versuri, subt formă nar- 
Tativă saii- subt formă. dramatică, fu unii poeti pu- 
cinii 'egualatii,: pentru idealitatea reală şi veritatea 
apparinte 'a picturelor, pentru fortza sentimentelor 
şi, mal cu s6mă, pentru. adâncimea, -. philosophici, 
care intră cu îmbilșiugare în 'tâte părţile compo- 
sițiunei salle.: Operele luj Goethe, superiore tutor 
acellor alle. scâlei. originale: a, Germaniei, prin unii 
gusti mai purii, care. "li căll&usesce în alegerea re- 
gulelor .ce'și impune. voiosii, aii „exereitatii o. mare 
nfiuințiă assupra litteraturei acellei țărră. Câti 
despre isbânda; disproporţionnată, ce căpitare scrie- 
rele lui Schiller, în inmmensa maioritate a 'libera- 
lilor, ea-este datorată; în mare parte, protestațiu- 
nelor veheminte contra ordinului sociali actuală, ce 
coaținii: protestatiuni care, de și ajungi unc-ori la 
doctrine antisociale . — cumii, spre exemplu; în 
Tălhari . (1152) — respundeaii ânsă sentimentului 
de condamnare, pronunciatii contra doctrinelor cel- 
lor în vigori. |. AIR 

; - Litteratura celor. alte ţări: suffere multi, 
înti”o comparațiune cu aceia a Germaniei. „ceia 
a Italiei, afară din Goldoni,. care trăi: pînă pe. la 
sfirșitul epocei (—1793), nu ne oferă, de câtii pe 

> Alfieri -(1749—1803), admirabilă pentru tindinţia 
patriotică a tragedielor „Salle; dară. cărui se re-
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probă, că a impinsii, pină la uscăciune, severitatea 
în observațiunea regulelor classice și în prostrip- 
țiunea de ori-ce accessoriii, care nu ari fi strictii 
cerutii de idea: principală a subiectului. Aceia a 
Anglici ne oflere pe Gibbon (1737—1794), celli 
mai mare historieii al timpilor moderni, prin 7/is- 
toria sa a căderei imperiului Romanii, cu tote ore 

"carele. defecte care se reprobă acellei opere; şi pe 
Sheridan (1751—1816), unul din cei mai mari 0- 
vatori politică ai țărrei salle, şi autorii de comedii 
pline de spiritii. În litteratura Franciei, distingemii 

pe poetul Delille (1738—1$13), cellit mai perfecti 
versificatorii în limba, francesă, pictorul prin excel- | 
lințiă al frumâsei naturi câmpestre: talentii care 
"li însogi. chiarit în traducțiunele salle în versuri 
— martură aceia a Georgicelor. 
Musica, - ) Între artele frumâse, musica acellci epoce : 

nu este în giosul nici uneia, d'in ori ce altă epocă, 

nici despre numărul nici despre talentul  composi- 
torilor. -Astii-feli, pe 'lungă Sacchini (— 1786), 
Gluck (— 1787) s. a., de care ammii vorbiti în e- 
poca precedintă, şi care aji trăitii. si în cea mai 
mare parte a acesteia ; putemii cita, între Italiani, 

pe celebri: compositoni de theatru: .Piccini (1725— 
1800) din Bari, Tarentinul Paisiello (1741—1816), 

Napolitanul Zingarelli (1752—1837) şi mai cu o- 

sebire concetățenul acestuia, Cimarosa (1755—1801), 
ncimitabilii mai cu sâmă în genul comicii — 'câ- 

teși putru Gin scola napolitană; pe compositorul 
de sonate și pianistii, Clementi (1752—1832), tatal 
scâlei, moderne a pianului; pe Florentinul Cherubini 
(1760—1842), admirabilă miai cu osebire; pentru
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originalitatea, și dulcâția melodiei, şi pentru adânca 
Sciinţiă a, harmonici, în bucățile rcligiose. “Între 

- Francesi, putemii cita pe: Grâtry (1741—1813) din 
Liegiii, pe Mehul: (1763-—1517), -dintvalle cărui, 
doo saii trei opere și vre 0 câteva bucăţi d'în celle 
Valte, sunt admirabile ;: între "Germani, pe Haydn 
(1733-1509), admirabilii: mai cu sâmă, pentru comz 
posiţiunele religiâse și pentru partiţiunele instru- 

„mentale; în fine pe geniul cell may phenomenalii 
în acestă artă, pe immortalul Mozart (1756—1791),. 
Anei de âss-) In artele de dessemnii, afară de vre o: 
câteva, celebrități alle 'epocei precedinte —- de pic- 
teză Claude Vernet (—1787),- Reynolds (— 1792), 
Greuze (—1805) s. a.; de sculptorul Falconet (— 
1791), de. chalcographi  Woollet (—1785), Earlom 
(4780), Strange (17 92),. Wille (—1807) s, a. care 

„ai titi în cea mal mare -parte a acestei epoce- 
acesta possedă 'fârte pugine care să“ apparție în: 
îzopiiii. In pictură fură în Francia, celebrul David 
Pita.) (1748—1525), admiratorii exelusivi: al 

auticei,” pînă în alegerea, subiectelor, unul d'în mi- 
cul numării de hâmeni sinceri, pe care revoluțiunea 
francesă ș, zetăcitii pînă la crimă, în Anglia, America- 
nul Beniamin: West (1 758—1820), care se formase la 

„Roiaa ; în Germania, Sleswickesul Carştens (1754--. - 
, 1198), care, lepădândii rutina academică, incercă a; 
" întârce “arta: la puritatea ci primitivă si care, prin 

urmare, se pote privi că capul scâlei reactionnarii. 
germane d'in dilele- nâstre, .cellei numite -4ute= 
”affaelesci, : o. ăi E 
Sculptura. ) In “sculptură, în acâstă epocă, unii Sue- 

„desă, 1. 'Tob. Sergel (1740- 1814) și, după dinsul,. 
A ae
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Venetul Canova (1757—41822), în Italia, și Flax-" 
man (1755 —1826), în Anglia — artisti care fură 
communi 'epocei acesteia, şi începutului - secolului” 
XIX-lea , — intreprinseră a scăppa arta de manieris- 
"mul în care căduse, şi se ficură restauratori ei. Cu 
tâte defectele care s'aii imputati, cu drepti cu- 
vîntii,: lui Canova, va fi multi - timpit' anevoe a" 

- eguala puritatea în formă si simplicitatea: qualităţi 
perdute de cândit cu Bernini.: Vă fi assemenea a- 

- nevoe a eguala vigorul şi “graţia -stylului lui  Ser- 
gel, precumii şi simplicitatea, graţia, și expressiu- - 
nea măsurată, prin care Flaxman se appropiă de 
“antică. Unii sculptorii remarcabilii al secolului nos= 

„tru, Germanul Danneker (1758—1641), începu as- 
semenea în acestă cpocă. E 4 

Sante ) Una “d'in artele de dessemnii care fu 
iarăşi represintată cu demnitate în acestă epocă, 
fu săpătura de medalii, care possodă pe Prancesul 
Duvivier (1730—1819), 
Arcbitectura.) In  architectură, în 'Italia, Vicentinul Cal- 
derari (1730—1803) se arătă demni de o epocă 
mai frumâsă, “prin gustul cu care sciu să applice re- 

„gulele aședate de Palladio, și prin inţellegerea ade- 
văratelor principiuri alle frumosului, în arta gre- 
câscă, In Anglia, Iacobi Essex (1723—17 64) adduse. 
d'in noii în visţiă studiul, totii-o-dată . şi 'practica,: 
adevăratelor regule alle architecturei ogivale, în a- 

cea țârră; Scoțeşi, Robert Adam (1728-1792) şi 
fratele săii Iacobii creară, în mare parte, architec- 
tura de astădi a ulitzelor Londrei. In insulele Bri- 
tannice, se mai distipseră Englesi, Gul. Chambers - 
(1725—1196), căruia este datoratii, intre altele, 

7
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frumosul palatii: Somerset d'in Londra, Jac. Wyatt: 
(1743—1813); şi mai cu sâmă Jaciktandon UA —, 
1824), care înălţă vama de la Dublinii, privită cu. 
unul d'in celle mai, frumâse monumente, in. felul, 
stii. In Francia,. massivul. arci de. triumphi, de 
la barriera. de. Etoile la: Paris, face puginii cre: 
ditii gustului. artisticii al lui Chalerin (1 739—1$11), 
care cli concepu, Rondelet (1743 —1$29), unii altii 

„arehitecţă, francesii, dete cellii puginii dovadă de 
dibăcio, ca „constructorii, înalţândii Și întărind cu- 
pola Pantheonului în acellași : oraşii. i 
Introâucorea ) O căpitare importantă: făcută de ata. 
construcțiune, de a zidi, întrebuintzarea ferului, mai. 
cu semă în constructiunea, punților, - dată d'în a- 
câstă epocă. Cellii puţinii acumii (1718—1719) 
vedemii construghândusă primul punte de feri pe o 

„mare scară: acella de pe apa Severn, între Broseley s si: 
Colebrooke-Dale, în Anglia. :-. i 
Ca ear 1 In chalcographie, honorul arte. fu. sus-, 
ținutii,. de Francesul Bervic, (1736-4622), de Ger-. 

_ manul. Hess (1755—1828), d ară mai cu s6mă de 
- Ttalianul Volpato (1'753—1802), admirabilii pentru 

facilitatea, cu care agiunge la cffectii, și pentru vi- 
gorul săi. In Anglia, Bewic (| s33— 1828) căpită o 
celebritate meritată, prin periocţiumea la: care duse, 
incisiunea în lemn, -: 
Neoeira ) „Acâstă, epocă a născocirelo.. „mai i vâdu” 
făchânduse una,. pentru * reproducțiuuea . scrissului 
şi dessemnului : aceia a dithographici. Aloys . Sene- 
folder „(1771—:1834) din Praga, actorii redussii, priu,, 
neisbândă, a trăi cu messeria de . copistit, de RU - 
sică,. află, din întimplare, acestii midjlocă la 1793,
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și, perfecţionnându'l 'd'in ce în ce, agiunse la 1796 
al întrebuintza li typărirea musicei și, la 1799, la 
aceia a dessemnelor. Perfecţionnată şi mai multi 
de atunci, acestă procedare a devenitii uni pre 
țiosit ausiliariii chalcographiei, prin modicitatea pre- 
ținrilor, cu care se pâte edita ori ce prin tr'insa. 

„Cu tâtă marea inferioritate :a sa, în comparațiune 
cu chaJcogvaphia, subt rapportul frumusoţiei de e- 
xecuţiune! în sineși; în nâimele unor talente supe-. 
riore ânsă, ca a, datii vesultaturi remarcabile, subt 
rappportul. frumuseţiei efectelor, DR: 
T3nsera: 1 Arta de a reproduce dessemmele ne con- 

duce! firesce, a vorbi de aceia dea reproduce vorba 
scrissă. „Sarii € o idee; necomplectă: dă starea în- 

_aintată a culturei în acea.epocă, de nu Sarii “adduce 

aminte frumuseția unor . „monumente typographice, 

ci editiunele datorate typographului Bodoni (1740 

— 1813) la Parma, și philologului germanii Schneider 
((1750—1822) la Leipsick; ca acellea ' eşite -d'în 
typosraphiele lui Balmer (1750—1$30), la Londra, 
lui Balentyne (mortii la 1833), la Edinburg, și mai 
târdiii, d'in acellea alle fraţilor Didot (Firmin, 1764 
—1536, şi Petru, 1161— 1$54), la Paris, ş. a.. Ul- 
timele perfecționnări, adduse stereotypici, dată ASSC-, 
menea din acâstă .epocă.: Elle sânt datorate, maţ 
cu osebire,: Englesului. Alex. Tilloch (1759—1825) 
— unul d'în redactori giurnalului Sfcoa,(the Star), 
fundatorii în acelaşi. timpii. al Magasinului philo- . 
sophicii — precumii şi lui Firmin Didot.
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Ş 7. Stare artelor frunmose, a littcrelor și a ph 
„osophici, în n primi quartii al secolulul XIX „lea, 

1500-1830] şi inceperii historia epocet primilor 
trei-fleci de anni 'ai secolului nostru, cu aceia a ar- 
telor de - “imaginaţie, respinse 'acumii în fundul 
picturei; ca să tiecerii apoi la aceia a „sciințielor, 
ŞI să sfirșimii prin aceia a industriei: ramure alle 
culturel, care se l6gă d'în ce în ce maj strînsii, între 
dinsele, şi a căror importanţiă merge în continui 
spre 'crescere, 

- Artele de des In 'actele:de dăsseranii, găsimii, ca şi în c- 
semi. f Doca, precedintă, că înțelegerea rogulelor 

susține-mal singură  honorul artei. Acâsta este băga- 
reă de: semă ce putemii face despre' nenumărabilj . 
artisti, câre se distinseră pe lingă “West (—1$20), 
David (—1825), Canovu (—1522), Flaxman - (— 

„1826), Danneker ((—1834),'pe care menționnarămii 
în epoca precedintă. In pictură, în: Frangia, cel 
mai renumiţi fură  Carli Vernet (1758—1836), 
distinsă şi ca pictorii de historie şi cu.pictori de 
geure; Gitodet (1767-—1824) şi Gros (1771—1835)
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doi d'în cet mai mari pictori de historie al sedlei 
- țărrei lorii,' scolati ai lui David și, ca Și dînsul, 
passionnați. pentru antică; Gârard: (1770—1837), 
cxcellintii pictorii de: historie- și dinsul, darâ cele- 
bru mai cu semă ca pictorii de portraitură; Gâri- 
cault, (1790—1624), al cărui talentii, stinsii așa 
prematuri. este attestati, între altele, de Nau/ra- 
giul Îedusei, celebrul pictori în miniatură și în 
smaltii, Duchesne” (1770—1856).-In: Anglia, se dis- 

-tinseră: Thom. Lawrence (1789—1830), cxcellintii 
pictorii de portraituri, ca și Reynolds, âl cărul era 
scolari; David . Wilkie (1785-—1841),, pictorul de 

- „genre cellă mai populariii al Anglier; Martin (1789 
—1854), care excellă în genul, creată de dînsul, 
al scenelor impuitâre prin mărimea terribilului. In 
Italia se distinseră: Milanesul Appiani (1774— 
1818); Toscanul Benvenuti (17$7—1844), unul din 
cei mai perfecţi artisti al timpilor nostri; Romanul 
Camuceini (1'775— 1844), “care "păți pină la 6re-: 
care puntit influinția lui David, dară care întrecu 
pote pe toți contimporani săi, în înțelegerea Tegu- 
lelor classicului; Piemontesul Migliara (1785-—18317) 
care, din pictori de decoraţiuni de' theatru, se 
făcu creatorul unul ' genii :noi:! ace.luia. al archi- 
tecturei însufieţite cu unii 'episodiii: dramatici; şi 
edificiurile lui, de o veritate de imitațiune perfectă, - 
nu sânt lipsite de poesie. In Belgia assemenea, 
Van Brâe.(1773—1839) ' fu unii pictori de histo.. 
rie remarcabili... - E e = 

In scâla Germaniei, 'reacţiunea contra con: 
vențiunei academice şi contra imitațiunei absolute 
a naturei — care se întreceau între dînsele, pen-
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tru domnirea' assupra celor alte scoli —. reacți- 
une, căreia, Carstens :detese semnalul, la sfirșitul 
secolului precedintii 1), era continuată de Corneliii 
(în Dusseldorf (niisc, 1787 și trăindii âncă),. alle 
cărui composițiuni, ':la; Monaco și la Berlin, 'sânt 
pline. de adevărată grandețiă; şi de: Overbeck d'în 
Lubeck . (născ. 1790. şi: trăindii.âncă assemenea), 
'care, umblândii după simplicitatea primitivă a arter, 
agiunse. a cade în „neperfecțiunele epocei. anteraf.- 
fnelesce, ci. 

Chaleosra, ) In chalcogrâphie, celebrul Napolitanii, Raf. 
fac Morghen (1858—1833), scolarii al lui Volpato, 
avuncă în umbră pe toți -contimporani: sti: pe Des- 
noyers (1779—1857), .pe. Richomme (1785—1849), 
in .Frangia,. pe Garavaglia, (1790—1830), în. I- 
talia, Se a. Da 
Sculptura. | In sculptură, artisti cel mat distinși fură: 
Danesul 'Thorwaldsen (1772—1844), unul d'în aceia 
care ai sciutii profita mai bine de studiul: anticei; 
Spaniolul Alvarez (1768—1827); unul d'în cei mai 
mari artisti ai secolului nostru; Prussiani' Schadow, 
tată (1764-—1850) şi fiii (1786—1822), și 'Tieck 
(1726—1851);. Francesi: Pradier (1786—1852), fe- 
rice imitatoriă al anticei, și David (d'in Angers), pe 
care Cl găsescii că 'a tractatii. subiectele moderne, 
cu puritatea, anticei; Englesul:Chantrey s; a... 
Arehiteetara! În Architectură, mulțumită prodigalităței - 
guvernelor unor țărri.și, aristocraților opulinte alle 
altora, artisti, care avură occasiunea 'a'şi exercita 
talentele, fură numeroși: Ca, mai insemnați,. vommii 

1) Vedi pag. 456. iti.
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cita: în Frangia, pe Labarre (1764—1824), pe Le- 
pâre (1162—1844), pe Lacornse (1779—1556), pe 
Debret (1763—1850), ne Huv6 (1783—1$52); în 
Italia, pe Cagnola (1762— 1833); în Anglia pe Nash 
(1752—1835), pe Decimii Burton, pe Robert Smirke 
(născutii la 1780 și trăind âncă); în Germania, pe 

„ Weinbrenner (1766—1826), pe Schinkel (14781— 
1841), pe Fischer (1782—1820), pe Gaertner (năs- 
cutii la 1792 şi trăind încă), pe Von Klentze (năs- 
cutii la 1784 și pâte trăindi: âncă) ș. a.. Gustului 
acestor artisti sunt datorate splendidele înfrumuse= 
tiări și monumentele magnifice, executate în secolul 
nostru, în Paris, în Berlin, în Munich, în orașele 
opulinte alle Insulelor Britannice s. a.: înfrumusețiări, 
și monumente, care contiibuescii atâții de multi 
la frumuseţia acellor cetăți. Acumii, lăssândit la o 
parte magnificenția lqrii — care este mat . multă 

„> meritul liberalităţei cu care. stai făcutii cheltuelele — 
pugine d'în acelle edificiuri facă honorii' artei e- 
pocei, pentru gustii, saii pentru originalitatea con- 
cepțiunei. i o 
Geniul ci- ? Nu este totii astii-felii și despre monu- 

» mentele de utilitate publică. Acestea, comparabile; , 
subt rapportul semetzici de concepțiune,. cu ceiace 
Romani ne ati lăssatii mal admirabil, realist, în 
privintza artei de a. zidi, totii ceia ce se putea aș- 
tepta de la o stare aşa înaintată a, sciințielor. Astii- 
felu suntzăgașurile, punți, dockurile, canaiurile, tunne- 
lurile s. a., executate, mai cu s6mă în Anglia, de Sco- 
țeşi, Ioan: Reunie (1761—1832), şi Telford (1757— 
1834), de Francesul Brunel tată (1769.—1849)s. a. 
hOmeni cu mari talante, care sciură să resolve pro-
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blemele celle mat difticile alle sciinției ingenierului 
civilă, și care — mal cu s6mă Brunel — mai năs- 
cocir& o mulțime de machine ingeni6se, de o mare 
utilitate, atâtii la construcțiunea edificiurilor, câtii 
și. la industrie în generală, 

Musica, In mulțimea compositorilor de musică, pe 
„ Iângă Cherubini (—i 842), Clementi (—1932), Mehul 

(—18117) s. a., al epocei precedinte—d'în care, celli 
dânteiii mai cu .sâmă produse în cea mai mare parte 
a acesteia — cei mal. celebri fură: în Frangia, Boiel- 
dieu (1775—1834); in Germania, marele sympho- 
nistii Beethoven (1772—1827), Weber (1786-—1826), 

a cărui este admirată mat cu s6mă sciintifica, ins- 
trumentațiune, s. a.; între Italiani, Paer. (1791— 
1839), t talentii remarcabili pentru comicii, ca și 
Cimarosa, și, mal, târgiii, aceia la modă în dilele 

nâstre: Rossini (născutii la 1792 şi trăindii âncă), 
Bellini (1802—41835) ș, a. care aii mai , eclipsat 
pe predecessori lorii. 

- Literatura. ! În Literatură, putemii cita monumente 
superi6re acellora alle artelor. Astii-felii furt, pen- 
tru Germania, o mare parte d'în odele lui Clops- 

„tock (—1817) și d'în operele variate alle lui Goe- 

the (—1632), autori de care ammi vorbiti în e- 

poca precedintă; operele numerâse de critică ge- 
nerală alle cellor doi Schlegel (Augustii, 1767— 
1845, şi Carol, 1172—41829), pline de priviri cu -* 
totul noui, și care aii exercitatii o influinţiă întinsă 
assupra acestui genii de litteratură, altimpilor mo- 
derni;” şi: Historia Romană'a Danesului Niebuhr 

(1776—1832), resultatii al. criticei historice cellei 
mai îndrăznetze, făcută cu o sagacitate extremă și
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fundată pe o erudiţiune întinsă: monumentii litte- 
rariii de unii genii cu totul noii; pentru Francia; 
Spivitul Christianismului şi romantzurile lut Cha- 
teaubriaut (1768—1$18); opere remarcabile pentru 
realitatea sentimentelor, care le înspirt, și pentru a- 
cea viuiciune a imaginelor, care este resultatul u- 
nei bogății nemărginite de idei, unită cu o extre- 
mă facilitate de. expressiune;. poesiele de genuri . 
diverse alle dulcelui Casimir Delavigne - (1793— 
1S43), cellii mai .perfectii maestru al artei, și al că- 
rul gusti. este curățitii în gradul supremi, prin o 
instrucțiune seri6să; cântecele spirituosului Beren- 
ger (1780—1857), care sciu să facă poesii . încân- 
tătâre, prin care se d6 resuflare, cu naivetate Şi na- 
turală, sentimentelor celor mai diverse ; pentru 
Marea Dritanniă, poesicle ușâre și, mal cu sâmă, 
romantzurile Scoţesului Walter Scott (1775—1832), 
principele romantziarilor, şi operele Englesului Lord 
Byron (17$8—1824), unul din genii cel mat poe- 
tici ai timpilor inoderni; 

Philosopia. Y În speculațiunele metaphysi sice assemenea, 
acâstă epocă ne offeră, în celebrele. systeme pan=. 
theistice al lui Hegel (1770—-1831) şi al lui Shel- 

ling (1775—1831), născute în țârra lui Kant,. doo 
din celle mai ingeni0se combinațiuni de concep- 
țină adânci, în ontologie și în psychologie. 

$ 11. Jinunată înăvuțire a sciinției, mai cu. semă 
„Prin crperiințiă și observaţithe. 

Seituţiele <A Intre sciințiele exacte, ori câtii de întinse 
xacte în ge 
merali.  f. ati fostii: înaintărele făcute în unele dintr
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însele,. în acâstă epocă, sunt “altele, în care: gă- 
Simi pr& pucinii de. însemnatii a înregistra. Astii- 

„felii fură sciințieie. naturale, precumiă și astronomia 
și analysa mathematică pură. 
Setinţile n) In celle Vântâii, “afară din lucrârele 
continuate -de : Scarpa (1822), -vomniii cita - pe 
acellea, adevărații superiâre, alle. lui Cuivier (1769 
——1832), assupra anatomici comparate și paleontolo- 
gici, și acellea alle lui. Bichat (1791-1802), aSSU= 
pra anatomiei trupului -homenesci : și unele și. al- 
tele âns&. avendă defectul, că systemele ce. susținia 
sânt 'aședate 'pe base pucini solide. Lucrări de 
primul. ordini sânt assemenea acellea alle. gcolo- 
ului englesii Bucktand- (1782—1856), și: mai cu 
osebire : theoria sa a concordanției, între historia 
geologică -a, tormațiunei scârței pământului și his- | 

- „toria Bibliei. Assemenca sunt și lucrărele: Prussia- 
ilor, Buch (1774—1853) ŞI - Alexandru de Humbold 
(născutii la 1769 și: mortii do currendii), care — mai 
cu sâmă acestă d'în urmă —: sciură trage unii în- * 
Semnămentă. scii nţificii întinsie și adâncit, din ob- 
servaţiunele gcologico,. ce ficură încontradele celle 
maj interessante alle globului. 

„ Astronomia.) In astronomie: assemenca, daca. vommii 
excepta descoperirea unui - numără însemnatit . de 
planeți nout și: determinarea elementelor : lori, - de 
călughăvul italiani Piazzi (1745—1526), de Ga- 
mani, Olbers (1758—1840) și Harding (1775—1834), 

-Ș a. — isbânţi -acumii devenite ordinarii — găsim 
Dr6 - puginii împortantă a semnala. Comparativ 
mai 'interessante fură. muncele . lui Delambre (— 
1822), de. care ammii vorbiti -în epoca precedintă,
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alle Englesului Dr. Brinkley, (1763—1835), epis- 
copii al Cloynei în Irlanda, și alle Germanilor OI- 
bers și Desscl (1784—1816), seolarul sti, Şi chiar 
între aceste Imerări, celle mai însemnate, sunt: '0b- 
seri raţiuni şi calcule — de cea mai rigurâșă exac- 
titate, este adevăratii -— de Olbers; şi nisce per- 

 fecționnăui adduse” de Bessel, iethodelor de „b- 
” servăţiune, o ' 

“Anal . : . al In ahalysă mathemabicie, afară din imi. 
mortalele lucrări continuate. de Laplace. (4827), 
celle mat frumâse fură &, acelea: alle Francesilor, 
Legendre (1752 —1832), — care iarăși aparține deo 
-potrivă epocel precedinte — Poisson (1781-1840), 
Ampere (1775—1536), Cauchy (1869.—1857), alle 
Scoţesulni Ivory (1765—1$42), alle Englesului W. 
Wallace „(176 Ș—1843), alle Germanului . Gauss 
(1î77— 1853). Legendre ; şi Wallace perfecţionnară” 
și desv oltară unii” mare numării de methode de. ana- 
Iysii pură, imaginate 'e. predecesori lorii.. Poisson 
continuă applicaţiunea, analysei, la investigațiunea 
questiuiclor înaite de physică, începută, de. Fuler 
şi continuată de Lagrange: şi Laplace, Lueri irele 
lui “Ampăre avură subiecturi luate Și întruni câmpii 
și în cell alti: Luf Chauchy, între alte methode, 
este datorat Calculul residuelor. Ivory applicii, « ca 

if, şi Laplăce,, analysa: cea, mai "rafinată, Ia questiunele- 
celle, mai dificile alle meclianicci ceresc. Gauss dete 
methode nouă, Și în: calculul: purii. și în calculul as- 
tronomicii: Frumâse Jucrări analy tice fură , ASS6- 
menca; făcute, asupra: unor qusstiuni relative” la 
technologie, de celebrul îngenierii, Prony (1755— 

_1839), căruia este datorat, între altele, șarrupal
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differinfială, e care slujasce a transfornia 0. mișcare 
cireularie continuă, înt”o mişcare rectilinie, dece ea 
mai mică iuţime voită, | 
Phyaica în 7 In. seiințiele physice ânst, studiul. expe: 
vimentalii. al Jegelor, care guvernii lumea materială, 
întrece acumii cu multit, în importanțiii, analysa 
pură și physica analytică. Câmpul cercetărelor a- 
naly tice fiind pote cu totul Zleitii, investisațiunea ex. 
perimentală :a uaturei Şi a acțiunel aginților, flui- 

- dilor: aeriformi: şi Auidilor neponderabili — alle 
“luminci, alle călduri, alle capillarităței, alle „elas- 
“ticităței, alle electricitățel, alle masnetismului, alle 
duidilor elastici — studiul iegelor care guvernt 
combinațiunele trupurilor între dînșele, ofteră , unii 
câmpii mai verginii, și care dă „unii cullessii mai 
îmbilșiugatii și mal interessantii.  Deoscbitii de a- 
câsta,. de şi re esultatele obținute pe callea. experi- 
mentală nu sunt, atâtit glori6se, pentru intelliginția 
homenâscă, câtii. acelea alle applicațiunel exclusive 
a analysei mathematice, care a prevalutii în luerăe= 
vele sciintifice alle secolului d'în urmă; elle sunt 
însă de o applicaţiune utilă mat nemegiată, Şi, cu 
atâtii, și spectacolul lorii este mai populariit. Lu 
crărele Min acestă epocă alle lui. „Malus, lui Young, 
lui Fresnel, lui F Frauenhofier, lui Arago, lut Brewster, 
assupra luminei, acellea alle lui Fourier, alle lut Les- 
lie, alle lui Dulong, assupra căldurei; acellea alle lui 
Leslie, alle lui Young, assupra phenomenelor forţiei 

"capillarii ; acellea alle lui Dalton, alle lui Dulong, 
alle lu, Gay Lus sac, alle lui Arago, assupra Buidi- 

[a 
Di ” - .
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lor elastici; acellea alle lui Volta (—1826), ale 
lui Ampere, alle lui Arago, alle lui Faraday, alle - 
lui Brewster, assupra electricităţei ş și magnetismului, 

sunt de o mare frumuscție ; și multe d'intr'insele 
fură „cununnate cu vesultaturi strălucite. | 
Phyalea i În. physica luminci, Malus (1175—1812), 

onicieria de geniii în armia francesă, studiă, pri- - 
mul în unii chipit sciintificii, o nouă classă de phe- 
nomene, pă care o numi polarisațiune:, zări multe 

proprietăţi alle lumini polarisate, și descoperi, din 
intimplare (1810), polarisațiunea, prin „reflexiune. 

'Thoma Young (1780—1826), învătzatii mathematicii 
şi physicii englesii, făcu acesteași phenomene, pre= 
“cumii Şi acellea, cunnoscute 'subt numirele de dif- 

[rain ș şi de înterferințiă, obiectul unui studiit 
rigurosii; dete theoria acestui din urnă; şi 0 ap- 
plică la explicațiunea. curcubeilor falși. Aceste lu., 
crări, precumii și acellea alle. învătzatului physicit 
francesii, Fresnel (1758 —1827), mai cu Osebire as- 
supră ditracţiunci şi polarisațiunci, avură -resulta- 
tul remarcabilii, de a face a se lepăda theoria c- 
missiuncă co» puscularii a acestui fiuidi, propuss 

de Newton, și “a se -pune iarăși în vigorii aceia a 
ondulaiunelor,. a lui Huyghens D, Malus fu primul. 
a vecunnosce, că acestă d'ip, urmă singură putea ex-, 
plica phenomenele examinate de dinsul.  Cercetă- 

rile lui Young confirmară opiniunea lui Malus, de- 

monstrândii că diflracțiunea, cumii - şi principiurile 
colorărei substanţielor cerestalline, sint conscquin- 

ţii firesci alle theorici lui Iuyghens, și că interfe- 

  

Veţi pag. 3iI—5i8. ÎN cae man,
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rinția” este dovadă „ei Cta “niai dirăotă, “Lucrărelă “Ii Fresnel, mat cu Semi! assupra „polarisaţivnei) şi. applicaţiunea, ce “făcu theorici ondulațiunelot, ca, să explice. phenomenele ''ci ''cclle curi6sc, - detere acestei theorii acciași "certitudine, câtii. este aceia, a gravitațiunei universale, "Pe temeiul îndoitei hw- ; II y polhesc; a; vibraţiunelor trarisversăle și elasticitățe necgalii desvoltate, a mediului, care! face parte din acesti “theorie, Fresnel emise, despre îndoita're- ftacţiune, o thcorie 'complectă, din care să deducii ca simpli corolarii, t6t6 “phenomenele coprinse subt acâstii denominaţittne, „câte 'aii fostii observate: piuă astădi. “Unit modestii, dară “învătzatii, fabricantii de iistrumenturi sciințifice, Frăucnhoftei: (1767-1826) Min Munich, prin 'experiinţiele salle assupra, altor phenomene âile aceluiași: Auidii, agiungica “la des- coperiri, 'assupia composițiunei spectrului solariiii de cea mat înaltă imporțanțiă pentru “teoria lumi: uc, și caro Gl ajutâră multă a perfecționna fabri- carea, sticlei 'cellci bune (flint-glass) și, cu atâtii, și 

aceia a telescopiurilor :cu refracțiune. ' Arago (1786 —1$53) — alle cărui -frumâse. experiinții, assupra questiunelor celor mai “varii de physică, aveati a- 
cell caracter de exactitate, care face si dispară t6tă îndoiala, 'de assipra 'theoriclor, săi de assu: pra' descoperirelor de care se attingii — făcu şi ii: nele assupra' luinei, câre în înăinitară- cu deosebire. cunnoscinția. * Elii 'applică “yre'o"câte-vă din nu merdsele pioprietăți alle luminci polarisate, ce des- coperi, la determinarea intensitățelor relative alle: deosebitelor lumini, şi la cercetarea naturei aceleia 

a ueosebitelor trupuri ceresci, ca ue
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„Phyeiea, a Lucrărele analytice și experimentale alle 

" învătzatului physicii francesi Fourier (1765—1830), 
A căldurei,. deteră (pe la. 1808) theoriei pro- 
agaţiunci şi ragiațiunei acestul fluid, o formă 

curati mathematică, și o puseră în același” vane 

cu physica luminei. . Physicul scoțesii Leslie (176 

— 1832) — alle cărui experiinţii, făcute cu. Ce 

rul ingeni6selor instrumeutuni ce sciu să născocestă, 

văvsară multă lumină assupra multor questiuni. de 

physică, și conduseră la descoperiri importante — fă- 

cu: și (în căldură unul din „principalele obiecte al- 

le, cercetărelor. salle. Resultatele acellor,- assupra 
radiațiunei acestui agintii, contribuiră multi Ja so- 

“ Iaţiunea, multor questiuni meteorologice. Frumâsele 
lucrări alle physicilor francesi,. Potit (4'791—4820) 

şi Dulong (1755 —1$38), fură mai cu oschire assu- 

pra, căldurei specifice a trupurilor. . Mi 

Puysica prev] Intre lucrărele pline de sciinţiă, cute 

în "Dhysică pneumatică. de physicul englesii, Dalton 

(1766—1844), şi de Francesi, Dulong, ; Gay-Lussac= 
(1175—1850) şi Arago, să, citămii pe acellea alle 
cellui dântâiii, assupra legelor equilibriului .căldu- 

ret în fluidi elastici, şi assupra . rapporturilor 
între teiperatura lorii şi forția loră de elasticita- 

te; care înlosniră, d'în partea lori, explicațiunea 

- multor phenomene meteorologice : şi soluțiunea, mul- 

tor questiuni, relative la -forţia. mechanici a abu- 

rului, ' 
Pielea et Untre tote lucriirele: facute in unysică 

magnetismului. fin acâstă epocă, acellea: assupra elec- 
” tricităței şi magnctismului | fură cununnate. cu. re- 

sultatele. cele mat strălucite. ,, Iuvătzatul physicii
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danesii, Oersted (1727—1851), care, ca și Youna, 
renunciase la : practica medicinei, ca să sc consa- 
cre cercetărelor physice, bănuise, chiarii de la 1802, 
existinția -unei ' acţiuni reciproce, între acestă doi fluidi; Cercetărele experimentale ce începu, chiarii 
de atunci, a face în acâstă direcțiune, cu pila vol- 
faică, agiunser, la 21 iuli 1890, la confirmarea . 
presimţirelor salle, p rin descoperirea electromaarg- 
netismului: proprietate a ambilor fluidi combinati, 
a cărei: applicaţiune dete loci uneia d'in născosire- 
le celle mai minunate, d'în epoca nâstră. Desvol= 
tarea acestei descoperiri deveni îndată, obiectul = 
neji mulţimi de lucrări frumâse, d'în partea lui Am- 
pere, Arago s. a. Cellă' dântâiti fu condussii, de 
experiinţiele sale, a recunnâsce possibilitatea, d'a în- 
trebuintza acâstă proprietate a electricităței, la trans: 
missiunea, de semnale, la distanții mană; și descoperi 
şi ordinul de phenomene, al cărui studii constitue e- | 
Iectrodynamica. Arago făcu și elit experiinţii as= 
supra magnetismului, și agiunse a descoperi may: 
nclisnuul prin rotatiune:: descoperire de o mare u: 
tilitate, pentru. întrebuintzarea acului magnetici, pe 
corăbii, . Cercetări experimentale assupra' pheno- 
menelor magnetice și electrice — şi care contribu- 
iră iarăși multii “la, desvoltarea. acestei părți a sci. 
inţici — mai fură făcute de Physicul englesi Fara. 
day (născutii lă 1791 și trăindii ancâ). Aceste ex-. 
periinții €lii conduseră lu descoperirea unei propri- - 
etăţi -a acestor fluidi, inversă acelleia descoperite 
de Oersted: la aceia a acțiunei fluidului magnetică 

„aSsupra cellui electricii, Experienţii, analoge cu 
„acellea alle lui 'Ampăre, conduseră aSsemenea pe
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Doctorul Seebeck d'in Berlin, lg descoperirea (1822) 

ordinului. de phenomenc, cunnoscutii subt numirea 
de thermoelectricitate. 
Mare dosvol YÎn chimie, Francesul “Vauquelin (1763— 
1830), unul d'în cei mai îndemănatici manipulatori, 

prin analysele salle precise, făcu cunnoscută compo- 
sițiunea multor substanții, mai cu senă animale, 
Nisce învetzați d'in Germania: şi cei doi Iiggins, 
in Anglia, semnalart nisce fapturi, assupra cărora 

Dalton, atâtași mare chimicii câtă și physicii, aşe- 
dă (1808) systemiil eguivaliuților. Eli descoperi 
totii-0-dată legea proporțiunelor multiple; şi fundă, 
pe uceste descoperiri, theoria atomică. Wollas- 
ton și Davy (1778—1829) confirmară şi desvolta- 
ră aceste descoperiri, prin frumâsele lorii experiin- 
ţii, şi făcură acea theoric de.o utilitate practică. 

“ Dulong făcu cercetări analytice, care conduseră la 
unii ordiuii cu totul noii de descoperiri: acella a] 

exsistinției unui gradii inferiori de oxyginare, pen- 
tvu desemnarea căruia se adoptă preposițiunea ez/- 
po,in composițiunea numelui substanței. Gay-Lus- 
sac descoperi celle doo celebre legi. după care se 

facii combinațiunele chimice alle gazurilor.  Dară 
cea. mai mare. conquistă făcută de chimie în ac6s- 

tă epocă, tu applicațiunea electricităței voltaice la 
analysa chimică. Physici enalesi, Nicholson (1753 

— 1915) şi Carlisle, şi Germanul Ritter. (116 — 
1810), fuseseră primi a recunnosce, pe la sfirșitul 

secolului din urmă (1800), puterea chimici a pilei, 
Puginii în urmă (1603), invătzatul și laboriosul Da- 
nesii, Berzeliii. (1779—.1845),: applicândii pila la a- 

nalysa unor sări, o percetă "mai bine.  Assemenea
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făcu şi Hisinger.. Âust descoperirea immenselor risor: 
se alle acestui noă agintii, și gloria creaţiunci  electro- 
chimici, sânt, datorate geniului lui Davy. Resultatele 
ce căpită Davy prin: cercetările. sale, în acâstă nouă. 
ramură a sciinției,- sânt: de : minunati, Nu numai 
descoperi o mulțime de trupuri chimice, între ca= 
re cinci. metalluri, celle mai multe de o classă cu 
totul nouă; dară inulte d'in. aceste descoperiri fu- 
ră revelațiunea, de câte unii -faptii, necunnoscutii pi- 
n€ “aci :sciinției:: existinția.” Hydriacidilor — care 
resturnă - doctrina. domnitâre, de la, Lavoisier, că o- 
xigenul arii fi principiul: acidificătoru universalit — 
decomposiţiunea unor trupuri credute pinăaci sim- 
ple, aceia a pământurilor, a alcaliclor: s. a., existin= 
ţia unci  classe. de: trupuri simple, înzestrate cu 
proprietăți capabile: aajuta la soluțiunea unor ques- 
tiuni, d'în celle- mai ditticile, de geologie ş, a. Multe 
lucrări alle liii “Davy mai avură resultaturi de o 
applicaţiurie utilă artelor industriale: născocirea pre- 
țiosului midjlocii, de: a face electronegativă căptu- 
gala de aramă -a corăbielor, ca să le apere de o- 
xidațiunea. corrosivă a apei sărate a mărci; aceia 
a lampei de sicuritate s. a. Acâstă d'in. urmă năis- 

-cotire fu fructul cercetărelor pline de sciințiă, prin 
care clii complectă şi perfecționnă theoria, facărei, 
despre care să făcuse pucinii 'de-la IHooke în- 
coa. -Urmândi callea deschissă de Davy; Berzeliii, 
Wollaston, Tennant (1761—1815), Ilisi nger, Hat- 
chet, Faraday s. a. îmbogățiră sciinţia cu descope- 
Tiri, toti atâtii pline de învătziimintii sciintificii, ci 
acellea alle cellui d'ântâiiă, - Berzeliii, mal cu osebire 
unul “din cei. mai. îndămânatici analysti, împinse .



1800-1830 D, Li: CHR; 415, 
multii înainte. analysa “mineralogică, mai cu semă 
d'in puntul de vedere al theorici atomice: :: 
Meicoretgta. | * Să nu trecemii: cu vederea frumosele lu- 
crări în' meteorologie alle învătzatului physicii en- 
glesii' Daniel (1790—1845), —— acella care; în e 
poca: următâre' (1836), imaginii systemul' superiorii 
de pilă voltaică, cunnoscutii subt numele si. : Prin 
experiinţiele ce făcu, “cu ajutorul ingeniâselor 'in- 
strumenturi cu care“ înavuţi: sciinția, elii isbuti a 
de: explicaţiunea principiilor generali: ai acestei sci- 
inții, prin legile, cunnoscute,: “alle temperature! și 

| constituţiunet gazurilor și aburilor; şi multe 'din 
theoriele lui: iu întărțiare ă fi confirmate. 'de: ob: 
servațiune. "- aa _ MN . Da 

„i SUL aria ndăcociră în industrie: Na 
a , Sa n 

Ilarie în), Out câtă de remarcabile sânt cvenimen-, 
tele historici seiințielor, ce adduserămii aminte; a- 
cellea, care înscumară acestă. epocă a historiei in- 
dustrică, fură şi mai mari. ..Ne. va: fi. destulii să 
“citămi,. dinte. acestea, născocirea , luminăreă cu 
gazii- şi vre 0 : câteva. uouă applicaţiuni alo machi- 
nei cu aburi. * RE 
ioosleea la) Proprietatea nydrogciului carbonatii, de 

„azi. . J a. arde cu o flaciră, luminosă, era: cun- 
noscutii din prima jumătate. a secolului. XVIII. 
D-rul Clayton, întruni memorii Mii ;-aunul - 1739 

către Societatea Regală, o semnala . cu -osebire. în 
gazul trassii d'in cărbunele. de pămentii, Applica- 
țiunea ci la luminare fusese încercată, pe la sfir- 
șitul secolului, de uni alti Englesii, Gul., Murdoch;
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ântâiii (1192), la 'Redruth în - Cornuallia, unde îşi 
avea locuintza, şi apoi (1798) la fabrica lui Boulton 
şi: Watt la Soho!). Fabricarea lui în quantitate mare 
nu avu ânsă locii, de câtii: în. cpoca despre care 
tractămii acumii. Prima; applieaţiune. seri6să a a- 
cestui midjlocii de luminare fu ficută, la 1805, în 
marele aședămentii industriali al lui. Philips și Lee 
Ja Manchester,. care. fu. provădutii atunci, cu 1000 

„ciocuri.. La Londra, el fu încereatii penti:u pita 
oră la 1803, cândă unii Germani, Winsor, lumină» 
in acestii.chipii, theatrul dissii Lyceul — în locul 
căruia se află astăgi zidită Opera englesă. La 

= 1807 Winsor. lumină, în acelaşi chipii, zidurile , 
arădinci Carlton (4 iuni); pe urmă (16 augustăy - 
ulitza Golden—Lane; şi astii-felii înainte, De a- 
tunci, fol6sele economice alle acestui modii de lu- 
minare, applicati în mare, făchânduse cunnosce, 
companie după companie întreprinseră repede lu- 
minărea” deosebitelor mahalale alle; Londrei;  astit- 
fel în -câtii ci, în' 7 anni (1807—1814), totii ora- 
şul fu splendidii : luminată cu gazii. O aşa proțisă 
visorsă nu putea întârdia de a fi universali appre= 
țiuită. Exemplul “Londrei fu prin urmare - repede 
imitată, atâtă în Anglia, câtă și în celle alte părţi 
alle lumei civilisate ; şi astii-felii, de multi în a- 
celle -țârui, mai că nu este orașii, fie câtii de hu- 
milii, care se nu se afle provădutii cu acestii Sys- 
temit îmbilșiupatii de luminare ; care sera, face în- . 
vederată tâtă opulinția cotăţelor cellor mari, şi le 
dă acellii aspectii vesselii, care mnegreșitii le era - 

  

1) Vezi paz, 434
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„ necunnoscutiă înainte ; și augmentă cu multi, nGptea, 

securitatea cetățenilor, 

Deavoltare Tnaintărele cousiderabile ce continuă a 
continuă a 
ayplicajiune- “face technologia, în acestă epocă, nu se 
lor inac 

„meteutaburii,) potii face sensibile prin - nimici atâti, 

câti prin numerâsele şi importantele perfecționnări, 

adduse pe fie-care di machinei cu aburii,: și, mai 

cu semă, Ţrin “maltiplicarea prodigiosiă a applica- 

țiunelor salle. | 
Una d'in celle mai  interessante d'în acestea, 

fu aceia făcută la typographie. Ca tote celle Talte 

“ industrii, Și 'acâsta era înzestrată, pe fie care (i, 

eu câte o nouă înlesnire, între care, cu tescuri d'îu 

ce în ce mai perfecte. : 'Tâscul cellit mai caracte- 

pisticii al epoceiă fu, fără contradicere, acella,: cu 

totul mechanicii, imaginati (1811) de Germanul 

Noenig (mortii la 1833). Acesti tâscii, fiind de 

natură a pute fi servitii de o machină cu aburi, 

nu întârdiă de a și fi. Prima applicaţiune în fu fă- 
cută de proprietari aiurmalului. Zhe Times, care, 
din gioa de luni 25 Noembriii 1814, făcură: a se 
tipări foia lori, de unii tâscii Koeni, mișcatii de 

o machină cu aburi. 

Acestă applicaţiune a machine cu aburii cra 
de specia numerâsă, a acellora, care se fiiceaii la totii 

„felul de răsboiii; ea are drepti la preferinția n6s- 

tră, assupra cellor alte fără numărit de o specie a- 
malogă, numai fiiindii că este associată mai directii” 
cu industria. care serve la diftusiunea gândirel. 
Sânt ânsă alte doo applicațiuni, care sfint interes- 
sante, pentru revoluțiuriea immensă ce ai operatii, 

în economia societăţex moderne.
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cu aburi. - 

propulsiunea corăbielor, iu a, 
„+ > Idea acestei. applicaţiuni se Presintase .min- 
ici :unor hOmeni, chiarii: pe cândi acstii' machinăi “ 
nu era, de ;câtii: pompa 'cu focii a lui Newcomen. * 
Astii-felii, ună militariă. fvancesii, Marchesul de Jou- 
îroy (1751—1832), făcuse (în' annul 1776) a pluti-" 
pe apa, Doubs, 0; barcă mișcată de o .machină cu 
aburii; şi la 1783 plutise în susul Saonci,., de la 
Lyon.la insala Barbe, cu o barcă provălută cu a- 
cellași. apparatii „Perfecționnatii.: Spre acellași timpi, 
uni mechanicii americanii: statornicitiă în Anglia, 
Rumsey, se occupa de o născocire analogă. .. Tote 
aceste. încercări și altele „aSsemenea, în urma lori, 
vemasere. ânsă, nefructuâse ; Şi- gloria de a resolye 
acesti mare problemii fu. păstrată unui „altii inge- 
nierii. americani, Robert Fulton (1764—1815), care 

trăia în Anglia, unde exercita profesiunea de pic- 
torii. Prima experiințiă publică a, apparatului, sâii 
se făcu pe Seina, la Paris, la 9 „dugustii 1803, în 
presinția unei comissiuni a Academiei *, sciînţie- 
lor. , Acesta ânsă „nu putu zări viitorimea ; acelei 
născociri; şi Fulton, descuragiatii, se 'întârse în 
țârră'şi. Accolo,: dupe „multe: încercări, „care ferici 

"care nu, isbuti,.la, 1807, a.săvirşi o; călătorie, de 
la New-York la Albany, oraşii la 145 milluri în su- 
sul celui. Vântâiii, pe „Tudson, „Cu prima :adevă- 
rată corabie. cu aburi, Nord, River „sati, Clermon- 
tul. Nu vommii. urma mai. . departe historia ; des- 
voltărei prodigiâse a acestei. applicațiuni, care,,, ca 
singură, arii. fi. de agiunsi să. justifice. ceia ce 
ammit (lissii, despre mărimea ; revoluţiunei., operate 

e izalinnae ) “Prima, în acestea, oste aceia, făcută la
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de născocirea lut Watt. Ca să ami. numal o i- 
dec de rapiditatea acestei desvoltări, :vommii ad- 

duce aininte, că Imperiul Britannicii, care. la 1814 
_posseda abia 2. corăbii, represintândii :peste totii 
456 tonne; posseda, la .1$30, 315 corăbii, represin- 
tândii 33,444 tonne. . Ca să ;dămii: assemenea ov 

idee de importanția . perfecționniăirilor addusse năs. 
cocirei lui Fulton, vomimit. adăoga. că, de și home- 
ni cei mal competinți — și acâsta. după. ce 0xpe- 

riinţiele. celle mai seri6se ai. fostii. pussit isbînda 
afiră d'în îndoială — îi” contestaii possibilitatea de 

a etiectuu călătorii depărtate; chiarii în annul 1919, - 

„corabia cu aburit Savannah de 350 tonne execută 
—în 36 ile, este adevăratii —traiectul d'in Now York 
la Liverpool?); și, 6 anni după aceia, o altă: corabie, 

Enterprise, săvirșia căllâtoria d în Anglia în Bengali. 
misi Ceail'altă applicaţiune a machinei: cu a- 

burii care, pâte,. avu: resultaturi. și “mai 

și drumurile] minunate, fu aceia făcută la - trassul 
de cărrutze pe uscatii. Acâsta. mai favorisă, îu unii 

sradii. totii atâtii ; de . prodigiosii, -dăsvoltarea ,unci 

alte născociri: care, de apprâpede doi secoli de cândiă 

fusese -făcută “în Anglia, rămăsese mai staționnarie. 

“De-pe la midjlocul secolului. XVII!ea, în. ve- 
cinătatea Newcastlului și în generalii în. comitatele 
Durham. şi Northumbenland, ca să înlesnescă tran- 

sportul. ciirbunelui de.. „pământ, . “pe bucățele : de 
drumii; care, conduceaii de la. gurele minelor: Ta 

porturile de imbarcare,. se imaginase ar așeţă, pe | 
ambele laturi alle căci, linii neinterrupte de tillpăe 

burii Ia tias- 
sul carrelor | ' 

1) : Astăgi acestă 'căllătorie se sineta în dela 9 pînă la 1 pile. 5
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de lemnii, pe care, râtele carrelor, de o construc- 
ţiune; particulară, rotolait cu mare facilitate: ceia 
ce permittea de a eilectua transporturi de quantități 
considerabile de cărbuni, cu ună forte micii numării 
de cai. Acâstă născocire primise de atunci Gre- 
care îmbunătățiri. Așa, în prima jumătate a seco-. 
lului -XVIIIles, tălpoele, de lemnii începuseră a fi 
așternute pe W'assupra, cu șine de ferri; mai tăr- 
dit, drugi de tuciii, pe urmă druci de fot lucra- 
tii cu ciocanul, aşădati pe' butugi - de lemnii sai 

"pe bolovani de pistră, înfipți, d'în distanţiă în dis- 
tanțiă, luaseră locul tălpâelor de lemnii. Deosebitii 
de acâsta,. fol6sele acestui modii de construcțiune, 
chiară pentru distanții mai considerabile, fiindia Te- 
cunnoscute cu vreme, întrebuintzarea lui începuse 
a se întinde şi în alte localități; și, la începutul 
acestei. epoce, fu construssii unul de vreo nilluri 
englesescă de lungime, în pregiurul Londrei, între 
Wandsworth pe Tamisa, și Croydon. . 

: Astii-felii era, starea acestui felit de midjloci 
de communicațiune, la 1826; cândi o companie de 
speculatori întreprinse a construge unit drumii de 
acesti genii, de mai multi de 35 milluri de .luu= 
gime, . pentru  servițiul traficului activi dintre 
Manchester. și Liverpool. “Cu acâstă occasiune, in- 
senierul Georgiit Stephenson (1'81-—1848),î însărci- 
natia cu lucrarea, își făcu numele nemuritori, exe- 
cutândii o operă, fără precedintii în historia artet 
ingenierului, şi care fu prototypul tutor drumurilor 
de ferri, construsse de atunci. 

În o epocă cândii facilitatea, cu care machina lui 
Watt se înduplechă la întrehuintziărele celle mai. varii,
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multiplica în nefinitii încercărele de applicaţiune, era 
nepossibilii a na se gândi cineva să o applice, ca miş- 
cătorii carrelor pe uscatii. Aşa, simultaneii cu perfec- 
ționnărele addusse construcției căilor ferrate, în 
acestă epocă, deosebite machini cu aburi, umblă- 

“tori pe rote, qisse locomotive, eraii imaginate, spre a fi 
applicate Ia trassul. carrelor, care aveaii să le per- 

“cure —. afară de numerâsele încercări de trăssuri 
cu aburi pentru drumurile ordinarii, care. pînă as 
tădi matii agiunsii în o stare de a fi utilisate — . 

"Una d'în celle d'ânțiiii, și care isbuti pînă la 6re- 
care punti, fu aceia consirussă. pe la 1804, de 

doi ingenieri cnglesi dibacă, Trevithick și Vivian, 
pentru unii micii drumi de ferrii, de la minele d'în 
Merthyr Tydvil, în amiadul principatului Gallici. 

“Cu tote îmbunătăţirele ce acestii felu de ma- 
chină priimise, firesce, din partea multor alți me- 

chanici, ânsă numai adoptarea că, de către directori 
Companici drumului de ferrii dintre Manchester şi 
Liverpool, ca mișciitorii carrelor lorii, îi dete im- 
portanţia, la care era “destinată. Unii concursii 
pentru machina care arii îutruni “mal multe d'în 
conditiunelc cerute, fu deschissii de Companie; și Vin 

"trei locomotive superidre care-să presinta ră, "Roc- 
keta, construssă de Robert Stephenson (1£00— 

1859) — fiul lui Georgiii, şi care fu şi elit unul 

din cei mai mari ingenicri ai timpilor. nostri — 

întrecu cu multii pe colle alte. Acâstă machină 
fu modelul tutor cellor construsse de atunci; Și 

disposițiunea ei servi drepti punti de plecare, tu- 

tor perfecționnărelor, ce peiimi acâstă născocire de 
atunci. Luna lui octombriii 1827, cândii avu locii, 

31
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pe acelli drumii de ferrii, concursul între celle trei 
locomotive, și. (lioa de 15 septembriii 1530, cândi 

"avu locă inauguraţiunea drumului chiarii, sânt da- 
te memorabile în historia civilisaţiunci moderne. : 

- Mulțumită, acestei applicațiuni “a 'machinei cu 
aburi, drumurile de ferră, a căror origină, cumi | 
ammnii tădut'o, fu așa 'hiunilă, căpitară” atâta, supe- 
rioritate în totii puntul, assupra tutor -cellor alte 
specii de midjlâce de communicațiune pe uscatii, 
în câtii că, cu tote” sac; ificiurile ' enorme, ce' cere 
construcțiunea lori și crearea materialului, necessariii 
serviținlui lori, adoptarea lorii repede, de către, tâte 
naţiunele civilisate, tinde „pe accolo, a: suppriiua cu 
totul căile ordinarii.. 

„i : |; 

CAPITOLE XVIII: oii RR 

Briltiante fişă ăduință alle Sciinției — Surpringă- 
„ târe applicaţiuni alle sciințici la, industrie. 

i 

1501900 ) E —ne agiunși da epoca presintă. | Aci | 
historia i se . restringe considerabilii, fiindii 
că. o parte d'în fapturile, de natura acellor ce ammii 
avutii a înregistra în epocele precedinte, mu, ali în- 
traii âncă în domaniul ei. Fapturile, ce este de 
datoria ci a înscri, nu sânt, ca acelea alle histo- 
viei politice, indicate de. vre unii grad de impor- 
tanţia relativă, ci mai unici de meritul lori in= 
trinsicii; și a pronuncia assupra meritelor multor 
mil de opere „contimporane, este. mai multii tr Ga 
criticei  quotidiane, de câtii a historici,  Acâstă bă- 
gare de scmă se - applică mai cu .osebire artelor
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frumâse și litteraturei:: de care sântemii siliți :aci 
a dispune într'acestii” chipii sommariii, cu atâtii mat 
multă că, în acâstă epocă, elle se mânținură în 
phasa, în. care le ammii: lăssatii: în epoca prece- 
dintă; de şi cultura lorii s'a întinsă considerabilii. 

» Este ânsă”'6re-cumii deosebiti: despre sciin= 
țiI şi. industrie, așa de intimii legate între dinsele . 

„în gilele nostre. - Mulțumită: ajnlorului. ce își daii 
mutualii; aceste doo ramure alie culturei urmară 
a se desvolta și a se perfecționna, întrunit chipi 
prodigiosii, şi desvoltarea' lorii fu însemnată cu fap- 
tură, care equivalii' cu evenimente. Si iN 
viauaiieie| Lucrările sciincifice alle al de Berzeliii 
iii i (—1S48), al de Gay-Lussac (—1850), 
al de Arago (—1853), al de Gauss (—1833), al de 
Cauchy (-—1657), al de Buchland. (—1856) s: a. 
—- învetzați ce animii menţionnatit în epoca prece- 
dintă —- precumii și alle unei mulțimi de alți, ca- 
re resăriră în urma lori — astă-felii cumii mathe- 
matici: Iacobi din Berlin, (1808—1851), Francesul 
„Poinsot, Genevesul Sturm ș. a; physici, Biot (117: 
—1862), Forbes (născ. 1809, și trăindi âncă), .Fa- 
raday!), Tyndall;_ chimici, -Licbig (născ. 1803, 
şi trăindi âncă), Laurent (1507—1853), Thilorier,: 
Thânard (1177—1$57), Dumas (născ. 1800 și tri- 
indi âncă), Orfila -(1757—1853), Phillips (1778-- 
1551); geologi, Dufresnoy: (1792—1857), Elie de 

„Beaumont — assupra multor questiuni, care ati fi- 
cutii: obiectul lucrărilor epocei precedinte, și. assu- 
pra altor analoge, fure cununnate cu resultaturi 

. 
1) Vegi pag. 472. a,
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de natură a se, face preved6, ci nu este departe - 
dioa, când vre o descoperire. va veni să lovâscă 
lumea, cu mirare. prin mărimea, revelațiunetor. el. 
Este destulii să cităină, spre exemplu: liquefacțiu - 
nea a $ gazuri, eficctuată de marele physicii şi chi- 
micii englesii, Faraday; solidificarea chiarii a unu- 

| ia dintr însele -— a acidului carbonicit —.de Fran- 
cesul, Thilorier; producțiunea, cu ajutorul electrici- 
tăței, de către unii simplu “amatorii englesii, An- 
dreiii Crosse (1787—1855), de cristalluri de uni * 

„mare  numării de substanții minerale. de minera- 
lură nu cristallisate, dară în forma subt care sfint 
produsse de natură, și chiarit de animală; consta- 
tavea, prin lucribile astronomilor, Argelander (născ; 
1799, și triindii- âncă) și Otto Strure, în Russia, 

„Main, în Angiia, Galloway, în hemispherul australii, 
a mișcărei systemului solariii întregii, către constel- 
Inţiunea Herculă, întrevădută de Herschăl?); daturile 
assupra naturei luminei și materiei s6relui, căpitate 

„prin observațiunele pline de sciințiă, alle Englesu- 
lui Dawes, alle Germanului Schwabe, alle France- 
sului Arago s. a.. 
Scor sur | Daca: în sciinția cu totul theoricăi cer. 
fait cetăreie nefatisabile alle învătzaților nu 

agiunseră âncă la vre o rovelaţiune, de 
scilnției le in 

dustrie 

o inportanţiă ca aceia la care făcurămii allesiune; 
descoperirele, făcute în cei din. urmă timpi, prii- 
miră nisce applicațiuni, eftectele unor dintre care 

„fură surprindătâre,. 
Pnotograohia.) Prima d'în acestea, fu-accia a proprie- 

  

1) Vedi pag. 410,
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“tăţei ce are lumina qilei, de a înnegri suprafagia al- 
bă a unor materii, cândii ai fostii suppusse mai na- 
inte la acțiunea chimică a unor substanții: propri- 
etate care fusese semnalată de mulţi chimici, de 

„pe la sfirşitul secolului XVIII+ea. Pe la îuceputul 
secolului acestuia (1802), Englesi, Carlii Wedgwood, 
— ful celebrului fabricantii de farfurie — şi chi- 

"micul Davy, indicară acestă acţiune a luminel, în 
particularii assupra nitratului de argintii, ca pro- 
prie a reproduce dessemnele pe sticlă. Mai târdii, 

"doi Franceşi, Niepce (1513) şi Dagutre, se puseră 
— maj ânteiii fără scirea unul altuia, și” apoi în- 
preună — a căuta uni midjloci chimică, de a fi- 

„xa înagina obiectelor, pe suprafacia' unor materii; 
şi, pe“ la începutul acestei “epoce, dibuirile lori 
apiunseră la născocirea procedărei minunate, de a 

căpita, în chiaro-scuro, pe o placă de metallii lustru- 
ită și argintată, dessemuul, cellii mal exactii şi cellii 
mai fidelă, al imaginei proicetate assupră'i, de lintea - 
unei camere obscure: procedare care priimi numi- 
rea de' Dagyucrdolypie, fiindii că născocirea ci fu 
complectată de“ Daguere, după mârtea, associatului 
sei. În acellașă: timpii cu aceşti doi Francesi, și 

-. fără să aivă cunnosciinţiă de lucrările lorii, unit altii 
IEmalesii, Fox Talbot, isbutea din partei piuă la 

Gre-care punti, a fixa assemenca imagina camerei 
ăbscure pe chârtie, - Publicarea, lu 1839, a născo- 
cirei franeese, 'de wuvernul aceliei ţări, care îi 

cumpărase secretul. de la născocitori, dete multor 
învâtzați — lui 1. F. W. Jersehell, fiul lui Gullieluii 
—lui A.''Paylor, lut Goddard, lui Scot Archer ş Ş. a 
— midjlocul Wa împreuna sfortzurile lori, cu a-
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cellea alle lui Talbot, și a adduce amândoo născo- - 
cirele, la Starea. de, perfecțiune cea de astăgi; aflându 
midjlocul de a: căpita, în spaţiuri. de timpi. cu 
totul. scurte, dessemne photogenice disse Photogra= 
hi, de cea mai mare frumuseție, atâtă: pe chârtie 
şi pe plăci metalice, câți și pe:o mulțime de alte 
materii — sticlă :muşama ș.a: 
Galvanorta-) O altă applicaţiune analogă, fu aceia a. 
proprietăței ce. are electricitatea voltaică, de a 
decompune unii oxidii saii. soluţiune metalică, pin 
care trece, şi a. face să să: depue “metallul pură, . 
pă ceia ce se numesce electrodul negativi. , Pe la 
1S41, învătzatul „Iacobi, în Russia, şi Spencer, în 
Anglia, emiseră idea prossibilităței, de a reproduce * 
medalii, făchândii, prin ucâstă proprietate: a vol- 
taismului, să se depuie metallul pe typarură dis- 
pusse într'adinsii, și acâstă procedare minunată, că-, 
reia s'a, datii numirea de Galvanoplastie, Sai Elec-. 
trotypie, priimi. de atunci, din mâinele unor ho. - 
ment. de. sciințiă, ca al de medicul englesii, Dn, Smee, și unor îndustaiali, ca al de Ruolzşi Elking- 
ton, o astii-felii. de desvoltare, în câtii că astăgi | ea este procedarea cca mai perfectă, pentru a,.e- xecuta lucrările delicate de matallurgie. |. 
"ogograzbia | O a treia applicaţiune d'în celle ma! mi 
nunate — și care este de natură, a 'av6 conse- 
quinţiele celle mai întinse, assupra. relațiunelor. so-: ciale d'între hâmeni — fu aceia a acţiunci nnvi cur rintă, clectricii, assupra, „acului magnetatii, spre a transmitte semnale la distanții mari... Daca starii 
voi să, se. înc€pă historia, acestei. nășcociri, de: la 
celle mai grossolane i încercări, de, a applica:;elec-
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tricitatea la o. assemenea, întrebuintzare, ea ne arii 
conduce la sfirşitul . secolului XVIIIIea. . Adeverata 
origină a telegraphului electrici d'in dilele nostre 

însă este idea,. ce dete (1530) marelui physicit 

Ampere, dupe cumii ammit vădut'o?),. descoperirea 

prâspătă a electromagnetismului. Acestei idei fu- 

ră datorate încercările mai ferici - alle Englesilor 

Ritchie, Davy ş. a.,alle Germanilor Schilling, Stein- 

heil s: a., a Francesului Alexandre, a distinsului pic- 

torii americanii, Morse (născ. 1791 şi trăindă ân- 

ci), în fine: aceia a lui Cooke şi învătzatului profes- 
sori „de la collegiul. Regelui, în Londra, Wheat- - 

stone, (născ. 1502 şi. trăindă âncă): . prima -ca- 
re priimi (1537) o applicaţiune seridsă, pe dru- 

mul de ferră de la Londra la Bristol (Great-W'estern). 
Acestă născocire fu desvoltată de atunci, prin ajutorul 

ce'și” deter&: mutualii deosebitele: systeme, imaginate . 

de aceste spirite întreprințlătore, şi prin perfecționnă- 

rile eflectuate, afară de acestea, apparatelor pentru 

semnaluri și midjl6celor de isolare a telurilor condu - 

ctori, atât de născocitori ce numirimiă, câtii și de 

DBain şi Barwise, de Simons, de Breguet, de Froments. 

a... Ea constitue astădi unii midjlocii de a corre- 
spunde, .atătii. de avantagiosii -subt atâtea rappor- 
turi, în câtă că, în pucinii timpii, mai tâte oraşele 

lumei 6re-cumii „civilisate, și mai tote Grașele prin- 

cipale alle lumei întregi, se pusert în communica- 

țiunc . țelegraphică. între .dinscle, prin 'teluri întinse, 

pin fundul mărilor ca si pe lassupra contininturi- 

lor, şi. prin care, electricitatea; transmitte cuvintele 
„i 1 

î) Veţi paz. 112, Ă . 

*
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cu o iuțelă, pe care Di Wheatstone a calculatii'o la 
460,000 kilometri pe secundă — odată și jumă- 
tate câtii aceia a luminei. ! | 
ia Strălucirea acestor născociri să nu ne aie epeă: | facă ânsă să trecem cu vederea, “unii 
evenimentii, d'in celle mai înteressante pentru his- 
toria sciințielor; fiindi că fu dovada, ceâ.mal glo- ri6să a, solidităței theoriei lui Newton, precumii și a puterei calculului şi exactităței methodelor. 

Astronomul Bessel, în volumul annului 1840 a] .  Lecțiunelor salle Populari), emisese opiniunea, că per- 
turbațiunele orbitei planetului Uranu — care de 
multi îmbarratza pe învetzați, și cărora nu se pu- tea assemna nici o pricină cunnoscuti  — puteai pr6 bine să fie effectul gravitărei ei spre vre unii 
altă planetii nedescoperitii âncă.: Doi juni astro-. 
nomi: Englesul Adams, -la Cambridge (1845), 
şi Francesul Leverrier, la Paris. (1545 şi 1846), 
(născuți: respectivi la 1S18 și 1811) se puseră, fi- 
tă, scirea unul altuia, a calcula elementele planetului necunnoscutii, pe daturile -trasse d'in aceste pertur- 
Daţiuni chiariă, și în acellași anni, 1546, astronomul - 
Galle d'in Berlin, îndreptândi marele telescopiii al 
observatoriului acellui orașii, către puntul cerului, 
indicatii de calculele lui Leverrier, ca locul unde trebuea să se afle planctul căutatii, în dilele obser- vaţiunelor salle—4 și 12 augustii, și 23 septembriă 1846— clă și descoperi în cea din uimă din a- „coste qile, 'spre marea satisfacțiune a lumei învă “tzate, Acesta fa planetul, căruia aiurea se dete 
numele de ANeptunii, în Frangia acella de Leverrier. 

+



EPILOGU. 

Acumii că ammit terminati a înregistra — 
pe câti ne a statii prin putinţia, și pe câtă ne a 
permissii quadrul ce ne ammii însemnată —principa- 
lele phase şi peripeții alle culturei curopiane, de 
la încoltzirea ci în Oriintii, pîn€ în dilele ndstre; 
ne mai remâne a semnala trăssurele celle may 
grâsse de deosebire, între cultura antică, în vivsta, 
el cea matură, și cea d'in dilele n6stre; ca, prin $-. 
câstă comparaţiune, să ne formămit o idee mal e- 
xactă de caracterul acesteia. 

In domani ul frumosului, ammii mai (issit'o, 
cultura antică n'a putută fi întrecută. În litte- 
ratură, preferinția publicului cultivatii va fi totii- 
dauna. nevoită, a rămâne fidelă simplicităței ȘI na- 
turalului operelor fiumâse alle antichităţ d, În 
sculptură, cea mai înaltă perfecţiune astă stă, în 
a se eppropia de modelurile anticei, uu numai în 
composiţiune, ci chiarii în cxecuțiune. În pictură, 
de și procedărele technice şi applicațiunea sciin: 
ției la artă, aii addussii perfecționuări mari, în par- | 
tea ci cea mal materială, și ai purtati imitațiunea 
naturei, apprâpe la illusiune; totuși “lipsa simpli- 
cităţei și graţici naturale — ce, „Băsiuui în producțiu- 
nele sculpturel antice, şi care firesce trebue să se fi 
aflati și în acellea alle. picturcă contimporanc, dupe 
cumil ami arătatii că este a se presuma — se 

bagh& de sâmă în operele moderne celle mai per- 
îecte, 

“În domaniul utilului ânst, cultura modernă
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are o superioritate immensă, assupra cellei "antice; 
și acâstă superioritate constituă marea deosebire 
între dînsele, Și d'in acâstă parte a culturei însă 
trebue să mai exceptimii arta, de.a zidi, sai arta 
ingenierului, care, după - cumii ammi vâ&dut'o, fu- 
sese purtată de Romani la o. perfecțiune, care .nu 
mai lăssa locii, de câtii Gre-carei desvoltări. 

In sciinţiă, superioritatea. lumej moderne este 
neni&surată,. si. fără „excepțiune în tote ramurele. 
“De şi perfecţionnările şi Înavuţirea sciinției calcu- 
lului şi applicaţiunelor lui, se potă socoli, pină la 

- Gre-care punti, ca o desvoltare firescă a maielei, ce 
ne aii lăssatii, Euclide, Archimede, Apolloniii, Dio- 
phantă; dară descoperirăle ficute prin experiințiă şi 
observaţiune,. studiul” phenomenelor. astii- felii des- 
coperite, cunnoscinția legelor minunate, care le pu- 
vernă, facii că, sciinția Grecilor remâne pe lângă a- 
ceia a Modernilor, ceia ce copilăria este ,e lângă 
virsta virilă. Intru adevtrii, ce este astronomia lui 
Ptolemei, în comparaţiune cu mechanica cerâscă, 
creată de descoperirele lui Copernic, lui. Kepler, 

„hui Newton, înavuţită de muncele lui Euler, Clai- 
raut,. Lagrange, Laplace ş. a.2 Ce este cunnoscin= 
ţia cerului d'in timpul acella, pe lungă cea revelată 
de telescopiii?.. Ce sunt historia animalilor a “lui 
Aristotele, aceia, a plantelor a. lui Theophrastii, a- 
ceia a trupului homenescii a lui Galenii; în com- | 
parațiune” cu zoologia, cu botanica, cu anthroposo- 
matologia, din dilele nâstre; - fundate pe cunnos- 
cinţia composițiunei chimice a tutor. substanțielor 
animale și vegetale; pe anatomia comparată, pe 
physiologia, funcțiunelor decsebitelor: organe allea-
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nimalilor și. plantelor, și înavuţite cu descoperirele 
surpringetâre făcute cu:ajutorul microscopiului ?.- 
Ce este physica lui Pliniii și a lui Seneca, care a- 
bia cerca a gâci natura unor. phenomene ; în com- 

parațiune. cu acea sciințiă care, cu ajutorul calcu- 
lului transcendintii şi al instrumentelor ingeni6se și 
delicate --:midjlâce de investigaţiune, necunnoscute 
cellor Vechi —:a perveniti a: pune mâna pe a- 

ginți, care produci phenomenele; şi a cunnâsce ap- 
prope cu desăvirșire legele cărora este suppussă 
acţiunea unora — precumii a gravitațiunei — și a 
atlunda adencii în cunnoscinţia cellor alți: — pre- - 
Cumi a luminei, a călduret, a electricităței, a mag- 
netismului. Cunnoscinţia. proprietăţilor. particulare - 
de acțiune reciprocă, alle substanţielor, cunnoscinția 
legelor după care se formă combinațiunele între 'tru- 
puri, minunele revelate: de applicaţiuniea acestor cun. 
noscînții : întrunit cuvîntă întiusa şi fertila sciin- 
țiă a chimiei, a lipsitii chiară în germeni cellor Vechi. 

Daca însă în sciinții a pututit fi comparațiune 
între ambele culturi ; în commerciă: şi. în industrie. 
nici atâta nu este cu putințiă. Intrebuintzarea ca- 

pitalului unui 'singură individă, Ja cumpărarea de 

marfă eftină într”o țârră, spre a o transporta şi 
o vinde cu prețiii mai înaltă, în altă țerră, pote a- 

ve numai numele în communii cu sciinția com- 
plexă, de a înmulți averea prin applicațiunca prin- 
cipiilor creditului și : associațiunci: principii, care; 
în țărrele unde sa sciutii să li se d6 t0tă desvol- | 
tarea, nu numai aii realisatii lucrări de utilitate pu- 
blică, mai colossale de câtii acellea alle cellei mai 
mari puteri politice; dară aii pututii procura, unci -
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companil- de neguțiători, cotropirea unui imperii, 

“care, la desființiarea Companiei, la 1833, coprindea 
peste o a cincea parte a, populațiunei globului: 

Fabricarea complectă a, unui feli de obiecte;. , 
de către unul și acellași meseriaşi, îupreună cu 
vre o câteva calfe, are assemenca numai numele în 
communiă cu producțiunea prodigidsă, datorată în 

"părțirei: muncei şi, mai cu sâmă, ajutorului -machi- 
nelor. Mai întâi, chiară combinațiunea ingeni6să 
de elemente mechanice şi realisarea, printrinsa, a 
acellor automate, care astă(i ne producii mirare, - 
prin finitul execuțiunei lori, prin dulecția şi regu- 
laritatea miscărelor deosebitelor părți alle lorii, 
prin exactitatea rigurâsă cu care unele execută lu- 
crără, pentru cate dexteritatea mâinci homulut arii 
fi de neagiunsii: acăstă mare trăssură caracteristică a; 
physiognomici industrici moderne, a lipsitii cu. to- 
tul antichităţei. Pe urmă, applicațiunea acestei 
creațiuni moderne și a înpărțirei muncei .face, că 
nu mai pote fi cea mai mică assemânare între in- 
dustria antichităţei și cea d'în dilele nâstre. Spre 
exemplu nu p6te fi cea mai mică assemănare, între: 
transcrierea, în unii singurii exemplariii, a unei cărți 
de întinderea acestui volumii, de către uni singurii 

"lucrătorii, înt'o lună cellă puginiă; “şi. transcrierea, 
acelleioși quantități de serissii, în 192,00 - exem- 
plarii şi mai bine, în 24 hore, de către vre o 70 : 
lucrători, cu ajutorul machinci și împărţirei lucrului). 
Ceia ce se pâte dice despre torsii, despre ţessutii 
a. 

1) Ammii luată drepti exemplu, jurnalul-englesescă the Zines; şi ammă 
făcută tâte reducțiunele nccessarii, spre a evita ori co oxagerațiune în 
favorul industrici moderne, i
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despre fabricarea chârtiei, a şurupurilor, a acelor, 
a condeelor metallice, a telului ş. a., este și mai 
caracteristici. Deosehitii de acâsta, chiarii consti- 
tuțiunea societăței se află affectată întruni chipii 
cu totul deosebitii, de procedărele fie-căreia d'in 
aceste doo systemuri de industrie. Iară câtii pentru 
resultaturi, vommii rămâne în giosii de adevără, daca 
vommii exprima deosebirea, între acellea alle in- 
dustrici antichităței şi cellci de astădi, (ichândi, 
că puterea productivă a homului se află astădi în- 

miită de cea d'in antichitate. 
Efiectul nemediatii al acestei înmulţiri a pu- 

„terei productive este, negreșitii, înmulțirea, în a- 

ceiași proporțiune, a avuţiei sociale; de unde, 
mare scădere a prețiului mărfurilor; şi de aci, în- 
nălțarea, în aceiași proporțiune, a nivellului bu- 
nului traiii materiali, al t6tei homenirel. | 

O mare deosebire. între . physiognomia lumei 
i . . . fu. . 
de astădi si aceia alumci antice, mal este și marele 
comfortabilii, datorati applicaţiunei sciinţiel la in- 
dustrie și înavuțirei şi. perfecționnărei acesteia. 
Camerele care mai remânii din Casa aurită a lui 

Neron — lipsite de sobe saii cimini, și abia lu- 
minate de câte o ferâstră, și acâsta, de și cu g6- 
mută, de sicurii cu giamuri de o qualitate inferioră tu- 

tor cellor care sc fabrică astiidi—arii fi pegreșitii de 
- nesufferitii cellui mai modestii burghestiâi nostri. A- 

stăqi, totii homul care se servă de vase de farfuric—ca 
să nu (licemii de porcelană-—de carafe şi pahare de 
sticlă cioplită, și care își pote face cursele în fia- 

cru; este servitii la masă :multii mai plăcutii și mai 
curati, şi. îşi face allergăturele întrunit chipii "multi
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mai confortabilii, de câtii: cellti' -mat. opulintii. ro- 
manit din primul secolă .al ere) n6stre: care, afară 
din vase de . metallii prețiosă, nu putea av€, de 
câtii vase de Glă nesmăntzuită, şi, afară din patul 
purtatii pe umeri .de “robi, nu' avea de câtă uni 
carrii nat pugină commodii de câtii o cărrutză de Bra- 
şovii.. Luminarea de stearină și lampele, care sunt 
astădi în de imâna. tutor classelor în stsul cellor. de 

„simpli muncitori, arii fi fostii uni obiectii de rivnă 
cellui mai avută sybaritii romanii, d'in: secolul de 
care vorbirămi; care: nu avea de. câti lampe de 

0 construcțiune cu totul neperfectă. Ce mari fi 
datii acelli sybariti, ca să aivă ceasornicul cellui 
mai - modestă - copistii : din vre o cancellarie, d'in | 
dilele' nâstre;. saii 'unii thermometru, unii barome- 
tru, unii ochianii, din . celle care s'ari cumpăra 
astădi cu.10 galb. înpreună. * Adăogămii la tâte 
acestea înmulțita.ințâlă şi commoditate a căll&to- 
rielor,: prin corăbiele ' cu aburii și prin drumurile 
de ferră, communicaţiunea. apprâpe instantancă, a 
parolei, prin firul! electrici, d'intr'unii capătii al 
lumei la celli altii, pusse în de mâna mai tutor stă- 
rilor; mai adăogiimii “assenienca' perfecta luminare 
a ulitzelor nâptea. Acestea, şi multe alte assemenea, 
lipseaii cu totul antichitățel.. 

Remâne' acumii să ne facemiă întrebarea, daca, 
cu 0 așa necalculabilă înavuţire, homenirea este maj 
ferice în generală; daca, adică, 'suma satisfacțiu- 
nelor. s'a înmulțitii. într'o Proporțiune mai mare de 
câtii aceia a trebuirtzelor.. Nu von încerca a 
deslega, o qucstiune atâtii de delicată. Vommit ad- *
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duce aminte numai, că unii fructi necontestabilii 
al acestei înavuţiri a homenirei, este Dauperismul: 
lucru atâtași necunnoscutii antichităţei, câtii. și 
drumurile de ferrii, luminarea cu gazii, telegraphul e- 
lectricii ș. a.. În fne vomimii adăoga numai că, 

daca tâtă munca, pussă în acea crescere a avuţiei, 
nu aaugmentatii suma adevăratei fericiri,atunci este 
adevărată băgarea de sâmă, ce a făcutii, nu scimmit 
care învătzatii din timpul nostru: că »În antichi- 
tate, homul muncea ca să trăiască; și că astădi, 
»trăiesce ca să muncâscă.»



TABLĂ ALPHABETICĂ A NUMELOR. 
——— “ 

ABACUC, prophetul, 53. 
ABĂILARD, 242. 
ABDALLATIF, bistoricăi, 249—249, 
ABEN-RAGEL, astronomii, 257, 
ABEN-ZOIIAR, medică, 248. 
ABUL-IIASAN, astronomii, 272, 
ABUL-HASAN-ALI, Beographă, 218. 
ARUL-WEFA, astronomi, 223, 

223—224, 
ACERU CALU, IUN, architectă, 163. ADAM, FRAȚI, architeeți, 457, 
ADANS, astronomii, 455. 
ADANSON, 416, 4419—450. 
AESCIIYLU 66, 69, 30, 71. AESOPU 56. , 
AGATIARCIIU, pictoră decora 

toră, 70, 
AGELLADA, sculptorii, 16, 17, 
AGESAÂNDRU, seulptoră, 149, 
AGORACRITU, sculptorii, 86, 
AGRICOLA, mineralogiă, 316. 
AUMET-BEN-MUSAH, astronomiă, 

213. 
AKIBA, philoscuhă cabalistă, 152, 
ALBAÂNI, 315-—348, 362, 
ALBĂATANIU, 222.—223, 
ALBERT CELLU MARE, 257, 
ALBERTI, LEON BATTISTA, 285 

—286. 

ALCAMENE, 86. 
ALCEU, 55, 
ALCMAEON, philosophă 69. ALCMAN, 50. : 
ALCUINU, 216, 
ALDI, 310, Bat, 
ALDROVANDI, 316. 
ALIESSI, GALEAZZO. 319, ALEXANDRU, D'ÎN TRALLE, 193 

—194, , 
ALFARABJ, pilosophii, 223, ALFERGANI, astronomii, 293, ALFIERI, 454—455. 
ALGARDI, 347, . ALGEBRA, 119-180, 218, 216— 

217, 332.—3933, 
AL-IASAN, astronomii, 229—230, 

333. 
AL-KABIT, astronomi, 257, 

ALLEGRI, 313—319, 
ALLORI, 326. 
ALPIHOXSU X REGE AL CAS- 
TILIAEI, astronomă, 257, 

ALTOITUL VĂBSATULUI, y98— 
399. ” 

ALVAREZ, sculptorii, 462, 
AMATI, 349, 391, . 
AMBROSIU, SÂNTUL, 182-—183. 
AMELIU, architect, 276. 
AMERICA, descoperirea ei 294—296, AMMANATI, 320, N 
AMSTANU MARCELIANII, 178. 
AMMONIU SACCA, 111. 
AMOS, prophetul, 46. i 
AMPERE, 467, 408—169, 472—473. 
AMYOT, 821. 
ANACREON, 61, 62, 65, 69. 
ANAXAGORA, 66, 69. 
ANAXARCIIU, 99. - 
ANĂXIMANDRU, 54, 58, cl. 
ANAXISENE, GI. ” 

* ANDROSTIIENE, narigatoră, 101, 
ANSELMU, SÂNTUL, D'ÎN AO. 

STA, 232 
ANTHEMIU, D'ÎN TRALLE, 191 —192, 193. : 
ANTIPHANE, poetii comică, 97. 
ANTIPIION, sophistii, 85. 
ANTISTHENE, 90. . 
ANTISTIU LABEO, juriseonsultă, 

153 

APELLE, 95, 96. 
APOLLODORIJ, pictorul, 86. 
APOLLODORU D'ÎN DAMASCĂ, 

architectul, 163. 
APOLLONIU D'ÎN ATIIENA, sculp- E 

torul, 107. A 
APOLLONIU D'ÎN PERGA, 59, 104 120—121, 311, 335, 342. 7 
APOLLONIU D'ÎN TIIYANA, 153. APOLLOSIU RH ODIU, sculptorul, 

10 - 
APOLLONIU RIIODIU, poetul, 104; 113: 
APPIANI, pietonii, 461, 
APPIANU,_ 162. ” 
APPULEIU, romantziarii, 166-167.



APRULIC, SÂNTUL, 159-190, 
ARARI ȘI MOHNAMETDANI, 205, 25 

—2917,  03—209, 234, — Cultura 
loră, 205, 299—2135, 210-219, 224 
—3925, 229—230, 23)—! 21 și 
not. 213—219, 205, 201 şi not, 
263 şi not., 261 gi not, 27î, 

ARAGO, 4103—169, 170, "ai, 112— 
413, 19331, 4181. 

ARATU, poetul, 113. 
ARCHILOCUU, 49—30. 
ARCUIMEDE, 59, 114—115, 333, 
ARCIILLECTURA, 291; — a Greci, 

50—51, 56—5i, 61—62, 63—65, 12 
—13, 80, 96—97, 103—106, 124;— 
subt Romani, 124, 135, 115—119, 
163—161, 165, 172, 174—176, 183; 
— Barbară şi Romanescă, 
176, 185, 189, 227—229, 280, 210 
2413; — DByzantiuă, 198—192; — 
Ja Mobametani, 210—212, 255— 
215, — do Transiţiune, 2140—211, 
213; — Ogivală, 18), 211—246, 

„952—995, 296, 265, 216; — a ase 
invierei şi modernă, 145—1 17,265, 
266, 210, 10, 285256, 103, 304! 
307, 318319, 319—320, 327, 548) 
Iiă—866, 331—B58, 359, 402—403, 
432-429, 451-155, 162-463. 

ARCINTA, 90. 
ARCUL şi "BOLTA: la Esywtiani, 
11-18; — Ja Pelaaşi, &9, 212; — 
ln Etrusei, 40; — la loimani, 57, 
126, 146, 147, 197—1933 — la By 
vantini, 192;— în vecul de midj- 
loci. 3118, 223, 240, 2165 — 

"Ja Nloham: ani pai — la 
Moderni, 276, , 423, 

ANETINUL, ARII 
ARGELANDER, astronomi, 134. 
ARGYROPULO, philoloză, 296. 
ARION, 55. 
ARIOSTO, 472, 302, 303, 

  

    

ARISTARCIIU SAMIUL, astrono- 
mul. 

ATISTARGIă DÎN SAMOTHRA- 
CIA, grammaticul, 61, 104, 120, 124. 

ARISTIDE. pictorul, 95. 
ARISTILLU, astronomii, 107—108. 
ARISTOPHANE, poctul "comică, s5. 
ARISTOPHANIE WiN DIZANȚ IV, 

praminaticul, 101. 120. 

ANISTOTELE, 9853, 100. 101,220, 
225, 295.344, 915, î 

ARISIrOXPXU. aeitoră assupra 
Musicei, 105—109. 

ARKW RIGHT, 430, 431. 
AUNALDU DE. VILLANOVA, +5 
ARNULFO DI LAPO, 296. 
ARRIANU, 166. 
ARTA ÎN GENERALU: la Egyp- 

țiani, 32, 149; — la Etrusei, 4; 
— la Geri, 1879, 80, 96.97, 
113—114, 1289—129, 195; — la Ro- 

tii—. 

- BARROW, mathematieii, 355, 
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man, 119, 135, 159-—160, 1i3—164, 
137, 151, 195; — la Moderni, 455, 
352—483. Maivevi: ARCIIITEC. 
"PURA, PICTURA, SCULPTURA 

ARZACIIEL, 231. 
ASUCLEPIADE, medicul, 135, 
ASELLI, anatomică, 343. 
ASSYRIANI ŞI BABYLONIANI, 18 

—19, 24—25, 58—39, 
ASTROXOMIĂA: la Indiani, 15—16, 
— la -Egyptiani, 15,19, 101; — 
la Chinesi, 18, 91, 186, 258; — 
la Chaldei, 18-19, 101; la— Greci, 
53—51, 59, 69,81, 87, 90-91, 199, 
101, 107.108, "129126, 1372-1438; 
161-169 Pentru Mohametani st 
Moderni, vegi SCIINȚIELE PY. 
SICOMATIUEMATICIE, 

ATEU CAPITO,, jurisconsultri, 153. 
ATHANASIU, SÂNTUL, 17. 
ATHUENEV, 170. 
ATHE XODORU, sculptură, 149. 
AUDRANI, ebalcogruphi, 390. 

  

" AUGUSTINU, SÂNTUL, 132. 
AUGUSTU, SECOLUL "LUI, 139 

și urm. 
AULU GELLAIU, 166. 
AURELIU VICTOR, historică, 178. 
AUSONIU, poctii, 138. 
AUSTIN, inechanică, 130. 
AUZUU'L', 5335, 332. 
AVICENNA, medică zi philosopbă, 

230, _ 
AVERROE, philosopă, 742=249, 

BĂBYLONIANI, v edi ASSYRIANI. 
BACCHYLIDL, "poatii U. 
BACII, SEBASTIANU, 404. 
BACOY, ROGER, 257. E 
BACON, PRANCISCU, 339; 345. 
BAGNACAVALLO, pictoră, 307— 

03. 

BAILLY, physică, 447. 
BALBOA, exploratorul, 796. 
DBALECIIOU, chalcographiă, a21. 
BALENTYNE, typographiă, 159. 
BALMER, typographii. 459, 
BANDINEILLI, 307. 
BARB ARIE, STAREA DE, co ca: 
0? 3. 
VAROMETRUL, 355, 

BARTIIOLIN, pEysicii, ti. 
BARUCH, prophetul, 58. 
BASILIU. SÂNTUL, 1177, 178. 
BASEERVILLE, typographă, 1%, 
BĂTONI, POSMPEO, pictori, 10. 
BAYLE, 386, 391. 
BEAUMONT, ELIA DE, 483-484, 
DBEAUVALS, ehatrozraphii, 401, 421, 
BECCAFUMI, pictorii, 307. 
BECCIER, chunică, 393, 
BHDU, VENERABILUL, 203, 

39



BEETHUVEN, 464, 
BEHEIM, cosmographii, 290, 
BELLINI, pictori, >35, 
BELLINI, musicantul, 164. 
BEMBO, CARDINALUL, 308.” 
BENEDICTINI, Ordinul lorii, bine- 

făcătoră, 192, 850, 418—419, , 
RENVENUTI, pictoră, 461. 
BERENGALIU DIN TUNS, 232, 
BURENGER, 465, 
BERGMANN, 413. 444, 
BERNARD, SÂNTUL, ÎN CHIA. . RAVALLE, 212 
BERXINI, 555, _ 
BERNOUILLI, IACOBU, 375, 316 
—517 DORIN 

BERNOUILLI, JOAX, 375, 594, 395, 
437, ” 

BERNOUILLI, DANIELE, 395, 413. 
DEROSU, 112, 
BERTHOLLET, 446-—447, 
BERTHOUD, 313-144. 
BERVIC, ehaleographă, 453, 
PERZELIU, 473, 474—415, 493—434, 

„ BESSARION, CARDINALUL, 286. 
BESSEL, astronomii. 167, 488. * 
BEWICK, xytographii, 458. 
BIPLIOTHECELE: d'în antichitate, 

18, 61, 104, 116—417, 181, 187, 
206—207; — moderne, 273, 286, 
213—214, 296—987, 

HICHAT, anatomică, 466. 
BLOT, physicii, 183—484, 
BLACK, chimică ș.a. 419—414, 447, 
BLOEMAERT, chalcographă, 366. 
BOCCACCIO, 263—269, 
BODONI, trpographi, 459. 
BOERHAAVU, 398. 
BOETIU, 188. 
BOETOX, topographul, 100. 
BOJARDO. 291, : 
BOIELDIEU, 464. 
BOILEAU, 357. 
BOLOGNA, GIOVANNI DA, 319, 

326. - 
BOLSWAERT, chalcographi, 3417. 
BOLTA, vedi ARCUL, 
BOMBELLI, mathematică, 392, 333, 

* BORDĂ, ingenieră, 410. 
BORELLI, 861. 
BORROMINT, 865, . 
BOSCOWITCI, 420. 
BOSSLET, 368, 387. 
BOUGAINVILLE, 120, , 
BOUGUER, 411, 412. 
BOUILLAUD, astronomii, 378. 
BOURIALOUE, 387. 
BOYLE, 383, 385, - 
BRADLEY, 396—397, 410, 412, 
BRAMAII, mechanică, 444. 
BRAMANTE, 291. - 
BRANDT, alchimistul, 385. 
BRANDT, chirnicul, 397, 
BREGUET, ceasorutcarul, 444 

. 

DREWSTER, phyaică, 465—169.,. 
BR!GGS,_ mathematici, 258, 341. 
BRINDLEY, ingenierii, 424. 
BRINRLEY, astronomă, 467. 
BROADYWOOD, factoră de pianuri, 

BRONZINO, 319. | 
BROWN, LANCELOT, grădinară 

“ + ş. a., 423, . 
„ BRUNEL, 463—A464. - 
BRUNELLESCHI, 236. 
BRUNO, SÂNTUL, 232, 
BRUNO, GIORDASO, 337. 
RRYANIS, reulptorii, 97, 
BUACHE, chartographiă, 420, 
BUCH, naturalistă, 166. 
BUCKLAND, naturalistăi, 466, 4683, 

134. ” 
BUFFON, 414, 415—16. 
DULARCIHU, pictoră, 50. , 
BURTON, DECIMU, architect, 163. 
BUSCIIING, gcographă, 119, 
BUSSOLA, 18, 251—962 şi not. 
BYRON, LORD, 465. 

CABOT, FRAȚI, 296. 
CABRAL, 246. 
CADMU D'ÎN MULETU, 56, 
CAESAR, IULIU, 137, 
CAGNOLA, architectă, 163. 
CALABRESE, 362, 337, 
CALCAGNINI, 312. 
CALDERARI, architeetă, 457, 
CALDERON, 367—368, - 
CALENDARIUL: IULIANU, 133— 

38, 396—337; — GHEGORIANG, 
336—331. 

CALIDASA, poetul indiană, 138, | 
CAÂLLETORIELE: din antichitate, 

52, 62, 71, 91, 101; — d'în vteul 
de midjlocii și moderne, 219, 258 
—959, 218—2179, 290, 294, 297, 313 
—314, 412. Mai veţi COLUMBU, 
și GAMA. - A 

CALLICRATE, architeetii, 75. 
CALLIMACIIU, poetul, 105. 
CALLIPPU, astronomul, 100. 
CALLISTU, philolologă ș. a., 286. 
CALLOT, 317. IN 
CALVAERT, pintori, 326. 
CAMOENS, 324. 
CAMPANELLA, 344—345, 

„CAMUCUINI, 461. 
CAMUS, astronomii, 411. 

„CANALETTO, 120, 421, 
CANALURI: la cei Vechi, 23, 24: 
— la Modernă, 214, 260-—261, 424, 

CANO, ALONSO, pictorul, 361. 
CANO, SEBASTIAN DEL, navi- 

gatorul, 214, . o 
CÂNOVA, 457, 400. o 
CAPELLA, MARTIANU, sesiitoră, 
312.



CARAVAGGIO, 308, 
CARDÂN, 317, . 
CARISSIMI, mnusicantă, 345, 463. 
CARLISLE, chimicu, 413. 
CARNEADE, philosophă, 123. 
CÂRPINI, 219. 
CARRACCI, LUDOVICU,326—321. 
CARRACCI, AUGUSTINU, 926— 

323, 
CARIEACI, ANNIBAL, 526—327, 
CARSTENS, pictori, 456, 161—162. 
CANRTWRIGHT, 130—431. 
CASLON, tyvographi, 426. 
CASSEGRAIN, 382, 
CASSINI, astronomi, 359, 360, 381, 
ADA 

CÂSSIODORU, 168—189, 192, 
CASTELII, physică ş, a., 312. 
CATULLO, 137. 
CAUCHY, 401, 483—181, 
CAUS, SALOMON DE, mechanică, 
492, 
CAVALERIA, 238. 
CAVALIERE, EMILIU DEL, musi- 

cantă, 328. - 
CAVALLIERI, mathematică «, a., 

CAVEDONE, pictorii, 916, 362, 
CAVENDISII, 418, 414, 441 sinot., 
415416, sie, ! 

CELLINI, RENVENUTO, 319. 
CELSU, medicii, 151. 
CERVANTES, 390. . 
CESALPINI, naturatistă, 316. 
CUALCOCONDYLU, philologii, 286. 

- CILALCOGRAPIUA, 295, 292, 309 

—310, 327, 317, 366—367, 390,403 

—104, 121—423, 156—438, 462; — 

cu apă tare, 310; — în mezzo- 
tinto, 3617, 

CHALDEI, vegi BĂBYLONIANI. 
CHALGRIN, architectii, 458, 
CHAMBERS, architectii, 351-458. 
CIHIANANEANI, 26. 
CHANTREY, sculptori, 462. 
CIUAPTAL, chimică, 417. . 
CIHANEȘS, statuariă, 107. 
CHARTIA, născocirea!el, 261 și[not.. 
CIHATEAUBRIANT, 165, 
CILAUCER, poetii, 210—211. 
CHELLES, ION DE, architectă, 255. 
CHEREAU, chalcographii, 404. 
CIHERUBINI, mpsicantii, 455—156, 

464. 
CIIMMIA, 214—215, 257, 258, 217 

311, 343, 361, 383—385, 391—395, . 
413.414, 444-—418, 413—475, 483 
184. 

CHINESI, 18, 19. Veţi şi SCIIX- 
“LELE, INDUSTRIA, PHILOSO-: 
PHIA. 

CHOROEBU, architectă, 75. 
CHRISTOFALI, factoră â6 clavirnri, 

403—406. 

CHRYSOLOINA, 273. 
CICERON, 136—137. 
CIGNANI, CARLU, 388. 
„CIMABUE, 256, 266. 4 
CIMAROSA, 455, - ” 
CIVILISAȚIUNEA : co esto? 3—4; 

deosebite questiuul attingătâre de 
origina ci, 5—6, 1—10; — căror 
popoli pâto avd historie, 1; — 
Antichitatea cei, S3—9, 16—20; — Na- 
certitudinea historiei ci primitive, 
10—16; — Întinderea ei geonraphi- 
că, în XX-lea SEC. ÎN. CHR.20— 
— 21; — Epoce remarcabile alle ei, 
48, 66—61, 117, 225—021, 235 și 
arm , 211—273, 218 şi nrm, 299 
—302, 392—393, 4%8 şi urm; — 
niroducerea ci la deosebiți po- 

puli, 98—81, 41, 121—422, 131, 
141, 150—157, 162, 192; — Pri- 

- cina decăderei ef, subt imperial 
romanii, 199—202; — Compara- 
țiune între aceia a Grecilor şi a- 
ceia a Romanilor, 191—203; — 
Starea ci la Chrestini în vccul 
de midjlocă, 201-—206, 215—216, 
919—221, 225—229, 230233, 233 
—9432, 249218, 249—285, 256— 
258 și urm; Redesceptarea ci, 227 
şi arm. 

CLAMRAUT, 403, 409, 411, 
CLAUDIANU, poetă, 183 
CLAUDIU LE LORAIX, 362, 866, 

3837. 
CLAVIU, învttzati, 268, 337. 
CLEMENT, mechanicii, 401. 
CLEMENT, SÂNTUL, 110—111. 

CLEMENTI, musicantăi, 455, 464, - 
CLEOMENE, sculpțoră, 126—127 
CLITOMACIIU, philosophă, 125— 

124. . 
CLUYWER, geographii, 343. 
CO-CNEOU-KONG, astronomii, 258. 
COELO, pictorii, 359. 
COLLIN, sculptorii, 322. 

* COLUMBU, CHRISTOPHORU, 295 

6 „296, 
COLUMELLĂ, agronomi, 154. - 

COMMERCIUL, 25, 42—43, 15,213, 

249—251, 297, 399—300. . 

CONDILLAC, 345, 116. - 

COXG-FU-TSEE, 63. : 
COOK, navigatori, 412. 
COPERNICU, 81, 168, 311—313, 810. 
CORELLI, musicantă, 391. 
CORI:ONI, aichitecţi, 254. 
CORNEILLE, PETRU, 368. 
CORNELIU NEPOS, 139—140. 
CORNELIU, pictorul, 462. 
CHORNUOLLE, IOAN DELLE, 308, 

__ GORNUTU, philosophă, 155. > 

CORPURI ÎNVETZATE ȘI LUCRA- 
RILE LORU, 104, 329, 8149—350, 
361, 369—370, 392, 410—A412, 418 

+ .
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—420, 44, N ” 
CORREGGIO, 302, 301,.306—307, 

' CORTEREAL, exploratorul, 236, 
CORTEZ, exploratorul, 295. 
CORTONĂ, PIETRO DA, 863, 
COSSUTIU, architectă, 124. 
COSTER, LAURENȚIU, 231 not. 2 
COULOMB, physică, 441. 
COUSIN, IOÂN, pictoră 3. a., 321, 
COUSTOU, FRAȚI, sculptori, 402. 
COYPEL, pictorii, 388. 
CRAFT, sculptoră, 291-—292, 
CRANACH, LUCCA, 303, 310. 
CRITALAU, philosophii, 1193, 

„ CROMPTOX, SAMUEL, 450. | 
CROSSE, experimentatoriă, 434, 
CTESIBIU, mechanică, 101. 
CTESILAU, sculptori, 15, 16, 133. 
CULTURA: ce este? 4; vezi CIVI. 
LISAȚIUNEA, 

CUSA, CARDINALUL, învătzatii, 
311—312, 

CUVIER, 4166. 
CUYP, pictorii, 363—364, 
CYCLOPEANE, CONSTRUCȚIUNI, 

29, 39—39 | 

DAGUERE, 485, 
D'ALEMBERT, 374, 376, 317, 408, 

409—410, 419, 437, .î 
DALIBART. physicii, 414. . 
DALTON, physică, 468—469, 471, 413. 
DANIELE, prophetul, 58, 
DAXIELL, physicul, 475. 
DANNEKER, 457, 460, 
DANTE, 267. - 
DANVILLE. 419—490. 
DAVID, regele prophotă, şt, 
DAVID, pictorul, 155, 4160, DAVID DÎN ANGERS, sculptorul, - 462, 
DAVY, chimică, 416, 479—474, 455. 
DAWES, physică, 484, . . 
DEBRE, architectii, 643. 
DEBROSSES, architectă, 348, 
DELAMBRE, 381 not., :410, 466, 
DELAVICNE, CASIMIRO, 465, 
DELILLE, poetul 455. 
DELISLI:, geographul, 400. 
DELORME, . PHILIBERT, 
"= tectă, 820, gal: 
DELUC, 316, 149, 450-151. 
DEMETRIU PIIALEREUI, 104, DEMOCRITU D'ÎN ABDERA, 70 —11, 81, 82, 87, iul. 
DEMOSTHUENE, 94, 97... , DENXER, pictură, 402, 
DEPREZ JOSQUIN, musicantii, 290, 
DESCARTES, 553—351, 368.' . 
DEȘIDERIO DA SETTIGNANO, 

PESNOYERŞ, chalcographii, 462, 

archi- 

DE-THOU, 330. - 
DIAZ, BANTIOLOMEU, 297, 
DIDEROT, 416, 417, 479, 
DIDOT, tspographi, 425, 135. 
DIESBACII, chimică, 397. 
DINOCRATE, architectă, 103, 
DINOSTRATU, athematică, 100 
DIOCIE, mathematicăă, 179. 180. 
DIODORU SICULUL, 141—142, 
DIOGENE DÎN APOLLONIA, 56 

—66, 69. 
DIOGENE LAERTUL, 170. - 
DIOGENE DIN SELEUCIA, phi- 

Iosophă, 123. 
DIOGNETU, topozraphă, 100. 
DION CASSIU, 110. 
DIONYSIU  IHALICARNASSEUL, 

14, 142. Ş 
DIONYSIU CELLU MICU, 190. 
DIOPHANTU, 104, 179, 139—150, 
DIOSCURIDE, săpătorul, 149—150. 
DIOSCORIDE, medicul, 149. 
DOLCI, CARLO, 562, 387. 
DOLLOND, 425—496. 
DOLOMIEU, 449, 450—451, 
DOMEXICHINUL,,. 815—316. |. 
DONATELLO, 275. , 
DOW, GERARD, 363, 357. . 
DRUMURILE FERRATE, 479—432, 
DUCÂNGE, 391-392, . 
DUCHESNE, pictoră, 161. 
PUCLOS, chimică, 383, - 
DUFRESNOY, geologii, 453-—481. 
DULONG, physică q. a., 468—469, 

ATI, 413, Ra 
DUAIAS, chimicul, 4983—181. , 
DUPUIS, CÂRLU, chalcographă, 

104 i 
DUQUESNOY, sculptoră, 317—348, 
DURANTE, musicantă, 105. 
DURER, ALBRECHT, 309, 509-310. 
DUVIVIER. săpătoră, 457, i 

  

EARLOM, chalcographă, 122 
EBN-AALAM, astronomi, 2 24 
EDELINCK, ehalcographă, 390. 
EGINHARD, historică, 215—216: 
EGYPȚIANI, 15, 16—18, 2-24, 
32—39, 41, 52, 53 și not, 38—59. 

ELECTROTYPIA, 456, - Ă 
ELISIU, SANTUL, giuvaergiă, 206, - 
ELZEVIRI, 351: 
ENNIU, 119, 
EPICHARMU, 11, 
EPICTETU, 164. 
EPICURU, 81, 89, 110—114, 195, 
ERAÂRD, factoră de pianuri, 406. 
FRASISTRATU, mediciiv 108. 
ERATOSTHENE, 104, 113, 116— 

17. - - 
ERISNA, poetessă, 55. * | ERUDIȚIUNE, PHILOLOGIE S: A- OPERE MARI DE, 351-395, 

456. 
3    



350, 391—; 
ESCIIINIE 

, 418—420, 

  

    5S5BX, Li 
Er :USCT, 35, B9—41, Mai veţi, 
ARCHITECTURA şi ZIDI, ARTA 
DBA. 

EUCLIDUE, 107. 
EUCTEMON, astronomii, 91. 
EUDOXU, astronotnă, DR %0. 
FULEN, 355, 315, M3—14. 
EUMOLPU, poetă pelasziă, 9. 
EUNYPIDE, 18. 
EUSEBIU, istorică, 112, 171, 
FUSTACIII, anatomică, 316. 
EUTOCIU, mathematică, 150, 193. 
EUTROPIU, historică, 178. - 
EZECIIEL, prophetul, 58, 

  

FABIU PICTORU, istorică, 118— 
119 , 

FABRIZIU DÎN AQUAPENDEN- “re e 932, 
FPANLENILEVT, 100. 
FATLHOISE ehatcosraphiă, 367, 
FALCONET, sculptori, 1244195, 

At. 
FALIOPIO, 316. 
YĂRAD; AY, phisică și chimică, 

163—169, 472, 474, 183—354, 181. 
* FENELON, 937. 
PENDUSI, poctiăi, 24, 
VERMAT, Să3—A7 
Pr E IER ARI, GAUDI :NZIO, pictorul, 

307. 
FERCARI, LUDOVICO, mathema- 

ticul, AL3—318. 
FIBONACOI, LEONARDO, 246— 

  

    

  

PIOIITE, philosophiă, 452. - 
FIELDINU. romantziarii, 406. 
FINIGUERRA, arpintariă, 294, 
FISCHEN, architectii, 4163. 
FL: AMSTEED, astronomii, 381389, 

396 
FLAXAMAN, 451, 460. 
FIECIUER, oratoră sacru, 387, 
FOSTASA „DOMENICO, architeetii, 
997, 
FONTANA, FELICE, modelatorii 

- în ccră, 399. , 
FORBES, physiciie AS3-—484, 
TORTIUNATU, SÂANTUL, 206. 
FOUCAULT, astronomii, 331 not, 

- POULIS, typographii, 426. 
- FOURCROY, chimici, 416.—417. 
FOURIER, physică, 463—469, AT. 
PRA-BARTULOMEO, 304, 307, 
FRA GIOVANSIDĂ FIE SOLE, 915. 
Fii SEBASTIANO DEL PIOMBO, 

30$. , 
FRANCON D'IXN COLONIA, musi- 

cantă, 239—2351. 
FRÂNKLIN, physică, sti. - 

OBU, architectii, 457. 
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FRĂUBNHOFFER, fabricanta de în- 
strumentusi, 163-469, 410. 
RE DEGANLU, cronicarii, 206, 

OBALDI, musicantă, 249 
NEL, physicăt, 378, 165169, 

109 —170. 

FROIIS: ARD, chonieariă, 270, 211, 
FULGEN TLU, SÂN TUL; controver- 

sistă, 190. 

FULTON, A78—179. 
YFUST, IOAN, 232—233. 

  

  

   

GABRII: Ara TAC, ANG,, arehiteetăi, 
492— 

GAERISIR, architectii, 463. 
GAFFURIO, musieantii, 295, 
QAIU, 130. 
GALENU, 169. 
G ATI Au VINCEXNȚIU, musican- 

tul, 32 

GATĂLE U celtă nare, 31, 936, 333 
—3819, 344, 935, 976, 378. 

GALL anedical, 119, 
GAULLE, astronomul, 488. - 

GALLOWAY, astronomii, 434. 
GATLNVANI, 42, 
GAMA, V ASCO DE, 29, 
GANDON: architectă, 158. 
GĂAĂRAVAGIIA, ehaleographit 102, 

SCOYTONE, "astronomii, & aă 
GAURI, geomotru ş.a., A07, 183431, 
GAY.LUSSAC, 1632469, 41, 473, 

A83—134. 

GAZI, philologii, 286. “ 
CEBER, atehimistă, 215. - 
GED, tpo: sraphiăi, 107, 
GEMISCU, philologii, 286. 
GENIUL, CIVILI: în vechime, 23,24, 

1983 not.; —la Moderui, 403, 123— 
494,463, 1479..482, Vedişi ROMANI. 

GEOCRAPUTA. 115—116, 112, 167 

—169, 181,218, 219, 295,313, 317, 
18, 100, 419—520, 431. 

GI: OGRAPIIICE, CUSNOSCIYȚIE- 
LE, 23, 49, 100—101, 205239, 
218—2179, 29-1—297, 313—314. Veţi 
şi CĂLLETORIELE. 

GEORGIU SYNCELLUL, 12, n5 
—6. 

    

*GEOR GIU D'ÎN'TREBIZONTU, 248 
GICRÂRD, pictorul, 461. 
GERICA ULT, 461, 
GERMANĂ, LIMBA, cellit mai ve- 

chiă monument în, 118. 
GESNER, naturalist, 916, 
GIIIBLISTI,: LORENZO, 215—2î6, 
GIIINCHI, săpătoră, 104, 
GIUIRLANDAJO, 202, 
GIDEON, 455 . 

GILBERT, physicit 4. a, 931—3833. 
GIORDANO, LUCCA, 358 
GIORGIOSE BĂRBARELUI, 307. 
GIOTIO, 256. 
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GIRARDON, 265-366, 389. 
GIRODET, 460-461. 
GIUNTO, m. A SIENNA, 258, . 

INTO DI PISA, 35%, 
GIA 381. 
GLUCK, 135, 435. 
GLYCON, seulptoră, 149. 
GLAPTICA, 9%, 119—15v, 404, 422, 

451, 

GODIN, astronomii, 411. 
GOETHE, 14, 407, 

GULDONI, 418, 451. 
GOLIZIU, calcographi, 327, 
GORGIA, 88, 92. 
GUOSSELIN, 151 
GOUDIMEL, musicantă, 322, 323. 
GOUJON, 320—321, 
GOZZOLI, BENOZZO, 285. 
GRAILAM, fabricantul de instrumen- 

turi, 401, 

GRAVITAȚI IUNEA UNIVERSALĂ, 
339, 341, 311-380, 381, 409, 436 
—137, 188. 

CRECI, veţi MELLENI. 
GuEGORIă DIS, NAZIANZA, 
SÂNTUL, 118. 

GREGORIU AL "TURSULUI, SÂX- 
TUL, 206. 

amEcontă CELLU MARE, PAPA, 

PREGORY, 358, 382. 
GRESSET, 418. 
GRETRY, 456. 
GREUZE, 421, 456, 
GRIMALDI, 359-360, 360. - 
GROS, pietorii, 460—161.,. 
GUARINI, 272, 329, 
GUERCINO, 316, 347, 362. 
GUERICKE, OTTO, 360. , 
GUID' UBALDO, 331. 
GUIDO D'ÎN AREZZO, 230, 
GUIDO RENI, 315—316. 
GULIIELMU AL AQUITASIEI, . 

trabacduri, 237.238, 
GULLIELMU DN CHAMPEAU, 

265, 
GULIIETAU D'OCCAM, 211—2:12, 

Ss. 26 
GULLIEIMU, saă STEPHANU d'în 
COLONIA, MA AESTRU, pictorii, 
24. 

GUTTEMBEI RG, 282. 
GUYTON MORVEAU, 416—447, 

HAENDEL, 404, 425 
HNALES, chimiei, 397. 
HALLER, naturalistă, 415. 
HĂALLEY, 19, 120, 981, 391—2395, 
HARDING, astronomii, 166, 
HANXON, navigatorul, îL 
IARGRISAVES, 120, 
HA RRISUN, 106, 427, 
HARVEY, 332, 342—943, 

„MASAN- BEN-MUSAII, astronomi, 
217. 

H. VTCUET, chimicii, 454. 
TAUY, 442. 
HAY DY, 456, 
HEI EI, 33 şi not, 41—19, 46—17, 

58, G2—63, 
HEDLINGER, săpători, 422, 
HEGEL, philosephii, 465. 
NELAODORU, romantziară, 159. 
HELLADA, sculptoră, 75, 6, 
HELLENI, așegarea lorii în Gro- 

cia, 33-—33; — Expansiunea lori 
colonială, 35—36, 45 Importanţa 

- colonielor loră, 1546, 130—131 
— constituțiunea loră politică, 36 
— 31; — civilisarea loră, 41; — 
caltura lori în diverse epoce, 43 
—13, 43—51, 58—517, 55—60, 61— 
62, 63—1, 12—93, DI—11, '119— 
117, 120—121, 129.—127 133-134, 
13 12135, 141-142; — apogeul ci, 
12; — începutul alteraținucă ei, 
19-80; sfîrșitul pertodei ci, 12%; 
— reflexmuni assupră“i, 1272432! 
194—203. Mai vegi POESIA, AR- 
CINTECTURA , SCULPTURA, 
PICTURA, PHILOSOPHIA, scr. 
INȚIELE, 

HELL EȚIU, 416, 417. 
HEMLING, IIANS, 292, 
IERACLITU, 65—66, 63, 10. 
HERDER, 458, 
HERODOTU, 1718. 
HERON, 104, 133—133, 
JEROPIULU, medicul, 109. + 
HERSCHEL, GULLIELAU, astro- 

nomul, 439—440. 
NESIODE, 44. 
HESS, chalcographal, 458. 
HEVELIU, 359, 381. 
IIERN, chimicul, 883. 
HIERONI, tyrannul pyraensei, bril- 

liaută curtâ, a lui, 1. 
IUERONXYMU, Ard, 182, 
HIGGINS, chimici, 413, 
HILĂRIU, SÂNTUL, 117, 
HUIMILCON, navigatorul, îl- 
IPP ĂRCIIU, 108, 120, 125—19%, 

aaa. 

HIPPIA, sculptorul, 75, - 
IIIVPOCRATE D'IN COU, medi-: 

mii LOGIATE D'ÎX CIUU, mathe- 
maticul, 87, 

HISINGER, chimică, 473—474, 474, 
HISTORIA: la. Greci, 56, 1Î—18; - 

85, 91, 124; —la Latină, 118=- 
119. Vedgi LITERATURĂ, E 

HOBBEMA, 361. : 
HOBBES, 368—369. 

IOFFMAN, eruditul, 391, 
HOGARTII, 420—421. 
HOLBEIN, 321,



HOMBERT, chimicul, 397. 
HOMERU, 43, GI, 112, 121. 
OMUL, deosebirea lui do brută, 

1—3; — Care fn starea lui ori 
ginariă? 5 

IOOKE, 551, 382, 383—3931, 384, 
383, 396. 

IIORATIU, 139, 
HOROLOGIURILE, 264. 
HORREBOW, astronomă, 396. 
HULIZ, IOAN, architectă, 26. 
HUMBOLD, 466. 
HUME, sic, 417, 419. 
HUTTON, D-rul, physicii, 413 şi not, 
HUVI: architectă, 463. 
HUYGHENS, 336, 351—358, 375, 

375—356, 336, 311-338, 318, 380, 
381, 382 1692470. 

UYPSICLE, mathematică, 101. 

JACOBI geometru ş, a., 43381, 

JACGiUAnI, 431, 
JAMIBLICU, 114, 
JANVIER, fabricantă do înstrumen- 

tură, si, 
ICTINU, architectii, 75, 80. 
JENNER, 419. 
T1EREMIA, prophetul, 58. 
INDIANI: 15—16, 18, 33, 53 not, 

60. Vei SCIINȚIELE, 
INDUSTRIA: la Etrusci, 40—41; — 

la Egyptiani, 17 sinot., 29, 32; — 
a Pheniciani, 25, 43; — la Chi- 
nesi, 186, 261 și not, 262 și not, 
263 şi not., 280 şi not; ; — în Gre- 
cia, 30—31, 196; — subt Romani, 
159-160, 104; — în timpi decăde- 
Trei, 191 ș — în vecul de midjlocit şi 
la Moderni, 216, 232—339, 241, 
250, 261—2641, 209-200, 400, 428 
—41395, 415—482, 453, 481—A4S8. Au- 
tichitatea unor industrii, 8—9, 20. 

INSTRUMENTURILE MUSICALE 
231—232, 349, 391. 403—4100. 

ISSTRUMENTURILE - E a 
CE, 125, 234, 277, 335, 3939, 357 
—33s, 382, 400—401, 419413, 425. 
—126, 413—4. 

IOAN CRYSOSTOMUL, SÂNTUL, 

1014 DAMASCENT, 208, 219, 
JODE, chalcographit 366. 
JOMELLI, musicantă, 425, 
IONA, prophetul, 46. 

__JOSES, INIGO, 348. 
JORDAENS, 361, 387. 
IORNANDES, historică, 193, 
105EPHU, 112, 157, 158. 
JOUFFROY, MARCHESUL DE, 18 
IRNERIU, jurisconsultă, Y39, 

ISAAC-BEN-SAID, astronomii, 257. 
"ISAIA, prophetul, 46. 
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1SIDORII D' ÎN MILETU, architectă, 

ISI, 'onă, SÂNTUL, 206. 
ISOCRATE, 92. 
IULIU 11 ȘI LEON X, SECOLUL 
LUI, 301 şi urm. 

JUNISPRUDINȚIA, 135—136, 153— 
154, 169-—110, 190—191, 195, 197, 

JURNALURILE, 351—352, 
JUSSIEU, BERNARD DE, 415. 
JUSTINȚ, istoricul, 140, 167 
JUSTISO, SÂNTUL, 166. 
JUVARA, architectăi, 403. 

“ JUVENALU, 161. 
IVORY, mathematicăă, 467. 

- KANT, 451—452, 
KENT, grădinarul, 403. 
KEPLER, 283, 336, 340—8i1, 378, 
RILIAN, 'cnalcographă, 347. 
KLAPROTH, 412, 419, 451. 
RLENTZE, VON, architeetii, 463, 
„RLINGENSTIERNA, mathema tică, 

425. 
HLOPSTOCK, 418, 453, 464, 
KOENIG, mechanică, 1, 
RUNEEL, alchimistă, 385, 

LABARRE, architect, 463, 
LABRUYERE, 387. 
LACAILLE, 298, 410—411, 411, 412, 
LACHES, statuariă, 107. 
L.A COXNDAMINE, “su. 
LACORNEE, architectăi, 463. 
LACTANȚIU, 14, 
LAFONTAINE, 387. 
LAGRANGE, 350,311, 315,436—437, 
LALANDE, 4 
LANDEN,  eoutotru, 374 
LANFRÂNCO, pictoră, 316. 
LANFRANCU, D'N PAVIA, 332, 

46. . 
LAO-TSEE, philosophul, 60. . 
LAPLACE, 436—43$, 467, . 
LASCARIL, philologii, 286. 
LASSU, ORLANDU, Tausicantă, 322, 

329, 921. - 
LASU, musicantiă sertitoră, 61, 
LAURENT, chiraicii, 483—A481. 
LAVOISIER, 446, 417, 414. 
LAWRENCE, TLLOMA, pictori, 461. 
LEARCHU, sculptoră, 50. 
LEBRUN, pictorii, 363-363, 381, 
LEE, mechanicii, 450. 
LEGENDRE, 355, 467. 
LEIBNITZ, 314, 387, 101—402, 
LEMERCIER, architectă, 348, 366. 
LEMONNIER, astronomă, 111, 
LEO, musicantii, 405.
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LEOCHARE, seulptorii, 97. 
LEPAUTRE, architect, IUG, — 
LEPERE, architeetii, 163. - 
LEROY, ceasomicarii ş. a., 401, 
LE500T; architectă, 320, sa. - 
LESLIE, physicii, 463-469, su 
LESSING, 418. 
LESUEUR, pictorii, 362—3963. 
LEUCIPPU, philosophii, 81,37, 111. 
LEVERRLER, 453. 
LEYDE, LUCCA D'ÎX, 309. . 
LIBANIU, 118. : 
LIBERGIER, arehitectiă, 216, 
LIEBIG, chiinichii, 4933—4834, 
LIGORIO, PIRRO, 320, 
LINNEU, "108, 415. 
LIPPI, FILIPPO, pictoră, 285, 
LIFIER: ATURA: indiană, 33, 138; 
—_grecă clasică, 108, 113, "124 
125; mai vedi ISTORIA, POE 
SIA ş. a.; — grecă subt Iotmant, 
124—125, 1+1—112, 151—158, 162, 
166, 170U—171, 112, 183-184, 181 
—183, 196.—187; — latină classică, 
9)—94, 119, 117—149, 19, 134, 
136137, 139—141, 150—131, 154 - 
—156, 15î—15S, 161—162, 11, 
171, 178, 184185, 187; > grâcă 
şi latină subt DBarbari şi în vccul 
de midjloci, 187, 189, 193, 203— 
206, 208; — ecciesiastică subt 
imperlul tomană, 166, 170—171, 
12, 174, „12158, 181-—183: — 
vulgariă” în vecul de midjloci, 236 
—238, 203, 2685—269, 210—271, 291; 
— elassică roînv iată şi modernă, 
267, 268—2G9, 270—211, 273, 256, 
:91, 802, 305, 308, al, '333_.324, 
3525.—330, 349.350, 367-668, 387, 
406, 111419, 133-455, 161-465, 
482453 

LITHOGRAPIIIA, 458—459. 
LIVIU ANDRONICU, 141 —48, 
LOCKE, 345, 386, 
LONGINU, 172, 
LONGU, rowantziarii, 133. 
LOPE DE VEGA, 330. 
LUCANU, 154, 155... 
LUCIAXV, 166 
LUCILIE. poetul, 134. 
LUCRARI DE UTILITATE PUBLI- 

218 şi not, 243—244, 
Mai, veţi CANALURI 

GESIUL, CIVILU, ROMASI. , 
LUCREȚIU, poesul, Nu 
"LUDOVICU XIV, VEGOLUL LUI, 

392-—393 

LUINI, 307, 
LULILI, 590. 
LUMINAREA CU GAZ, 475-277. 
LUZARCIIES, ROBEL DE, archi- 
- tectiă, 254, 

LYCULGU, lezislatorul, 145, G. 
LYCURG , oratorul, 97. 

_ MARGARITOXE DIN 

LYSIA, 
SIEU. sculptorul, 96, 107. 

MABUSE, pietoră, 322 “ 
MACUIAVELLI, 302, 303. 

- MACIIINA CU ABURU, 133—134, 
131—435, 437—419, 180—182. 

MACIIINELE în generali, 262-—263, 
429—435, At, 

MACLAURIU, mathemafică, 315, 
391, 395—896. 

MACROBIU, commentatoră, 185, 
MADERNO, architeetii, 318. : 
MAGALHAENS, 313—314, 
MAJÂNO, BENEDETTO DA, 291. 
MAIMONIDE, philosophit, 3t2—343. 
MAIN, astronomii, 481. 
MAITÂNI, architeetii, 252, 
MĂALIIERBE, 330. * 
MĂLUS, 318, 163—469, 
MANETIION, 112 

  

  

469, 

*MÂNSÂRD, 389, 
MANTEGNA, picioră, 292, 
MANZOLINI, modelatoră în cără, 

989. 
MĂRALDI, astronomă, 410. 
MARATTA, pictorii, 388, 
MARCELLO, BENEDETTO, musi- 

cantii, 104. 
„MARCIIETTI, inusicantă, 236. 
MÂRCU- -POLV, 259—259, 235, 

"AREZZO, 
252, 

MĂRIOTTE, ABBATUL, 300—361. 
MĂRIVEAUX,. romantziară, 406. 
MARO'T, CLEMENP, 311, 
MARȚLALU, poctul. 157—158, 161, 
MARTIN, pietorii, 161. 
MASACCIO, pietoră, 215, 302, 304. 
MASUAGNE, anatomic, 418—449, 
MASKELYNE, astronomii, 411, + 

MASOLANXO DA PANICALE, pic- 
torii, 275. 

MASSILLON, 4060. 
ALASSON, chalcographii, 390. 
MASUCCIO 1, sculptorii ş, a., 232. 
MASURIU SABINU, jurisconsnltăi, 

MASS, QUENTIN, 22 
MAUPERTIUIS, 4, 
MAUNOLICO, "athematică, 518. 
MAYER, TOBIA, astrovomii, 412 

—103, 
MAY 0w, chimici, 381, 585, 414, 
MECHAI, astronomii, 440. 
MEDICINA; 87, 108, 135, 149, 151, 

169, 183-181, 193—191, 217-215, 
291—923, 230, 248, Sit, 316—317, 
308—399, 415, 418—149, 486, + 

MEHUL, innsicaată, 156, 464. 
MENANDRU, 105. 
MIENECHMU, mathematic ii, 100. 
MENELAU, mathemaşicii, 15$, 159,



MENGS, pictoră, 420, . 
MENTELLE, geographii, 451. - 
MERCATOR, GERARD, geogra- 

phulii, 317, - ” 
MERCATOR, NICOLAU, mathema- 

ticul, 356. - 

MERSENNE, PARINTELE, 353. 
MESUL, medicul, 211—218, 
METAGENE,  architeetii, 15, 
METASTASIU, 418. 
METON, astronomii, 87, 91, 100: 
METZU, pictoră, 303. 
MICHEA, prophetul, 46—47. 
MICIIFI, ANGELO, 255, 292, 293, 
302—303, 304, 306—307, 318,310. 

MIERIS, FRANCISCU, 383, 402. 
MIELIS, GULLIELMU, 402, 
MIGLIARA, pictoră, 461. 
MILLER, mechaniciă, 430. 
MILTON, 367, 365, , 
MIMNERMU, poetul, 55. 
MIŞCAREA PEMÂNTULUI, 59,63, 

8i, 107, 311-913, 340,  396—397, 
MNESICLE, architectii, 80. , 
MOHAMETP-BEN-MUSALI, „astro: 

noinii, 216, 218, 217. Ia 
MOHAMETÂNI, vegi ARABI. 
MOISE, autorul Pentateuchului, 143, 
MOISE D'ÎN KIOREN, 186—1$7, 
MOLIERE, 368. | 
MOLYNEUX, astronomii, 396, 
MONĂSTIRI, celle? din Occidintii 

bine-făcătore, 193, 
MONGE, 394, 438—139, 
MONGOLI, se cioplescă, 219, 253, 

9 

MONTEREAU, arehiteetii, 235, 
| MONTESQUIEU, 40. 
MONTEVERDE, CLAUDIO DA, 
"848, 307, MR 

MORANDI, ANNA, modelatrice în * 
ccră, 059, 

MORELAND, mechanicii, 432, 
MORETPTO, ÎL, pictori, 1308, 
MORGAGNI, anatomic, 393. 
MORGIEN, 462. 
MORON., 549, 
MORSE, experimentatorii, 487. 
MOSCUOPULU, philologii, 256, 
MUZAÂRT, 450. 

MUCIL SCAEVOLA, jurisconsultă, 
- 1 . 

MUNSTER, SEBASTIANE, geo- 
graphii, 313. 

MURĂATORI. 406. 
MURILLO, 365, 387, 
MURIS, IOAN DE, inusicantă, 267 

MUSEU, poetii pelasgă, 38. 
MUSICA, 59, 61, 109——109,153, 290 ! 

—292, 230, 856, 207-263, 290, 
322—323, 927—328, 318—845, 967, ! 
390-391, 401—405, 425, 455436, 
461. 
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MUSSURU, philologii, 286, 
MYRON, 75, 16—17. 

NAEBVIU, poctă, 118. 
NANTEUIL, chaleographă, 367, 
NAPIER, 332, 333—934, - 
NASII, architectă, 463. 
NASIR-ED-DIN, astronomiă, 218— 

249. 
NAUCIDE, sculptoriă, 92, 
NAVIGAȚIUNEA, născocită de Phe-. 
niciani, 25; — cu abură, 4793—479. 

NEAL saă NEIL, mathematică, . 
251, . $ Ă 

NEANRCIIU, navigatorii, 101. 
NEWCOMEN, inechanicii, 433, 
NEWTON, 340, 200, 373—3974, 875, 

910, 517—330, 331, 332, 334, 488, 
NICIIOLSON, chimicii, 473. 
NICIA, pictorii, 106. ÎN 
NICOMACIIU, pictorii, 95. 
NICOMEDE, mathematică, 120... 
NIEBUIIR, 4614—465, 
NIEPCE, experiimentatorii, 435. 
NEMESIU, physiolosgii,. 183—181. 
NONIU, 318, 312. , 
NOXNU, poetii chrestinii, 184, 185. 
NORWOOD, goometru, 359. - 

OCELLU LUCANUL, 63, 63. 
OCRENHEIM, musicantă,. 230. 
OERSTED, 411—472, . 
OLBERS, astronomii, 466, 467. 
OLEN, poetii pelasgă, 39. , 

_ORATORIA, ARTA, la Greci, 3I— 
». 91. 97. | 

ORCAGNA, 270, - 
ORFILA, 433-484, 
ORIGENE, philosophă ehrestină, 

179 , 
ORPIIEU, 39, 

ORTELIU, geograpbă, 317, 
OSEA, prophetul, 40. 
OYERBECE, 462, . 

OVIDIU, 140, 141, 

PACIIECO, pictorii, 346, 364. 
PACUVIU, poetul, 123. 
PAEONIU, architectă, 97, . 
PAENR, musicantii, 464. 
PAISIELLO, 455. 
PALESTRINĂ, 322, 323, 821. 
PALLĂDIO, 147, 320, 
PANAETIU, philosophii, 123. 
PAPIN, mechanicăi, 432—433, 
PAPINIANU, jurisconsultă, 170. 

PAPPU, matheiatică, 101, 179, 180, 
PARACELSU, 311. , 
PARE, AMBROSIU, cbirurză, 316. 

—313, | 
PARMENIDE, 65—66, 69, 81.
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SCHADOY, sculptori, 462. 
SCHEELE, shimică, 415, 414—415. 
SCHELLING, philosophul, 465, 
SCHILLER, 434. 
SCIUNKEL, architectă, 463 
SCHLEGEL, CEI DOI, critici, 464. 
SCISE IDER, philologă editorii, 

439 

SCIIORI FER, născocitori typogra- 
285, . phiei, 282—2 

SCIHOEFFER, chimiei, 413. 
SCIIOREN, sait SCUOENGAT ER, 

chalcographă ş. a. 25, 
SCIIONEEI, IOAN, pietoră, 309. . 
SCILOLASTICA, : 203, 219, 235, 211 

-—212, 961—263, 

„SCHR OureR, factorii de elavirură, 
405—-10) 

SCIUW A, physică, 481. 
SCIISȚIELE, în generali: la [- 

eyptiani, 15, 19, 23—21, 58—59, 
90; — Ia Bauyloniani 18—19, 2 
53—59; — la Indiani, 13—16, 53 
—359, 179—150, 213; — la Chinesi, 
18, 13. 186; — la "Greci, 53—51, 
1041—105, 129—130, 1952196; = 

  

subt Romani, 195196; —— În ve-: 
cul de midjlocăi, 205, 269—290; — 
Roinvierea lori, 286—389, 391. 

scrie PHYSICOMATIUE- 
MATICE: la Greci,: 59—54, 585— 
29, 69, T0—71, 81. 37, v0—9), 100, 
107—103, 114-116; 1235—1%, 133— 
331, 131135, 197.135, 167169, 
118180, 151—195; — subt Ro: 
mani, 15:1—155, 15$—159, 193; — 
la Mohametani, 214—215, 217, 229 
—923, 223—924, 229330, 231, 217, 
248219, 7, 27, 393; — ta Cure.       
stini, în Yteul de “nidj loci, 214— - 
215, 2517, 236—289, 290, 311-—313% 
— ln Modesui, 236-059, 290, au 
—313, 311—3818, 3322534, 333— 
331, 333—312, 333-360, 312-332, 
393..-397, 4105—-+1i, 436.—410, 466 
— 8, 493—484, 

SCIINI FIELE EXPERIMENTALE : 
la Chrestini, în vecul de midjlocă, 
251—255, 334-334; — la Moderni, 
331—333, 360—361, 414,510—412, 
168—373, 475, 483-491, 

SCIINȚIELE KSĂTURALE: la Greci, 
99, 103, 160, 183—181; — la Mo- 
derni, 315—317, 933, 812—343, 
385—356, 415416, 435—151, 166, 
433—1834. Vegi și MEDICINA. 

SCIINȚIFICE, MĂRI OPERAȚI- 
UNI, 113, 213, 341—312, 3390 50, 
319, "410-412. 

SCOPA, sculptoră ş, a., 9, 93, 
: SCOTERIGENA „LOAN! philosophiă, 

219—220. 
SCOT, IOAN. DUNS,. philosophiă 

  

scholasticii, 208. 
SCOTT, WALTER, 465, 
SCRISSUL, 25, 29, 30, 83, 1%, 
SCULPTUNR 

  

: a Egypţiani, 23; — la 
Pelasgi, 39; — la Cireci, 39 not., 
20, 56, Gh Ti, 178—19, 80, 8, 

2 a, 97, 106—107, 126—127, 1632 

i 188; — subt Romani, 149, 
136, 164, 271, 176, 187—18%. 
în "edeul de midjlocă, 251852, 
266—26î; — reînvierea ci, 265 
267, 270, az: 3—216, 283, 2867 >91— 
292, 302-303, 307, 203—309, 319, 
320, 920—321, 322; — a reîuvierei 
și inodernă ă, "317.345, 365—366, 
338389, 402, 42443, 156, 450 
—, 460, 462, 

    

SCYLAX, navigatorul, 62. 
* SEEBECK, phy: sicii, 472-479, 
SELBATICIA, STAREA DE, ce es- 

te? 3. 
SENECA, 151—155, 295. 
SESNEFELUER, “uăscoeitorul li, 

thozraphici, 158: DD. 
SERGEL, sculptorii, 456—151, 
SHAKSPEAR, 3 
SHERIDAN, 455. 
SIDONIU Ab OLLINĂRIU, poetă, 

30—331. - 

183. - 
SIGNORELIAI, LUCCA, 292, 293. 
SILBERMAN, factoră ue pianuri, 

106, 
SILIU ITALICU, 157, 158, 
SIMON-BEN-IOCIIAJ, hilosophii 

cabatistii, 152, b b 
SIMOXIDE, 6, 63, îl. 
SMEATON, ingenieră, 423—424, 
SMINKE, "ROBERT, architect, 

4163. 
SMITH, ADAM, 432—453, 
SNELI, geometru, 341342. 
SOCRATE, S3 —89, 3. 
SODOMA, "pictoră, 307. 
SOLIMENE, pietorii, 558, 402. 
SOLIS, exploratorii, 29: 
SOLO . 
SORIN 8, 
SOPHOCLE, 18. 
SOsIGENE, 'astroromul, 104, 131— 

   87. 

138, 336, 
SOSTEATE, arehiteetă, 105—106. 
SOLP FLOT, architectă, 493, 
SOZOMENU, historicul, 183. 
SPALLANZÂANI, 4118 
SPENCER, physieă, 4196. . 
SPENSER. poetul, 9214. . ' 
SPEUSIPPU, philosophiăi, 20. : 
SPINOSA, 356—3 83. Ă 
SQUARCIOXE, pictori, 333, 
STAIL, 397495, 416. 
STARNINA, pictori, 270, 
STAȚIU, poetul, 157, 138. 
STEPANI, PIETRO DEI, sculptoră, 

252.



STEFASI, 'TOMASSO Dr, pictorii, 

se îsB. ACII, architecti, 263, 216. 
STENUO. anatomicii, 361, 450. 
STLEPHANI, ty! pographi 8. a. 310 
011, 321335, 

STEPHENSON, GE ORGIT, 480. 
STEPIIENSON, ROBERT, 481—182. 
STESICHORU, 52—53, 
STEVINU, physicii ş. a. 931. 
STIFELIU, mathematici, 318. 
STRABON, 141, 142, 295. 

- Se ADIVAR LU, dy, 
STRANGE, chalcographii, 422, 
STRUVE, astrouomii, 184. 
STRUENBOUT, pictoră, I21—329 
STURM, mathomatică, 459-484. 
SUELOSIU, 161—162, 
SULPIȚIU SEVEILU tnorieă, 0, 
SUSARLON, 
SUSINI, Da Otitorăt în ccră, 389. 

SYLVESTRU 1, PAPA, 225, 24i. | 

'TĂCCA, argintară, 336 not, 
TACITU, 161, 
"TALBOT, oxperimentatorii, 485. 

- TÂRTAGLIA, 317. 
TARTINI, 401—103; 
TASSO. 232, 329. 

"TAURISCU, sculptoră, 107, , 
PAYLOR, BROON, 375, 394, 399. 
TELEGRĂPILUL ELECTRICU, 156 

— 158. 
'TELESCOPIUL si OCIILANUL, 399, 

357—358, â52, 409 gi not., 470. 
TELFONRD, ingenieră, 263.364. 
TENIERS, DAVID, 904, 987. 

: NT, climicăă, 474. . 
TERENȚIU, poetul, 105, 193. 
TERPANDIRUL, 30. | 
TENTULLANU, 171. 
TIIALES, 23, 39—51, 55, 58, 65— 

66, 83. 
TUAMYRIS, poată pelassă, 99. 
TIiEDIT-BEN-CORRAII, astronom îi 

TI NAND „1853—481. + 
"TNEOCRITIT, 103. 
THEODOR: TU, historică, 1831—183. 
TILEODORU, sculptorii, 50, 
"THEODOR U STUDITUL, 216. 
"TILEON, imatheinatică, 179, 180. 
THEOPHRASTU, 108. 

TUERMOMETRUL, 3-04, 
„THESPIS, poetii dramatici, 56, 62. 
” TINLORIEI, chimică, 183— 151, "481, 
THOMA ARUINAS, SÂNTUL, 251. 
THORWALDSEN, 462. 
TIIUCYDIDE, 85, 9, 
TIARINI, pictori, 3416, 362 
TIBULLU, Liv, 4 
T3EUK, sculptoră, 162. 
TILILOCII, typographă ş. 

425, 

   

    

a., 459. 
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TIMANTIIU, pictoră, 92, 
TIMEU, philosophul, 81 și not. 
TIMOCILANE, astronomii, 101—103, 
TIMOMACUU, pictorii, 144 not.. 
TIMOTIULU, sculptorii, 9, 
'TINCTUR, musicantii, 290, 
“TINTORIETTO, I19, 326. 
TIȚIANU, 302, 305, 306-—307, 316, 

315. 
TITU LIVIU, 140. 
TORRICELLA, 354—355, 
'TOSCANELLI, astronumiă, 295. 
TOURNEFONRT, 585—386. 
"TREVITILICK, mechanică, 481, 
'TRIBONIANU, 190—191. 
TROGU POMPEIU, 140, 167. 
'PYCHO-BRAHE, 121, si, 221, 258, 

335—336, 340, '. 1. 
TYND. ALL, physică, 483—181. 
TYPOGRAPIILA, 280—281, 252— 

281, 310-311, 321, 990—351, 406 
—107, 425—426, 459, 417, 

ULFILĂ, 133. 
" ULPIANU, 170. 
ULUG-NEY, astronomii, 277. 
UNIVERSITĂȚI, 233239, 2147— 

248, . 

VALENTIN, BASILIU, 277, 
VALERIU FLACCU, 135, 158. 
VALERIU MANINMU, 154. 
VALSALVA, anatomică aș. a, 395. 
VÂN BRIEE, pictoră, 461, 
VÂNBRUGH, architeetii, 403, 
VAN DEN IELST, 364. 
VÂN DEN VELDE, GUL., 364, 98 
VÂN DEN VELDE, "ADRI ANU, 64, 
VAN DEN WERF, ADRIANU, 355, 

402. 

VÂN DUCI, 317. 
VAN LYON, PEAȚI, 274, 
VAN IELMONT, chimică, 343, 
VÂN NUYSUM, pictori, 402, 
VAN LOO, 4102, 421, 
VAN OSTADE, ADRIANU, 363, 

587. 
VÂN RUISCH, fătace pictorii, 402. 
VANVITELIA, 

 VANIGNON, sai size, 
VARDON, 137. 
VALCANSON, mechanicii 4%. 
VAUQUELIN, 473 
VE CCI HORATIO, musicantă, 

vit, 183. 
VELASQUEZ, 3G4—265, 
VELLELU PATERCULU, Listoviciă, 

151, 156. 
VERNET, CLAUDIU, 421, 436. 
VERNE T. CARLU, 160. 
VERNIER, mathematicii, 342, 

33 
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VEROXESE, PAULU, 319. 
VERROCHIO, ANDREA DEC, 291. 
VESALE, 316. 
VESPUCCI, AMERIGO, 236. 
VHYASA, poctă indiană, 33. 
VICO, 401. 
VIE, pictori: 412. 
VITA, 2 3, 832—333, 
VIGSOLA. 319320, 
VINCI, LEOSARDO DA, 291, 292 

—293, 293—231, 302, 801, 30%, 
VIRGILIU, 119, 139. 
VISCHER, PETIU, sculptoră, 308 

—309. 
VITRUVIU, 149, 
VITZELE HOMENESCI, care s'aă 

cultivată, 6—1. - 
VIVARES, chalcographiă, 422. 
VIVIAN, mechanică, 431. 
VL ACE? matheinatică, 283. 
VOLPATO, 455. 
VOLTA, 419-433, 168169. 
VOLTAIRE, 17, 
VOLTERRA, DANIELE DA, 319. 
VOS, MARTIN DE, pictorii, 322 
VOUET, SIMON, pietoră, 347. 

  

WALLACE, GUL., mathematică, 

WALES, mathematicii, 9595357, 

WAIEGENTIN, astronomi, 411, 
WATERLOO, pictorii ş. a., 200. 
WATT, 4933—4535. 
WATTEAU, pictorii, 402, 
WEBER, musieantii, 464. 
WEDGWOOD, CARLU, 155. 
WEINBRENNER, 463, 

- WERNER, astronomul, 313, 
WERNER. mineralogul, 439, 450. 
WEST, BENIAMIN, 436, 460. 
WIIEATSTONE, physicăi, 457, 485. 
WIELAND, poetii 3. a. 453—45i, 
WILKIE, 462, 
AWILLAERT, musieantă, 392—323. 
WVILLE, chalcographii, 421, 4156. 
WOLFF philosophii, 401—102, 

1WOLL. ASTON, physică, 419, 444, 
473, 

w000. CA repitectă, 423. 
WOOLLET, chalcographii, 422, 456, 
WORCESTER, MÂRCHESUL DE, 

32, - 
WOUVERN ANS, 363. 
WREN, CHRISTOPIIORU,389, 402. 
WRIGIIT, mathemeticii, 317. 
WYAYT, architectă, 453. 

NENOCLE, architect, 73. 
XEXOPHANE, philosophiă, 54, 55, 

65—66, 83, . 
XEXOPNOX, a. « 
XYLOGRAPHIA sai săpătura in 

lemnii, 280, 309—310,.438. | 

YOUNG, physicăi, 360, 313, 468— 
469, 469, 

ZACIIARIA, prophetul, 62—63. 
ZARLIXO, musicantii, 322, 323, 
PENO, FRAŢI, 294. 
ZENODOTU, poeti e grammaticii 

10 4 
ZENON D'ÎN ELEA, 66, 81. 
ZESON D'ÎX CIFIU, 60. L10—i11, 

za, S6—87. 
ZIDI, ARTA DE A: antichitatea ei, 

20; — la Egypţieni, 16—:8, 23, 
32—93; — la Pelasgi, 29. 33—39; 
— la Etrusci, 10, 51—52 — la 
omani,. 51—52, 57, 1i6—191— 
19; — la Byzantiai, 191-—392; — 
în vtcul de midilocii, 205, p07— 
229; — la Moderni, 216, 453; 
vea? şi GENIUL CIVILU, 

ZINGARELLUI, 455. 
ZOILU, criticii ş. a., 112. 
ZOSIALU, historicii, 185, 
ZUMMO, modelatorii in ccră, 389, 
ZUMPE, factoră de pianuri, 406,
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| — Archilectura loră, .. . . 1... ...... 

Ş III. Cultura Mohametanilor în apogeii, — Apparirea 

alchimiei. — Algebra la diuşi"— Miserie în so- 
cietatea chrestină.— Dissoluţiunea imperiului lul 

Carlu JMagnu, favorise veîncierea libertăţei şi 

culturei, în alia. , . . . . . |... ....... 

$ IV. Sciinţiele la Hohamnetaul se mănţinti, în midjlo- 

“cul dissoluţiunei loră politice.— Începerea repedel 

decăderi « culturei lorii.—. Oecidintul chreştiniă în 

. "gradul extremă al căderei, . . . |... ... 
PERIODA 4 CINCEA, FEUDALĂ (AN. D. L.CHR. 1000-1300.) 

CAPITOLU X-lea. REDEȘTEPTAREA SOCIETĂȚEI! OCCI- 
DINTULUI CIIREȘTINU. 

SI. Începută de redeșteplare a societătei ckreștine în 

„Oceidintă: Architectura romanescă: Recoluţiune 

„în musică; sfortsuri de a aclivd încelsămentul, 

— Înacuţire a industriei în secoli barbari.— Cul- 

tura seiințielor continut la Mohametanl. ., s » 

Dissoluţiune deserîrșită a monarchici Arabe.— 

Repede vedeşteptare a sociatățel chreştine d'în Oc. 

„ cihatii: Cruciatele, scholastica, poesia și musica 

„ romanesc, cultura limbelor:rulgariă, Cavaleria, 

Unicersităţi ş Peene 

CAPITOLU ÎI. CEA MAI FRUMOSĂ VÎRSTĂ A CULTU- 
| REL FEUDALE. 

SI. Redeşteptarea continuă: architectura de transițiu= 

„ne.—  Descoltare însemnată a trebuintzelor male- 

viale : Bănci, Căi, Punţi, Canaluri, Industria ş. a. 
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S 11. Architectua ogirală.— Algebra și cifrele arabe 

întrodusse în furopa.— Multiplicarea universi- 

tăților.— Nouă desroltare a commerciului şi u- 

dustriei în Occidinliă, << . .. ......... 

8 ÎI]. Artele de îniitaţiune pornescii spre redeșteptare. 

— Cea mai frumosă rirstă a archilecturei O- 

gicale., — drchitectura Maurescă.— Înatntări în 

musică.— Redeșteptarea sciințielur în occidiu- 

tul chreștinii.— Înflorirea astronomiei în China, 

$ IV. Născociri care facii reroluțiune în cicilisațiune: 

Canaluri de narigațiune, Chăârtia de trentze, 

Dussola. Praful de puşcă, Ilorologiurile. . . . . 

CAPITOLU XII-lea. CLASSICISAREA CULTUREI. — MARI 
DESCOPERIRE GEOGRAPHICE. 

S1 Arehitectura ogivală, în floare în Germania, 

“începe a se bastarda cu classicul în Italia.— 

Frumosă vîrstă a picturei şi poesici periodei . 

__Ecudale în Italia. — Nouă înaintără în musică, 

— Întroducerea studiului litteraturei grecesci, — 

Încercări de literatură englesă și francesă . . . « 

sI Întinderea. gustului studiului liticraturcei grecesci, 

— For marea de bibliotecă. — Vari pictori ș şi sculp- 

tori în nordul Alpilor. - — În alia, aceste doo 

arte agiungiă la perfectiune.— „Architeclura roma- . 

nă-reîuri€sE în Italia. Ulima lucire a sciin- 

ţiei la Mvhametaui, — Descoperirea unui al S-lea 

metal e n. în. cca... | 

8 III. Urmarea paragraphului precedintii.— ari des- 

coperiri geographice.— Născecirea lypographică, 

chaicographică ș. a.— beiurierea sciințielor. . 

$ IP. Urmarea paragraphurilor precedință. s «ss. . 

PARTEA A TREIA. ' 
TIMPI NODERNI-— fANSI DE LA CIIR. 1300—1860.) 
PERIODA A ȘESEA, A ARTEI MODERNE, ANNI DE LA 

CHUR. 1: 50)— 1663, 

CAPITOLU NIIL.lea. viRSTĂ FRUMOSĂ A ARTEI ȘI LIT. 
TERATURUEL ITAIIANE.— ÎNTRA- 
REA SCIINȚIEI ÎN PERIODĂ ÎNALN- - 
TĂRILOR MODERNE. 

244 
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289



8 1. Secolul lui Iuliu II și Leon A: cea mui [rum- 

să cpocă a artei și litleraturei italiane.— Im: 

portantiă -passii înainte făculă. de sciințiă . . , . 

$ Il. Înavuţire a mathematicelor şi sciintielor nalura- 

le.— Arta și literatura se mănțină în acelaşi 

gradii.— Artele veîncierei trecă Alpi, — Înseni- 

nată înaintare a musicei, —  Frumosă epucă a 

typographici. — Începutul litteraturcă de eru- 

„i IȚINE e a a e a. . în . |... .. ...... 

$ III. Declinarea artei italiane.— Ivirea 'musicei dra= 

matice.— Înaintare a litteraturei mai tutor na- 

țiunelor. occidintale; în lalia ca între în riîr- 

sta: codificărei regulelor. — Sboră al sciințielor 

Physicomathemalice . . . . . .... ....... 

$ IV. Nouă înaintări în sciiuțiele physicomathemalice, 

-— Inaugurarea, în theorie şi în practică, a melho- 

dei experimenlale.— Arta decinesciiutiă.— Mu- 

sica continut a se perfecționnite Înmulțirea 

corpurilor” învelzate şiucrăntiiă to ree..— No- 

„ud frumosă epocă « m EEE ceputul 

litieraturei periodice, + 4 ... 

CAPITOLU XIV-lea. VPALIA ă sul NOL rar 
TERATURĂ Ag INAINTARE «FreoE 
A SCIISȚIEĂ.Y Ag, 

$ 1. - Nouă descoltare a sciințielor A NĂnatenari- 

ce, —  Îsbândi încurăgiătore în sciințiele expe- 

rimentale s-a so... e... n... ... 

$ UL, Înflorire a scolelor de pictură a Terrelor de Giosă 

şi a Spaniei, a artelor în generală șia lilteri- 

lor în Franţia.— Înmulțirea corpurilor încetzate, 
PERIODĂ A ȘEPTEA, A SCUNȚIELOR MODERNE, (ANNI DE 

LA CHR. 1665-1800). 

, CAPITOLU XV-lea. SCUNŢIA CALCULULUI ȘI APPLICA- 
: “FIUNELE EL, LA CULME. 

$ Î. Desccîrșită perfecționnare a calculului puri și: 

applicală . . |... . .. cc... 

$ II. Acquisiţiuni însemnate în cânpul obserealiuuri şi 

experiințică, — . Frumdsă epocă a litteraturei 

Pas. 

299 

338 

353 

362



517 

Pag. 
francese.—  Chalcographia agiunge la perfecţiune, | 
— Dsroltaroa litteraturei de erudițiune. . ....,. 383 

$ II, Descoltarea acquisițiunelor, făcute de sciinţia cal. 
culului, în epoca precedintă.— Înaintare în sci- 
inţiele ezperimentale ş. a.— Înavuţire a geniu- 
lui cicili,— Mare desvoltare a musicei moderne. 393 

CAPITOLU XVI-lea. SCIINȚIELE "EXPERIMENTALE IN- 
- TRE ÎN PERIODA DESVOLTĂREI 

LORU MODERNE, NĂSCOCIRI DE 
MACIHINI SURPRINDETONE. 

$ 1. Desroltarca applicaţiunei calculului urmest.— 
Missiună sciintifice.— Mare desvoltare a chimiei 
şi a sciințiclor naturale „. . .. .. . ..... 403 

S [1. Vulgarisare a philosophici alheistice. — Sboră al 
littâraturei germane.— Lucrări colossale de cru- 
ditiune.— Nouă inacuţire a geniului cirilă „.. 416 

$ II. Născociri mechantce , pregălităre periodei ur- 
MĂTĂTE, e ga sense one O427 

$ IV. Calculul dpi: slcesce câmpul exploraţiunelor 
salle. =74 ati: dăşepperiri prin observaţiune şi 

  

?, 

ezperiiă ...., Ta eee en emo... O 436 
$V. Descoliivițat ftihtgr paturale urmeze, —  Sco- 

la modzuui de philos$phie aGermanici.— Liite- 
ralura -ermană continut a înflori <a a... | 448 

PERIODĂ A OPTA ţ"APPLIGAȚIUSEA SCIINȚIELOR LA IN-: 
DUSTRIE. (ANNI DE LA CUR. 1800—1$60.) 

CAPITOLU XVII-lea. DESVOLTARE PRODIGIOSĂ A SCI: 
INŢIELOR EXPERINENTALE ŞI A 
INDUSTRIEI, ' 

$ 1. Starea artelor frumose, a litterelor şi a philoso- 
phiei, în primul quarti al secolului XIX-lea .. 460 

$ II. Minunată înacuțire a sciinţiei, mat cu simă prin 

czperiințiă și obseroațiune. . . . o... . ia... 465 
$. MIL. Mari născociri în industrie. . .. .- . ..... 475, 

CAPITOLU XVIII-lea. , - 
” Brilliante făgăduinţi alle sciinţici, -  Surpringetd-, + 

„re applicaţiuni alle sciințici la industrie . „. .'. 452 

EPILOGU eee eee ana 489 
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